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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 
Op 7 december a.s. staat een notaoverleg gepland over verschillende onderwerpen, waaronder 
de initiatiefnota van het lid Straus, die betrekking hebben op de gevolgen van demografische 
krimp op het onderwijs en maatregelen die in verband hiermee nodig zijn.  
Als belangenbehartiger van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wil VOS/ABB u 
graag berichten over hoe in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs over de 
verschillende onderwerpen wordt gedacht.  Ik zal hieronder de agendapunten één voor één 
behandelen. 
 
Agendapunten 1 en 2: evaluatie Wet fusietoets 
De fusietoets is voor het primair en voortgezet onderwijs te vaak een belemmering voor fusies 
in situaties waarin sprake is van krimp. Ook leidt de toets tot veel bureaucratie en 
administratieve lasten. Dat staat in de aanbiedingsbrief die minister Bussemaker en 
staatssecretaris Dekker van OCW samen met het eindrapport Evaluatie Wet fusietoets aan de 
Eerste en Tweede Kamer hebben gestuurd.  
De bevindingen sluiten naadloos aan op wat VOS/ABB al jaren in de praktijk hoort van leden die 
met de fusietoets te maken hebben gekregen. 
 
De Wet fusietoets, die in 2011 in werking trad, was een initiatief van de SP en de PvdA, die 
hiermee de menselijke maat in het onderwijs wilden bevorderen. Dat was destijds een reactie 
op de schaalvergroting in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De praktijk wijst 
echter uit, zo bevestigen Bussemaker en Dekker, dat de fusietoets in overgrote mate feitelijk 
toepassing heeft gekregen in het funderend onderwijs. De minister en staatssecretaris wijzen er 
in hun brief op dat juist in het funderend onderwijs de noodzaak tot samenwerking en fusie is 
gegroeid. Dat komt doordat het aantal leerlingen afneemt (krimp) en door de invoering van 
passend onderwijs. Er is meer behoefte ontstaan aan (bestuurlijke) fusies en samenwerking om 
te kunnen blijven voorzien in een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. De wetsevaluatie 
bevestigt dit.  
 

Bezoekadres:  
Houttuinlaan 8 
3447 GM  WOERDEN 
 
Postadres: 
Postbus 162 
3440 AD  WOERDEN 
 
Telefoon: (0348) 405 200 
www.vosabb.nl 
 
Telefoon Helpdesk: 
(0348) 405 250 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pagina 2 van 7   KvK 30152007 
 

   

De fusietoets kan in de praktijk zelfs ten onrechte een afschrikkende werking hebben, 
schrijven de minister en de staatssecretaris op basis van het eindrapport. Daarbij wijzen ze op 
situaties die zich hebben voorgedaan, waarin een fusie een rechtvaardigingsgrond had, maar 
niet van de grond kwam als gevolg van de fusietoets. De onderzoekers die de evaluatie hebben 
uitgevoerd, adviseren daarom om de fusietoetsregels aan te passen.  
 
Uit de evaluatie komt tevens naar voren dat de fusietoets tot veel bureaucratie en 
administratieve lasten leidt, wat in de praktijk ‘weerstand in het veld’ oproept. Bussemaker en 
Dekker willen samen met het onderwijs kijken hoe dat kan worden verminderd.  
Interessant is de volgende opmerking in de evaluatie: 
 
“Opvallend is dat het bij de vijf afgekeurde fusies in hoofdzaak gaat om een éénpitter of klein 
bestuur in het primair onderwijs dat aansluiting zocht bij een groter bestuur, vanuit het oogpunt 
van professionalisering. Dit type bestuurlijke fusies was niet het soort fusies dat de aanleiding 
vormde voor de Wet fusietoets in het onderwijs.”  
 
De fusietoets heeft hoofdzakelijk tot positieve adviezen geleid, terwijl bij een negatief advies het 
ging om kwesties waarvoor de wet juist niet in het leven was geroepen.  
Gezien de afschrikwekkende werking van de wet, waardoor er minder samenwerking tot stand 
is gekomen dan in krimpsituaties noodzakelijk is, is het gerechtvaardigd grote vraagtekens te 
plaatsen bij de Wet fusietoets.  
In de praktijk ziet de Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO) ook veel knelpunten. De 
CFTO doet in dit kader nuttige verbetervoorstellen. 
 
Zoals hierboven reeds aangegeven, ervaart VOS/ABB al jaren dat de toets een belemmering 
kan zijn om in krimpgebieden noodzakelijke samenwerking tot stand te brengen. Het 
afschrikkende karakter van de fusietoets en de bureaucratie en administratieve lasten die de 
toets met zich meebrengt, worden –helaas- door veel leden van VOS/ABB maar al te goed 
herkend.  
 
De krimp is nú en de Wet fusietoets werkt belemmerend. Daarom kan deze wet op deze wijze 
niet worden gecontinueerd. De evaluatie laat dit ook duidelijk zien.  
 
Agendapunt 3: 
Initiatiefnota Straus: ‘Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans’ 
De eerste zin in de nota van het lid Straus heeft dezelfde strekking als de missie van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs: ‘Goed onderwijs, voor álle kinderen’. Zij gaat in 
haar nota nadrukkelijk uit van het belang van kwalitatief en bereikbaar onderwijs. Dat stelt zij 
boven het belang van de verscheidenheid van beschikbare denominaties.  
VOS/ABB vindt dit een goede zaak in het licht van de kwaliteit, bereikbaarheid en een blijvend 
dekkend aanbod van voortgezet onderwijs op verschillende niveaus.  
 
 
Straus doet een aantal voorstellen tot wijziging van de regelgeving om de aanpak van krimp in 
het onderwijs beter tot zijn recht te laten komen vanuit de doelstelling dat er goed onderwijs 
voor alle kinderen moet zijn.  
 

1. Experimentenwet toegankelijk maken voor krimpende scholen: VOS/ABB vindt dit een 

goed plan, maar vraagt zich wel af waarom deze wet slechts toegankelijk zou moeten 

zijn voor krimpende scholen? Vernieuwing en innovatie bieden elke school kansen en 

mogen derhalve niet afhankelijk zijn van de noodzaak die het gevolg is van 

demografische krimp. 
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2. In krimpregio’s (-16% tot 2040) vervalt fusietoets: dit ondersteunt VOS/ABB volledig. De 

fusietoets zelf is in feite overbodig. Elk jaar wordt de fusietoetswetgeving verder 

versoepeld om het veld de benodigde ruimte te geven en nog steeds wordt 

geconstateerd dat de toets voor het funderend onderwijs slechts beknellend werkt. Het 

moge duidelijk zijn dat de wet tot stand kwam vanwege vermeende misstanden in het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs en dat het primair en voortgezet onderwijs er –

onbedoeld- het meest door worden geraakt. Het overgrote deel van de adviezen (en 

besluiten) betreft immers het funderend onderwijs. 

3. 3a, 3b en 3c volgen op voorstel 2 tot versoepeling van de fusietoets door geen 

toetsplicht op te leggen wanneer een school onder de stichtingsnorm komt: VOS/ABB 

ondersteunt deze voorstellen, met dien verstande dat in overleg met het veld een 

kortere termijn dan 7 jaar kan worden bepleit. In krimpgebieden kan het immers snel 

gaan.  

4. Wanneer door een fusie wordt voorkomen dat een schoolsoort in een regio (bv straal 

van 15km) verdwijnt, de fusie immer toe te staan: VOS/ABB vindt dit een goed idee. Dit 

zorgt voor behoud en vertrouwen in het veld om zelf voor een dekkend aanbod te 

kunnen zorgen. 

5. Op verzoek van MR overlegging van een Fusie Effect Rapportage (FER) door bestuur 

bij voorstellen onder artikel 11 Wms: VOS/ABB ziet hiervoor geen noodzaak. Er is 

reeds genoeg waarborg ingebouwd in bestaande wetgeving door adviesrecht en vaak 

ook door instemmingsrecht op de gevolgen.  

6. Pre-toets bij de Commissie Fusietoets toestaan: VOS/ABB ziet hier het nut niet van in. 

De FER is juist het sluitstuk van een hele procedure en dus kan zo’n document niet in 

een vroeg stadium zijn opgesteld. Wanneer in het beginstadium al de vraag wordt 

gesteld, legt dat een ongewenste druk op het proces zelf. De CFTO geeft een:  

a. negatief antwoord: dan kunnen partijen eigenlijk niet verder, ook al zijn alle 

stakeholders voor en vraagt de krimp om een bepaalde oplossing. Dit wordt ook zo 

ervaren. De CFTO wordt vaker in het beginstadium geconsulteerd. 

b. positief advies: dan dient het proces wel zodanig te zijn ingekleed, dat het niet te 

veel afwijkt van de aanvraag ten principale om de kans van latere afwijzing zo klein 

mogelijk te houden. 

 
De fusieprocedure is een afgewogen procedure van partijen waarbij ieders belangen worden 
meegenomen voor een goed eindresultaat. Het is een samenspel van alle stakeholders en kan 
niet in een voorafgaande FER alvast worden opgetekend. Daarnaast geldt dat de 
staatssecretaris juist bewezen heeft dat, zeker in het kader van krimp, hij nog wel eens voorbij 
wil gaan aan het advies van de CFTO. In plaats van een pre-toets kan dan beter de fusietoets 
worden afgeschaft, zeker doordat een advies een onduidelijke (voorspellende) waarde heeft. 
Het geeft slechts meer regels terwijl het veld juist regelluwheid behoeft. De onvoorspelbaarheid 
van de uiteindelijke beslissing na een advies draagt hier niet aan bij. 
 

7. Gezamenlijk de LOOT- of DAMU-status vorm te geven binnen verschillende scholen 

(en/of –besturen): VOS/ABB juicht dit toe. 

8. Regie van de regionale procesbegeleiders faciliteren zodat eenieder daarvan kan 

profiteren: VOS/ABB juicht ook dit toe. Hiermee wordt bedoeld dat juist het werk dat 

door hen wordt geleverd ten dienste staat van het veld als een voorbeeld dat elders ook 

kan werken. De output van de investering wordt op die wijze voor hergebruik 

beschikbaar gesteld. 
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9. Krimp en bekostiging in relatie tot passend onderwijs: VOS/ABB vindt dit een goed plan. 

10. Meebewegende Inspectie via een flexibel toezichtkader: VOS/ABB ondersteunt dit 

uitgangspunt geheel. Wel is van belang om de rechtszekerheid goed te verankeren 

door de kenbaarheid van het toepassing zijnde (flexibele) toezichtkader te verhogen. 

Voor besturen moet duidelijk zijn wanneer wat geldt. 

 
 
Agendapunt 4 en 8: Schriftelijk overleg over het wegnemen van de ongelijkheid tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs 
De staatssecretaris noemt in zijn brief eerst een aantal volgens hem wezenlijke verschillen 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs op grond van het duale bestel (artikel 23 van de 
Grondwet). Deze verschillen wil hij laten bestaan. De staatssecretaris stelt in de vragen en 
antwoorden met u naar aanleiding van de brief dat er geen onwenselijke verschillen meer 
bestaan. VOS/ABB ziet in het woord ‘onwenselijk’ een mening en geen feitelijke waarneming 
van de staatssecretaris. Er blijven grote verschillen, voornamelijk gestoeld op het aan 
vernieuwing toe zijnde artikel 23 van de Grondwet. Hierbij kan worden gedacht aan de lokale 
overheidsbemoeienis en het feit dat niet alle op gelijke voet bekostigde scholen algemene 
toegankelijkheid en algemene benoembaarheid kennen.  
 
Andere verschillen, die volgens de staatssecretaris niet wezenlijk zijn op grond van het duale 
bestel, wil hij wel rechttrekken of in elk geval daartoe een onderzoek instellen. Zo ondersteunt 
VOS/ABB de voorgestelde uitwerking ter zake schatkistbankieren en kinderopvang. Zeker de 
wijzigingen ter zake de mogelijkheden voor het openbaar onderwijs om kinderopvang  te 
kunnen exploiteren, zijn door veel leden van VOS/ABB met gejuich ontvangen. 
 
Wat de samenwerkingsschool betreft, vindt VOS/ABB het goed te vernemen dat de 
staatsecretaris op dit punt een einde wil maken aan de verschillen tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs. De vraag is echter wanneer dit zal gebeuren. Op dit moment is het voor 
een stichting openbaar onderwijs nog steeds niet mogelijk een samenwerkingsschool in stand 
te houden, terwijl het bijzonder onderwijs dat wel kan. Dit verschil moet zo snel mogelijk tot het 
verleden behoren! 
 
Agendapunt 5 en 10: Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling 
Op 20 augustus jl. kwam de staatssecretaris met zijn voortgangsrapportage ter zake de aanpak 
van krimp in het onderwijs. Graag wil ik in dat kader twee zaken over het voetlicht brengen die 
nu aandacht verdienen: 
 

- Positie openbaar onderwijs in relatie tot de krimp: VOS/ABB is blij met de erkenning dat 

het openbaar onderwijs meer kleine scholen heeft dan het bijzonder onderwijs. Van 

belang is dat dit meegenomen wordt in de verschillende beleidsvoornemens. Dit betreft 

met nadruk ook de voorgestelde wetswijzigingen die slechts ruimte bieden aan het 

bijzonder onderwijs, zoals de mogelijkheid van een nevenvestiging van een andere 

denominatie en richtingvrije planning. Het openbaar onderwijs kan daar nadeel van 

ondervinden.  

De alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs, waar artikel 23 van de Grondwet 

ten principale van uitgaat, mag niet in het geding komen! 

 
- Fusietoets ter zake vorming samenwerkingsbestuur: dit onderdeel van het wetsvoorstel 

betreffende de samenwerkingsschool gaat over het vervallen van de eis van 

schoolredding bij het vormen van een samenwerkingsbestuur. Het Centrum van 

Onderwijsrecht kwam al tot de conclusie dat deze wijziging geen grondwettelijke 

beletselen kent. Deze eis is pas gekomen tegelijkertijd met de komst van de Wet 
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fusietoets in 2012. Sindsdien ervaart het veld deze eis als zeer knellend. Een versnelde 

aanpassing van de wet op dit punt is dan ook in de ogen van VOS/ABB zeer gewenst. 

Daarbij teken ik aan dat niemand hiertegen is.  

De staatssecretaris heeft met betrekking tot deze eis de CFTO inmiddels drie keer 

overruled, waardoor een fusie doorgang kon vinden. Een solide basis voor toekenning 

van een dergelijke fusie zou het veld rechtszekerheid verschaffen. Het is daarom 

wellicht opportuun om de eerder verworpen motie hierover van het lid Jasper van Dijk 

alsnog aan te nemen: 

 

(…) constaterende dat de regering in het kader van de samenwerkingsschool een 

aanpassing van de wet voorstelt inzake de vorming van het samenwerkingsbestuur 

(artikel 17 WPO); 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk te komen met het wetsvoorstel voor de 

mogelijkheid van vorming van een samenwerkingsbestuur, zonder dat de continuïteit 

van het onderwijs in het geding is, (…)
1
 

 
Voor het overige is VOS/ABB zeer te spreken over de wijze van aanpak van de zogenoemde 
leerlingendaling door de staatssecretaris. De inschakeling van het accountteam leerlingendaling 
is een goede zet geweest, zo heeft VOS/ABB ervaren. De vereniging  hoort dat terug in het 
veld. Daarnaast vindt VOS/ABB de voorgestelde wetswijzigingen door de staatssecretaris 
lovenswaardig: 
 

1. Aanpassingen ter zake de fusietoets (PO en VO): de aanpassingen zijn grotendeels 

klaar, maar nog steeds wordt de toets als beknellend ervaren, schrijft de 

staatssecretaris. Kamerlid Straus doet in haar nota wijzigingsvoorstellen. VOS/ABB pleit 

in dit kader voor afschaffing dan wel verdere versoepeling van de fusietoets. 

2. Vereenvoudigen van de vorming van de samenwerkingsschool (PO en VO): VOS/ABB 

ondersteunt dit geheel. De staatssecretaris ziet een mooi model voor ogen. Een 

versnelde invoering zal het veld in de aanpak van krimp helpen. 

3. Verandering van de denominatie van een school (PO): VOS/ABB ondersteunt ook dit. 

Onze leden zien steeds vaker dat de ‘kleur’ in de weg zit wanneer men aansluiting 

zoekt bij een bestuur met een andere denominatie. In visie en identiteit is er vaak geen 

verschil, maar het wettelijke verschil in denominatie zorgt nog steeds voor problemen. 

Een versoepeling hiervan zal lucht geven in de planningssystematiek in het PO. 

4. Verandering van de verplaatsing van een school (PO): VOS/ABB is ook hier 

voorstander van. Juist het verplaatsen gebeurt vaak in het grotere plan om in een 

gebied het onderwijs zo dekkend mogelijk te maken. Door de eis om aan de 

stichtingsnorm te voldoen weg te halen, kunnen besturen gezamenlijk het onderwijs in 

een regio beter op elkaar afstemmen. 

5. Splitsing gemeentelijke opheffingsnorm eerder laten ingaan (PO): nu kan een splitsing 

slechts tegen het einde van de vijfjaarlijkse termijn waarvoor een stichtings- en 

opheffingsnorm wordt bepaald. Een gemeentelijke herindeling kan er op een verkeerd 

moment toe leiden dat een splitsing te laat komt om een school te redden. VOS/ABB 

vindt dit daarom een goed wijzigingsvoorstel, maar wel wil ik een kanttekening plaatsen. 

De splitsing is voor 20 jaar en thans is nergens vastgelegd wat na die 20 jaar gebeurt. 

Dit dient in het wetsvoorstel te worden meegenomen. 

                                                      
1
 Kamerstukken II 2013/14, 33893, nr. 8. 
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6. Versterking positie ouders door voorlichting en procedurebeschrijvingen (PO en VO): dit 

soort voorstellen kan zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie van de 

processen. Dat zorgt bij fusieprocessen meestal voor meer draagvlak bij ouders. 

7. Wettelijke verplichting voor MR om achterban te raadplegen (PO en VO): VOS/ABB 

vindt het overbodig dit wettelijke te verankeren. Dit zou een MR namelijk uit zichzelf al 

moeten doen. 

8. Leerlingen mogen straks 50% van hun hun onderwijstijd op een andere school 

doorbrengen, gemeten over de gehele cursusduur (VO): VOS/ABB vindt dit een goede 

wijziging, omdat die meer vrijheid geeft aan besturen en scholen om gezamenlijk te 

zorgen voor bereikbaar onderwijs op niveau voor de specifieke leerling. 

9. Pilots om te werken met gezamenlijke profielen in vmbo-t en de bovenbouw havo en 

vwo (VO): dit voorstel geeft besturen en scholen meer vrijheid om een dekkend aanbod 

van genoeg kwalitatief onderwijs op alle niveaus te kunnen garanderen.  

10. Starten van een nevenvestiging in een ander RPO-gebied (VO): hierover hoort 

VOS/ABB nooit vragen uit het veld. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er geen goede 

gronden voor zijn. Wanneer RPO-gebieden met krimp ook bereikbaar worden gemaakt 

voor nevenvestigingen van kleine richtingen uit een ander RPO-gebeid, dan moeten de 

leerlingen in dat gebied over meer vestigingen worden verdeeld. Dat leidt er juist toe dat 

de exploitatie van een dekkend aanbod moeilijker wordt. Dit voorstel druist derhalve in 

tegen de andere voorstellen.  

 
In het kader van de aanpak van leerlingendaling zijn er twee wetsvoorstellen aanhangig, 
namelijk een voorstel om de vorming van samenwerkingsscholen te versoepelen en een 
voorstel om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken. 
 
Zowel lid Ypma als de staatssecretaris is gekomen met goede en ambitieuze voorstellen tot 
versoepeling van de wetgeving op het gebied van vorming van samenwerkingsscholen. 
Een resumé van die goede punten is echter niet opsommingswaardig, omdat de praktijk al 
verder is. Elke wettelijke drempel die er nog ligt, zal een drempel meer zijn dan het veld nu 
ervaart met de vorming van een informele samenwerkingsschool. Krimp geeft de mogelijkheid 
op uitstel doorgaans niet. Wachten tot een wet genoegzaam zal zijn gewijzigd, is niet 
doeltreffend. Daar komt bij dat het wetsvoorstel nog niet is ingediend bij de Tweede Kamer.  
De Onderwijsraad heeft inhoudelijke bezwaren geuit tegen het initiatiefvoorstel. De raad lijkt 
daarmee een vertragende factor. Intussen gaat de groei van het aantal informele 
samenwerkingsscholen, waar de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs via 
maatwerk (met eerbiediging van elkaars identiteit) tot stand komt, gestaag door. 
 
Het is wat VOS/ABB betreft wrang te vernemen dat de politiek nog met wijzigingen voor het 
verleden bezig is, terwijl het veld de toekomst inricht. De politiek doet er beter aan in lijn met de 
huidige vorm van het onderwijsveld daadwerkelijk grondige herzieningsvoorstellen te doen.  
Het voorstel zoals dat nu voorligt bij de Raad van State loopt flink achter op de praktijk. Het lijkt 
inhoudelijk dan ook een wijziging van een inmiddels dode letter.  
 
Het Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod tast op verscheidene punten de 
autonomie van de schoolbesturen aan. Bovendien bevat het onnodige elementen die in de 
praktijk belemmerend kunnen zijn. Dit staat in de reactie van VOS/ABB op de 
internetconsultatie bij dit wetsvoorstel. VOS/ABB zet ernstige vraagtekens bij het voorgestelde 
verplichtende karakter van het op overeenstemming gericht overleg (oogo) in de regio. In plaats 
van het initiatief aan de besturen te laten, wordt er een plicht opgelegd in de wet.  
 

http://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2015/10/Reactie-internetconsultatie.pdf
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Het verplichte oogo veroorzaakt extra bureaucratie. Het geeft vooral druk op de besturen, in hun 
taakvervulling als schoolbestuur. Het verplichte oogo kan bovendien botsen met de primaire 
plicht van de schoolbesturen om voor goed onderwijs voor hun eigen leerlingen te zorgen. Het 
wetsvoorstel beoogt namelijk dat een schoolbestuur in het verplichte oogo bij de planvorming 
niet mag kijken door de schoolbestuurlijke bril, waartoe het wel statutair en wettelijk verplicht is, 
maar door de oogo-bril ten behoeve van toekomstbestendig onderwijsaanbod in de hele regio.  
Het is onmogelijk door deze twee brillen tegelijk te kijken zonder strijdig te zijn in doel. Het 
verplichtende aspect is in de ogen van VOS/ABB dan ook ongepast en allerminst wenselijk. 
 
Agendapunt 6 en 9: alternatieven voor de Kleine Scholen Coöperatie 
De staatssecretaris komt in zijn brief met drie maatregelen om kleine dorpsscholen open te 
houden, zo blijkt uit een brief over alternatieven voor de Kleine Scholen Coöperatie.  
 
De staatssecretaris wil de positie van ouders bij de sluiting of een fusie van een school 
versterken door hen verplicht een achterbanraadpleging te laten houden. Een 
medezeggenschapsraad zou dit volgens VOS/ABB nu ook al moeten doen. Het plan om dit in 
de WMS op te nemen zal hier in de praktijk weinig aan veranderen.  
 
Verder wil de staatssecretaris met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS de procedure 
schetsen die ouders kunnen volgen om bij de sluiting of fusie van een school alternatieven voor 
te leggen aan het bestuur. Dit kan nu al, maar door de procedure te schetsen wordt het voor 
medezeggenschapsraden wellicht duidelijk dat zij actiever kunnen handelen dan nu vaak het 
geval is. Wat hier van belang is om op te merken, is dat medezeggenschapsraden van 
openbare scholen altijd het alternatief kunnen voorleggen om de school waarvoor sluiting of 
fusie wordt overwogen, bestuurlijk onder te brengen bij de gemeente waar die school gevestigd 
is. Daarvoor is een wetswijziging niet nodig. 
 
Tot slot wil Dekker het mogelijk maken dat een nevenvestiging een andere richting kan hebben 
dan de hoofdvestiging van een school. VOS/ABB ziet dit als een stap naar richtingvrije planning, 
maar dan op kleine schaal. Daar ‘openbaar’ geen richting is, betekent dit dat dit niet zal kunnen 
gelden voor openbare scholen. Dat geeft openbare scholen derhalve een slechtere 
uitgangspositie. Samenvoeging met behoud van denominatie op vestigingsniveau is dan slechts 
mogelijk voor bijzondere scholen. De gedachte is goed, maar pakt nadelig uit voor het openbaar 
onderwijs. Kleine scholen zijn overwegend openbare scholen en deze oplossing werkt slechts 
voor bijzondere scholen. 
 
Agendapunt 7: nieuwe nevenvestiging buiten RPO 
Zie punt 10 bij agendapunt 5 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging VOS/ABB 
 

 
 
R. C. van der Veen 
directeur 
 
06-22 93 96 77 
rvanderveen@vosabb.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/04/kamerbrief-over-behoud-kleine-scholen/kamerbrief-over-behoud-kleine-scholen.pdf
http://www.behoudkleinescholen.nl/blog/

