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Reactie VOS/ABB op de initiatiefnota van het lid van de Tweede Kamer Loes 

Ypma (PvdA): ‘Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van 

wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van 

samenwerkingsscholen’ 
 

Beschouwing van de samenwerkingsschool in de praktijk 
Voordat wordt ingegaan op de nota en de toelichting daarop, is het van belang een schets te geven 

van de situatie rond samenwerkingsscholen zoals die thans praktijk is. De vraag die VOS/ABB zich dan 

ook heeft gesteld bij deze initiatiefnota is of dit bij doorvoering een verschil zal maken op de praktijk 

en of wordt voorzien in een daadwerkelijke vraag uit de praktijk. 

 

Na decennia parlementair debat is eerst in 2006 de Grondwet gewijzigd. Sinds 2011 bestaat de 

wettelijke mogelijkheid een samenwerkingsschool te vormen: een school die zowel openbaar als 

bijzonder onderwijs aanbiedt. Juist omdat Nederland een duaal stelsel kent waarbinnen openbaar 

onderwijs de standaard is en daarnaast ook bijzonder onderwijs mag bestaan (dat op dezelfde voet 

wordt bekostigd), is de komst van de samenwerkingsschool een wat aparte constructie. Op grond 

van de gedachte dat het duale stelsel bewaard dient te blijven en niet mag verschralen met de komst 

van de samenwerkingsschool, dient de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs in 

gevaar  te zijn om een samenwerkingsschool te kunnen vormen. Het betreft aldus een uitzondering 

op de regel van dualiteit. Zo heeft de samenwerkingsschool zich in het duale bestel gevestigd als ‘de 

derde weg’. 

 

Het onderwijsveld is echter niet zo star duaal ingesteld als de Grondwet nog immer vraagt. Elke 

school heeft een eigen pedagogisch-didactische identiteit en in bepaalde gevallen is die identiteit 

verbonden met de religieuze achtergrond van de school. Meer nog is die identiteit een zelfgevormde 

‘ik’ die daar los van staat. Religie is onderdeel van die ‘ik’, maar doorgaans juist niet als uitgangspunt 

en wel als onderdeel van het geheel. Zo maken de achtergronden en culturen van de 

leerlingenpopulatie tezamen met het team de identiteit van de school. Derhalve is die dynamisch. 

 

Voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft elke bijzondere school een kleur: bijvoorbeeld 

protestants-christelijk, rooms-katholiek, bijzonder-neutraal, reformatorisch, islamitisch of 

hindoeïstisch. In hoeverre die kleuren nog worden gedragen op de school middels bijvoorbeeld het 

toelatings- en verwijderingsbeleid, wordt niet bijgehouden. Zeker ten aanzien van de rooms-

katholieke en protestants-christelijke scholen kan worden gesteld dat een groot deel hun 

gedachtegoed niet meer uitdraagt. ‘We doen er toch niets meer aan’, wordt vaak gehoord. De 

ouders en de leerling hoeven de grondslag van de school niet te onderschrijven om toch mede de ‘ik’ 

van de school te bepalen.  

 

De voorzitter van de koepel van protestants-christelijke scholen beweerde in het voorjaar van 2013 

tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in het kader van demografische krimp zelfs dat alle 

rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen algemeen toegankelijk zijn. Je kunt je dan 

afvragen waarom er dan nog zo krampachtig aan het duale bestel wordt vastgehouden. Een stelsel 

waarvan ruim tweederde van de scholen bijzonder (what’s in a name?) is, maar in feite ook net zo 

goed openbaar had kunnen zijn. De openbare school in Zuid-Limburg of Brabant zal vanwege haar 

ligging meer met het katholicisme doen dan de openbare school in bijvoorbeeld het Friese Lemmer. 

Hetgeen de identiteit van de school bepaalt, verandert mee met de veranderende leerlingen op de 

scholen. Het zijn juist die leerlingen, het team en de omgeving die de kleur van de school bepalen. 

Het religieuze voorzetsel van de school wordt vaak nog wel gebruikt, maar er wordt niet op 

geselecteerd. Eenieder is welkom en ook elke leraar is benoembaar.  
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Zijn er geen uitzonderingen? Jazeker zijn die er. Hoe orthodoxer in de leer, hoe dichter er bij de oude 

kleur wordt gebleven. Juist dan vindt er nog wel een bepaalde mate van selectie aan de poort plaats, 

zoals bij de scholen op reformatorische of islamitische grondslag. In de regel zijn dat echter 

uitzonderingen nu het overgrote deel van de scholen in het funderend onderwijs dezelfde 

uitgangspunten hanteert die geen directe koppeling met de religie (meer) kennen. Het zijn meer 

algemene waarden die losstaan van de (religieuze) kleur van de leerling of de leraar.  

 

Het zou logischer zijn die daadwerkelijke uitzonderingen zich te laten scharen onder de term 

bijzonder onderwijs en de rest ‘algemeen onderwijs’ te noemen. Of zoals VOS/ABB dit noemt: 

School! De identiteit van de school hoeft net als nu niet in de formele naam voor DUO. Die identiteit 

is namelijk zo fluïde als de leerlingbevolking is. Juist die leerlingbevolking maakt de identiteit. Die kan 

nog steeds vanuit oude waarden een bepaalde kleur hebben, zoals humanistisch, socialistisch, 

antroposofisch of rooms-katholiek. De basis van die scholen is echter dat eenieder welkom is, elke 

leerling en elke leraar zoals we eren in het eerste artikel van onze Grondwet. De basis is ook dat er 

onderwezen wordt over de verscheidenheid van religies in plaats vanuit (slechts) één religie.  

 

De gevolgen van demografische krimp laten nu juist zien hoe ver het onderwijsveld intussen van het 

strikt duale bestel is afgestapt. Sinds het begin van de krimp is er verregaande samenwerking tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. Niet slechts samenwerkingsbesturen zijn er gevormd, maar ook 

vele samenwerkingsscholen. Geen formele – wettelijke - samenwerkingsscholen, maar juist 

informele. Deze informele samenwerkingsscholen komen meestal net als de formele variant tot 

stand door een openbare en bijzondere school te laten fuseren. Het grote verschil is echter dat men 

niet de strenge regels voor de vorming van een samenwerkingsschool volgens de wet volgt, maar zelf 

de twee scholen laat samensmelten tot één. Een school die ofwel openbaar ofwel bijzonder is (voor 

DUO). Vaak liggen er convenanten aan ten grondslag over de waarborging van de identiteiten, maar 

is er dus niet het strakke en strikte keurslijf dat de wet thans vraagt van een samenwerkingsschool.  

 

De eisen voor vorming van een formele samenwerkingsschool met medeneming van de eisen voor 

de bestuurlijke inrichting is slechts in twee gevallen daadwerkelijk uitgevoerd. De eis om formeel een 

uitzondering op het duale bestel te vormen, is blijkbaar zo aan strikte eisen onderworpen dat men 

zich er niet aan waagt. Ook blijkt het doorgaans geen haalbare kaart. Je zou bijna zeggen dat met de 

huidige inkleding in de wet het is gelukt om slechts in heel uitzonderlijke gevallen een 

samenwerkingsschool zou kunnen worden gevormd. Op die wijze blijft formeel het duale bestel het 

best in stand. Precies zoals werd beoogd. Maar is dat ook wat het onderwijsveld wenst? Formeel 

blijft het duale stelsel in stand, maar in werkelijkheid is die dualiteit geen realiteit meer. 

 

Zoals gezegd is de praktijk een stuk weerbarstiger. De informele samenwerkingsscholen schieten als 

paddenstoelen uit de grond, vooral in deze tijden van krimp. Officiële aantallen zijn er niet, want de 

informele samenwerkingsscholen houden de oude kleuren: óf openbaar óf bijzonder. Ruwe 

schattingen zitten in de richting van in ieder geval 120 tot 150 samenwerkingsscholen, maar 

waarschijnlijk zijn het er (veel) meer. Juist in dorpskernen waar men elkaar niet wil beconcurreren is 

de samenwerkingsschool een uitkomst. Behoud van onderwijskwaliteit staat voorop en dat kan vaak 

ook in één school. Er wordt gekozen voor een vorm van samenwerking in de fusieschool die past bij 

de situatie. Die vorm is elke keer geheel anders. Ook de wijze waarop in de nieuwe school aan beide 

identiteiten plaats wordt geboden is telkens anders. Dit is logisch: het zijn steeds twee verschillende 

groepen leerlingen die samen één nieuwe groep vormen en aldus samen vormgeven aan de nieuwe 

identiteit van de school.  

 

Daar komt nog bij dat, voordat deze wijzigingen mogelijk hun beslag krijgen, we jaren verder zijn en 

de demografische krimp ook. De scholen waar het voor bedoeld is, zullen dan al zijn opgeheven of 
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gefuseerd tot informele samenwerkingsschool. De aanpassingen hadden jaren terug mogelijk 

geholpen, maar zullen nu en zeker bij daadwerkelijke doorvoering in de wet zinloos zijn, doordat nú 

actie nodig is en niet pas over een paar jaar.  

 

De praktijk is voor het overgrote deel allang niet meer duaal. De denominaties zitten doorgaans meer 

in de weg dan dat ze dienen als houvast. Voor de identiteitsbepaling heeft de formele kleur geen nut 

(meer). De wettelijke identiteit verlies je niet zomaar, maar die geeft je beperkingen in je bestuurlijk 

handelen en het dienen van de onderwijskwaliteit in de scholen in de regio’s waar je bestuurlijk 

acteert. Samenwerking moet niet worden tegengehouden door de denominatie. De 

samenwerkingsschool is als uitzondering geschapen om juist de dualiteit te behouden in die gevallen 

waar openbaar of bijzonder onderwijs verloren dreigt te gaan. Het is frappant te zien dat daarvoor 

zo’n strak keurslijf is geschapen, dat het onderwijsveld zijn eigen weg kiest en aan dat keurslijf 

voorbijgaat!  

 

Voor de praktijk zal het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor het vormen van een formele 

samenwerkingsschool ons inziens weinig verschil maken. Er is wel degelijk een vraag naar 

samenwerkingsscholen, maar die wordt al beantwoord vanuit praktische benaderingen voor de 

vorming van informele samenwerkingsscholen. Met die praktische benaderingen bereik je 

makkelijker hetzelfde doel. Enerzijds kan dan worden afgevraagd wat er nu precies moet veranderen. 

Anderzijds moet men zich juist afvragen of dan het stelsel zelf niet juist aan herziening toe is. 

Blijkbaar heeft het onderwijsveld al gezien dat het duale bestel in zijn huidige vorm tot de historie 

behoort. Dienen we daar de (Grond)wet dan niet op aan te passen en de denominatieve drempels te 

verwijderen? 

 

Het blijkt dat er in het basisonderwijs reeds een onderwijsveld is met 80 tot 90 procent ‘algemeen 

onderwijs’ (of ‘scholen’) en daarnaast nog een select deel ‘waarlijk bijzondere’ scholen. Misschien 

moeten we daar de wetten nu op aanpassen. De wet loopt al achter, eigenlijk al bijna 100 jaar. Laten 

we dat herzien! 

 

De voorstellen tot wetswijziging 
In de huidige situatie is het zo geregeld dat de samenwerkingsschool een uitzondering is die slechts 

mogelijk is als een openbare of bijzondere school binnen 6 jaar met opheffing wordt bedreigd. Voorts 

dient de samenwerkingsschool in stand te worden gehouden door een stichting die met dat doel is 

ingericht, dan wel door een van de besturen die een van de fusiescholen onder zich had. De 

rechtspersoon die uiteindelijk de school in stand zal houden, dient zich dan wel bestuurlijk in te 

richten zoals de wet dat vraagt: met externe toezichthouders namens het openbaar en bijzonder 

onderwijs, benoeming van de bestuursleden door de gemeenteraad, arbeidsovereenkomst voor de 

werknemers, etc.  

 

Het is juist het hiervoor kort uiteengezette eisenstelsel dat de vorming in de weg zit. Enerzijds de 

eisen voor vorming zelf en anderzijds het bestuurlijk construct en het toezicht daarop. Tezamen 

vormt dit niet slechts een aaneenschakeling van drempels, maar een niet te nemen horde. 

 

De initiatiefnota van Ypma tracht een aantal wettelijke drempels te verlagen, opdat de vorming van 

een samenwerkingsschool eerder tot stand kan komen als een beantwoording van de wens uit het 

veld. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW had al in het voorjaar van 2013 aangekondigd met 

versoepeling van wetgeving te komen ten aanzien van de vorming van een samenwerkingsschool. 

Het was echter wachten op een vervolg op die uitspraak. 
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Mogelijk heeft Ypma hem aangespoord met haar initiatiefnota nu de staatssecretaris op 23 mei 2014 

met een uitwerking kwam van de door hem aangekondigde maatregelen in verband met de afname 

van het aantal leerlingen in het funderend onderwijs. De staatssecretaris is hierbij tevens ingegaan 

op de door Ypma ingediende initiatiefnota en heeft zelf ook voorstellen gedaan tot versoepeling van 

dienaangaande wetgeving. We zullen op beide voorstellen tot wetwijziging ingaan. 

 

Voorts kwam er op verzoek van de staatssecretaris een rapport van het Nederlands Centrum van 

Onderwijsrecht (NCOR) over de (grond)wettelijke mogelijkheden tot versoepeling.
1
 Juist dat rapport 

is wellicht het beste uitgangspunt om de voorstellen van de staatssecretaris en Ypma te bezien. Het 

NCOR komt namelijk tot een aantal interessante conclusies: 

 

- 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 zijn voor 

continuïteitsproblemen, zouden volgens de memorie van toelichting geen reden kunnen zijn 

om te fuseren tot een samenwerkingsschool.  

 

- Het is mogelijk om binnen de gegeven grondwettelijke uitgangspunten te variëren in 

opheffingsnormen, termijnen en gebieden waar al dan niet sprake is van krimp (daling van 

het aantal leerlingen). De systematiek en de normen moeten echter wel zodanig zijn dat 

wordt voldaan aan de eisen van objectiviteit, verknoopt met bevolkings- en 

leerlingprognoses.  

 

- Een termijn waarbinnen de continuïteit in gevaar zou zijn, dient ook te worden benoemd. 

  

- Een samenwerkingsbestuur kan een samenwerkingsschool in stand houden. 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. 
2
 

 

- Een stichting openbaar onderwijs kan niet (godsdienstig of levensbeschouwelijk) bijzonder 

onderwijs geven, zonder de constructie aan te nemen van een samenwerkingsschool.  

 

- Het model van de (privaatrechtelijke) arbeidsovereenkomst is nodig om te voldoen aan het 

constitutionele uitgangspunt van de gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs. Dat probleem zal volgens het NCOR echter met de tijd worden getackeld door de 

normalisatie van de rechtspositie van de ambtenaar.  

 

- Naast een openbaar schoolbestuur kan een schoolbestuur met slechts bijzondere scholen 

pas een samenwerkingsschool onder zich  brengen wanneer dit bestuur zich het bestuurlijk 

construct van de samenwerkingsschool aanmeet. De Grondwet laat slechts de mogelijkheid 

open dat een samenwerkingsbestuur een samenwerkingsschool in stand houdt.  

 

                                                             
1 ‘Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden. Grondwettelijke en wettelijke bandbreedte’, 

NCOR 2014. 
2 In een onderwijswereld met een groeiend aantal besturen dat kiest voor de scheiding van bestuur en 

toezicht middels het raad van toezichtmodel is deze figuur een vreemde. Immers de raad van toezicht 

benoemt het college van bestuur. Dat de gemeente dit zou gaan doen, wordt door deze besturen terecht 

niet geaccepteerd. 
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De vorenstaande conclusies geven de ruimte waarbinnen blijkbaar wettelijk de mogelijkheden liggen 

tot versoepeling. De uitzondering op het duaal bestel dient te worden aangetoond doordat de 

vorming van de samenwerkingsschool een feitelijke schoolredding inhoudt. De schoolredding dient 

dan te worden aangetoond door een verband met de geldende opheffingsnorm binnen een bepaalde 

termijn. Zowel Ypma als de staatssecretaris heeft daar een eigen oplossing voor: 

 

 

huidige wet voorstel Ypma voorstel Dekker 

norm opheffingsnorm opheffingsnorm x 4 opheffingsnorm + 60 

termijn 6 jaar 3 jaar (of toch 6?) 6 jaar 

extra eis   < 5km   

 

 

Ypma doet een interessant voorstel om als eis neer te leggen dat het leerlingenaantal 3 jaar achter 

elkaar op een van de scholen onder een getal komt dat vier keer de opheffingsnorm bedraagt. Dat 

dient dan te worden aangetoond door een prognose waarin naar voren komt dat die school binnen 6 

jaar onder dat zelfde getal komt. Dat zijn twee verschillende eisen met verschillende termijnen, maar 

bedoeld als één. Gelukkig zal zo goed als elke school wel binnen deze eisen vallen. Met deze eisen 

blijft het voorstel van Ypma wel binnen de door het NCOR vastgestelde bewegingsruimte om de 

eisen te versoepelen. Voorts legt ze er nog een eis bij: de fietsroute tussen de twee scholen dient 

maximaal 5 kilometer te bedragen. 

 

Net als de staatssecretaris komen wij tot de conclusie dat de eis voor vorming van een 

samenwerkingsschool in het voorstel van Ypma geen uitzonderingspositie hoeft te zijn. Althans, de 

eis om te voldoen aan de uitzonderingspositie is dermate groot dat elke school er in beginsel voor in 

aanmerking zal komen. Daar kan op twee manieren over worden gedacht: 

 

1. Een belangrijke drempel tot vorming verdwijnt. Dit is tevens een volgende stap naar het 

loslaten van het duale bestel. De vraag is wel waarom er een andere drempel wordt 

neergelegd: de fietsroute. Het blijft daardoor wel een uitzondering op de standaard: extra 

eisen voor vorming van de samenwerkingsschool ten opzichte van een ‘gewone’ 

scholenfusie. 

2. Waarom een dergelijke verlaging van drempels als dan niet ook het duale stelsel tegen het 

licht kan worden gehouden? Dit voorstel houdt geen verband met krimp. Mogelijk heeft de 

eis van de fietsroute daarmee een verband. Dat wordt echter niet uitgelegd. We lezen hier 

eerder de roep tot het loslaten van de krampachtigheid van het duale bestel in de 

sectorwetten. Juist de krimp en de creativiteit van het veld laten zien dat men ruimte wenst, 

geen normen. 

 

De staatssecretaris tracht minder aan te passen in de wet om de continuïteitseis te versoepelen en 

toch meer toepasselijk te laten zijn in krimpgebieden. Voor de vorming van de samenwerkingsschool 

blijft de standaardeis gelden. Voor het aantonen dat de continuïteit in gevaar is, geldt echter de 

opheffingsnorm, opgehoogd met 60 leerlingen. Hierdoor wordt aan de door het NCOR vastgestelde 

(grondwettelijke) eisen voldaan, maar dit geeft ruimte voor het veld. Juist in dunbevolkte gebieden 

zal dit betekenen dat er eerder kan worden begonnen met de vorming van een 

samenwerkingsschool dan in de huidige situatie mogelijk is. 

 

De staatssecretaris maakt hiermee duidelijk dat hij tot versoepeling wil overgaan zonder onmiddellijk 

het stelsel op dit punt om te willen gooien. Het is jammer om te zien dat hij niet tracht van die 

mogelijkheid gebruik te maken. In het Regeerakkoord staat immers dat denominatie noch fusietoets 

samenwerking in de weg mag zitten. Met zijn versoepelingsvoorstel namens het kabinet blijft er een 
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eis gelden, die niet altijd gunstig zal zijn. Het blijft daarmee een uitzondering die niet in lijn is met wat 

in het Regeerakkoord staat.  

 

Beide voorstellen zijn daarmee versoepelend en blijven binnen de door het NCOR vastgestelde 

kaders waarin versoepeling mogelijk is. VOS/ABB is van mening, gezien ook wat in de vorige 

paragraaf werd gesteld over de praktijk, dat het voorstel van Ypma kan worden aangegrepen om het 

duale bestel tegen het licht te houden en mogelijk te bezien of we een werkbaarder stelsel kunnen 

creëren, zonder denominatieve muren en met behoud van identiteit. 

 

Voorts liggen de hoogste drempels voor vorming juist in het bestuurlijk construct dat de 

samenwerkingsschool zou moeten besturen. Het veld ziet daar de grootste problemen: 

 

- het openbare schoolbestuur kan de school niet onder zich nemen; 

- het bijzondere bestuur wenst niet een verregaande inmenging van de gemeenteraad, die 

slechts over openbaar onderwijs hoort te gaan; 

- een nieuwe rechtspersoon die slechts de samenwerkingsschool in stand houdt is in de 

praktijk niet wenselijk; 

- de eisen ten aanzien van het toezicht zelf zijn zo stringent dat het veld zich er niet eens aan 

waagt. 

 

Die eisen leggen in artikel 17d WPO met name de volgende drempels: 

 

Lid 4: benoeming werknemers op de school slechts via arbeidsovereenkomst (sluit openbaar 

schoolbestuur uit). 

Lid 5: externe bijzondere toezichthouder (kan ons inziens ook intern op de school). 

Lid 6: eisen voor de inkleding van de statuten van de rechtspersoon die de samenwerkingsschool in 

stand houdt. Dit laat de school los, maar richt zich vol op de inrichting van het bestuur (niet nodig en 

kan ook op schoolniveau). 

Lid 7, 9 en 10: macht van de gemeenteraad op bestuurlijk handelen (te verregaande bevoegdheid 

voor slechts de openbare identiteit op de samenwerkingsschool, kan ook minder vergaand). 

 

Het voorstel van Ypma gaat hier in de toelichting op in, maar wijzigt de wet er eigenlijk niet op. Ypma 

stelt nadrukkelijk voor om, zoals juist in de praktijk thans gebeurt, puur voor de identiteit een 

commissie op te richten die het toezicht verzorgt op dat punt. Geen grote bestuurlijke wijzigingen en 

aparte rechtspersonen, maar juist toezicht op dat element dat mogelijk het verschil is tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. Het is fijn te zien dat Ypma een realistische bril op heeft gezet bij 

het schrijven van het wetsvoorstel. Juist zo wenst ze ook de ongelijkheid tussen openbare en 

bijzondere besturen weg te nemen en elk bestuur in staat te stellen een samenwerkingsschool in 

stand te houden. 

 

Het is echter jammer te vernemen dat ze is vergeten het wetsvoorstel zo in te kleden dat het 

wettelijk mogelijk zal zijn. Alle wettelijke drempels laat ze ongemoeid in de wet staan. Artikel 17d 

WPO over de samenwerkingsschool  wil ze slechts wijzigen ten aanzien van lid 2. Dat lid behandelt de 

eis ter zake de continuïteit, zoals we hiervoor belichtten. Artikel 17d WPO heeft echter 10 leden, 

waarvan er vele bestuurlijke drempels opwerpen, zoals hierboven opgesomd. Naast wijziging van lid 

2 zal dit artikel volledig op de schop dienen te gaan om daadwerkelijk de niet te nemen horde te 

beslechten. 

 

Het voorstel van staatssecretaris Dekker is voorts verrassend te noemen. In weerwil van het advies 

van het NCOR wenst ook hij dat het toezicht op schoolniveau zal worden ingekleed. Hij vraagt om 
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verregaand onderzoek om te bezien hoe een dergelijke commissie op schoolniveau kan worden 

ingericht en hoe daarmee de bestuurlijke drempels kunnen worden geslecht. De staatssecretaris wil 

geen halve maatregelen nemen. De samenwerkingsschool onder een openbaar bestuur moet 

mogelijk zijn. De verzorging van het toezicht op de identiteit op schoolniveau is de beste 

mogelijkheid, zoals het veld dit al jaren etaleert. 

 

De staatssecretaris wil meer drempels slechten. Ook een aparte externe toezichthouder voor het 

bijzonder onderwijs zou niet hoeven door het toezicht op openbaar en bijzonder onderwijs zo in te 

kleden dat het dicht op de school staat. Het is echter jammer te zien dat ook de staatssecretaris niets 

wil doen met de rechtsbetrekking van de werknemer op de samenwerkingsschool. De eis blijft dat 

het een arbeidsovereenkomst moet zijn, waardoor een openbaar schoolbestuur, ondanks het 

verdwijnen van de rest van de drempels, nog geen samenwerkingsschool zal kunnen besturen. In lijn 

met het NCOR wil de staatssecretaris de normalisatie van de rechtspositie van de ambtenaar 

afwachten. Dit proces duurt echter al jaren en is dus nog steeds geen voldongen feit. Het openbaar 

onderwijs zal daarvan de dupe zijn. Het is te prefereren dit mee te nemen in de wijzigingen!  

 

Conclusie 
Zowel Ypma als de staatssecretaris komt 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. De praktijk is namelijk al verder. 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 juist niet. Wachten tot een 

wet genoegzaam zal zijn gewijzigd, is niet doeltreffend. 

 

Het is wat VOS/ABB betreft dan ook wrang te vernemen dat de politiek nog met wijzigingen voor het 

verleden bezig is, terwijl het veld de toekomst al aan het inrichten is. De politiek doet er beter aan te 

kijken naar de huidige vorm van het onderwijsveld en in lijn daarmee daadwerkelijk grondige 

herzieningsvoorstellen te doen. De onderhavige voorstellen zijn een stap in de richting, maar zullen 

nog steeds te inperkend zijn en te weinig vrijheid aan het veld geven. Het lijken dan ook wijzigingen 

voor een dode letter. 

 

 

Mr. Ronald Bloemers, beleidsmedewerker en adviseur VOS/ABB 

0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, rbloemers@vosabb.nl 


