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De basisvraag die staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan het Nederlands 
Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) stelde voor dit adviesrapport was:  
 

• Staat artikel 23 van de Grondwet in de weg om de vorming van de 
samenwerkingsschool (in krimpgebieden) te vergemakkelijken? 

 
Het antwoorden van het NCOR kan in vier delen worden gesplitst. 
 

1. Vorming van samenwerkingsschool 
In de huidige situatie is het zo geregeld dat de samenwerkingsschool een uitzondering is die 
slechts gevormd kan worden als een openbare of bijzondere school binnen 6 jaar met 
opheffing wordt bedreigd. Concreet stelt de staatssecretaris voor dat de WPO en WVO 
zodanig te wijzigen dat in dunbevolkte gebieden met leerlingendaling de eis vervalt dat een 
school met opheffing wordt bedreigd. 
 
In het wetsvoorstel werd het uitgangspunt dat de continuïteit in gevaar moest zijn expliciet 
verknoopt met de opheffingsnorm. Andere oorzaken, van bijvoorbeeld bestuurlijke, financiële 
of organisatorische aard, of segregatie, die aanleiding zouden kunnen vormen voor 
continuïteitsproblemen, zouden volgens de memorie van toelichting geen reden kunnen zijn 
om te fuseren tot een samenwerkingsschool. 
 
Het NCOR concludeert dat het aldus mogelijk is om binnen de gegeven grondwettelijke 
uitgangspunten te variëren in opheffingsnormen, termijnen en gebieden waar al dan niet 
sprake is van krimp (leerlingendaling). De systematiek en de normen moeten echter wel 
zodanig zijn dat wordt voldaan aan de eisen van objectiviteit, verknoopt met bevolkings- en 
leerlingprognoses. 
 
 

2. Bestuur samenwerkingsschool 
Het NCOR stelt vast dat een samenwerkingsbestuur een samenwerkingsschool in stand kan 
houden. Hierover is onduidelijkheid geweest. Wel dient het samenwerkingsbestuur dan 
ingericht zijn met het wettelijk raamwerk dat voor een samenwerkingsschool is vereist: met 
externe toezichthouders namens het bijzonder onderwijs, benoeming van de bestuursleden 
door de gemeenteraad etc. 
 
Het NCOR stelt daarbij echter dat een stichting openbaar onderwijs niet (godsdienstig of 
levensbeschouwelijk) bijzonder onderwijs kan geven, zonder de constructie aan te nemen 
van een samenwerkingsschool (de in de wet vastgelegde doelstelling moet dan immers 
worden gewijzigd. 
Het model van de (privaatrechtelijke) arbeidsovereenkomst is nodig om te voldoen aan het 
constitutionele uitgangspunt van de gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs. Dat laatste probleem zal echter met de tijd worden getackeld door de normalisatie 
van de rechtspositie van de ambtenaar. 
 
Het vorenstaande betekent dat ook een bijzonder bestuur, dat nog geen 
samenwerkingsbestuur is, pas een samenwerkingsschool onder zich kan brengen wanneer 
het wettelijk raamwerk van de samenwerkingsschool wordt genomen.  
Conclusie: de Grondwet laat slechts de mogelijkheid open dat een samenwerkingsbestuur 
een samenwerkingsschool in stand houdt. 
 
 



3. Toezicht op de samenwerkingsschool 
Het NCOR stelt dat voor het bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs, ook in de 
samenwerkingsschool, extern toezicht door het gemeentebestuur (raad en/of burgemeester 
en wethouders) grondwettelijk geboden en noodzakelijk is. ‘De waarborg van het bestaan 
van openbaar onderwijs kan niet louter aan de privaatrechtelijke stichting worden 
overgelaten’, zo staat in het rapport. 
 
Voor het bijzonder onderwijs is dit externe toezicht ook zo geregeld, om het gelijkwaardig 
aan het openbaar onderwijs te laten zijn. Dit kan ook extern wanneer: 
 

- Het binnen de organisatie intern te regelen is; 
- De intensiteit van het externe toezicht op het openbaar onderwijs zodanig is 

teruggebracht dat er geen ongelijkwaardige positie ontstaat door intern toezicht op 
het bijzonder onderwijs binnen de samenwerkingsschool 
 

4. Vorming samenwerkingsbestuur 
Voor de vorming van een samenwerkingsbestuur geldt nu dezelfde eis als voor een 
samenwerkingsschool: een school moet met opheffing zijn bedreigd en de opheffing wordt 
voorkomen door in dit geval de bestuurlijke fusie. Anders dan de discussie onder punt 1 is de 
parlementaire discussie over het samenwerkingsbestuur geen grondwettelijke geweest. Het 
NCOR stelt nu dat er wel door de wetgever is gekozen om dezelfde voorwaarde te stellen 
voor de vorming van een samenwerkingsbestuur als voor een samenwerkingsschool, maar 
dat kan de wetgever ook weer terugdraaien voor het samenwerkingsbestuur. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 


