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Verdergaande bestuurlijke eenwording in het voortgezet onderwijs 

kan leiden tot monopolieachtige effecten en afbreuk doen aan de 

verscheidenheid in het onderwijsaanbod. In het primair onderwijs 

daarentegen moet bestuurlijke schaalvergroting gericht worden 

bevorderd. Om verschillende redenen, factoren en vormen waarin 

bestuurlijke schaalvergroting plaatsvindt, is maatwerk vereist. 

M 
omeJ.ltecl vindt een for<,e 

he<,tuurlijkc <>chaalvcr

grotJng pbat<> in her on

derwijs. In de <>ectoren 

Hoger Bcroep<> Onderwij-, (HBOJ e11 

Beroep'>onderwij'> en Volwa<>senenedu

catic (llV[) i'> de vermin

dering van het aantal be

sturcn - en trouwen'> ook 

van het aantal instcllingen 

- <,pectaculair. De reden 

hicrvoor i'> her samcngaan 

van schoolhe-,tLIITn in een 

groter verband. Toch zijn 

er nog vee! -,choolbesturen 

die ccn school behcrcn, in 

her protcstants-christelijk 

basisonderwij<> i'> die cate-

wen<;t~ Ln valt er wei ict-; te kiezen: of 

is ccn dergelijke <;tap zo langzamerhand 

onontkoomhaar~ Alvorem tnt ccn hc

onrdeling te komen gccf ik cnige intor

matie over de stand van zaken, over de 

factnren die mee<;pelen biJ de druk tot 

schaalvcrgroting. 

Vcrvnlgem houd ik een 

pleidooi voor een bcpcrkte 

mate van be<>tuurlijke 

<,chaalvergroting 

De functie van het 
bestuur in het 
bijzonder onderwijs 
De vcrschillende richtin

gen in het onderwiJ<> heh

ben elk hun cigen ont-

gorie het grootst (70')(, I Drs G H \loortnum <,taan<>geschiedcni<> en die 

Hct beeld in het voortgezet onderwiJ<> i'> medebepalend voor de heoordeling 

laat grotcre eenheden zien maar ook 

daar is de hesturenhl'>ie-golf nog niet 

ten einde. In dit artikel wordt ccn be

oordeling gcgcvcn van hct imtrument 

van bc<,tuurlijke schaalvcrgroting, met 

name voor het biJzonder ondcrwij'>. 1-, 

de bc<;tuurlijke <>chaalvergroting gc-

van deze ontwikkclingen. Her prote

<;tanh-christclijk onderwij<, i'> ont-,taan 

vanuit ecn brede volksbeweging. Hct 

volk<>petitionncment van 1878 wa<; daar 

onder mccr een uitdrukking van. Niet 

de overhcid hchoordc vcrantwoordclijk 

te ziJn voor de vorming van de kmde-
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ren, n1aar de ouder">. Verenigingen van 

ouders en andere gelijkgezinden kregen 

de zeggenschap over de cigen school. 

Zo ontstond een gcschak~erd patroon 

van christclijkc scholen met cen hogc 

graad van <.,oevereinitcit aan de basi~ 

Het room<,-katholick ondcrwijs ont

<,tond mcer door toedoen van de kerk 

en de kerkelijkc gcmeenschap. De 

'-ltichting<.,vorn1 is daar vcel n1ccr gang

haar Hct algemccn hijzondcr onder

wij'> kent ccn vcrschcidcnheid in vorm

geving en docl'>tclling. Hct opcnhaar 

onderwiJs 1s gemcenteliJk gcoricnteerd 

In ons onderwij<>bcstel is het bchcer 

van biJzondere '>cholcn opgcdragen aan 

een rechtspersoon. Deze hcJOrt kleur tc 

bckennen, duidclijk tc makcn voor 

welk onderwijs men verantwoording 

neemt. Overheid, oudcrs en andere bc

langhehhcnden moeten kunnen weten 

waarvoor het he<,tuur en zi)ll school 

lscho!c111 '>taan lliJ <Tn duidel11ke voor

lichtlng aan d1recthetrokkenen i'> de 

wcrking van ons onderwijshestcl gc

haat. Eenheid in docl en grondslag voor 

hcstuur en scholcn is gebodcn. Van hct 

hestuur moet een <;timulcrende en <>oms 

ook <>turende werking kunnen uitgaan 

naar zi)ll scholcn, ook wat hctrdt de 

idcntlteit van de <,cholen. De gedachtc 

van cc11 cocxistentiehestuur pa<;t in die 

visie niet. 

l)e traditionelc hestuurlqke vormge

ving van ons ondcrwijs staat onder 

druk. Ferst wordt gcanalyscerd waar

door die druk ontstaat, vcrvolgen'> 

wor(_it aangcgcvcn hoc daarop gcrc

agcerd dient tc worden 

Stand van zaken 
Voortgezet o11dcrunjs 
In de atgelopen jaren is in hct voortge

zet onderwiJs ma'>Saal hcstuurli1k gcfu

seerd. Dat gcheurde onder invlocd van 

het heleid met hetrekking tot scholcn

gemeenschapsvorming en de invoering 

van de basisvorming1 heleid van het 

huidige en het vorige kabinet. De scho

lenlusic'> noopten vaak tot bcsturenfu

sies. Het aantal scholcn en besturen is 

sterk afgcnomen. 

Voor hct protestants-christelijk voort

gczct onderwijs zie de tabcl 1 op pagi

na 654. 

Het hccld voor de andere richtingen 

zal hicrvan niet stcrk afwijkcn, met 

dien vcr<;tande dat hct rooms-btholiek 

ondcrwiJs vanouds al enkclc grote 

schoolbesturcn met ccn regionaal of 

provinciaal karaktcr kcnde. 

Hct hceld van de bestuurlijke schaal

vergroting in het voortgezet nndcnvijs 

is sterk bcpaald door hct overheidshe

lcid gcncht up scholcntusie'>. 

Toch kri)gt de bc<>tuurlijke <>chaalver

groting gclcidclijk aan mccr kenmcrkcn 

van ccn autonoom proces. Ook daar 

waar de institutionele schaalvergroting 

nict meer aan de orde is, wordt gespro

ken over samenvoeging van bcsturen. 

De voordelen van een grntere bestuur

lijke bundcling brengen besturen en 

schoolleiders cr toe h!"stuurlijke fusics 

of samcnwerki ngwormen in ovcrwe

ging te nemcn. 

Prinwir 011dcrunjs 
De ontwikkeling in hct primair ondcr

wijs vcrschilt duidclijk van die in het 

voortgezct onderwijs. De operatic 

Tocrusting en Bereikhaarhcid' was 

gericht op een vcrmindering van het 

aantal ha.,isscholen met 1 300 met toe

passing van cen gcditkrcntieerdc op

hcttingsnorm, gediffcrenti<cerd naar 

bevolkingsdichtheid Deze opcrat1e 

noopte direct of indirect tot he.,turen

tu.,ic<,. Dczc tusicgolt is inmiddcls afge-
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aantal protestants- aantal brede gemiddeld aantal aantal 

christclijke scholen scholcngemcen- leer! i ngen per scholen 

voortgezet onderwijs schappen school 

1990 535 7 

1992 400 H 

1994 265 45 

I 'J')5 207 71 

f>ro<J11osc 

l'l'l() 192 75 

Tczhel 1 

rond en hceft gcleid tot een vcrmindc

ring van het aantal protcstants-chri.,te

lijke scholcn met 310 Hct rooms

katholiek onderwij<, zag hct aantal 

scholen met 259 vcnninderen, het alge

mecn hijzonder grocide met 23 en het 

opcnbaar onderwij'> venninderde met 

47H scholen 

In het Schevenings Bcraad werd ovcr

cengekomen dat verdere institutioncle 

schaalvergroting van overheidswege 

niet mecr zal worden afgedwongen. Dit 

is cen afspraak die door het kahinet wei 

is nagekomen. Toch is cr vanuit het 

ovcrhcidsheleid dringende hehoefte 

aan het opercren in grotere ecnheden. 

Daarom is het fenomecn van het 

samcnwerkingsverhand van scholen 

g6ntroduceerd. In zo'n verhand wor

den bcpaalde hestuurlijke hevoegdhe

den vcrlegd van het schoolhestuur naar 

het samenwcrkingsverhand Elk school

hcstuur in her primair onderwijs hecft 

met dcze vorm van <,chaalvergroting op 

cnigerlci wijze van doen. 

Maatschappelijke trends 
Lossere hindingcn 
Her is geen vanzeltsprekendheid meer 

als ouders met clkaar verantwoordelijk

heid nemen voor het in stand houden 

en besturen van ecn school. Wei is cr 

450 .150 

498 no 
830 183 

103H 159 

1104 !50 

hij ouders vaak cen grote hetrokken

hcid op her ondcrwijs aan hun kinde

t-en, maar die hetrokkenhcid wordt 

steeds minder vcrtaald in her accepte

ren van verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs als geheel. voor de contimt'i

teit van her onderwiJsaanhod etc., voor 

beheersaangelcgen heden. In hct prott:

stants-chri<,teliJk ondcrwij'> komt dat tot 

uiting in cen afnemende helangstelling 

vour de lcdenvergadcring van de 

schoolvcreniging, het <,teeds moctza

mer hezctten van de hc.,tuursluncties, 

het steeds mccr omzetten van de ver

cnigings- in de -;tichtingsvornl, n1aar 

daarcntcgcn wei in een grotc opkom'>l 

op ouderhijcenkomstcn. Hct is cen 

beeld van dezc tijd waarin vaste institu

tionele vormcn mindcr aan<,preken en 

losserc hindingcn met helanghebben

dcn ontstaan. Deze ontwikkeling 

dwingt tot een hezinning op andere 

dan de gchruikelijke formelc lcgitima

tievormcn voor hct he<;turen van her 

onderwijs 

Door de ovcrheid _qestimuleerdc 
r rofessi011111 i 5 eri 111} 

De positic van het schoolhcstuur in de 

'>ectorcn HBO en BVE is in korte tijd 

sterk gewijzigd De voormaligc school

leidcrs hehben veel, soms hijna aile, 
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schoolhe<>tuurlijke taken ovcrgcnomen. 

De hevoegdheden van de college<, van 

he<,tuur ol centrale dircctie<, reiken ver 

Op zichze\1 vragen de gcwoonliJk zecr 

onwangri)ke in<,tel\ingen voor HHO en 

BVl om '>pecilieke voorzicningen op 

hehecrsgehied. 1\laar het lijkt crop dat 

de hestuurlijke professionalisering te 

ver i'> doorge'>choten. De moge\ijkhe

den voor hc<;tuurliJke controle ziJTl vaak 

lonneel of fcitelijk heel heperkt Nu zal 

voor deze heroepsoplcidingen een z<:

kere marktwcrking daarin corngerend 

optreden. I )c omgeving van het heroe

penveld oefcnt indirect invloed uit op 

de imtellingen, dat zal in het funderend 

onderwijs vee\ mindcr het geval zijn. 

gelct op de aard van het onderwijs De 

pmitie van de schoolleidcr in het 

voortgczct ondcrwij', wordt hclongrij

ker, dat li,kt een logische otltwtkkeling 

Het helcid van de ovcrheid is op een 

centrale posttionenng van de schoollei

dcr en ziJ!l orgtHlJ-.oticl<..,l gcricht. f)Zlar 

pas<>Ctl etltge bnttekeningen hij. Het i'> 

onvermiJdeliJk dat de traditionele be

voegdheidwerdeling tu<,sen hestuur en 

schuolleiding verandert. Dat i'> overi

gen<> v(Jor aile<> een aangelcgcnheid van 

het bestuur en het management zeit. 

De overheid is daarin aileen maar voor

waardemcheppend De noodzakelijke 

prolc<,<,ionali<>ering van het he<;tuur en 

daarmede de hekmtiging ervan moet 

hetrekking kunnen hehhen op her he

<;tuur zeit. op de <,choolleiding maar 

ook op ecn comhinatic van maatrege

lcn voor heide categoriecn. 

Prinlllir o11denl'ijs 
De pmitie van de <;choolleidcr in het 

primair onderwijs wijkt nogal at van de 

collcga\ in het voortgezet onderwij<;_ 

De '>Lholen in het primair onderwij'> 

ziJTl relatiel klein; de '>Chnolleider i'> 

vaak nog hela'>l met lcsgevende taken. 

Hij is meer de onderwij<,kundige Ieider 

van een team dan dat hij is be]a<;t met 

be<;tuurs- en beheerstaken. 

A\s bestuurlijke schaalvergroting in het 

primair onderwijs doorzct, dan moet 

die gcpaard gaan met een hijzondcre 

zorg voor de he<;tuurlijke en manage

rnentgevolgcn voor het primair onder

wijs De situatic in deze sector wijkt 

irnmers a! van die in de andere sectoren 

en hehodt een eigen aanpak. Fr zal een 

groeiende hehodte ontstaan aan k11otP 

hotl' en heschikhare tijd voor 

enerzijd' onderwiJ<;kundig 

lciderschap - vanwege de 

<;choolgrootte vaak -,chool

ovcr~ti_jgcnd tc organi~crcn -

en anderzijd'> hestuurlijke 

profc.,.,ionalisering. Het zal 

nodig zijn dat de overheid 

<,uh<,tantieel faciliteert op 

deze terreincn. Het is ecn lo

gisch gevolg van aile beleid'>

nlaatregclcn vtln de afgc

lopen jaren die zware ei<>en 

<,tellen aan hestuur en ma

nagement, waarop de huidige 

infrastructuur niet is bere

kend. 

Ook hier zal moeten gelden 

dat de overheid een voor

waardenscheppende rol ver

Het is voor het 

bijzonder primair 

onderwijs van 

belang in te zetten 

op enige 

bestuurlijke 

schaalvergroting, 

gepaard gaande met 

een zekere 

professionalisering 

van bestuur en/of 

management. 

vult en dat hct ondnwijsveld eigen 

kcuzen moet kunnen maken ten JJn

zien van de wijze van versterking van 

bel.ituur en n1anagen1ent. 

Sterol am1 het bljzonder primair 

ondcrwijs 
De druk op de be<>tuurlijke infrastruc

tuur van het hijzonder onderwijs neemt 

toe. De gcschet<,te ontwikkelingen in 

het ovcrheidsbeleid zijn daarvoor ccn 

helangrijke verklaring Het recent ont

wikkelde ovcrheidsbeleid gericht op 

territoriJlc decentra\i<;atie oefent ook 
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invloed uit, dcskundigheid, tijd en on

derlinge afstemming tussen hesturen 

zijn nodig om partij te zijn voor een 

professioneel I lokaal) overheidsappa

raat. 

Om deze redcnen is het voor her hij

zonder primair onderwijs van be lang in 

te zetten op enigc bcstuurlijke <;chaal

vcrgroting, gepaard gaande n1ct ccn zc

kere prokssionaliscring van bestuur 

cn/ol management. Evcneem is het van 

belang dat de overheid daarvoor de 

condities crccert. Blijlt zo'n voorwaar

dcnscheppcnd hcleid van overheidswc

ge uit, dan zal dit lcidcn tot een gelei

delijke verpaupering van de bestuurli)ke 

intrastructuur van hct onderwijs en tot 

vervreemding met de omgeving. 

Deze bestuurlijke infrastructuur is no

dig om de professionalisering van het 

management in juiste bancn te lciden, 

en de vcrbinding van het fundcrend on

derwijs met zijn omgeving in stand te 

houden C.CJ. te vcrstcvigen. 

Het eenzijdig scheppen van voorwaar

den door de overheid ter vcrsterking 

van de schoolleiding- hctgeen in het 

huidig kahinctshclcid aan de orde is- is 

onjuist. Het is kenmerkend voor het 

bijzonder onderwijs dat het vrij is in 

z1jn keuzen ter zake van de bcstuurlijke 

inrichting. Daarom is het nodig om de 

op zichzelt noodzakclijke vcr<,terking 

van de bestuurlijke tocrusting van het 

voortgczct ~nderwijs als overheid neu

traler in te zctten. 

Wat is bestuurlijke 
schaalvergroting? 
Allcrccrst moet er een onderschcid ge

maakt worden tusscn in<;titutionele 

schaalvergroting of scholenfusics cncr

zijds en bestuurhjke schaalvcrgroting 

anderzijds Scholenfll',ics noodzaken 

vaak tot bestuurlijke schaalvcrgroting, 

nameli1k in het geval de te fuscrcn 

scholen niet van ccn rcchtspersoon uit

gaan. 1\laar ook zonder -.cholenfuSies 

kan worden bcsloten tot be,tuurlijke 

schaalvergroting. Het zijn dus te on

dcrschciden grootheden. 

Hij be,tuurliJkc schaalvcrgroting zal al 

spoedig gedacht worden aan de vor

mlllg van ccn rechhpersoon die in de 

lv1inister Ritzen uertrckt 11il cc11 bczock <lim een grate scholcngemcci1Sch<!p in 
Dordrec!Jt. ljoto Ditk Hoi) 
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plaats treedt van twee of meer rechh

pcrsonen: een rechtspersonenfusie dus. 

,l\.1aar de hestuurlijke schaalvcrgroting 

kan ook hetrekking hehben op andere 

hestuurlijke vormgevingen, zoals sa

menwerking op contractuek ha'>i'> en 

samenwerking in federatid verhand. 

Dezc samenwerkingsvormen zullcn 

hepaalde, nauw omschreven bevoegd

hcden van de samenwerkende school

besturen gedclegcerd hehben gekregen 

De he<;turcn hlijvcn daarhiJ intact maar 

brengen hepaalde bcvoegdheden onder 

111 ccn gemcenschappelqk verhand. 

Samenwerkingsverbanden 
Kort is al aangegcven het helang voor 

dit onderwerp van het crccren van sa

menwcrkingsverbanden voor allcrlei 

hekidsdoekinclcn 

In het voortgczet onderwijs is dat de 

vcrpl1chting voor voortgezct onder

wijssclwlcn om tc komcn tot samcn

wcrking...,vcrhandcn zoa].., nccrgclcgcl in 

hct wctsvoorstel 1\IAVO/VllO be

treHende de invocring van lcerwegen, 

kerwcgondersteunend onderwijs en 

praktijkonderwijs. De samenwerking 

hedt hctrckking op de besteding van 

een zorghudget, over plaat<;/situering 

van het praktijkonderwijs. De samen

werking is mecstal denominatie-over

stijgend en zal aanleiding zijn voor 

vragen met betrekking tot een verder

gaande bcstuurlijkc schaalvergrot111g. 

Voor voortgezct onderwij<, en primair 

onderwii'> vormcn de wachtgeldperike

len een bron van zorg. De druk op 

scholen en be<,turen om, hetzij door het 

aanvaardcn van cigcn \Vachtgeldri.:;ico's 

hetziJ door aan,cherping van maatregc

len in de sfeer van het hcnoemings- en 

ontslagbeleid, hij te dragen a an ecn ri

g1de werkgelcgenheidsheleid is groot. 

Fen grotere werkgever hecft veel meer 

mogelijkhedcn op dit terrein, reden 

waarom hestuurlijke schaalvergroting 

wordt overwogen en bijvoorbeeld door 

de vakbeweging onomwonden wordt 

bepleit. 

Voor het primair onderwijs is er het in

middel., tocgc'>pitste beleid voor Wecr

Samen-Naar-School (WSNS), dater op 

gericht is door rcgionalc '>amemverking 

van basi.,ondcrwijs- en '>peciaal onder

wijsscholen de zorgverbreding van het 

basisonderwijs tc vergroten en de ver

wijzing naar het speciaal onderwijs te 

bepcrken. Dit proces grijpt diep in in 

de zelf'>landigheid van de <;cholen en 

schoolbcsturen. Het vraagt ook vecl 

hovenschoolse en bovenbestuurlijke 

zorg en tijd van .,cholen en he.,turen. 

rlct ondcrwijsvoorrang,beleid is een 

ander voorheeld van een vergelijkhare 

aanpak, waarin overigcns het gemeen

tehc'>luur en andere lokalc voorzienin

gen n1cc in her geding zijn. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen 

zijn de grenzen van dit instrumentari

um wei hereikt. De samenwerkingsver

banden moeten niet vervangend wor

den voor het <,choolbcstuurlijke niveau. 

Of dit een onbedoeld gevolg is van al

lerlei op zichzelf respectabek beleids

overwegingen of mede beoogd wordt 

door de beleidsmakers, is een open 

vraag. Maar ze i'> wei hedreigend voor 

de eigenheid en verscheidenheid in het 

funderend onderwijs 

Schaalvergroting 
Voortqczet onderwljs 
De bestuurlijke schaalgrootte in hct 

voortgezet onderwijs lijkt in diverse ge

bieden inmiddels een kritische grens te 

bcreiken. De overwegingen die nopen 

tot deze schaalvcrgroting (scholcnfu

sies, ri.,icosprciding, samenwerkingsver

banden etc.) en de noodzaak heheers

barc en voor de basi'> nog herkenbare 

en bereikhare eenheden te handhaven 
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moeten 111 evenwicht blijven. Verder

gaande he<,tuurliJke eenwurding hrengt 

monopolieachtige cllccten met zich 

mee en kan ook albreuk doen aan de 

hehodte aan vcr-,cheidenheld in het 

ondcrwij<;aanhnd. Fen verdergaand <,ti

mulering'>hclcid op dit punt is du-. on-

gewen~t. 

Primoir o11denuljs 
Daarentegen is het wei nodig be<,tuur

lijke -.chaalvergroting in het primair on

derwijs gericht te gaan bevorderen. Het 

ovcrheidshelcid gericht np het leggen 

van verantwoordclijkheden bij samen

werkingsverhanden of andere boven

hestuurlijke verbanden doet allxeuk 

aan de zelfstandigheid van de school

besturen. Het recent ontwikkelde over

heidsbeleid gericht op territoriale de

centralisatie heeft ook gevolgcn Het 

nverleg met andere lokalc partner-. en 

met de gemeentelijke overheid stelt 

sterk toenemende eisen aan de <,chool

hesturen/schoolleiders in de vnrm van 

tijd/beschikbaarheid, deskundigheid en 

onderlinge at<,temmmg. Men moet een 

invloedrijkc partij zijn in het ge<;prek 

met het (wei profc'5ionecl toegeruste) 

gemeentebestuur Dcsondank5 handha

ving van de bestaandc, te zwakke be

stuurlijkc inlraslructuur in hct primair 

onderwijs zou funcste gevolgen kunnen 

hebben voor de typische kenmerken 

van hct bijznndcr nnderwij-.. 

Verschillende mogelijkheden 
lndien aan de be<,turen van het bijzon

dcr primair ondcrwij'> de keuzc wordt 

gelaten hoc zij rcageren op de hicrbo

ven beschreven ontwikkclingen, heb

ben zij bij de keuze voor bestuurlijkc 

schaalvergrnting verschillende moge

lijkheden lk laat de vcrschillende mo

gelijkhcden de revue passcrcn. 

Be-.tuurlijkc <;chaalvergrnting kan in 

ver-,chillcndc vormcn worden gereall

'>ecrd. 

Sm11enwerkim; ofl contrilct 
Een voordeel va11 de samenwcrking op 

contractba'>i'> i'> de betrckkelijke vriJ

heid van samenwcrkcn. De al<;prakcn 

bliJvcn slcchts beperkt tot het helcich

terrein waarvoor een ovcreenkomst 1s 

ge<,]oten Elk bcstuu1· bliJft eindverant

woordelijk voor zijn eigen -;cholen en i'> 

voor hct ovcrige vri_1 naar cigcn inzicht 

de scholcn te besturen 

De beperking ligt in het kit dat de hc

stuur-,kracht en de deskundighcid van 

de afzonderlijke be.,turcn niet of nau

wellJks worden vcrsterkt. k zou zell<; 

kunnen <;preken van een toenamc van 

de he<;tuurslast. tenziJ een faciliterende 

overheid hierin bij-.pringt 

Somemuerking in fed em lief uerhcmd 
Deze variant heclt duidelijk voordelen 

ten opzichte van de <,amenwerking op 

contractuelc ha-,i'>. De -.tatuten en hct 

hui'>houdelijk reglcment, waann de 

vorm en inhoud van het fcderatiel vcr

band zijn geregeld, kunnen mecr in

zichtelijk en minder ingewikkeld zijn 

dan het mngelijk grote aantal samen

wcrkingscontracten waarin '>amenwcr

king op vcr<;chillende beleid'>terrcinen 

is vastgelegd De fcderatie gcelt meer 

mogelijkheden voor vergroting van de 

bc<;tuurskracht en de.,kundige bestuur<,

leden kunnen in hct lederatiebc<,tuur 

zitting ncn1en. 

Tevens kan worden gedacht aan het 

aantrckkcn door de federatic van amb

telijke ondersteuning Evcnals bij de 

contractuclc samenwerking hli1ft ook 

hier de intemieve fcdcratieve samen

wcrking hand in hand gaan met hchoud 

van zelfstandigheid 

De keuzc om (voor<;hand-.l in een fcde

raticf vcrhand samcn te wcrken komt 
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llH.'C'-;tal voort uit twcc n1oticvcn. 

Ten ecr<;te, '>choolhe'>luren binnen hct 

prote<;tJnt'>-chri'>teliJk ondcrwijs ken

nen ccn tc grout vcr'>chil JJn lcvcn<,he

schouwelijk idcntiteit om een fu'>ie JJn 

te gJJn. llij ccn fu'>ie he<,tJat nJmelijk 

de vcrplichting om hinnen de '>cholcn 

vJn hctzclfde hevoegd gezJg, bij for

Tllllticvc rui1ntc, cigcn (gc\vczcnJ pcr<:,o

ncel tc henoemen. 

het instellen van be.,tuur<,commissies). 

De financicle drJagkracht wordt ver

hreed en nJJst ecn etfectievere inzet 

van financien is het mogclijk cen goede 

financicle ri<,icospreiding te bereikcn. 

Tevcn<, hicdt het meer mogelijkhedcn 

voor her vormgeven VJ!l ecn goed per

<,oneel<,- en Jrbeidsvoorwaardenbeleid. 

Ook kunncn werkgelegenheidsmJJtre-

gelen bij ecn voldoende 

Ten twecde, cen hc'>tuurliJ

ke fu-;ie wortlt I nog) Ji'> 
De bestuurlijke 

schaal gedfectueerd wor

den. 

een tc grotc <,tap ervaren. schaalgrootte in het NJtuurlijk zijn er ook 

De fcdcrJtievc '>amenwer

king wordt dJn vJak Jls 
voortgezet 

nJdelcn. NJarmate de 

-;chaal toeneemt zal er 

<,oms sprJke ziJn van een 

i ngewikkelder hestuurl ijke 

structuur. Daarmee zullen 

de infornlJtie- en commu

nicatielijncn lang~:r en 

complcxer kunnen wor

den. En ook hij he.,tuurlij-

tu...,'->cn...,tllp gcz1cn voor ccn 

eventuelc Iaten: hc'>tuurlij

ke fusie. 

onderwijs lijkt in 

diverse gebieden 

Over de hepcrkingen van inmiddels een 
fcdcratJeve '>Jmenwcrking 

het volgemk cr komt ecn 
kritische grens te 

he'>tuurslaag hiJ, wJt kan bereiken. 
lciden tot ccn zckcrc hu

ITOLILTJtl...,lTing. i)aJrllllll-..t lllOCl over de 

invulling vJn wat cr itl tcdcraticf vcr

hand met elkaM is afge<,proken, met elk 

afzonckrlijk samenwerkend schoolhc

<;tuur, ovcrcen<,tcmming worden be

reikt, wil men dJaraan gehonden zijn. 

13estuurlijke fusle 
Dit hecft hoven de twee voorgJande 

vormen van samcnwerking helangnjke 

voordelcn. Zo i'> het mogclijk een SJ

nlcnhangcnd '->lJgvlltJrdig helcid tc tor

mulcrcn op aile hekid.,tcrreinen. Dis

Cll'->~ie over de gcwcn...,tc interne 

orltwikkelingcn en het vcrvolgen<, ne

men van he.,luitcn kunnen hinnen ccn 

en hctzelfde hestuur plaatwinden. Hct 

vocrcn van helcid en hct ··r1emen van 

hc.,lissingen kan directer en .,]agvaJrdi

gn plaJt'>Vlnden. 

Het hiedt mecr mogelijkheden tot ver

groting van de intcmc he<,tuur.,kracht 

en dc.,kundigheid lhijvoorhccld door 

ke tu'.ie zal het ri-,ico vJn 

hur~:aucrJtisering onderkcnd moctcn 

worden, omdat de afstand tus-.en be-

stuur en scholen fors kan toenemen. 

Onze opvatting over taak en positie 

van hct hestuur <,telt duidelijk grenzen 

aan de bestuurlijke maat. De maat

-.chappelijke inhcdding van de school 

moet mogelijk blijven 

Is er een optimale schaal? 
Uit allerlei onderzoek is wei geblckcn 

dat cen optimale -.chaal niet ccnduidig 

is te gcven. Het zal afhangen van het 

uitgangspunt dat wordt gekozen. len 

hehcersmatigc hcnadering vanuit het 

hckmtiging<,regime Ievert een andere 

uitkomst op dan een benadering vanuit 

hct welbevinden van docenten en lccr

lingen. Organi<,atorische beheersbaar

heid en vcrsterking van de eigen positie 

ten opzichtc van derden zijn evencens 

vJriabelen. Bovendicn is de dichtheid 

van her aantal <,cholcn in ecn rcgio van 
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groot belang. Regionaal logische sa

menwerking is ook een vcreiste. Op ba

sis van behcersmatige overwegingen 

valt nogal eens ecn lcerlingenaantal van 

2000 per bestuurlijke eenheid als on

dergrens tc belui<>teren. 8ij dit aantal 

lijkt er uitzicht te zijn op cen voldoen

de bekostiging'>Oa'>is voor een beperkte 

profe.,sionalisering. Maatwerk is nodig, 

waarin ook de legitimatievraag aan de 

orde moet komcn. 

De grotere bestuurlijke ecnhcden, in 

welke vorm dan ook, zullcn gcpaard 

gaan met een grotere verantwoordelijk

heid voor betaalde posities, of dat nu 

schoolleiders zijn of door hct bestuur 

daartoe aangestelde functionarissen of 

cen combinatie van beide. Daarin schui

len gevaren, omdat de afstand tussen be

langhebbenden (ouders) en bestuurden 

(leraren etc) tot de bestuurlijk verant

woordelijken toenecmt. In andere maat

schappelijke sectorcn hcbben we die 

ontwikkcling al cerder gezien en zc zou

den voor een sector als hct onderwijs 

nicl tot voorbeeld mocten zijn. Onder

wijs is zo bclangrijk voor het persoonlij

ke Ieven en voor hct gczin, dat de in

vlocd van dcze belanghebbenden moct 

zijn veiliggcstcld. Waar dat met formele 

regelingen (lid vereniging, via medezeg

genschap·, klachtrccht etc) in de huidi

ge samcnleving niet meer zo goed 

mogelijk lijkt te zijn, zullen andere mid

dclcn aangewend moetcn worden, 

een goede, actievc voorlichting aan 

ouders en samenleving, 

versterkcn van de betrokkenheid van 

ouders bij de school van hun kind, 

ook bij het schoolbclcid (bijvoor

becld schoolcommissies), 

aantrekken van bcstuurders die be

reid en in staat zijn vcrbindende 

schakcl te zijn tussen school en om

geving en daarin ook actief kunnen 

bijdragcn; 

een bestuur dat gocde voorwaardcn 

schept voor een gocd profcssioneel 

belcid<>kadcr, maar wei kaderstellcn

de prctenties heeft, 

een goedc bewerktuiging van de be

stuurlijke infrastructuur door ccn fa

cilitercnde overheid. 

Bovendicn client gelet te worden op de 

vcrhouding tussen be.,tuur en perso

neel. De afstand hiertussen moet nict tc 

groot worden. Oat lcidt tot vcrvreem

ding. In grotc bestuurlijke verbandcn 

kunnen de deelbelangen van geledin

gen en scholen in conflict komcn met 

het gemeenschappclijk bclang Het 

problccm van ccn van de scholcn kan 

in zo'n grotcr vcrband niet echt hct 

probleem zijn van die cne school, de 

noodzaak van het voeren van een gc

mcen<;chappelijk werkgelegenheidsbc

lcid (be<;tuursaanstelling) maakt dat ai

leen al onmogeliJk. Het bestuur moet in 

staat zijn algemene en deelbelangcn af 

le wegen en een gemccnschappclijk be

leid door te voercn en aanvaard te krij

gen. 

Drs C.H \looriHl<lll is dimtc11r 1'!111 de 13est!l

rellraad uoor protestallts-clmstelijkc o11dmoijs 
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