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In ons land bestaat (volgens artikel 23) een grondwettelijk verbod 

op delegatie van regelende bevoegdheden van het Rijk naar de ge

meenten waar het het bijzonder onderwijs betreft. Dit verbod 

speelt een belangrijke rol in de discussie over de verhouding tus

sen openbaar en bijzonder onderwijs en eveneens bij de keuze 

voor territoriale danwel maatschappelijke decentralisatie. Van de

ze laatste vorm is het CDA groat voorstander. De regering is met 

het onderwijsveld een zogenaamd 'Schevenings Akkoord' overeen

gekomen dat volgens de auteur een 'kraken' van de Grondwet met 

zich meebrengt. Hij stelt dan ook als alternatief een 

Staatscommissie voor die zich zou moeten bezighouden met be

sturen op afstand, zelfregulering en autonomie van scholen. 

M
inister Ritzen en verte

genwoordigcr<; van de 

landelijke onderwij5koc

pels gaven op 6 juli I ')')3, 

na informele vertrouwelij-

ke gesrrckkcn in de voor-

afgaande maanden, ccn 

ontwikkclingen in de hc.,tuurlijkc vcr

houdingen in primair en voortgezet on

dcrwijs.'' Hct document bevat 

"uitspraken", dus geen alspraken. Het i' 

dan ook zeker gccn conve

nant: de Vaste Tweede 

Kamercommissic voor 

Ondcrwijs had immcr5 in 

april I <)<)3 aan de toenma

ligc <;taatssecretaris Wal

lagc Iaten blijken de poli

tickc handcn vrij te willcn 

houdcn. 

document aan de open

haarhcid prijs onder de 

langgerekte titel: "Ccza

mcnlijkc richtinggevende 

uitsprakcn van de verte

gcnwoordigers van de on

dcrw i j s kocpe I organ i sa ties 

en de minister van 

Onderwijs en Wetenschap

pen in het 'Schcvcnings MrLA Struik 

Her document geeft gcza

menliJkc opvattingcn weer 

over onderwerpcn al5: de 

kwalitcit van hct onder-

lleraad 13cstuurlijke Ver- wiJs, de bcknstiging, de 

nieuwing' met hctrckking tot gewenste autonomic van de scholcn. waarbij de 



gevoeligheid van de verhouding tussen 

opcnhaJr en hl)zondcr ondcrwij<, aan 

de ordc is. Dat is indringender hct ge

val hij de uibpraken, die zipl gcdaan 

over de taken en hevocgdhcden van de 

loblc overhcid, waarin decentralisatie

en dclcgatie-opvattingen weerspicgeld 

worden en hij de vcrzelt'>tandiging van 

hct bc<,~uur van de openhare <,chou\. 

C:omtJtutionelc, met de grondwctte\Jj

kc pmitic van het hijznndn onderwijs 

samenhangende vraagstukken d1enen 

zich aan, daar het 'Schevcning'> Heraad' 

de deur heelt opengezel voor dccenlra

!Jsatie van regelcnde hevocgdheden 

ook op hct gehied van hct hijzonder 

ondcrwij..., naar de gcn1ccntcn en voor 

ecn privaatrechteliJke hcstuurworm van 

hct opcnhaar ondcrwij<, 

Consequent 
In januari I 'J'B publiccerde de CJ)A

Tweedc Kamedract1c de nola· 

'1\laatschappe\ijke dccentralisatic in het 

ha'>i'>- en voortgezet onderwiJ'>', met de 

conclusic gccn dcccntralisatie van on

derwij,hevoegdhcden naar \agcre over

hcden I- terri tori ale decentrali'>atie I 

maar ovcrdracht van dcrgeliJke hc

voegdheden naar de schoolhe'>turen 

zeit r ~maatschappclijke decentralisa

tieJ Fracticvoorzittcr Brinkman had 

eerdcr ihij de i\lgemcnc l'olitieke 

Be,chouwlllgcn over de hcgroting 

I 'JCJ2) her idee van de maatschappelijke 

decentralisatie als ccn uitdrukkclijk al

tcrnaticl vour territorialc decentralisatic 

in het onderwii'> gelanccerd. Daannede 

wa<, de frac.tielcidcr consequent in het 

voctspoor van de vis1e van conlc<,<,ionc

lc tracties hij de Crondwetshcrzienin

gcn van I CJ7il en I CJH:l. Hii die 

hcrz1cningen blcel her grondwettelijk 

verhod van delcgatie van regelcnde he

voegdhedcn van het Rijk naar de ge

mcenten, ten opzichte van het 
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bijzonder onderwijs in stand. En - aldus 

de C:DA-fractie in zijn Nota "\)e pu

bliekrcchtclijke bestuurworm hehoort 

tot de delinitie van her openhaar on

derwijs'' De richting, die in 

Scheveningen is ingcslagen, stoot up 

cen es<,entieel heginsel in het bder van 

de hestuur\ijke verhoudingcn tussen het 

Ri1k en het hiJzunder onderwijs en her 

was claarop clat de (]_)A-nota was ge

richt: de onderwijspacihcatie vraagt om 

ccn cxclusieve zorg en hehartiging np 

Ri,ksnivcau. \)e aanvankelijk in 1983 

algc<,\oten dclcgatieprohlematiek kwam 

cchter weer tot Ieven onder invloed van 

hct dcregulcring'>heleid. 

Autonomievergroting 
De ( )mkrwiJs en Wetell'>chappen-noti

tic "l'vlindcr regcls, meer ruimte", die in 

clccemhcr 19H5 verschcen, met voor

stellcn om hooldrcgels in p\aats van 

centrale gcdctaillecrde rcgels in hct on

dcrwiJs in te voeren, gekoppeld aan 

lump-sum linanciering en beheersmati

gc autonon1icvcrgroting, \NJ'-; ecn voor

lopcr op de onderwij<,paragraaf in het 

rcgecrakkoord van het kahinct

Lubhers II. Daann was de autonomie-

vcrgroting naa<..,t lun1p-;.,un1 hckostiging 

in het voortgezet onderwijs, a\ een ge

prolilcerd hcleidsdoel gcwnrden. L)e 

uitwcrking daarvan vond plaats in de 

op ') mei I <JHH door minister L)eetman 

aan de Kamer aangebnden notitie: "L)e 

school up weg naar 2000 - een hestu

ringslilosolie voor de ncgcntiger jarcn" 

Tusscn de hesturingsfilosofie van 

[kerman en de llleuwe hestuurlijke ver

houdingen waarop het duo Ritzen

Wallage (nu Cohen) en de 

ondcrwijskoepe\<, zich hehhen gericht, 

ligt ecn ontwikkcling die roclichting 

vraagt. l)cctnlan's notit1c \VJS ecn 

voortvarcndc exegcsc van de lwhodten 

en kwalcn van hct ondcrwijsbestel, 
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zonder vee! onderscheid tussen de po

sities van her openbaar en het bijzon

der onderwijs. In de snellc maatschap

pelijke en technologische evolutie met 

een grate behoefte aan scholing voor 

de arbeidsmarkt zijn efficient manage

ment, professionalisering en concurren

tie tussen scholcn onmisbaar, en 

lump-sum bekostiging en daaraan ver

bonden autonome bestedingsvrijheid 

daarbij de beheersmatige kaders. De 

gebruikelijke gedetailleerde declaratie

regels van het ministcrie passen daarin 

niet meer. 

Grenzen en voorwaarden 
Maar de kwaliteit van her onderwijs 

vraagt om garanties jegens de overheid. 

Er diencn wettelijk te regelen eindter

men te komen, die die kwalitcit toet

sen, met financiele sancties als die 

kwalitcit onvoldoende blijkt te zijn 

Deetman's visie bracht het aan beveili

ging gewende onderwijs in een staat 

van beroering, die de minister er toe 

bracht een "mini-confcrentie" met de 

onderwijskoepels te organiseren, waar

in kritische vragen worden afgcvuurd 

zoals: mogen financieel-economische 

motieven het leerplichtig onderwijs 

gaan overheersen? Wordt de pedagogi

sche identitcit van dat onderwijs niet 

teveel onder de regie van de arbeids

markt geplaatst? Wat is de waarde van 

de dercgulcring als tegelijk nieuwe in

houdelijke regels als wettelijke cindter

men worden opgelegd? En verdraagt 

deze besturingslilosofie zich wei met 

de vrijheid van onderwijs in artikel 23 

van de Crondwct, met betrekking tot 

het bijzonder onderwijs? 

De kritiek, die ook uit de confessionele 

hoek niet mals was, leidde er toe, dat 

de minister bij brief van 15 september 

1988 een advies vrocg aan de sinds eni

ge jarcn bestaande Regeringscommissie 

voor Toetsing van Wetgevingsprojcc

ten met als centrale vragen: welke is de 

relatie van de bcsturingsfilosofie in de 

Nota 2000 tot het grondwettelijk ka

der, en welke wettclijke grenzen en 

voorwaarden dienen in acht te worden 

genomen bij de vergroting van de auto

nomic en de bcoogde bevordering van 

de kwaliteit van het ondcrwijs? 

Advies Toetsingscommissie 
Het op 13 juli 1989 gcpubliceerde ad

vies van de Toetsingscommissie onder 

de tire! "Verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs" beoordeelde de voorgestel

de besruringsfilosofie in behcersmatig 

opzicht als grondwettelijk aanvaard

baar, maar waarschuwde ervoor, dat 

lecrplichtig onderwijs niet onder druk 

van concurrentie tussen scholen, 

dienstbaarheid aan economische belan

gcn en nationaal arbeidsmarktbelcid 

mag komen: leerplichtig onderwijs is 

een voorziening die aan iedereen in de 

leerplichtige lcdtijd als een sociaal 

grondrecht wordt gegarandeerd, en 

waarin pedagogische idealen, cultureel 

klimaat, en - bij bijzonder onderwijs -

godsdienst of levensovertuiging de 

identiteit vormen. Maar centraal vast

gestelde eindtermen, zeker als deze een 

gedetailleerd karakter dragen, (een 

voorstel dat in het toen aanhangigc 

wetsontwerp Basisvorming aan de orde 

was) kunnen de grondwcttelijke vrij

heid van richting en inrichting in het 

bijzonder onderwijs aantasten. Minder 

vergaande altcrnatieven werden door 

de Toetsingscommissie aanbevolcn. 

Dccentralisatie en delegatie van regel

gevende bcvoegdheden op het tcrrein 

van het bijzonder onderwijs heeft de 

Commissie niet besproken. Daarvoor 

was ook geen aanlciding omdat de 

Nota 2000 van dergelijke gedachten 

niet was bevangen. Maar de zware na-

C:DV IOI<J.l 



druk, die het advie<; heeft ge\cgd op de 

centrale posi tic van het bcvoegd gezag 

van de bijzondere -.chool is cen sterke 

aanwijzing, dat de Toetsingscommissie 

ook niet tot zo'n bevinding zou zijn ge

komcn, als in 1993 in het Schcveningsc 

document wordt uitgesproken. 

Evcnmin bevatte hct advies enig spoor 

van de rnogclijkhcid openbaar onder

wits in de privaatrcchtelijke rechtsvorm 

te in-.titutionaliseren Het hoofdstuk in 

het advies dat aan het constitutionelc 

kader van de overheidszorg voor on

verbod inhoudt "dat de wetgever mzake 

deugdelijkheidseisen en bekostigings

voorwaarden geen regelgevende be

voegdheden mag ovcrdragen aan de 

lagere overheid." In het regeerakkoord, 

dat in 1989 het bestaan van het kabinet 

Lubbers Ill vorm geeft, wordt dit wets

antwerp weliswaar ingetrokken, maar 

in combinatie met de daarin vastgeleg

de politieke afspraak, dat ten aanzien 

van het bijzonder onderwijs geen bc

lcid.,bepalende of bestuurlijke bevocgd

heden aan de lagere overheden worden 

derwijs was gewijd, be

spreekt de mogelijkheid 

van een gemecntelijke 

commi'>'>ie volgens de 

Cemeentewet en het on-

De CDA-fractie 
gegeven. De conclusie 

mag luiden dat hct CDA 

hierrnede dezelfde politie

ke lijn aanhield als onder 

Lubbers II. Als de nieuwe 

kiest in de nota 

'Maa tscha ppe li j ke 
derbrengen van openbaar 

onderwij<; in een gemeen

tclijke stichting. De 

Commissie bcnadrukt, dat 

het dan <>teed'> moet gaan 

om onderwij'>, dat "van 

overbeidswege" wordt ge

geven. De vraag is wei ge

steld, of het werk van de 

ToetsingscommiS'>ie het 

karakter heeft gehad van 

een Pacificatiecommissie. 

decentralisatie' voor 
regeringscoalitie CDA

PvdA tenslotte op 17 de

cember 1990 op het 

Advies van de Toetsings

commissie reageert blijkt 

het ecn dualistische be

leidsoptie te zijn: de be-

overdracht van 

bevoegdhedenin 

het onderwijs niet 

naar de gemeenten, 
schouwingen van de 

maar naar Toetsingscommissie over 

het grondwettelijk kader 
schoolbesturen zelf. 

worden onderschreven, 

Wat daarvan zij, de constitutionele 

grenzen en mogelijkheden van de be

<>turingsfilo<>ofie van minister Deetman 

hecft zij, onder Ieiding van prof. Hirsch 

Hallin als voorzitter, scherp verkend. 

Dualistische beleidsoptie 
De delcgatie van regelgeving van rijk 

naar gemeenten spcclde voordien wei 

op een ander vlak. l3ij het aanhangige 

wet<,ontwerp tot verandering van arti

kel 23 van de Crondwet concludeert 

het kabinet Lubber<; II in de Nota naar 

aanleiding van het Eindverslag (Tweede 

Kamer nr. 19032, nr. 17, 28 maart 

1987) dat het grondwettelijk delcgatie-

CDV JII·<Jl 

maar verkenningen naar 

de gemeentelijke uitvoering van "be

stuurlijke taken krachtens de onderwijs

wetgeving" worden aangekondigd. 

13ovendicn andere bestuursvormen -

eventueel zelfstandige openbare be

stuursorganen - kunnen immers (aldus 

het kabinet) van invloed zijn op "inter

en intra-bestuurlijke samenwerking bij 

openbaar en bijzonder onderwijs". 

Nieuwe verhoudingen 
Curicth is, dat zonder commentaar 

melding wordt gemaakt van ecn dan 

juist (28 november 1990) verschencn 

advies van de Ondcrwijsraad, waarin de 

instandhouding van openbaar onder-
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wijs via ccn privaatrcchtelijk rcchtsper

'>Oon grondwcttelijk niet toebatbaar 

wordt gcacht. De landclijke ondcrwijs

koepel., lictcn gezamenlijk weten, dat 

hct kabinet "ecn fundamentele discussic 

over de grondslagcn van de onderwijs

wctgeving" had ontweken. Was de ver

klaring daarvoor te vinden in een 

standpunt van staatssecretaris Wallage, 

dat hij zich niet "aan een voorat staande 

interpretatie van Crondwct wilde bin

den"? (centrale Commissie voor 

Onderwijsoverleg 25 februari 1991 ). In 

de loop van 19') I blijkt de staatssecrc

taris in redevoeringen op zock tc zijn 

gegaan naar "nieuwe bcstuurlijke ver

houdingen" tussen de rijksoverheid en 

de scholen, naar territoriale decentrali

satie van de hekostiging van onderwijs 

naar de gemeenten, en naar een nieuw 

bestuur van het openbaar ondcrwijs, 

wcliswaar met een publiek karakter 

want: "privatisering van het openbaar 

onderwijs slaat het fundament weg van 

ons ondcrwijsbestel" Hiermede kwam 

de dccentralisatie binnen het onder

wijsbestel nadrukkclijk in becld. Zeker 

ook toen de minister-president bij de 

begrotingsbespreking in oktober 1991 

aan tractievoorzitter Brinkman desge

vraagd I iet wet en vaart te zullcn maken 

met decentralisatie in het onderwijs. 

Welke decentrali'>atic7 Die van Wallage 

of die van Brinkman? 

Onderwijspacificatie 
De onderwijspacificatie komt geproh

leerd in beeld, als de Vaste Tweede 

Kamercommissie voor Onderwijs op 6 

april 1992 met staatssecretaris Wallage 

een debat met tundamentelc tinten 

vocrt over het onderwerp: "School op 

weg naar 2000" waarbij de Nota van 

Deetman, het Advies van de 

Toetsingscommissie en de kabinetsreac

tic daarop aan de ordc blijken tc zijn. 

De CDA-fractie laal daarin blijkcn be

stuurlijke samenwerkingsmodellen en 

nieuwe bekostigingsstelsels mits binnen 

grondwcttelijke kaders aanvaardbaar te 

vinden, maar houdt vast aan het delcga

tieverbod van rcgelgevende bcvoegd

heden inzakc het bijzonder onderwijs 

van het rijk naar de gemeentcn en aan 

de publiekrechtelijke bestuurworm van 

het openbaar onderwijs De PvdA-frac

tie verklaart zich voorstander van die 

delcgatie, met mme bij huisvesting, be

strijding van achterstandcn en hulp aan 

prioriteitsgrocpen en ook van een an

dere bestuursvorm van het openbaar 

onderwijs: was trouwcns het oorspron

kelijk idee van de onderwijspacilicatie 

niet achterhaald? D66 ondcrstreept dat 

door ccn nieuwe tundamentele inter

pretatie van de vrijheid van onderwijs 

in artikel 23 Crondwet noodzakclijk te 

vinden. Een "nieuwe pacificatie": daarin 

pas.,cn nieuwe bcstuursvormen van 

openbaar ondcrwijs en decentralisatie 

van bevoegdheden van rijk naar ge

meenten. De VVD, die ovcrigens bij

zondere scholen aan een 

concessietermijn wil binden omdat de 
vrijheid van onderwijs door vervaging 

van richtingcn is uitgehold, acht veran

dcring van bestuursvormcn van het 

openbaar onderwijs aanvaardbaar, met 

uitsluiting van private rechtsvormen. In 

het dehat gaf staatssecrctaris Wallage 

toe, dat het regeerakkoord van het ka
binet-Lubbcrs Ill het dclcgatieverbod 

had bcvestigd, maar was de tijd voor 

nieuwe bestuurlijke verhoudingen met 

een ophefhng van de rol van de gc

meente als bevoegd gczag van de open

bare school toch niet aangebroken? Hij 

bcnadrukte de rol van de wetgcver, die 

via "lcgisprudentie" de actuele interpre

tatie van de grondwet vaststclt want die 

interpretatie komt niet toe aan "het ge

organiseerde ondcrwijsveld in overleg 
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met de overheid". De staat.,secretari<, 

kondigdc aan, dat hi) een nota over 

nicuwc be-,tuurlijkc verhoudingen aan 

de Kamer zou aanbiedcn. Daarin zou 

hq dicper op de constitutioncle vraag

'>tukkcn in hct ondcrwij-;hc<,tel ingaan. 

Bestuurlijke mogelijkheden 
In plaats van die nota <>chrijlt Wallage 

op I 3 november I <J<J2 een brief aan de 

Twecde Kamer. In tegcnstelling tot zijn 

aankondiging gcdaan in hct 

Kamerdebat op 6 april I 'l92 wil de 

staatssecretaris met die brief geen prin

cipicel pacilicatiedcbat inzetten maar 

vcrklaart hij samcn met het georgani

secrde ondcrwijsveld een maatschappe

liJk draagvlak te zockcn voor 

vcrkcnningen naar nieuwc "bc-;tuurlijke 

([lV Ill 'J1 

mogclijkhcden". Ondanks deze open

eind-invitatie zijn de bedoelingen van 

die vcrkenningen in de brief zichthaar. 

Hct kabinet had immers gckozcn voor 

"een aanzienlijke dccentralisatic" van 

hevocgdheden naar de gemcenten hij 

huisvesting en hij zorg voor prioriteits

groepcn en achtcrstandsgebieden. De 

hestuursvorm van openhaar onderwijs 

(zonder privaatrechtelijke optics uit tc 

sluiten) zou tcvens a an de ordc moe ten 

zijn in een hesloten en vcrtrouwelijk 

ovcrleg, dat zich ook zou richten op 

bckostiging, autonomic, arbcidsvoor

waardcn, en kwaliteit van hct onder

wijs 

Nota CDA-fractie 
Op 18 januari I 'l'l3 publiccerde de 

(folo lvlarcel LVJinnee) 
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CDA-Tweede Kamedractie zijn visie 

op bestuurlijkc vernieuwingen in een 

Nota "Maatscbappelijke Decentralisatie 

in het basis- en voortgezet onderwijs". 

Daarin werd territoriale decentralisatie 

van taken en middelcn die het bijzon

der onderwiJs raken naar de gemeenten 

afgewezen. In plaats daarvan koos de 

fractie bij lump-sum bekostiging, bij 

huisvesting, en bij hulp aan prioriteits

groepen (achtcrstanden, migranten, so

ciale vernieuwing) voor een onbeperkte 

ovcrheveling naar de scholcn (=maat

schappelijke decentralisatie), zij het dat 

de financiele middelen voor hulp aan 

prioriteitsgroepen "geoorrnerkt" dien

den te zijn De CDA-fractie was voorts 

van mening, dat privaatrechtelijke con

structies voor het openbaar onderwijs 

strijdig zijn met ons op het onderscheid 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs 

gebaseerde onderwijsbestel. 

Territoriale decentralisatie 
Als minister Ritzen en staatssecrctaris 

Wallage inmiddels met de landelijke 

onderwijskoepels vertrouwelijk verken

ningen in Scheveningen zijn begonnen, 

schrijft de minister-president, namens 

de politieke regiegroep in het kabinet 

die de decentralisatie moet uitwerken, 

op 26 maart 1993 een brief aan de 

Tweede Kamer. Daarin <;taat dat het ka

binet in "een decentralisatic-impuls" toe 

wil wcrken naar onder meer cen territo

riale decentralisatie van huisvestingbe

leid naar de gemeenten, naar een 

ge'integreerde regcling van geoormerk

te bekostiging voor hulp aan prioriteits

groepcn direct naar de scholcn, en naar 

afzondcrlijke publiekrechtelijke rechts

personen voor het gemeentelijk open

baar onderwijs Wilde het kabinet 

hiermede de CDA-Tweede Kamer

fractic en de gesprekken in 

Scheveningcn be'invloeden? Opvallcnd 

is, dat a! op 31 maart 1993 met de 

Vereniging van Nederlandse Cemeen

ten (VNC) een akkoord over een wet

telijke decentralisatie van de 

huisvesting voor basis- en voortgezet 

onderwijs naar de gemeenten werd ge

sloten door de staatssccretarissen van 

Onderwijs en Wetenschappcn en die 

van Binnenlandse Zakcn. Met ingang 

van I januari 1995 zullen als het kabi

net daarover tenminste overeenstern

ming bereikt de huisvcstingsgelden via 

het gemeentclonds aan de gemeenten 

worden overgcdragen, die er een onbe

perktc bestedingsvrijheid over ontvan

gen. (Aangezien de regering blijkbaar 

van hct vermoeden uitgaat, dat decen

tralisatie besparingen oplevert, is nogal 

prematuur, een efhciencywinst inge

boekt oplopend tot 125 miljoen over 5 

jaar) Vanuit de CDA-Twecde 

Kamerfractic wordt inmiddels vastge

houden aan een afwijzing van territo

rialc decentralisatie van huisvesting en 

van de noodzaak van andere bestuurs

vormen van het openbaar onderwijs, zo 

blijkt uit een in dezelfde tijd gevoerd 

overleg met de Vaste T wccde 

Kamercommissie. Blijkens de aanbie

dingsbrief van minister Ritzen en de 

onderwijskoepels van 6 juli 1993 be

ogen de deelnemers in het Schevenings 

Beraad "binnen de kaders van ons 

grondwettelijk bestel'' te blijven Die 

bedoeling stuit op gegronde twijfcls 

wegens het formele voorbehoud, dat de 

confessionelc koepels hebben gernaakt 

bij de decentralisatieparagraaf en de 

voor het bijzondcr onderwijs daaraan te 

verbinden rechtsbescherming. 

Schending afspraken 
Naast de niet op de Scheveningsc 

agenda staande huisvcstingsdecentrali

satic ( waarom eigenlijk niet?) worden 

volgens het Scheveningse document -
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zonder onderscheid tussen openhaar en 

hijzonder ondcrwijs - aan de gcmeen

ten taken en hevocgdhcden overgedra

gen tot coi:irdinatie en afstemming van 

"hoven-,choolse" aangelegenheden in 

verhand met een cfficicnte inzet van 

heschikhare middelen. Die aangelegen

heden zullen hij wet worden aangewe

zen. Afgezien van andere uithrciding 

van hevoegdhedcn zoals van de he

schikbaarstelling van additionelc mid

delen en de bckostiging van 

onderwijsbegelciding. is de ruime toe

gckende delcgatie aan de gemeenten 

voor bovenschoolse aangelcgenhcden 

een schcnding van het grondwettclijk 

delcgatievcrhod, en hct regcerakkoord. 

Blijkbaar is men zich daarvan in 

Scheveningen bewust geweest want in 

latere wetgcving zal worden voorzien 

"in cen afdoende wettelijke rechtsbe

schermJng, die garandeert dat grond

wettclijke beginselcn in acht worden 

genomen". De gemeente zal namclijk 

bij het nemen van hesluiten "de vrijheid 

van richting en het beginsel van gelijkc 

behandeling van openbaar en hiJzonder 

onderwijs" in acht moeten nemen. bij 

gehreke waarvan een advies van de 

OnderwiJ-,raad wordt gcvraagd. 

Bizar legislatief compromis 
Hier is sprake van een bizar legislatief 

compromis: is de gemeente dan niet 

zondcr mecr verplicht die vriJhcid en 

heginselen in acht te nemen? Hoc staat 

het met de vrijheid van inrichting, 

waarover niet wordt gesproken? In een 

hij de stukken gevoegd rcchtsgcleerd 

advics hebben dric hoogleraren 

!Cohen, Koekkoek en Konijnenbeltl 

de geoorloofdheid van delcgatie zo niet 

algewezen dan toch in elk geval onder 

strcnge beperkingen gestcld. Niet valt 

in tc zien waarom de Onderwijsraad 

gecn bindend advies zou mogen uit-
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brengen. Ook de verzelfstandiging van 

het bestuur van de open hare school be

vat conflictstof. lndien gemcenten 

daartoe wi lien bcslui~en zal de wet 

nieuwc bestuursvormen, buiten de pu

blickrechtelijkc structuur van de ge

rneente, die eventueel privaatrechtelijk 

kunnen zijn, toe Iaten. De confessionelc 

koepels hebbcn dit afgewezen, als "niet 

pas-,end in on<, ondcrwijsbestel" 

Constitutionele problemen 
Het is de vraag of ook een verbeterde 

rechtsbescherrning bij de territoriale 

decentralisatie naar gemeenten niet een 

overtreding van het grondwcttelijk de

lcgatievcrbod inhoudt en indruist tegen 

de CDA-visie over de rnaatschappelijke 

decentralisatie. llij de uitwerking van de 

op 'Schcveningen' gebascerde onder

wijswetgeving dienen zich daarom we

zenlijke constitutionelc problcmen aan, 

want de pacificatie is hier volop in het 

geding "Ais in het beleid steeds weer 

de noodzaak optrcedt, dat bijzondere 

scholen verplicht in andere verhoudin-

Er moet een 

Staatscommissie 
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gcn tot lagere overheden tre

dcn, wordt herijking van 

artikcl 23 van de Crondwet 

aantrekkclijk Het is betcr 

daarop aan te sturen dan van 

incidcntelc discussie over ar

tikel 23 Crondwet naar inci

dentele discussie te springen. 

lnstelling van een Staats

cornmissie voor herijking 

van artikcl 23 Crondwet is tc 

prcfereren." (Akkermans en 

Mentink in Ncderlands 

Tijdschrift voor Onderwijs

ingesteld worden 

die zich bezighoudt 

met besturen op 

afstand, 

zelfregulering en 

autonomie van 

scholen. 

recht, maart 1990). Ook het Jaarverslag 

1992 van de Ondcrwijsraad bevestigt 

de rcgelmatig opdoemende pacificatie

problcmen in her gren<,gebied tussen 

vrijheid van (in)richting en ondcrwijs

wettel ijke deugdelijkheidsvoorschrif-
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ten. De Scheveningsc afsprakcn zijn 

daarvan een actuecl bewijs. Daarin zijn 

ook de CDA-opvattingen over maat

schappelijke decentralisatie genegeerd, 

evenals dat met het huisvestingsak

koord met de VNC het gcval is ge

wcest. 

"Kraken" grondwettelijke 
verboden 
De drie geraadpleegde hoogleraren gc

ven in hun advies van 8 juni I 993 a is 

volgt antwoord op de vraag in welk 

Iicht artikel 23 Crondwet decentrali.,a

tie van onderwijsbcleid toelaat "in hct 

Iicht van de ontstaansgcschiedenis van 

het artikcl, van zijn interprctatic door 

de wctgcvcr en van hedcndaagse opvat

tingen over de strckking van het arti

kel" llij ecn komend Kamcrdebat over 

'Scheveningen' laat het zich aanzicn, 

dat de nict-confessionclc partiJen, zoals 

de Kamerdiscussic op 6 april 1992 

heeft aangctoond, grondwettclijkc ver

boden, in hct Iicht van de historischc 

interpretatie van de Crondwet, zo no

dig zullcn "kraken" en een 

Kamermcerderhcid gaan vormcn tcgen 

de CDA-opvatting over maatschappe

lijkc dccentralisatie. Nu hct huidige rc

gecrakkoord Lubbers Ill de uitvoering 

van 'Scheveningen' op bet punt van de 

deccntralisatie blokkccrt, staat het 

CDA bij een komcnd rcgecrakkoord in 

I 994 voor een dilemma. Vee I zal daar

bij afhangen van het politickc gewicht 

van het recente vcrkiczingsprogramma 

dat de maatschappelijke deccntralisatie 

als belcidsdoel onverkort handhaaft, 

evcnals de visie op de bcstuursvorm van 

de opcnbarc school. 

Staatscommissie 
De instelling van ecn Staatscommissie 

zou zo nodig bij gebrekc van een 

Constitutionccl Hoi een politick alter-

naticf kunnen ziJn, "omdat hct zockcn 

naar nieuwc cvenwichten met mccr ho

rizon tale verhoudingen tu'>'cn overhcid 

en school. bckend onder tcrmcn als he

sturen op afstand, zelfregulcring en au

tonomic van scholcn de komende Jil!Tn 

gaande zal blijven" iAkkermans

,\lcntink in NTOR maart 1990) Vanuit 

het parlcment hezien zou dit staats

rechtclijk middel d1cnstig kunnen zip1, 

omdat de autonome pluriformc bijzon

derc school van 1993 nict identiek is 

aan de homogcen confessionclc school 

van I 917. Voor het CDA omdat de 

waardc van de hi'itorische intcrpretatie 

van de in de Crondwet verankcrde vrij

heid van onderw!JS na de grondwetsdc

hattcn van I 97() en I 983 een nieuwe 

kans op toctsing verdient. En voor hct 

hiJzondcr confessionecl onderwijs om

dat ecn doorlichting van hun grond

wettelijke vriJheid in rclat1e tot ecn 

drukkende bclasting van centrale of de

centrale overheid'>regel'i in hun cigcn 

belang is. 
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