
Het CDA moet vasthouden aan zijn koers en niet instemmen met 

territoriale decentralisatie voor wat betreft regelgeving met be

trekking tot de inhoud en de financiering van het onderwijs. 

Vanwege de in artikel 23 van de Crondwet voorgeschreven lande

lijke kwaliteitszorg en gelijke bekostiging client het de rijksover

heid te zijn die hier zorg voor draagt. 

G
raag ga ik in op het verzoek 

van de redactie om te re

agcrcn op hct artikel van 

de hecr Kerckhaert, geti

tcld 'Ondcrwi)sbeleid en gemeenten. 

Op zoek naar een nieuwe C:DA-opstcl

ling' (C[)V maart 1996) 

Hct is een gocde zaak dat 

Kerckhaert het thema van 

de deccntralisatie van het 

onderwijsbelcid in dit blad 

indringend aan de orde 

stelt. Dit thcma is van 

groot belang, en verdient 

ook in dczc kring grondi

ge di.,cussie lk hoop met 

mijn reactie hicraan cen 

hijdrage te lcvcrcn. 

nadelen die in het bijzonder met de 

voorgenomen deccntralisatie van de 

huisvesting verbondcn zijn. Tcnslottc 

volgen enkelc conclusics. 

Naar een gemeentelijk 
onderwijsbeleid? 

Allercer'>t zal ik kort de Proj.mr. B.P Vermeulen 

Zoals Kerckhaert in zijn 

bijdrage tcrccht stelt heeft 

hct C:DA zich tot op he

den altijd vcrzct tcgen 

vergaande overdracht van 

regelgevende bevoegdhe

den in verband met het 

onderwijs aan lagerc ovcr

hcdcn ( provincics, ge

meenten) Een belangrijk 

argument is daarbij steeds 

gcwccst dat artikel 23 van 

huidige CDA-positie met betrekking 

tot dccentralisatic van hct ondcrwijsbc

leid weergeven, a!.,mede Kerckhaerts 

argumcnten om van die positic af tc 

stappen. Vcrvolgens zal ik enkele be

zwarcn tcgcn Kcrckhacrts betoog a an

vocrcn. ontlecnd aan artikel 23 Grond

wet en aan de financieel-bestuurlijke 

de Crondwet, het vcrmaardc onder-

l11 dit artikel rcaqeert prof.>~Jr BP Vcrmeulc11 

of> het artikclv1111 d,·s. FA.i\1. Kmkhaert 

dat o11dcr de titel 'Of> zoek 11aar een nieu1PC 

CDA-opstelliHq' uerschee11 in Chnsten 

Democratische Verknmilujen ll9ii 
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wijsartikel, zich tegen deze 'territoriale 

decentralisatie' zou verzetten. Daaren

tegcn heeft het CDA zich zeker het 

laatste decennium wei stcrk gemaakt 

voor de zogenaamde 'maatscharpelijke 

decentralisatie', verruiming van de 

organisatorische en financicle autono

mie van de onderwij<;instellingen zeit 

Kerckhaert pleit er voor dat het CDA 

op ecn aantal terreincn toch met terri

toriale dccentralisatie insternt. Aldu<, 

zou het C:DA op dezelfde lijn komen te 

zitten als het paarse kabinet. Het kabi

net hccft een aantal wetsvoorstellcn 

waarin rcgelgevende bevoegdheden or 

onderwijsterrei n overgedragen worden 

aan de gemeentcn onlangs ingediend 

dan wei zal deze op korte termijn in

dienen. Zo is een wetsvoorstel inge

diend waarbij de beslissingsbevoegd

heden omtrent huiwestingsvoorzienin

gen aan de gemeenten ovcrgedragen 

worden. Daarnaast is spoedig een wets

voorstel te verwachten inzake hct on

derwijsachterstandbelcid. waarmee de 

gemeenten onder mecr de bevoegdheid 

krimen door middel van een rlan te be

palen hoe scholen de gelden die zij 

hebben ontvangcn ten behoeve van het 

be<,trijden van onderwijsachtcrstanden 

moeten besteden. Tenslotte is het 

wachten op een wetsvoorstel waarbij de 

gemcente de bevoegdheid krijgt om een 

deel van de schoolbegeleidingsmidde

len voor cen specifiek docl te bcstem

men en aan scholcn toe te delcn op 

basis van door haar opgestelde criteria. 

Argumenten voor territoriale 
decentralisatie 
Kerckhaert vocrt a]<, argument pro ter

ritoriale decentralisatie aan dat lokaal 

onderwijsbcleid maatwerk en daarmee 

ook efficicncy-winst zou kunnen opleve

rcn. Het grootstc deel van zijn argu

mentatie is er evenwel or gcricht om 

de traditionele tegenargumenten te 

ontkrachten. Zo zou artikel 23 Crond

wet zich niet tegen territorialc decen

tralisatic verzctten, hetgeen onder mcer 

zou hliJken uit het feit dat reeds ccrder 

in de sfcer van het leer I i ngenvcrvoer 

en de lccrplicht- regelcnde hesli.,.,ings

hevoegdhcden op decentraal nivcau 

ziJn gelcgd De vrees voor ongelijke 

hchandeling van het bijzonder onder

wijs, mogelijk doordat de gemeentc de 

duhhelrol sreelt van decentrale wetge

ver en hestuurder van hct opcnbaar on

derwijs, zou onterecht zijn gezien de 

constructieve opstelling van de ge

meentcn ten orzichtc van het bijzon

dcr onderwijs, de stevige vertegen

woordiging van het C:DA in de ge

meenteraden en de colleges van B en 

W. en de vcr ontwikkeldc rcchtshe

scherming ln de <,trikte gclijkstelling 

tusscn scholcn, die doorhroken kan 

worden doordat door territorialc de

centralisatie verschillend heleid rcr ge

meente rnogelijk wordt, zou reeds 

cerdcr losgelatcn zijn in hct C:DA-stre

vcn naar rnaatschappelijke decentrali'>a

tie, nu de daaruit voortvlociendc auto

nomic ook al mechrcngt dat het de cnc 

school heter zal gaan dan de andcr 

Het decentralisatieverbod in 
artikel 23 Grondwet 
Bekostiging en kwalitcit van het ondcr

wijs mag mijns inzicns niet alhankelijk 

zijn van gemeentelijke hegrotingen en 

plaatselijkc polittck 

lk moet hckcnnen niet door Kerck

haerts argumentcn overtuigd te zip1. 

J\tijns inziens zijn ze onvoldoende 

zwaarwegend om afwijking van de tot 

nu toe door het CDA gevolgde lijn tc 

rechtvaardigen. 

Allcreerst start Kerckhaert vecl te ge

makkelijk heen over het hezwaar dat 

decentralisatie naar de gemcenten in 



<;trijd i'> met artikel 23 Crondwet. Tot 

vuor kort i'> deze bepaling in het alge

mcen zo opgevat dat deccntrali'>atie in 

de vorm van overdracht naar de ge

mccntcn van de hevoegdheid tot hct 

<;~ellen van deugdclijkheid,cisen en be

kostigingwoorwaarden niet gcoorloofd 

i<; Een dergelijke uitleg van artikel 23 

Crondwet is niet een vorm van juridi

sche haarkloverij, enkel hcdoeld om on

derwijwernicuwingen tc hlokkeren. 

lntegendccl, cen uit artikel 23 Crond

wet voortvlociend decentralisatieverbod 

i<; zeer wei op inhoudeliJke grondcn tc 

heargumcnteren. Een dergelijk verhod 

drukt uit dat hct primair de rijksover

heid 15 die vcrantwoordelijk i'> voor de 

kerna<,pecten van het onderwiJsstelsel 

I in ieder geval het onderwijs in de leer

plichtige lase) De rijksuverhcid dient 

zeit de kwalitcitsmaatstaven en hekosti-

ging~critcria tc lorn1ulcren en n1ag dczc 

dus nict Iaten hepalcn door gemeente

liJkc hegrotingen en plaat<;e]ijke politic

ke vourkcurcn. 

Zo zal het voor iedercen duidelijk zijn 

dat de vasbtclling van onderwijs-deug

deli)kheid<;eisen uit het oogpunt van 

kwaliteit<;zorg en gelijkheid niet op ge

meentell)k maar op centraal niveau 

client te geschiedcn Vanuit dit perspec

ttcf is het gemeentclijk onderwijsach

terstandenplan, dat zal gaan voor

schrijven hoc bepaalde gelden in het 

ondcrwij" ingczct n1octcn worden, pro

hlcmatisch 

En ook zal het voor de hand liggen dat 

de vaststelling van bekostigingwoor

waarden die de essentiele randvoor

waarden van het onderwijsproccs 

medebepalen - bijvoorheeld de hootd

liJilen van de rechtspositie van het on

dcrwijspcr<,oneel - om dezeltde redenen 

lgeltjkwaardigheid qua concurrentie

pmitic en kwaliteit) niet decentraal 

plaat<, client te vinden. Hetzelfdc geldt 

mijm inziens vnor het beleid met be

trekking tot de huisvesting, een van de 

helangrijkste randvoorwaarden voor 

het onderwijs. De door Kerckhacrt 

aangevoerde voorheelden, waaruit zou 

hlijken dat artikcl 23 Crondwct zich 

nict tcgen territorialc decentrali'>atic 

verzet gaan dan ook niet op (leerlin

gcnvervoer, toczicht op de lecrplicht 

en dergelijke). Dcze voorbeelden he

treHcn immers nicl de regeling en 

tinancicring van het onderwijs a], zoda-

nig. 

Onderwijshuisvesting naar de 
gemeenten 
Fr zitten nog andere hakcn en ogen aan 

met name de voorgenomen decentrali

'>atie van het huisve<;ting'>beleid. De 

voorgennmen regeling komt er op neer 

dat de verantwoordelijkheid voor de 

vergoeding van de huisvestingsvoorzie

ningen voor primair en voortgezet on

dcrwij'> wordt ovcrgedragen aan de 

gemecntc. De gemeenteraad dient jaar

lijks een programma van huisvc'>tings

voorzieningen vast te stellcn 
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die voor vcrgoeding in aan

merking komen, hij moet elk 

jaar het budget voor deze 

voorzieningen vaststcllcn, en 

hij is verplicht de criteria aan 

de hand waarvan hepaald 

wordt welke voorzieningen 

vonr vcrgoeding in aanmer

king zullen komcn in een 

Overdracht van de 

verantwoordelijkheid 

voor de huisvesting 

is in wezen 

'decentralisatie van 

de armoede'. 
verordening neer te leggcn. 

Aldus vindt een ingrijpende overdracht 

van regelgcvcnde hevoegdheid aan de 

gemeentc plaats. In de voorgestclde re

geling wordt dcze bevoegdheid nauwe

lijks door de wet genormeerd Slechts 

wordt bepaald dat de gemeenteraad 

openbare en hijzondcre scholen op ge

lijkc voet behandelt, dat hct bedrag zo 

wordt vastgesteld dat redelijkcrwijs kan 
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worden voorzien in de huisvesting van 

de scholen in de gemecnte; en dat de 

verordening zodanigc criteria bev<Jt dat 

kan worden voldaan aan de redelijke ei

sen die het onderwijs a<Jn de huiwcs

ting van scholen in de gemeente stclt. 

Cezien de vaaghcid v<Jn deze criteria 

komt het er op neer dat het in wczen 

de gemecnte, en niet meer de rijksover

heid is die de bckostigingsvoorwaarden 

met bctrekki ng de huisvcsti ngsvoorzic

ningen v<Jststelt. 

Bovendien is de financielc onderbou

wing van de operatic nog<J! gebrekkig 

De toestand van de huisvesting in het 

basis- en voortgezet ondcrwijs is zeer 

matig, met name in hct voortgezct on

derwijs is sprake van omvangrijk ach

tcrstallig ondcrhoud als gevolg van de 

ontoercikendheid v<Jn de huidige rijks

vergoedi ngen ( tussen de 400 en 500 

miljocn gulden) In tcgenstelling tot 

ecn op grand hiervan te verwachten 

ruimcre financiering zal echter - n<Jast 

overdracht van de verantwoordelijk

heid voor de huisvesti ng i nclusicf het 

achterstallig onderhoud - ook nog ecns 

een e]]tciency-korting van 125 mi]joen 

gulden toegcpast worden. Dit zal uit

eindelijk resulteren in ecn jaarlijks voor 

huisvcsting beschikbaar bedrag van 

1680 mi]joen gulden in 2000, tegen 

1800 mi]joen bij ongewijzigd beleid (5 

mi]jocn gulden gaat naar de gcmeenten 

als compcnsatie voor de verzwaring van 

de bestuurslast). 

Een ander problccm is dat het bcdrag 

dat voor huisvesting via het gemeente

fonds aan de gemecnte wordt uitgekeerd 

niet geoormerkt is. De gemeenteraad is 

bij het vaststellen van het budget voor 

huisvcsting op geen enkele wijze aan 

dat bedrag gebonden Oat betckent dus 

dat een gemeenteraad er toe kan ovcr

gaan een lager bedrag dan dat verkre

gen uit bet gcmecntefonds voor hct 

huisvestingsbudget utt te trckken. 

Is een dergcliJke 'decentralisatie van de 

armoedc', bovendicn gecombineerd 

met een grote beleidsvrijheid van de 

gemcente en een toctsingskadcr dat 

nauwelijks houvast bicdt, wei verant

woord7 Is het wei aanvaardbaar dat 

zo<Jis de wet z<JI gaan voorschrijven -

cen gevraagde huisvestingsvoorziening 

die in rcdelijkheid voor vergocding in 

aanmerking client te komen, niettemin 

geweigcrd zal worden als het door de 

raad vastgestclde budget niet toerei

kcnd is: Is hct wei toelaatbaar dat de 

rijksoverheid aldus haar verantwoordc

lijkheid voor de financiering van ccn 

basi;bestanddeel van de onderwijsvoor

zieningcn uit handcn geeft, en daarrnce 

niet Ianger instaat voor de grondwette

lijke waarborgen van gelijke en ade

quate bekostiging, maar dat overlaat 

aan meer dan 600 gcmeenten, met aile 

verschillen van dien) 

Kcrckhaert zal mij met betrekking tot 

laatstgenocmd bczwaar voorhouden 

dat er ook nu al grote verschillen zijn 

tu;scn ;cholen, vcrschillen die aileen 

maar groter kunnen worden wannecr 

de door het CDA wei onder<,teunde 

maatschappclijke decentt·alisatie (auto

nomicvergroting op schoolnivcau) 

doorgezct wordt. DaarbiJ ziet hij even

wei over hct hoofd, d<Jt het in artikel 23 

Crondwet neergelegde gelijkheidsprin

cipc niet bctrekking hceft op gelijkheid 

in terrncn v<Jn eindresultaat (even goc

de en kapitaalkrachtige scholen), maar 

!outer op gelijkhcid qua beginpmitie 

in termen van overhcidsfinancicring. 

Celijkc overheidsfinancicring sluit ui

teraard niet uit dater grotc verschillcn 

tusscn scholen zijn, maar dat wordt dan 

veroorzaakt door eigcn inspanningen 

door de scholen, gelegen in verschillen 

in bestuurlijkc kwaliteit en verschillcn 

in de mate waarin het schoolbcstuur in 



staat is andere hnancieringsbronnen 

(ouderhijdragen, <,ponsoring) aan te bo

ren. Is dat niet een noodzakelijk gevolg 

van cen stelsel dat uitgaat van een zeke

re concurrentie tus<,en scholcn! Waar 

het dus om gaat is dat die concurrentie 

niet vervalst wordt door verschillen in 

overheidsfinanciering En dat is nu juist 

wei het gevolg van territoriale decen

tralisatie, maar niet van maatschappelij

ke dccentralisatie. 

In wezen gaat het hier om een hezuini

gingsopcratie. lk vraag mij at of het 

recel i'> dat de gemeenten met de uit

vocring van deze operatic opgezadeld 

worden. Er wnrdt hovendien heel wat 

van ze gevraagd Ze zullcn na overleg 

met vertegenwoordiger<, van het bij

zonder onderwijs een verordening met 

de hckmtigingscriteria moeten vaststel

len. Elk jaar zullcn ze huisvestingsprog

noses moeten maken en op basis 

daarvan cen budget moeten vashtellen, 

en elk jaar zullen ze mede op basis van 

de aanvragcn, bcoordeeld in het Iicht 

van de verordening en het budget, een 

progran1111a van hu!sve"tingsvoorzie

ningen moeten opstellen. Vervolgcns 

zal met het bijzonder onderwijs over

legd moeten worden omtrent de wijze 

van realisatie van de toegekende voor

zicning. En tenslotte zal dat mocten 

lcidcn tot bekostigingsbeschikkingen. 

Ongctwijfeld zal de Vereniging van 

NederlandS<: Cemcenten (VNC) nuttig 

voorwerk verrichten door het ontwer

pen van modclverordeningen en con

ceptprogramma's. Niettemin zal het 

huisvestingsbeleid tot een hoop extra 

bequursla<,t leiden, mede gezien hct 

contlictopwekkende gehalte van de ma

terie. Het is nog maar de vraag of de 

klcinerc gcmeenten, die slechts een ol 

twee formaticplaatsen voor taken inza

ke onderwiJs hcbben (ongeveer de helft 

van aile gemeentcn), biJ machte zullen 

zijn deze en andere in de tockomst aan 

hen overgedragen taken adequaat te 

vervullen. Zijn de decentralisatievoor

nemens niet te zeer gecnt op de (mid

del)grote gemeenten) 

Doorkruising van vergroting 
van de autonomie van scholen 
Territoriale decentralisatie staat boven

dien haaks op her strcven van het CDA 

naar vergroting van de autonomie van 

scholen (maatschappelijke decentralisa

tie). Autonomievcrgroting veronder

stclt vergroting van de financicle 

hcleidsvrijheid voor de bctrokken 

schoolhesturen: zij dienen te beschik

ken over een zo breed mogelijkc totaal

bedrag (/wnp-swn), waarvan de 

bestcding zo min mogelijk geoormerkt 

is of anderszins door derden (mede)

bepaald wordt. Als resultaat van de 

voorgenomen territorialc decentralisa

tie, waarbij regelgevende bevoegdhe

den inzake bekostigingsvoorwaarden 

met betrekking tot onder mecr de huis

vesting, het ondcrwijsachterstanden

beleid en de schoolbegeleiding aan de 

gemeenten gedelegeerd worden, gaat 

evenwel een belangrijk dee! van de 

lwnp-sum van de scholcn door de ge

meenten geoormerkt worden. Door de 

gemcente gaat immers bepaald worden 

hoeveel en voor welke huiwestings

voorzieningen een schoolbestuur geld 

krijgt, gaat be,Jist worden hoe het 

bestuur zijn onderwijsachterstands

gelden moet inzettcn, en zal voorge

schreven worden hoe cen dee! van de 

bcgelcidingsmiddelen door het bestuur 

aangewend moet worden. 

lk wijs nog op een ander problematisch 

aspect in de verhouding tusscn autono

mievergroting en decentralisatie. In het 

kader van de beoogde autonomievergro

ting worden scholcn aangespoord tot 

bestuurlijke <,chaalvergroting, die veelal 
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over de gemeentegrenzen heen plaats

vindt. Door de decentralisatie ziet een 

schoolbestuur met scholcn in verschil

lcnde gemeenten zich alsdan gecontron

tecrd met verschillende gemeentelijke 

bckostigingsregimes. Zo zal een groot 

schoolbestuur als dat van Otv10 (Ons 

l'v1iddelbaar Onderwijs) te docn hehben 

met meer dan lwintig gemeenten' 

Is territoriale decentralisatie 
efficient? 
Wat vervolgens te denken van Kerck

haerts argumenten pro terrilorialc decen

tralisatic? Deze komen er op ncer dat 

lokaal onderwijsbeleid maatwerk en daar

mee ook cfjlcin1Cy-winst zou kunnen ople

veren. Maar waar is deze oplimistische 

vooronderstelling op gehaseerdc Zijn er 

vergelijkbare, al gcrealiscerde dccentrali

satieprojecten aan te wijzen waaruit dat 

maalwerk en die effimncy-winsl blijkenc 

F.n hoe verhoudt de claim van beter 

maatwerk en grotere ejjlcimcy zich met de 

elk jaar weer fors stijgende gemeenteliJke 

belastingen en heffingen: 

Natuurlijk dient er nict op voorhand 

van uitgegaan le worden dat decentraal 

onderwi)sbeleid geen efficienler maat

werk op zal leveren. Anderzijds getuigl 

het van kortzichtigheid om er zonder 

nadere onderhouwing van uit te gaan 

dat dat wei zal gebeuren. 

l:lovendien is het de vraag of aan de ver

eiste randvoorwaarden in de sfecr van 

bijvoorheeld de huisvesting is voldaan. 

Ongetwijleld zal de bestuurslast op ge

meentelijk niveau aanzienlijk toenemen 

zoals eerder is aangetoond. De compen

satie in de apparaatskosten (5 miljoen 

gulden in totaal, neerkomend op minder 

dan 10 000 gulden gemiddeld per 

gemeente llijkt echt ontoereikcnd. Daar

enhoven zal de totale hestuurslast toe

nemcn: een onderwijshuisvestingsbeleid 

op nationaal nivcau vergl nu eenmaal 

minder dan een heleid dat door elk van 

de 625 Nedcrlandse gemeenten gevoerd 

moct worden. 

Tenslotte leggen achterstallig onder

houd en cfficiency-korting een zwarc 

hypotheek op de decentralisatie van de 

huisvesting Ongetwijteld zal dit resulte

ren in nog lagere huisvestingsbedragcn, 

waarmec cen grand gcgeven i'> voor 

mecr procedure'> dan ooit te voren - met 

aile kosten van dien. lk vraag miJ in ge

moede at: waarorn zouden de gemecn

ten en de VNC zich dit Iaten aandoenc 

Tenslotte 
Kortum, ik meen dat het CDA er goed 

aan zou doen te blijven vasthouden aan 

de tot nu toe gevolgde lijn geen territo

riale decentrali'>atic voor wat betrelt 

regelgcving met betrekking tot de linan

ciering en de inhoud van het onderwijs 

Omwille van de rnede door artikel 23 

Cmndwet voorgeschreven landelijke 

kwaliteitszorg en gelijke bekostiging be

hoort het de rijksoverhcid te zijn die 

hier zorg voor draagt. Dat sluit uitnaard 

niet uit dat het streven naar rnaatschap

pel ijke decentralisatie I autonomicver

groting op schoolniveauJ domgezet 

wordt. Terecht wijst Kerckhaert cr op 

dat de be'>tuurli)ke schaalgrootte in het 

primair en voorgczet onderwijs thans 

nog nict zodanig is dat hijvoorheeld de 

zorg voor de hui-;vestingsvoorzieningcn 

naar de schoolbesturen overgehevcld 

kan worden. Maar wat is er op tegen om 

de maat<,chappeli)ke decentralisatie ecn 

zekere termijn te gunnen, waarbinnen 

de '>choolbesturen de vereiste bestuurlij

ke schaal kunnen hereike~; 
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