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B en W van Terneuzen 
T.a.v. Mevrouw N. van Putte 
Postbus 35 
4530 AA  TERNEUZEN 
 
 
 
 
Datum Kenmerk 

18 mei 2018 HT/RB.secr/810011 
 
 
Onderwerp:  

Voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Putte, 
 
Dank voor uw reactie op ons schrijven d.d. 10 november 2017 en door u toegezonden 
conceptstatuten. We zullen dit schrijven tevens richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen alsmede de gemeenteraad 
van Terneuzen ter voorbereiding op de vergadering op dinsdag 22 mei aanstaande. 
 
De overwegingen van de gemeente Terneuzen zijn duidelijk in uw brief verwoord. Ook 
is het brede draagvlak voor een gezamenlijk gedragen oplossing voor behoud van een 
breed onderwijsaanbod in Zeeuws-Vlaanderen bekend en wordt dit door ons 
toegejuicht.  
Het gemak waarmee openbaar onderwijs wordt opgeheven en in ieder geval de schijn 
dat die beslissing ook niet is heroverwogen, ondanks de Grondwet en wat daarover is 
gesteld door ons, doet ons schrikken. Het is blijkbaar de wens van alle betrokkenen en 
het enige resultaat van de onderhandelingen.  
Het was nog niet genoeg, zo blijkt. De conceptstatuten geven geen blijk van de wens 
om de wezenskenmerken van openbaar onderwijs in de nieuwe stichting te 
verankeren. Alleen al de behoefte voor openbaar onderwijs zoals die thans actief wordt 
uitgedrukt in het leerlingenaantal van SSG De Rede wordt daarmee ons inziens 
gebruuskeerd. We hadden verwacht dat in de statuten naar voren zou komen dat de 
fusieschool het product is van een fusie tussen een openbare school met een 
bijzondere school en dat de statuten voor de stichting die die school in stand houdt dat 
tot uiting zouden brengen. Het lijkt echter weinig op een stichting waar de waarborgen 
in de statuten zijn vervat om voor nu én in de toekomst een thuis te maken voor iedere 
leerling.  
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Wij zullen dat hieronder duidelijker uiteenzetten; 
 
- Met het opheffen van openbaar onderwijs vereist de wet dat de overgebleven school 

algemeen toegankelijk is.1 Of het nu in de statuten staat of niet, de fusieschool 

dient voor iedere leerling toegankelijk te zijn. Het extern toezicht van de 

gemeenteraad is daarmee een papieren tijger. Zou de fusieschool deze bepaling 

overtreden, dan is het aan de Inspectie van het Onderwijs, die hier vanuit de WVO 

op moet toezien, om handhavend op te treden.  

- De definitie van algemene toegankelijkheid is in de statuten weer anders dan de 

uitwerking en dat is frappant. Het lijkt te relateren aan het karakter van het openbaar 

onderwijs (artikel 42 WVO), maar dat is niet aan de orde. Het karakter van het 

openbaar onderwijs is een actieve bijdrage aan de persoonsontwikkeling. Dat zien 

we geenszins terug in de statuten. 

- Ten aanzien van de algemene benoembaarheid is slechts gesteld dat het 

personeelsbeleid niet discriminatoir mag zijn. Echter, dat geldt bij elke organisatie in 

Nederland! Het verbaast ons dat de stichting geen algemene benoembaarheid 

nastreeft en daarmee voor iedere leraar een plek heeft binnen haar organisatie. Op 

de wijze waarop het nu is ingekleed, is er geen sprake van algemene 

benoembaarheid. 

- Het extern toezicht van de gemeenteraad is in deze conceptstatuten slechts 

gestoeld op algemene toegankelijkheid. De taak die de grondwetgever aan de 

gemeenteraad heeft gegeven, is daarmee volledig geëlimineerd. De 

overheersende overheidsinvloed bij openbaar onderwijs zit een samenspel van 

factoren, zoals benoembaarheid van het bestuur c.q. toezichthouders, zicht op 

financiën, een waarborg bij taakverwaarlozing door het bestuur, toezicht op 

wezenskenmerken en de instemmende rol bij statutenwijzigingen. Enige invloed van 

de gemeenteraad op het behoud van de wezenskenmerken van het openbaar 

onderwijs is in de conceptstatuten teleurstellend afwezig.  

- De bepaling ter zake de identiteitsborging zou een logische plek zijn om het 

karakter van het openbaar onderwijs terug te laten komen. Daar zien wij niets van 

terug. Slechts de identiteit van de drie bijzondere scholen zijn het waard te 

waarborgen, zo lijkt het nu. 

- Bij een mogelijke toekomstige wisseling van identiteit zal er overleg zijn met het 

college van burgemeester en wethouders. Het extern toezichthouderschap van de 

gemeente op het openbaar onderwijs is juist expliciet bij de gemeenteraad belegd 

en niet bij het college. Waarom er een rol is vergeven aan het college is ons niet 

duidelijk. Dit is ook terug te zien ter zake de informatie die wordt opgestuurd aan de 

colleges van burgemeester en wethouders (artikel 16 van de conceptstatuten). De 

goedkeurende rol ter zake de statuten is geminimaliseerd.  

                                                      
1 Artikel 48 lid 1 Wet op het voortgezet onderwijs: “Indien binnen redelijke afstand van de woning van 
de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag 
aan deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekostigde bijzondere school 
niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor 
interne leerlingen.” 
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Het vorenstaande stemt ons allerminst tevreden en gerust. We zien de waarden van de 
openbare school De Rede geenszins terugkomen in deze statuten. Er is zelfs niet te 
vinden dat er ooit openbaar onderwijs bij de totstandkoming van de nieuwe stichting 
betrokken was. Het woord samenvoeging krijgt zo een vervelende nasmaak.  
De grondwetgever heeft de gemeente een actieve rol toebedeeld om toe te zien op 
kwalitatief goed openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Met deze 
conceptstatuten is de gemeenteraad zijn grip volledig kwijt. Geen enkele waarde waar 
openbaar onderwijs voor staat, zien we terug in de statuten.  
De inkleding van de statuten met bepalingen rondom het openbaar onderwijs hoeft de 
bijzondere identiteit geen geweld aan te doen. Beide kunnen juist naast elkaar 
bestaan.  
 
We verzoeken de gemeenteraad dan ook niet in te stemmen met deze statuten om 
voornoemde redenen.  
 
De Grondwet gaat uit van de alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs zodat 
iedere leerling naar school kan waar hij/zij zich thuis voelt. De Grondwet is niet voor 
gisteren of vandaag maar juist ook voor morgen en overmorgen geschreven. Je zou 
denken dat in Zeeuws-Vlaanderen de waarborgen vanuit die Grondwet ook wenselijk 
zou zijn, juist om te voorkomen dat kinderen straks elders een school (moeten) zoeken 
waar zij zich thuis voelen. De Grondwet geldt voor heel Nederland, dus ook voor 
Zeeuws-Vlaanderen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging VOS/ABB 

 
 
J.T. (Hans) Teegelbeckers 
directeur 
 
 
 
 


