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Verzelfstandigde besturen van openbare basisscholen 

krijgen het recht een school te stichten. Daarmee 

wordt de wettelijke positie van het openbaar onderwijs 

versterkt. De komende wetswijziging schept perspectief 

voor het Limburgse dorp Maasbree, waar ouders graag 

een openbare school willen.

Nieuwe openbare basisschool 

kwestie van 
volhouden 

een openbare basisschool. In het Noord-

Limburgse dorp in de fusiegemeente 

Peel en Maas, vlak bij Venlo, strijdt een 

ouderinitiatiefgroep daar al zeven jaar 

voor. Een behoeftepeiling, op basis van 

een directe meting, wijst uit dat er met 

31 procent ruim voldoende belangstelling 

is om in Maasbree een dislocatie te recht-

vaardigen van openbare basisschool De 

Omnibus in het dorp Baarlo.

Margreet Schouren, moeder van een 

meisje van 9, is sinds zes jaar actief bij 

het ouderinitiatief betrokken. Zij en 

haar man hebben voor hun dochter be-

wust gekozen voor de openbare school 

in Baarlo, 6 kilometer van Maasbree. ‘Het 

openbaar onderwijs heeft de filosofie dat 

iedereen welkom is en dat er aandacht is 

voor alle culturen. Ik vind het belangrijk 

dat mijn kind leert dat er mensen zijn die 

anders leven dan wij. Wat mij ook aan-

spreekt in het openbaar onderwijs, is dat 

het volledig, ook financieel, verantwoor-

ding aflegt aan de samenleving. Open-

heid en transparantie, dat vind ik hier bij 

het katholieke onderwijs onvoldoende. Ik 

zie ook dat er in het openbaar onderwijs 

V
OS/ABB en de Vereniging Open-

baar Onderwijs (VOO) zijn 

nauw betrokken bij de voorbe-

reiding van het wetsvoorstel. 

Daar komt onder meer in te staan dat 

een verzelfstandigd bestuur voor open-

baar onderwijs, net als het college van 

burgemeester en wethouders, de mo-

gelijkheid krijgt een openbare school te 

stichten. Het bestuur kan straks ook zelf 

besluiten een school op te heffen, maar 

dat kan volgens het conceptwetsvoorstel 

pas als de gemeenteraad de kans heeft 

gekregen de betreffende school over te 

nemen. In een brief aan minister Marja 

van Bijsterveldt van OCW pleit VOS/ABB 

ervoor om ook de verantwoordelijkheid 

van het opheffen van een openbare ba-

sisschool volledig bij het schoolbestuur 

neer te leggen, omdat anders nog steeds 

geen sprake zou zijn van bestuurlijke 

zelfstandigheid.

Openheid en transparantie
Over het opheffen van een school hoeven 

ze in Maasbree niet na te denken, daar 

gaat het al jaren over het realiseren van 

Margreet Schouren: ‘Openheid 
en transparantie, dat vind 

ik hier bij het katholieke 
onderwijs onvoldoende.’



MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS | 13

WETSWIJZIGING 

Maasbree in VPRO’s Argos
Het VPRO-radioprogramma Argos heeft al in 2009 aandacht besteed 

aan de positie van het openbaar onderwijs in Noord-Limburg, waarbij de 

directeuren van VOO en VOS/ABB aan het woord kwamen. Aanleiding 

om dit onderwerp te belichten, was de klacht dat het openbaar onderwijs 

stelselmatig door lokale politici werd tegengewerkt. Argos gebruikte de 

situatie in Maasbree als voorbeeld. U kunt de uitzending terugluisteren 

via weblogs.vpro.nl/argos (zoek op ‘0penbaar onderwijs’).

heel efficiënt met onderwijsgeld wordt 

omgegaan. Het bovenschools bureau is 

zo klein mogelijk, dus bijna al het geld 

gaat naar het onderwijs. En er is interesse 

en bereidheid om in de kinderen te inves-

teren’, aldus Schouren.

Beren op de weg
Dat er na zeven jaar nog steeds geen 

openbare basisschool in Maasbree is, 

komt volgens Schouren doordat het ge-

meentebestuur zich tot nu toe bezighield 

met mogelijke beren op de weg. ‘Ik kan 

wel stellen dat we als ouderinitiatief-

groep steeds van het kastje naar de muur 

werden gestuurd. Het college hield zich 

bezig met de onmogelijkheden in plaats 

van met kansen en had geen zin in een 

scholenstrijd. Kortom: het kon allemaal 

niet. Er zit hier in het dorp een katholieke 

basisschool met 650 leerlingen. Die mo-

nopoliepositie geven ze natuurlijk niet 

zomaar weg. De gemeenteraad heeft zich 

in tegenstelling tot het college altijd wél 

uitgesproken voor openbaar onderwijs. 

Onlangs heeft de raad een stevig geluid 

laten horen door de wethouder de op-

dracht te geven serieus te zoeken naar 

mogelijkheden om openbaar onderwijs 

te realiseren.’

Over het wetsvoorstel dat nu in de maak 

is, oordeelt Schouren positief. ‘Als wij 

hadden kunnen starten met wat er nu in 

het wetsvoorstel staat, dan waren we als 

oudergroep niet afhankelijk geweest van 

de richting waaruit in het college de po-

litieke wind waait. Dan hadden we zelf 

de stichting Akkoord! PO kunnen vragen 

om een openbare school in ons dorp te 

starten.’

Eigenzinnig, jong en fris
Algemeen directeur van de zelfstandige 

stichting Akkoord! PO voor openbaar 

primair onderwijs is Peter Adriaans.  

Het stafbureau is gevestigd in Venlo.  

Akkoord! PO heeft niet alleen daar, maar 

ook in de gemeenten Beesel, Horst aan 

de Maas en Peel en Maas in totaal negen 

openbare basisscholen. ‘Als je ons verge-

lijkt met het katholieke onderwijs, zijn 

wij vrij klein. Maar in tegenstelling tot 

de andere besturen in deze krimpregio 

hebben wij nog te maken met groei. Dat 

heeft denk ik te maken met een zekere 

eigenzinnigheid. Openbaar onderwijs is 

hier vanuit een tegengeluid geboren. Wij 

kozen ook heel bewust voor een onder-

scheidend concept, omdat we een eigen 

positie moesten veroveren. We hebben 

bijvoorbeeld vijf jenaplanscholen, die 

waren er nog niet. Dat was voor de keus 

van sommige ouders misschien nog wel 

belangrijker dan het feit dat onze scho-

len openbaar zijn. Wat ook meespeelt, 

is dat wij een vrij jonge organisatie zijn. 

De meeste openbare scholen in dit gebied 

zijn jonger dan 25 jaar. Het personeel is 

ook jong. We zijn fris en hebben een an-

der imago dan het katholieke onderwijs. 

Dat spreekt een bepaalde doelgroep aan.’

Bevorderen
Over het ouderinitiatief in Maasbree is 

hij positief. ‘Ik moet daar wel bij aanteke-

nen dat ik nu nog geen actieve rol hierin 

kan spelen. In onze statuten is een aan-

tal jaren geleden, onder politieke druk, 

de passage geschrapt dat het onze taak 

is om het openbaar onderwijs te bevor-

deren. Als straks de wetswijziging is 

doorgevoerd, moeten we daar nog maar 

eens naar kijken. Want als verzelfstan-

digde besturen voor openbaar onderwijs 

het recht krijgen het initiatief te nemen 

tot het stichten van een school, dan geldt 

dat ook voor ons. En zelf initiatief nemen 

lijkt erg op bevorderen. Maar goed, dat is 

van later zorg. Waar het nu om gaat, is dat 

er in Maasbree gunstige ontwikkelingen 

zijn. De strategie is niet meer om de ge-

wenste dislocatie juridisch af te dwingen, 

maar om positieve politieke wil te creë-

ren. Daarvan mogen we constateren dat 

het gelukt is. Officieel speelt Akkoord! 

PO dus nog geen rol, maar nu het initi-

atief van de ouders is opgepikt door de 

gemeenteraad, gaat het de goede kant op. 

Als de ouders ons vragen om steun, dan 

sta ik daarvoor open. Het zou mij heel 

wat waard zijn als wij een dislocatie in 

Maasbree mogen realiseren!’ <

Peter Adriaans: ‘Als de  
ouders ons vragen om steun, 
dan sta ik daarvoor open.’


