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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, 

 

Maandag 7 december spreekt u met staatssecretaris Dekker over de leerlingendaling in het 

onderwijs. Een belangrijk onderwerp dat op de agenda van dit overleg staat is de fusietoets in 

het onderwijs. Er liggen inmiddels twee rapporten over deze toets en een beleidsreactie van de 

staatssecretaris. 

 

Wij zijn het met de staatssecretaris eens dat schoolbesturen als eerste aan zet zijn om zorg te 

dragen voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod. De praktijk laat zien dat veel besturen de 

samenwerking zoeken bij het vinden van regionale oplossingen. Waar mogelijk zullen wij onze 

leden daarbij ondersteunen. Bij het zoeken naar die samenwerking lopen besturen tegen de 

fusietoets aan. Die toets wordt, zo blijkt uit de evaluatie, vaak gezien als een extra barrière. 

 

Vanuit het behoud van een pluriform onderwijsbestel, keuzemogelijkheden voor ouders en het 

tegengaan van onnodige monopolieposities vinden wij het echter van groot belang dat er 

zorgvuldig met deze toets wordt omgegaan. De fusietoets is nog maar kort geleden ingevoerd 

met als doel de menselijke maat in het onderwijs te bevorderen en draagvlak bij fusies te 

vergroten. De praktijk laat zien dat bijna alle fusieverzoeken gehonoreerd zijn en dat de 

doorlooptermijn steeds korter is geworden. Wij vinden dat de voordelen van de fusietoets (o.a. 

kritische toetsing van voorgenomen fusies, vergroting draagvlak) opwegen tegen de nadelen 

(extra barrière in tijd en kosten). Wij verzoeken u dan ook om de  veldraadpleging met 

betrekking tot het eindrapport van Researchned en de aanbevelingen van het CFTO af te 

wachten en dan pas conclusies te trekken. 

 

Een ander onderwerp dat wordt genoemd bij de aanpak van de leerlingendaling is de niet-

vrijblijvende samenwerking die deel uitmaakt van het wetsvoorstel toekomstbestendig 

onderwijs. Met dit voorstel wordt wederom een deugdelijkheidseis gecreëerd waaraan scholen 

moeten voldoen en waarop de inspectie controleert. Wij zijn tegen het alsmaar toenemende 

aantal bekostigingsvoorwaarden en deugdelijkheidseisen. De zwaarwegende noodzaak voor 

het stellen van deze voorwaarden en eisen ontbreekt hier volgens ons.  
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Ook spreekt u maandag 7 december over de verschillen tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs. De discussie over dit onderwerp is tot nu toe vooral gevoerd vanuit de (vermeende) 

achterstelling van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Vanaf 1 juli 

2016 lijkt echter een omgekeerde situatie te ontstaan. Dan eindigt het overgangsrecht van de 

WWZ en hebben schoolbesturen in het bijzonder onderwijs te maken met de ketenbepaling. 

Voor het openbaar onderwijs (ambtenarenrecht) geldt die bepaling niet. Daarmee heeft het 

openbaar onderwijs een zeer groot voordeel ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Het 

wetsvoorstel om te komen tot de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is enige 

tijd geleden aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling in de Eerste Kamer. 

De bezwaren die daar geformuleerd zijn, zijn groot en principieel. Het is dus maar de vraag of 

en wanneer dit initiatief wetsvoorstel wordt aangenomen en of de verschillen in rechtspositie 

dan zijn verdwenen. Wij verzoeken u om dit punt in uw discussie mee te nemen en bij uw 

collega’s in de Eerste Kamer onder de aandacht te brengen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de in deze brief genoemde organisaties, 

 

 

 

 

 

 

dr. Wim Kuiper  
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