
 
Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen 

 

Inbreng van VOS/ABB ten behoeve van de leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap voor het rondetafelgesprek over artikel 23 van de Grondwet en 
leerlingenvervoer op 14 november 2013 

 
Met belangstelling heeft VOS/ABB als belangenbehartiger van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs kennisgenomen van het rapport van de Onderwijsraad en de reactie van 
staatssecretaris Sander Dekker van OCW namens het kabinet op dat rapport. Naast die twee 
documenten wil VOS/ABB graag daarbij meenemen het rapport ‘Vrijheid van stichting’ uit 2011 van 
de vier bijzonder hoogleraren.1 
 
School! 
Als stip op de horizon hanteert VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het 
concept ‘school’: zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische 
of welk voorvoegsel dan ook. Op een ‘school’ is ieder kind welkom, mét aandacht en ruimte 
voor levensbeschouwing en geloof. De actieve pluriformiteit dient niet te blijken uit verschillende 
soorten scholen, maar dient juist vorm te krijgen binnen de school als sociale ontmoetingsplaats. 
 
Richtingvrij plannen 
VOS/ABB is verheugd met de visie van het kabinet om te bewegen naar een stelsel van richtingvrij 
plannen. Het grondwetsartikel geeft schoolbesturen de vrijheid een school te stichten die aansluit bij 
hun overtuiging en levensvisie. Hoewel de samenleving sterk is geseculariseerd, vindt de stichting 
van een bekostigde bijzondere school nog steeds plaats op basis van een erkende richting 
(bijvoorbeeld rooms-katholiek, protestants-christelijk of algemeen bijzonder). Terwijl steeds minder 
Nederlanders lid zijn van een kerk, hebben de meeste scholen nog steeds een religieuze grondslag. 
Het begrip ‘richting’ is er ingesleten onder invloed van maatschappelijke verzuiling en 
bezuinigingspolitiek2.  
 
De staatssecretaris vindt, in aansluiting op advies van VOS/ABB, dit niet meer passen bij deze tijd. Hij 
wil daarom dat het mogelijk wordt om een nieuwe school te stichten zónder dat de richting daarbij 
een rol speelt. Wel verbindt hij daar scherpe voorwaarden aan. Zo moeten ouders de 
levensvatbaarheid van een school kunnen aantonen. Daarnaast moeten vraag en aanbod en 
concurrentie met andere scholen (zeker in gebieden met demografische krimp en daardoor dalende 
leerlingenaantallen) helder in beeld worden gebracht, voordat een nieuwe school mag worden 
opgericht.  
  
VOS/ABB is zeer positief over dit voorstel van staatssecretaris Dekker. Het lijkt een (voorzichtig) 
begin naar het concept ‘school’, dat boven de denominaties uitstijgt. Het is tevens een uitwerking 
van de oproep die VOS/ABB aan de minister en staatssecretaris heeft gedaan bij hun aantreden in 
2012. Het is zeer positief dat staatssecretaris Dekker uitgaat van de school als sociale 
ontmoetingsplaats, waar leerlingen leren en leven met andersdenkenden.  
 
Het is voor VOS/ABB belangrijk dat richtingvrij plannen niet resulteert in een verdere verzuiling met 
nog meer soorten bijzondere scholen op bepaalde (religieuze) grondslagen. 
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Directe meting 
Staatssecretaris Dekker is voorstander van het toepassen van de directe meting bij de stichting van  
scholen. Nu gebeurt dit nog middels de indirecte meting, die doorgaans geen  
realistisch beeld geeft van de verwachte toestroom van leerlingen. De directe meting  
gaat uit van de daadwerkelijke animo die leeft onder de ouders. Dit is de reden  
waarom VOS/ABB er al sinds jaren op aandringt om de directe meting toe te passen.  
 
Eerste school in de wijk 
De eerste school in een nieuwbouwwijk zou openbaar dienen te zijn. Een nieuwbouwwijk kent vooraf 
nog geen duidelijke vraag naar een richting en juist dan past slechts een openbare school met haar 
algemene toegankelijkheid en de actief pluriforme opdracht die zij wettelijk heeft. Elke andere school 
zou leerlingen op voorhand kunnen uitsluiten, terwijl de openbare school de garantie biedt dat elke 
leerling welkom is.3 
 
Lagere stichtings- en opheffingsnormen voor het openbaar onderwijs 
In navolging van het rapport van de hoogleraren pleit VOS/ABB voor verlaging van de stichtings- en 
opheffingsnormen voor openbare scholen. Dit komt voort uit het feit dat de Grondwet juist de 
‘alomtegenwoordigheid’ van het openbaar onderwijs verlangt, in tegenstelling tot het bijzonder 
onderwijs. Dit rechtvaardigt voor het openbaar onderwijs lagere stichtings- en opheffingsnormen 
dan voor het bijzonder onderwijs. Zo kan de garantiefunctie van het openbaar onderwijs, net als in 
het begin van de 20e eeuw, weer recht worden gedaan.4 
 
Leerlingenvervoer 
Ten aanzien van het zogenoemde signatuurleerlingenvervoer is staatssecretaris Dekker van mening 
dat dit niet meer van deze tijd is, maar hij wil (nog) geen maatregelen nemen. Hij wil daarmee 
wachten totdat de demografische krimp voorbij is en pas op dat moment bezien, naar aanleiding van 
het dan ontstane scholenaanbod, hoe het leerlingenvervoer moet worden vormgegeven.  
 
Het stemt VOS/ABB tevreden dat de staatssecretaris de mening is toegedaan dat de huidige regeling 
voor het signatuurleerlingenvervoer niet meer in de huidige samenleving past, maar het is een 
gemiste kans dat hij nu nog geen actie onderneemt. Hij stelt eventuele maatregelen uit, terwijl de 
staatssecretaris juist nu op dit punt zou kunnen doorpakken.  
Uitstel is ook niet in lijn met de visie van dit kabinet, dat de burger immers aanspreekt op zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Vervoer van signatuurleerlingen zou voor eigen rekening van de betreffende 
ouders dienen te komen en niet voor rekening van de gemeenschap. In de wet staat dat er overal 
voldoende openbaar primair onderwijs moet zijn. Daarbij is het van belang op te merken dat de 
openbare school de wettelijke opdracht heeft tot actieve pluriformiteit, met als onderdeel daarvan 
aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst op basis van diversiteit. Het is dus niet noodzakelijk 
om op grond van levensbeschouwelijke/godsdienstige uitgangspunten een school op afstand te 
kiezen. Als ouders daar wel voor kiezen, is dat hun eigen keuze en dienen zij de consequenties 
daarvan te accepteren. Tot die consequenties behoren de kosten voor het vervoer van hun kinderen.  
 
 
Woerden, 11 november 2013 
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