
 
Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen 

 

 

Contactinformatie: Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. R. Bloemers, 
rbloemers@vosabb.nl. Telefoon: 06 51 91 46 94.  

 

Geachte dames en heren, leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW,  
 
Dinsdag 11 juli a.s. behandelt u het wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging 
samenwerkingsschool. VOS/ABB is, als belangenbehartiger voor het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs, nadrukkelijk betrokken bij veel samenwerkingstrajecten waarbij verbinding 
wordt gezocht tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.  
 
VOS/ABB wil graag ten aanzien van dit onderwerp de volgende  observaties en suggesties met u 
delen: 
 

- Samenwerkingsscholen komen juist op van onderaf, op initiatief van ouders in de wijk of in 
het dorp waar zij een duurzame oplossing willen voor het onderwijsaanbod door de 
verbinding met elkaar ook via die samenwerkingsschool te vinden. Wij merken bij onze leden 
dat we juist die initiatieven begeleiden en ondersteunen en op die manier mooie 
onderwijsvoorzieningen creëren waar iedereen terechtkan: van en voor iedereen en met en 
door de directe belanghebbenden. Dit wetsvoorstel bevordert dat en geeft het de wettelijke 
regeling die het verdient! 
 

- De vorming van een formele samenwerkingsschool is nu praktisch onmogelijk. Het veld 
creëert daardoor talloze informele samenwerkingsscholen, die door hun informele karakter 
het duale bestel uithollen.  

 
- Het duale bestel staat nu onder druk, doordat een deugdelijke wettelijke regeling voor de 

samenwerkingsschool ontbreekt. Dit wetsvoorstel creëert die wettelijke regeling en zorgt zo 
ook voor behoud van het duale bestel, zo nodig binnen de school. Het is de ultieme 
verbindende oplossing voor veel kernen en wijken.  
 

- Informele samenwerkingsscholen hebben vaak een bijzondere signatuur, waardoor 
openbaar onderwijs in sommige krimpgebieden verdwijnt. Artikel 23 lid 4 van de Grondwet 
vereist alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs. Formele samenwerkingsscholen zijn 
juist een mogelijkheid om openbaar onderwijs in de kernen en wijken die het betreft, te 
behouden. 

 
- Een samenwerkingsschool kan nu niet onder een openbaar bestuur vallen, terwijl juist de 

Grondwet het primaat van onderwijs bij het openbaar onderwijs legt. Dezelfde rechten voor 
openbaar en bijzonder onderwijs worden met dit wetsvoorstel gecreëerd door wel mogelijk 
te maken dat zowel een bijzonder als een openbaar bestuur een samenwerkingsschool onder 
zich kan hebben. Dat is mede de kracht van dit wetsvoorstel. Het sluit daarbij ook aan bij de 
uitgangspunten van onze Grondwet. 

 
- Een samenwerkingsbestuur is nu zeer moeilijk te creëren, terwijl daar geen logische reden 

voor is. De vorming tast het duale bestel niet aan, maar de wettelijke barrière tot vorming 
van een samenwerkingsbestuur is daar wel op gestoeld. Die barrière levert pseudofusies op, 
zoals nodeloze holdings en personele unies. Daar is niemand mee gediend. 

 
Kortom, dit wetsvoorstel bevordert juist het huidige duale bestel in plaats van het aan te tasten. 
 

Niet apart, maar samen sterker! 
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