
Drs. J.C. van Bruggen 

Moet openbaar 
onderwijs bijzonder 
worden? 

Het COA-begmsel van gespreide verant
vvoorde/;;khe;d betekent in de onderw;js
sector het bevorderen van het bijzonder 
ondervvijs. O;t schrijft drs. JC van Brug
gen leerplandeskundige. Hunoemtditeen 
;ngn;pende zaak. die wtvoerige d;scussie 
en overvvegtng vraagt. Maar het CDA moe! 
z;ch de moeile van het nastreven van dlt 
;deaal getroosten. 

D1t artikel gaat over gevoelig liggende za
ken ncht1ngen 1n het onderwiJS, de flnan
c;ele gei1Jkstelllng van openbaar en biJzon
c)er onderw1js, het pnnc1pe van onderWIJS 
als grat1s soc1aal grondrecht. Het is ge
schreven op u1tnod1Q1ng van de redactie 
rnede naar aanle1d1ng van een reactle mij
nerziJds - m Chnsten Democratische Ver
kenn1ngen van JUil 1985 - op het con
cept-verkiezi ngsprog ram ma 'U itzicht'. I k 
schreef het concept voor deze tekst rond 
de Jaarw1ssel1ng 1986/1987. Hoe gevoelig 
de 1deeen liggen. bleek wei uit de reacties 
op een VPRO-interview (7 en 14 maart 
1987), waarin 1k 1ets weergaf van de ge
dachteniiJn 

Zelf beschouw ik de volgende tekst Ult
drukkeliJk als een aanzet voor discussie 
b1nnen het CDA (en daarbuiten); niet als 
plan· of een uitgebalanceerde stellingna

rne Het lijkt m1j toe dat we een aantal 
problem en b1j de real1sering van de onder-

WIJSpaclflcatie sinds 1917 onder ogen 
moeten zien en kunnen proberen aan te 
pakken vanuit kernbegrippen uit het CDA
denken. En dat we daarbij ietwat oncon
ventlonele gedachtenrichtingen mogen 
overwegen. 

Voor al!e duidelijkheid het artikel is ge
heel voor persoonlijke rekening. Ook al 
heb ik op een concept-vers1e waardevolle 
commentaren ontvangen van enige des
kundlgen uit verschillende 'kampen'. Van 
sommigen weet ik reeds dat ze publ1ekelijk 
Willen reageren; mede reden dat ik hier niet 
biJ naam zal danken. 

lnleiding 
Het geldende verkiezingsprogramma van 
het CDA 'Uitzicht' (1986) stelt op bladziJde 
65: 'Vanuit onze visie heeft de biJzondere 
school, gedragen door een rechtspersoon 
met 1deele doelstellingen, de voorkeur'. 
Echter wordt die zin voorafgegaan door de 
stelling 'Het onderwijsbeleid gaat uit van 
artikel 23 van de Grondwet. Daarin is 
rechtsgelijkheid en vrijheid van onderwijs 
(richtmg, inrichting en stichting) gewaar
borgd en de zorg van de overheid voor het 
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onderwijs geformuleerd. Dit betekent 
handhaving van het stelsel waarbij open
baar onderwijs naast bijzonder onderwijs 
(al dan niet op levensbeschouweiiJke 
grondslag) mogelijk is.' 

In een speciaal nummer van Christen 
Democratische Verkenningen (nr. 7-8/85) 
waarin 22 auteurs reageerden op elemen
ten uit het concept voor 'Uitzicht', pleitte ik 
voor een sterker doortrekken van het prin
cipe van gespreide verantwoordelijkheid, 
onder andere door het uitwerken van een 
wet tot stichting en beheer van onderwijs
instellingen, waarin onder andere zou wor
den vastgelegd dat aile scholen uit zullen 
gaan van een vereniging of stichting. 

Privatisering (beter: verbijzondering) 
dus van het openbaar onderwijs. Het is 
duidelijk dat dit een verstrekkend voorstel 
is; aileen al omdat het grondwetsherzie
ning nodig lijkt te maken ... En dus een van 
de meest 'heilige' compromissen over
hoop lijkt te halen het pacificatie-artikel nr. 
23. 

Deze bijdrage volgt het volgende pro 
gramma: 
1 Is de overheid verplicht te zorgen dater 

openbaar onderwijs, dat wil zeggen 
door de overheid bestuurd onderwijs, 
beschikbaar is? 

2 Is openbaar onderwijs - gezien de his
torische ontwikkeling en de huidige 
maatschappelijke situatie - nodig? 

3 Is de huidige bestuursvorm van open
baar onderwijs voldoende vertaling 
- eventueel met min of meer geringe 
aanpassingen - van' gespreide verant
woordelijkheid, solidariteit en rentmees
terschap'? Of is nieuw antwerp van die 
bestuursvorm nodig? En hoe ligt dit in 
het bijzonder onderwijs? 

4 Mag en kan de overheid dwingend ver
bijzondering van het openbaar onder
wijs opleggen? 

5 Welke stappen zouden - als vraag vier 
bevestigend wordt beantwoord - gezet 
moeten worden? 

6 Wat voor bekostigingsstructuur zou be
dacht kunnen worden teneinde - in 
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samenhang met een eventuele verbij
zondering van het openbaar onderwiJS
recht te doen aan de drie genoemde 
CDA-principes? 

Voor elke redelijk ingewijde in het Jeruza
lem van de onderwijspacificatie en de on
derwijspolitiek is duidelijk dat het hier gaat 
om zeer gevoelig liggende kwesties. In het 
kader van een beknopt artikel is het onmo
geliJk op 'details' en 'nuanceringen' 1n te 
gaan, hoe belangrijk die eigenlijk ook ziJn. 
lk houd het echter bij hoofdlijnen en neem 
dus voorlopig mogelijke kritiek op onvolle
digheid, niet-volled1ge doordachtheid en 
onevenwicht1gheid maar voor lief. 

Het wezenlijke van openbaar onder
wijs 
Ongeveer 25% van de scholen in Neder
land staat te boek als 'openbare' school. 
Leune (in Akkermans en Leune; 1983) 
benoemt de karakteristieken van het open
baar onderwijs in drie kenmerken, name
lijk 
a De bestuursvorm openbare scholen 

worden bestuurd door een publiek ge
zag, bijzondere scholen zijn in handen 
van een particuliere instelling. 

b De neutraliteit: de grondwet bepaalt dat 
het openbaar onderwijs word! geregeld 
met eerbiediging van 1eders godsdien
stlge begrippen. Vroeger werd dit be
ginsel nogal eens ge1nterpreteerd als 
'passieve' neutraliteit: onthouding van 
menmgsuiting op levensbeschouwelijk 
gebied. De meeste voorstanders van 
openbaar onderwijs nu opteren voor 
'actieve' neutraliteit: actieve en bewuste 
aandacht voor de verscheidenheid in 
levensbeschouwelijk opzicht (z1e onder 
andere CBOO; 1986). 

c De open toegankelijkheid: voor iedere 
burger ongeacht herkomst of levensbe
schouwing. Men spreekt ook wei over 
de vangnetfunctie. De grondwet be
paalt dat elke gemeente moet zorgen 
dat 'van overheidswege' (ik kom op die 
formule nog terug) voldoende open
baar onderwijs wordt gegeven in een 
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genoegzaam aantal scholen. Voor het 
basisonderwijs IS recent geregeld dat 
de gemeente verplicht is een open bare 
school te stichten indien een bepaald 
aantal ouders dat wens\. Die bepaling is 
op te vatten als een begin van verbijzon
dering van openbaar onderwijs, zij het 
ciat 'publiek gezag' gehandhaafd blijft. 
Het beleidsplan 1987/1988 van het 
Contactcentrum Bevordering Open
baar OnderwiJS stelt (pag. 34) dan ook 
dater in Ieite naast de vang net- of garan
tlefunctie (als er getalsmatig geen mo
gelijkheid 1s voor een specifieke bijzon
dere school of als het part1culier initialief 
faalt) een tweede functie 1s het ziJn van 
verlangd onderWIJS' (zeg maar een 

zuil) voor diegenen die bewust voor 
openbaar onderwiJS kiezen vanwege de 
eerder genoemde kenmerken. 

Formeel IS de bestuursvorm het meest 
onderscheidende kenmerk. In knngen van 
voorstanders van openbaar onderwijs (biJ
voorbeeld Schoten, F. van en H. Wansink; 
1984 en in CBOO; 1986) word\ gesteld dat 
de publieke bestuursvorm noodzakelijk is 
als veil1gstell1ng van de twee overige ken
merken. Maar ook wei vanuit staatsopvat
tlngen een zo belangnJke gemeenschaps
voorziening als onderw1js behoort door 
een staatsorgaan te worden bestuurd. Het 
1s d1e opvatt1ng d1e het congres van de 
PartiJ van de Arbeid in 1986 bracht tot de 
geruchtmakende uitspraak dat 'de laatste 
school in het dorp een open bare moetz1jn'. 
De kwest1e was ook aan de orde 1n het 
Kamerdebat op 17 februari 1987 over de 
plann1ngswet voortgezet onderwijs. 

Overigens wijst Leune er 1n het reeds 
aangedUide overzichtsartikel op dat een 
op1n1e-onderzoek van de Algemene Bond 
van OnderWIJZend Personeel ABOP en de 
Veren1ging voor Openbaar OnderwiJs 
VOO van 1969 uitwijsl dat de bevolk1ng de 
neutral1te1t als meest ondersche1dend ken
merk zietl Zeker ook 1n de hand gewerkt 
door leuzen als ·onverdeeld naar de open
bare school' en ·n1et apart maar samen'. 

Waarom 1s de bestuursvorm het meest 
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onderscheidende kenmerk? Omdat de 
praktijk aangeeft dat de beide andere ken
merken ook door somm ige (zeker niet aile I) 
biJzondere scholen worden gerealiseerd. 
In kringen van confessioneel onderwijs 1s 
een levend1ge d1scussie gaande over het 
toelatingsbele1d en zijn er voorstanders 
- en ook praktizerende scholen - van een 
open toelating. Misschien vaak omdat 'de 
leerlingen tellen' (werkgelegenheid, voort
bestaan) maar ook vanuit pnncipiele motle
ven. Zie bijvoorbeeld de boeiende calel
doscoop van meningen over 'open chris
telijk onderwijs' in het geliJknamige thema
nummer van het Bulletin, tijdschrift voor 
bezinn1ng en documentat1e van de Unie 
School en Evangelie (1986). En de actieve 
neutraliteit word\ door Schuyer (1983) ge
hanteerd als argument voor de stelling dat 
de publ1eke beheersvorm niet nodig IS en 
'algemeen biJzonder onderwijs' een goed 
alternatief IS. 

De publieke bestuursvorm is divers. 
Door het Rijk aileen nog (als het regeerak
koord 1986 over de riJksscholen voor voort
gezet onderwiJS is uitgevoerd) bij enige 
vormen van hoger beroepsonderwijs en biJ 
universiteiten - en daar op tamelijk grate 
afstand. BIJ bas1sonderwijs en voortgezet 
onderwiJS door het gemeentebestuur 
(praktisch Burgemeester en Wethouders), 
dan wei door een functionele commissie 
krachtens artikel 61 van de Gemeentewet 
of een gemeenschappelijke regeling. 

De beide laatste vormen worden wei 
verdedlgd ten einde de dubbelrol van het 
gemeentebestuur te voorkomen, namelijk: 
bevoegd gezag van de openbare school 
en tegelijk behartiger van het algemeen 
onderWIJsbelang in de gemeente. Delaat
ste functie behelst: voorzleningenplan
ning, extra's in de steer van gymnastiekon
derWIJS, vakleraren (vroeger meer dan nu), 
relaties tot sociaal-cultureel werk en ge
zondheldszorg en andere elementen van 
'integraal cultuur- en welzijnsbele1d'. Toch 
bliJft wezenlijk het gemeentebestuur f1naal 
verantwoordelijk. Wei blijkt uit een onder
zoek van Blom (gerapporteerd in Akker-
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mans en Leune; 1983) dat regelingen be
treffende functionele commissies sterk 
verschillen en in sommige gevallen belang
rijke bevoegdheden in sterke mate worden 
toegekend aan ouders, personeel, sub
commissies en dergelijke. Zodat op be
langrijke punten (ook al door verplichte 
medezeggenschapsraden en plaatselijke 
schoolraden voor openbaar onderwijs) het 
gemeentebestuur 'op afstand' bestuurt. 

In de praktijk geeft de dubbelrol tamelijk 
veel problemen bij planning, fusies, uitwer
king van de financiele gelijkstelling, beheer 
en programmering van schoolbegelei
dingsinstellingen. Vele adviezen van de 
Onderwijsraad en Kamervragen getuigen 
ervan. Ook voorstanders van onderwijs dat 
de be ide andere kenmerken heeft, zien het 
probleem van de dubbelrol en pleiten 
soms voor verbijzondering van het open
baar onderwijs. 

Discussiethema 's 
In de afgelopen jaren duiken enige met 
elkaar samenhangende thema's voortdu
rend in de discussie op. Ze hangen sterk 
metelkaar sam en en de discussiemunt niet 
uit door duidelijkheid en compleetheid. 
Een samenhangende verkenning naar juri
disch-bestuurlijke problemen op hetterrein 
van het onderwijsbeleid werd onder de titel 
'Deugdelijk onderwijsbeleid' in de zomer 
van 1986 aan de Bestuursraad van de 
Stichting voor Onderzoek van het Onder
wijs SVO aangeboden als startstuk voor 
een onderzoeksprogramma. 

Mentink eA Akkermans (1986) stellen 
herhaaldelijk dat discussies zijn vastgelo
pen en dat nauwkeurige analyses van be
grippen en van feitelijke situaties nodig zijn. 
Zij noemen als hoofdproblemen: 
a Welke vrijheid bedoelt de grondwet? 
b Voor wie is de vrijheid? Voor besturen? 

Voor ouders? Voor leerlingen? 
c Tot hoever mag c.q. moet de overheid 

deugdelijkheidseisen stellen? (vergelijk 
de reeds jaren gaande discussie over 
'gelijke behandeling' en personeelsbe
leid in de bijzondere school; of de be-

186 

Or1derwqs Ond< 

duchtheid voor vastgestelde eindter
men). 

d De decentralisatie en de planning van 
schoolvoorzieningen; door wie? 

e De betekenis van het begrip 'richting' 
aileen 'confessioneel'? Is 'openbaar' 
een richting? (Zie het advies van de 
Onderwijsraad van 1 mei 1985.) 

De verkenning is interessant vanwege de 
analyse en het uitvoerige notenapparaat; 
maar ook vanwege het verslag van een 
interviewronde langs politici; vertegen
woordigers van koepelorganisaties en van 
centrale, provinciale en gemeentelijke 
overheid. Naast de vooral vanuit een juri
disch-bestuurlijke invalshoek omschreven 
thema's zijn er nog enige andere. Met 
name: 
f Hoe bijzonder is bijzonder onderwijs? 

Waarin onderscheidt het zich inhoude
lijk? Heeft Dod de (1986) gelijk als hij stelt 
dat 'didactisch-methodisch gezien het 
bijzonder onderwijs niet vee I meer is dan 
een protestantisering dan wei een ka
tholisering van het openbaar onder
wijs'? (ter aangehaalder plaatse bladzij
de 22). Over dit punt wordt ook in de 
kringen van protestants-christelijk en 
rooms-katholiek onderwijs zorg uitge
sproken. Zie ook de oproep van de 
staatssecretaris van Onderwijs en We
tenschappen, mevrouw drs. N.J. Gin
jaar-Maas, in februari 1986 (Hollanders 
en Willemsz; 1986). 

g De kosten van de 'verzuiling' op twee 
manieren: 
- vrijwilligerswerk maakt bijzonder on

derwijs goedkoper (volgens Dodde 
(1986) gat openbaar lager onderwijs 
in 1980 166 miljoen gulden aan 
meerkosten); 

- fusie tot grotere scholen; besparing 
aileen voor lager onderwijs in 1982 
geschat op 450 miljoen (Weiten
berg; 1985); sterkaan de or de ook in 
de operatie 'Herschikking en Fusie 
Voortgezet Onderwijs' (Huppes 
e.a~ 1987}. 

h Hoe kan in verband met de planning en 
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fusie van scholen bepaald worden waar 
de verlangens van ouders voor de na
bije toekomst liggen? Voor dat pro
bleem worden tamelijk gecompliceerde 
methodieken gehanteerd. De laatste Ja
ren speelt daarin het begrip 'directe 
meting' van voorkeuren van ouders een 
steeds grotere rol. In het kader van de 
HEFVO-operatie gingen de confessio
nele onderwljskoepels aarzelend ac
coord met experimenten met vormen 
van enquetering; zie het interessante 
rapport van Huppes e.a.; 1987). Uit de 
Interviews van Mentink en Akkermans 
(1986) blijkt dezelfde aarzeling. Recente 
onderzoeksgegevens (onder andere 
Eck, M. van e. a.; 1986) uit Utrecht, maar 
ook berichten uit Zuid-Limburg (Ber
trand; 1986) geven aan dat tal van ou
ders niet echt onverschill1g staan tegen
over levensbeschouwelijke idenliteit, 
maar ook aan andere elementen hech
ten. De grondwettelijke vrijheid 'het ge
ven van onderwijs is vnj' heeft er in ons 
land steeds meer toe gele1d dat 'het 
genot scholen te besturen' (Van Scho
ten; 1986) vrijwel aileen wordt opgeeist 
door besturen die verbonden zijn met de 
nationale onderwiJskoepels. En steeds 
luider (zie b1jvoorbeeld Hollanders en 
Wlllemsz; 1986) wordt de vraag gesteld 
of deze situatie wei de bedoeling was: is 
er niet teveel corporatisme? Is het aan
geboden onderwijs wei dat wat eigenlijk 
gevraagd word!? 

1 Er wordt getWIJfeld aan de werkeiiJke 
1nvloed die ouders en oudere leerlingen 
hebben op de inricht1ng van het onder
WiJS. Dit ondanks het feit dat - vooral in 
het p c onderwiJS - vee! scholen Ult
gaan van een vereniging en ondanks de 
wet op de medezeggenschap in het 
OnderWIJS van 1981. Is de fe1tei1Jke 
macht en 1nvloed van besturen en per
soneel niet te groot? ZiJn ouders n1et te 
vee! afhankelijk vanwege hun 'klant
ZIJn'? Kan men met recht (geinterpre
teerd 1n onze tijd) volhouden dat 'de 
school aan de ouders' is? 

Kortom, niet aileen vanuit een paging de 
politieke beginselen van het CDA opnieuw 
te doordenken op hun betekenis voor de 
inrichting van het onderwijs; maar ook van
uit de feitelijke stand van zaken met betrek
klng tot het 'richten' en 1nrichten van scho
len door en voor ouders is er reden na te 
den ken over de verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs. Een geschikt aangrijpings
punt ligt zeker 1n de beheersvorm van het 
(openbaar) onderwiJs. Veenhuijs (1986) 
vindtditaangrijpingspuntzo belangr1jk, dat 
hij - well1cht ietwat demagogisch - zelfs 
stelt: 'Ooit zal het moment aanbreken, dat 
een regering dlt taboe eens openbreekt'. 

CD A-programma 
Waarom is verbljzondering van het open
baar onderwiJS een mogeliJk programma
punt voor het CDA? Het antwoord 'omdat 

Aileen een voorkeur voor 
bijzonder onderwijs is voor 
het CDA onvoldoende. 

hei CDA al een voorkeur heeft ultgespro
ken voor bijzonder onderwijs' is niet vol
doende, omdat 'voorkeur' 1nhoudt de er
kenning dat er openbaar onderwijs is en 
blljlt. Het gaat erom, of het CDA er naar wil 
streven openbaar onderwijs als zodan1g at 
te schaffen en te doen vervangen door een 
passende vorm van biJzonder onderwijs 
En wei door passend bele1d te voeren. Oat 
gaat een stap verder dan het gemeente
programma-ontwerp van 1981. Daann 
werd immers geen verbod op openbaar 



onderwijs' gegeven, maar eigenlijk slechts 
iets uitgesproken wat al mogelijk was. lm
mers: als genoeg ouders vinden dater een 
biJzondere school moet komen (oak al is 
dat een school met een 'neutrale' identi
teit), dan gebeurt dat gewoon - b1nnen 
bepaalde regels en grenzen. 

Er moeten zeker zwaarwichtige redenen 
zijn, gebaseerd op centrale uitgangspun
ten van het CDA, voor een afschaffing van 
het openbaar onderwijs, dat in de grand
wet, de geschiedenis, de regelgeving, de 
organisatiesen de beleving van de burgers 
zo stevig verankerd ligt. Op zich te
recht wijst het genoemde beleidsplan 
1987/1988 van het CBOO (1986) er op 
(pag. 44) dat verbijzondering van het open
baar onderWiJS een van de drie in de grand
wet geformuleerde pij!ers van de onder
WIJSpacificatie wegneemt. En dat dat moet 
leiden tot een integrale herz1enmg van de 
grondslagen van het Nederlandse onder
WIJSbestel. En daarom acht het CBOO zo'n 
discuss1e van geringe praktische beteke
nis. Over1gens wordt die conclus1e niet 
door ieder in 'het openbare kamp' getrok
ken, zoals blljkt uit het recente prikkelende 
art1kel van Erdtsieck (1987). 

Zijn die zwaarwichtige redenen aan te 
geven? Bij het nadenken daarover moeten 
we ons mijns inz1ens toespitsen op het 
onderscheidende kenmerk, nameliJk de 
publ1eke beheersvorm. Zoals al eerder 
aangegeven, kunnen 'actieve neutraliteit' 
en 'open toegang' 1n princ1pe ook in biJzon
dere scholen worden gereal1seerd en ge
beurt dat in feite ook, zij het in een minder
heid. 

Het lijkt miJ, dater 1nderdaad zwaarwlch
tige redenen ziJn. 
I De eerste en belangrijkste l1gt 1n de 

realisering van het uitgangspunt 'ge
sprelde verantwoordel1jkhe1d'. Kern 
daarvan is immers dat zoveel mogelijk 
de burgers en hun pnvate organisaties 
de zorg voor het rellen en zeilen van de 
samenlevmg op zich nem en. T wee pun
ten lijken me voor de vraagstellmg van 
bel an g. 
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De CDA-geschr1ften op dit punt be
klemtonen dat de overheid er mede 
verantwoordeliJk voor is, dat de voor
waarden vervuld worden, waardoor 
het (eventueel opnieuw) nemen van 
verantwoordelijkheid door burgers 
en hun organisaties inderdaad 
plaatsvindt. Men kan stellen dat ook 
voor openbaar onderwijs de Wet op 
de Medezeggenschap voorwaarden 
creeert voor het nemen van verant
woordelijkheid door ouders, mede
werkers en leerlingen; 1n ieder geval 
voor somm1ge inricht1ngselementen. 
En natuurlijk 1s een redenering op te 
zetten over de verantwoordeiiJkheid 
van de burgers voor het beleid van 
het gemeentebestuur. Toch blijft het 
zo dat in ieder geval voor oprichting 
en planning en voor geldbesteding 
de verantwoordelijkheld n1et echt 
door burgers zelf gedragen kan wor
den. De huidige regelgev1ng legt die 
verantwoordelijkheid biJ de (vooral 
lokale) overhe1d. 
Nu zou de redenenng kunnen ZIJn, 
dat de voorwaarden die de centrale 
overheid met betrekking tot stichting 
en instandhoudmg van openbare 
scholen heeft gecreeerd, voldoen 
aan het CDA-uitgangspunt. lmmers: 
ten einde te zorgen dat overal vol
doende openbaar onderwiJS zal be
staan (voor ouders d1e dat onderwiJS 
wensen en in die situaties waar het 
particulier in1t1atlef n1et heeft geleid tot 
stichtlnq van biJzondere - eventueel 
neutrale . - scholen), is een ver
pllchting opgelegd aan het lokaal 
bestuur. Met enige bevoegdheden 
voor de provincie; met medezeggen
schapsregels; met een verplicht1ng 
1n de wet op het basisonderwijs, voor 
gemeentebesturen die eventueel 
traag ziJn om verzoeken van ouders 
te honoreren; met voor het voortge
zet onderWIJS een planningssysteem 
waarm de nat1onale onderwijsorgani
saties en het parlement een rol heb-
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ben en het particulier initiatiel van 
onderop aanvragen voor het 
schoolplan deponeert . Kortom: 
een weliswaarwat ingewikkeld, maar 
toch werkend systeem waarin ver
antwoordelijkheid gespreid is over 
verschillende belanghebbenden Is 
het dan zo' n probleem dat het be
voegd gezag voor zo' n open bare 
school publiek is? Temeer daar 
Schuyer (1983) e.a. natuurlijk gelijk 
hebben als voldoende ouders een 
qua 1dent1teit 1n levensbeschouwelijk 
opz1cht neutrale school wensen, kan 
d1e er - in de loop der Jar en - komen 
en vervalt wellicht de vraag naar 
openbaar onderwijs. Erdts1eck 
(1987) roept daartoe zelfs op. 
Is het wei echt zmvol te streven naar 
het creeren van andere voorwaar
den voor het realiseren van de ver
antwoordelijkheid door het particu
iler init1atief? Het beleven van de 
verantwoordelijkhe1d door betrokke
nen zeit zou well1cht - met behoud 
dus van het pnnc1pe van publiek 
beheer - kunnen worden bevor
derd door verder te gaan op de weg 
van de commissie -ex- art1kel 61. Of 
door u1twerkmg van de suggestie van 
Wallage (1983) voor een gekozen 
lokaall1chaam met grote bevoegdhe
den 1n plaats van het gemeentebe
stuur 

2 In de notie gespre1de verantwoorde
lijkheid' ligt ook het element van het 
zo dlcht mogelijk biJ elkaar brengen 
van offers' en 'baten· en het bevor
deren van de afweging daartussen 
op zo 'laag· mogeliJk n1veau Door 
het f1nanc1enngsstelsel van onze 
scholen - 1n 1eder geval basisscho
len en scholen voor de eerste lase 
van voortgezet onderWIJS - is er biJ 
degenen die 1n het stelsel van verant
woordelijkheden een rol hebben. 
e1geni1Jk helemaal geen sprake van 
die afweg1ng. Als een school een
maal gesticht 1s en draait, worden aile 

kosten vergoed. Het komt voor (refor
matorische scholen') dat het particu
lier in1tiatief in een startperiode offers 
brengt, maar dan toch altijd met uit
zicht op volledige subsidie als de 
levensvatbaarheid bewezen is. Ook 
gemeenten en nationale onderwijs
organisaties behoeven geen afwe
ging tussen offers en bat en te maken. 
Althans niet in de financiele zin. En 
'baten' in de zin van een zo goed 
mogelijke cobrdinatie van het geheel 
van het aanbod aan onderwijsvoor
zieningen in een bepaalde regio wor
den door het stelsel van nationale 
plann1ng 1n het voortgezet onderwiJS 
nauwelijks nagestreefd; daartoe be
staan ook weiniq pnkkels 

We kunnen stellen dat de verantwoor
delijkheid voor stichting en beheer op 
z1ch zeit wei redelijk gespreid is (hoewel 
voor voortgezet onderwiJS met een erg 
grote nadruk op het nat1onale niveau) 
maar dat in d1e verantwoordelijkheid het 
centrale element van de intensiteit (de 
mate waann verantwoordeliJkheid 
wordt beleefd in het afwegen van baten 
en offers) slecht aanwezig IS. Zie daar
voor het rapport ·Gespreide verant
woordelijkheid' (CDA; 1979). En dat 
komt doordat de gelijkheld van open
baar en biJzonder onderWIJS in de histo
nsche ontw1kkel1ng is vertaald in een 
volledige f1nancienng op centraal nl
veau. We zien h1er dat de kwest1e van 
het publ1ek beheer direct is verbonden 
met de gegroeide 1nterpretatle van de 
(gesubsidieerde) VriJheid van onderWIJS 
en met de centrale bepal1ng van bele1d 
en met de hu1ver voor decentralisatie 
van bele1d en plann1ng 
Wallage ze1 het heel pregnant 'De e1s 
slechts uitvoenng te decentraliseren 
heeft bovendien plann1ngsstructuren 
doen ontstaan die een werkelijke reglo
nale afweging onmogeliJk maken. U1t 
angst dat de ander het over JOU te 
zeggen zou knjgen ZIJn structuren ont
staan waann, lokaal en regionaal be-
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zien, niemand meer wat te zeggen 
heeft' (In Hollanders en Willemsz; 1986; 
bladzijde 41 ). En vanuit het beg rip 'in
tensiteit' gezien zou ik er aan willen 
toevoegen niemand hoeft ook wat te 
zeggen ten aanzien van de afweging 
van bat en en offers, want ieder verkrijgt 
toch wei z'n evenredige deel. 
De hele kwestie van het publiek beheer 
van het openbaar onderwiJS is dus niet 
op zich zelf staand te behandelen - laat 
staan te veranderen - vanwege de 
onlosmakelijke verbinding met de an
dere elementen in de verhouding open
baar en bijzonder onderwijs. Die sa
menhang wordt ook treffend zichtbaar 
rn de interviews van Mentink en Akker
mans (1986) met topfunctionarissen 
van de vrer nationale onderwijskoepels. 
Mijn conclusie is dat er een betere en 
vooral intensere spreiding van verant
woordelijkheden nastrevenswaardig rs. 
Maar . . die kan niet nagestreefd wor
den door aileen maar te sleutelen aan 
het publiek beheer van het openbaar 
onderwiJs als zodanig. Bekostiging, 
planning en cobrdinatie zijn er in hun 
huidige systemen direct mee verbon
den. Het CBOO (1986) r,eeft gelijk ver
biJzondering van openbaar onderwrjs 
kan niet zonder herbezinnmg op de 
pacifrcatie als zodanig .. 

If Een tweede reden om de vraag boven
aan deze paragraaf bevestrgend te 
beantwoorden ligt in een combmatre 
van twee constatermgen. namelrJk: 
1 Het CDA streeft - met anderen -

naar terugtreden van de overheid op 
die terreinen waar dat mogelrJk rs. 

2 Uit het pure bestaan van een meer
derheid van biJzondere scholen blrJkt 
dat op het terrern van bestuur en 
beheer van scholen aanwezigheid 
van de overheid niet noodzakeliJk is 
om onderwijs te genereren. 
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Ergo terugnemen varl overherdsver
antwoordelijkheid en in handen leggen 
daarvan bij betrokkenen zelf past goed 
rn het CDA-denken 

Onderwqs 

Ill Een derde reden ligt erin, dat in het 
bestuur en beheer van het biJzonder 
onderwijs bewezen wordt - zij het met 
de kanttekeningen ten aanzien van de 
mtensiteit die 1n I werden gemaakt - dat 
burgers de verantwoordelijkheid ook 
met plezier willen nemen en daar tijd, 
energie en soms ook geld in willen 
steken. Hetgeen ook - gemeten in 
besteedcollectiefgeld- zuinigerisdan 
publrek bestuur en beheer. Verbijzon
dering van openbaar onderwijs leidt tot 
bezuiniging en - belangriJker - tot 
grotere betrokkenheid van burgers. 

Redenen genoeg miJns rnziens om serreus 
nate den ken over de vraag hoe verbiJzon
dering van openbaar onderwijs zou kun
nen worden bereikt Oat kan niet simpel 
door een ·verbod'. Daarvoor is de samen
hang met andere elementen uit de onder
wijspacificatie te sterk Daarom moet die 
samenhang in de volgende paragraaf cen
traal staan 

Grondwetswijziging 
Leune geeft in het reeds genoemde over
zrchtsartikel aan, dater ook in de krrng van 
voorstanders van openbaar onderwiJS al 
tientallen Jaren lang ideeen zrJn geopperd 
om te komen tot een grotere mvloed van 
voorstanders van de openbare school op 
bestuur en beheer Lousberg in 1929, Den 
Boer in 1938, SOAP in 1935. Bannrng in 
1940 en 1932, De Roos omstreeks 1940. 
de Vereniging VolksonderwiJS 1n 1949. 
Oaalder in 1946, Stellrnga in 1973. Ook 
Leune geeft aan dat die drscussre nret tot 
doorbraak heeft geleid JUISt vanwege de 
samenhang met de grondwettelijke ver 
plichtmg en de centraltsatie aangaande de 
planning en financrenng. Oezelfde consta
teringen zren we uitvoerig gedocumen 
teerd ook biJ Mentmk en Akkermans 
(1986) 

Het lijkt mrJ. dat zolang de koppelmg 
mtact bliJft tussen 
- de grondwettelijke verplrchting dat 

voorzren dlent te worden 1n openbaar 
onderwiJS. 

Chr stc-;r1 Democr<-ltrsclle Vcrkcnnrnqcn5·87 

On dE 

We 
der 
voc 
len 
mo 
kur 

Doc 
del 
wei 
gar 

zoa 
dru 

rv 
wet 
van 
ove 
aan 
lrjke 
voe 
beg 
baa 
nieE 
One 
ge r 

moE 
meE 

Cilnst 



~ de fmanc1ele gelijkstelling tussen open
baar en biJzonder onderWIJS met aile 
u1tgewerkte consequenties voor plan
nmg, financieri ng en inhoudelijke regel
gevmg ... verbijzondering van open
baar onderwijs niet echt is te regelen, 
althans n1et 'af te dwingen'. 

Wei zou het doel nagestreefd kunnen wor
den door de zinsnede uit 'Uitzicht' over de 
voorkeu r voor biJZonder onderwiJS te verta
len in beleid, dat ik even aanduid als 'be
moed1g1ngsbeleid'. Oat zou bijvoorbeeld 
kunnen inhouden: 
~ grotere vriJheid voor besteding van 

geld door biJZondere scholen, gekop
peld aan het op bredere schaal moge
lijk maken van extra-inkomsten; 

~ hogere uitkenngen voor bijzondere 
scholen; op zich is dit een aantast1ng 
van de gebruikelijke interpretatie van 
financiele geliJkstelling, maar politiek te 
verdedigen als premienng van particu
lier init1atief en als uitbouw van de reeds 
bestaande vergoedingen voor beheer; 

~ biJ stichting en opheffing niet in al te 
precieze zin !etten op 'evenwichtige' 
spreiding over de zuilen, maar bevoor
delen van biJzondere scholen (let wei 
niet per se confessionele scholenl). 

Door dergelijk 'bemoedigingsbeleid' zal 
de lust het grondwetteliJk recht op te eisen, 
well1cht toenemen. En daardoor wordt de 
·garantlefunclie' van openbaar onderwijs, 
zoals het CBOO (1986) die zo sterk bena
drukt, minder noodzakelijk. 

M1j't:Junkt dat voor dergelijk bele1d grond
wetsw1jz1ging n1et nodig 1s. Wei is er sprake 
van wiJziging in de interpretatie van 'van 
overheidswege' en van 'in een voldoend 
aantal scholen'. En natuurlijk is een derge
liJke interpretatiewiJZIQing politiek zeer ge
voellg. AI is het maar, omdat het beladen 
begnp 'richting' niet meer zo goed bruik
baar IS of op z' n minst verder geherdefi
nteerd moet worden (zie het advies van de 
OnderWIJSraad van 1 mei 1985 en sommi
ge reacties daarop). lmmers, als het 'be
moedig1ngsbele1d' ertoe zou leiden dat 
meer groepen ouders eigen verantwoor-
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delijkheid nemen (en dat is politiek voor het 
CDA een belangrijk doell), zou dat weleens 
kunnen gaan betekenen dat het palet aan 
scholen veelkleuriger word!. De bestaande 
getalsnormen voor stichting en opheffing 
dwingen tot compromissen (op zich 66k 
goedl), maar toch zullen er nieuwe 'richtin
gen' ontstaan. Mengvormen van levens
beschouwelijke, pedagogische, onder
wijskundige, cultureleen sociale keuzen .. 
soms zeer geprofileerd, soms met duidelij
ke compromissen (samenwerkingsschool, 
i nterconfessioneel). 

Het is op deze plaats in het betoog nuttig 
er nog eens op te wijzen dat het COA de 
voorkeur heeft voor de bijzondere school; 
niet om daarmee per se het confessioneel 
onderwijs uit te breiden. Wei om het be
staansrecht ervan te garanderen. Wei om
dat zelf-gestichte scholen een uitdrukking 
zijn van politieke idealen. 

En als 'bemoedigingsbeleid' ertoe zou 
leiden dater meer bijzondere scholen van 
allerlei snit komen, maar daarbij zouden er 
in sommige streken minder zijn van rooms
katholieke of protestants-christelijke aard 
zoals we die nu kennen? Mijns inziens zou 
het politieke antwoord van het CDA moe
ten zijn: 
~ 'goed dat velen verantwoordelijkheid 

nemenl' 
~ 'gezien onze eigen CDA-herkomst en 

onze grondslag: Jammer dat het r. k.- en 
p.c.-onderwijs minder floreert dan 
vroeger, maar als politieke partiJ kun
nen en willen wij die bloei niet afdwin
gen, wei de voorwaarden scheppen'. 

Oat vele CDA-ers (onder wie ik zelf) bewust 
kiezen voor confessioneel onderwijs en 
daaraan tijd en energie geven, betekent 1n 
1987 mijns 1nziens hetzelfde als 1n 1878: 
werk er zelf aan en vraag de staat de 
voorwaarden te creeren. Aileen: de sa
menleving, waarin aan 'vrij', 'eigen' on
derwijs gewerkt wordt, is drastisch veran
derd. 

Bewust formuleerde ik dat door bemoe
digingsbeleid het doe I 'nagestreefd' (en 
niet bereikt) kan worden. lmmers, de 
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grondwettel1jke 'vangnetverplichting' bi1Jft 
bestaan en instandhouding van openbare 
scholen bliJft mogelijk voor princip1ele 
voorstanders van onderwiJS met de karak
teristleken van dat onderwijs, zoals ook het 
CBOO (1986) het als 'zuil' defmieert. 

In wezen heeft Van Schoten (1986) ge
IIJk 'Het omzetten van open bare scholen in 
biJzondere is ... geen vorm van privatise
ring, zolang n1et het financieel risico en het 
kwaliteitsniveau in handen worden gelegd 
van het privaatrechtelijk schoolbestuur 
Noch de overheid, noch het bijzonder on
derwiJS wensen d1e mogelijkheid trouwens 
te overwegen'. 

MiJn conclusie IS dat zonder grondwets
wijziging als zodanig er wei het een en 
ander kan worden verbeterd aan 'sprel
ding van verantwoordelijkheid' (u1tdiep1ng, 
medezeggenschap, etc.; 'bemoedigings
beleid'). Maar een belangr1jke verandering 
in de mtens1teit van de verantwoordelijk
held van de baten/offers-afweg1ng op zo 
laag mogelijk niveau IS niet mogelijkzonder 
de onderWIJSpacificatie, zoals die in 70 jaar 
is uitgewerkt, opn1euw te bezien. 

Een andere benadering? 
Een meer pr1ncipiele aanpak ('verbod' van 
openbaar onderWIJS) heb ik in hoofdlljnen 
geschetst in het genoemde art1kel 1n CD
Verkenningen van zomer 1985. De centra
le elementen zijn: 
a De verwijzmg naar 'van overheidswege' 

in art1kel 23 van de grondwet verdwljnt. 
De 'aanhoudende zorg' van de over
heid voor het onderwiJS biiJft gehand
haafd, maar wordt voor wat betreft stich
tmg en beheer geregeld in 

b Een 'Wet op stichting en beheer van 
onderWIJSinstellmgen' die vastlegt 
1 Aile scholen in ons land gaan uit van 

een privaatrechteliJke rechtsper
soon. 

2 De medezeggenschap in die prlvaat
rechtelijke rechtspersoon. voor wat 
betreft medewerkers, oudere leerlm
gen. vertegenwoordigers van maat
schappelljke groepermgen. met biJ-
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zondere aandacht voor de bevoegd
heden van de professionele uitvoer 
ders. 

3 Regels 1n verband met openbaarhe1d 
(verslagen, plannen. budget, verga
deringen, pers) en gedeta1lleerdheid 
van te publiceren Jaarverslagen en 
dergelijke. 

4 De verpl1chting dat de prlvaatrechte
IIJke rechtspersoon zich aanslu1t biJ 
een reg1onaal overlegorgaan van 
rechtspersonen dat 'interzuila1r' (die 
term is dan nietmeervan toepassmgl) 
1s samengesteld en dat de taak heeft 
het aanbod van onderWIJSvoorzlenln
gen in de reg1o - die n1ette kle1n moet 
zijn - te cobrdineren Het overlegor
gaan dient een 'verklanng van erken
nmg· af te geven opdat een rechts
persoon r1jkssubs1die kriJgt voor een 
school. Het afgeven van zo'n verkla
ring mag niet tegengehouden wor
den, mdien aan wettelijke, wat miJ 
betreft erg \age min1mum-normen 
van aantallen te verwachten leerlln
gen wordt voldaan Te bepalen v1a 
het nu bestaande handtekeningen
mechanisme en door vormen van 
directe meting van de vraag naar 
onderWIJS ( eventueel door vormen 
van verk1ezing). Voor het cobrdme
ren formuleert de wet spelregels in 
termen van prmcipes, zoals 'garan
deren van rechten en mogeiiJkheden 
van minderhe1dsgroepen' en 'posl
tief staan tegenover pluriformiteit die 
gevraagd wordt', etc. De OnderwiJS 
raad zou kunnen worden omge
vormd tot een beroeps- en bemidde
lingsmstantie (zo1ets als de Onderne
mingsraadkamer biJ het Amsterdam
se Gerechtshof) die belangriJke ult
spraken zal moeten doen. 

5 De verplichting voor het provmcie
bestuur de bedoelde reg1onale over
legorganen te creeren. van admin1 
stratieve en minimale fmanciele 
ondersteunmg te voorzien, en waar 
nodig cobrdmerend te werken tussen 
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de overlegorganen 
6 Een 1nspann1ngsverplichtlng voor het 

College van Burgemeester en Wet~ 
houders te bevorderen dat 1n de ge~ 
meenten voldoende pnvaat~rechteliJ~ 
ke rechtspersonen optreden ter1 
emde 1n voldoende aanbod aan on~ 
derWIJS te voorz1en. Let wei geen 
verpl1chtmg biJ falend mill alief zelf een 
school te st1chten. 

7 Regelingen voor subs1dienng van de 
erkende scholen door de riJksover~ 
held Van groat belang is dat d1e 
subs1dieregels zodan1g ziJn dat be~ 
vorderd word! dat men offers en ba 
ter1 afweegt. Oat betekent voor miJ 1n 
1eder geval 
a VorhoudingsgeWIJS hogere subs1~ 

die voor grotere scholen (bas1s: 1 e 
lase VO). tene1nde te bevorderen 
dat men n1et te snel van de mm1~ 
mum~normen gebru1k maakt. 
maar poogt tot onderwijskundlg 
beter werkbare comprom1ssen te 
komen. 

b Subsidies die aileen de noodzake~ 
liJke bas1skosten (personeel, ge~ 
bouw. mmrmale u1trusting) dek~ 
ken. met daarnaast du1delijke re~ 
gels voor het stimuleren van aan~ 
vullende su bs1dles van ouders, 
st1cht1ngen. kerken. gemeenten, 
bedriJven: ook weer om de intens1~ 
te1t van de verantwoordel1jkhe1ds~ 
belevmg te bevorderen. 

c Een u1twerkmg van de ·aanhou~ 
dende zorg' voor de inhoudelijke 
kwal1tell v1ndt plaats 1n een stelsel 
van deugdel1jkheidse1sen ZIJnde 
subs1dievoorwaarden betreffen~ 

de 
- kwal1f1cat1es van personeel: 
- e1sen betreffende emdter~ 

men. examenregel1ngen. toe 
lat1ngs~ en doorstrommgsre~ 

gels. d1plomenng (output~kwa 
iltelt) 

- e1sen betreffende te geven 
vakken. nate streven algeme~ 

ne doelen, te behandelen on~ 
derwerpen (input~kwaliteit). 

Deze inhoudelrjke subsidre~ersen 
d1enen wat miJ betreft strikt ge~ 
handhaafd te worden (een sterke 
mspect1e dus, met ook h1er strakke 
regels voor verlies van subsid1e, 
met een beroepsinstant1e). Maar 
de regels hoeven niet op alles 
betrekk1ng te hebbenl Wat gere~ 
geld wordt, d1ent echter prec1es 
geregeld te worden U1teraard 
verd1ent d1t onderwerp nadere uit~ 
werkmg, ook 1n verband met· rent~ 
meesterschap dat ook h1er1n tot 
u1tdrukking wordt gebracht. Zo 
ook onderwerpen als 
- de wiJze waarop deze inhou 

delrjke su bsrdie~eisen tot stand 
komen: 

- de mogel1jkhe1d d1e miJns m 
z1ens het Mmisterie moet hou~ 
den om extra doelsubs1dles te 
blijven geven, ten emde op 
nat1onaal n1veau gevoelde 
pnonte1ten te st1muleren: 

- het verloop van de subs1dles 
(Min1sterie~rechtspersoon; of 
v1a de regionale organen? Of 
v1a de gemeente die een lump~ 
sum krijgt naar rato van het 
aantal kinderen? etc). 

Wells het nod1g kort in te gaan op punt b. 
bas1ssubs1die en andere bijdragen en wei. 
omdal daar gemakkeliJk misverstanden riJ~ 
zen. Uit de voorafgaande beschouwmgen 
1s miJns 1nz1ens gebleken dat werkel1jke 
mtens1vering van de verantwoordelijk~ 

he1dsbeleving 66k te maken heeft met f1~ 

nanc1ele afwegmg per mdlvidu en per 
groep. En hoewel deelementen 1 tim 6aen 
6c een veel sterkere 1mpuls geven dan 
bemoedigmgsbelerd'. is toch ook te over~ 

wegen m hoeverre de financiele verant~ 
woordelijkhe1d gespreid kan worden. Men 
zou - ter uitwerkmg van het element 6b -
kunnen denken aan het volgende sys~ 

teem. 
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Als een school door het regionale or
gaan erkend is en voldoet aan subsidie
elsen, krijgt de school een bedrag dat 
net voldoende is om te kunnen overle
ven, maar meer ook niet. 
Zeg 80 a 85% van de huid1ge omzet van 
een school, inclusief salarissen (om de 
gedachten te bepalen 80 a 85% van 
circa een mlljoen bij een basisschool). 

2 De beheerswet geeft limitat1ef aan uit 
welke andere bronnen een rechtsper
soon inkomsten mag verwerven en ook 
tot welk max1maal percentage van een 
genormeerde, wettelijk bepaalde om
zet. Deze bepalingen zijn erg belangrijk 
om eenzijdigheden te voorkomen en 
sol1dariteit te bevorderen lk kan deze 
gedachte hier niet geheel uitwerken, 
maar geef aileen enige ideeen 

3 Maximaal 8 a 1 0% van ouderbiJdragen 
(inhetvoorbeeldcircafl100.000,- van 
de ouders van circa 180 kinderen). 

4 Maximaal 5 a 7% uit sponsoring (met 
regels om te grote invloed op het leer
plan in te dammen). 

5 Maximaal 5 a 7% uit giften van niet
commerciele derden. Met name denk ik 
daarbij aan 1deele groepen, zoals vroe
ger de Unie-collecte Nederlandse scho
len hielp, maar ook bijvoorbeeld een 
steunorganisat1evoor lslamitisch onder
wiJS, voor de bevordering van gezond 
gedrag. voor de bevordering van mi
lieu-onderWIJS, etc. 

6 Maximaal8 a 12% uit gemeentelijke en/ 
of provmciale subs1dies. Omdat de dub
belrol van de gemeente verdw1jnt en het 
hele element van de fmanciele gelljkstel
lmg geen rol meer speelt. IS er meer 
ru1mte voor gemeenteiiJk bele1d. 

7 Maximaal 8 a 10% uit e1gen geldwer
vmgsactlvitelten v1a act1es, contract
onderWIJS, verkoop. verhuur van ruimte 
en andere d1ensten. 

8 Aldus word\ toegestaan dat een school 
max1maal zo'n 40% van de omzet ver
werft u1t n1et-bas1ssubs1die TerWIJI dat 
nodig 1s voor 20 a 15%. Zodat een 
school veel ruimte voor keuzen heeft. 
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biJVOorbeeld geen sponsor1ng wil, maar 
accent legt op gemeentesubsidies Of 
wein1g of geen ouderbijdragen. Etc. Er 
komt ook meer ruimte voor gemeentel1jk 
beleid. 66k in verband met solidariteit 
met kansarmen, omdat er geen ver
plichte doorberekening naar aile scho
len meer is. 

Natuurlijk dient over een dergelijke ge
dachte nog veel gediscussieerd te worden 
en ZIJn er bezwaren Maar in pnncipe is 
aldus een intens1vering van de verantwoor
delijkheldsbeleving en een spreiding daar
van te realiseren, die mijns inziens meer 
recht doet aan de bedoeling van 'vrij onder 
wijs' en aan CDA-uitgangspunten. 

Mogelijke bezwaren 
lk noem enige van de belangr1jkste: 
1 Er is grondwetswijziging nodig op een 

h1storisch erg gevoelig punt (vergelljk de 
moeizame debatten in 1975-1976 over 
de tekstWIJzigmgsvoorstellen van Van 
Kemenade) en dat zal vee I tijd en discus
sie vragen, die in de komende jaren 
well1cht beter besteed kunnen worden 
(vern1euwmg beroepsonderwijs, ver
nieuwmg eerste lase voortgezet onder
WIJS, uitwerking van de vern1euwing van 
het basisonderWIJS). 

2 In een dergel1jke wet als de voorgestelde 
IS geen echte opvanggarantie in te 
bouwen voor die situaties. waarin het 
particulier initiatief faalt, ondanks de in
spannmgsverplichting van Burgemees
ter en Wethouders. zoals ik die voorstel
de. Hoewel de kans miJ klein lijkt, dater 
gemeenten komen waar geen onderwiJs 
meer zou worden aangeboden. mag 
men toch verwachten dat velen grate 
moeite zullen hebben met het afschaffen 
van de ·zorgplicht' van de overhe1d op 
dit punt. Eventueel zou men de provin
cie toezicht kunnen Iaten houden, even
tueel met sanct1es voor de gemeentebe
groting. 

3 De bekost1gingskant van het voorstel 
moet verder uitgewerkt worden, maar 
het aangegeven prmcipe zal zeker be-
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zwaren oproepen. BIJVOorbeeld 
- Werkt het commerc1alisering van on

derWIJS voor leerplichtigen 1n de 
hand? (Neen voor erkenn1ng is 
·geen w1nstoogmerk' voorwaarde.) 
KriJgen sponsors te grote 1nvloed? 
Is er slnJdigheld met het lnternationa
le verdrag dat pnmai r onderw1js kos
teloos moet ZIJn? (Jundisch niet, om
dat de basissubs1die het functlone
ren van scholen garandeert; er kan 
- en moet miJns inz1ensl - een op
vangbepal~ng zijn dat scholen ver
plicht ZIJn een solidariteitsregel~ng te 
treffen: eventueel kan men ook den
ken aan een gemeentelijke opvang
regellng zoals huursubsidies.) 

- Word! vorming van elitescholen in de 
hand gewerkt? Hoe moet het met 
binnenstadsscholen en etnische 
minderheden? (De voorgestelde 
maxima dempen miJns inziens de 
verschillen d1e zullen ontstaan, vol
doende, maar ongetwijfeld 1s juist op 
d1t punt zorgvuldige nadere door
denk~ng nod1g. 

4 ZIJn er garant1es voor de bloe1 van het 
confess1onele onderwijs en de hu1dige 
pos1t1es? Zullen de bestaande sterke 
pos1ties van de r. k.- en p.c.-schoolbestu
ren n1et afbrokkelen 1n de concurrentie? 
MIJn antwoord garant1es ZIJn er n1et: op 
somm1ge plaatsen zal een historisch ge
groelde sterke positie door vormen van 
d1recte met1ng en door het onderhande
len 1n de regionale organen 1nderdaad 
afbrokkelen, indien het schoolbestuur er 
n1et 1n slaagt een duideliJke en gewenste 
1dent1te1t en kwal1te1t aan te bieden. lk 
v1nd dat geen probleem: liever een 'neu
traal-bijzondere' school die werkeliJk 
door de vragers gedragen word\ en d1e 
u1tdaagt tot het nemen van bestuursver
antwoordelijkheld. dan een p.c.- of 
r. k. school met voornameliJk een fac;:ade 
en een bestuur dat vooral bezig IS men
sen d1e de grondslag niet onderschriJ
ven, te weren ... Het is waar dat veel 
U1!1ngen u1t de kring van het confess1o-

neel onderwijs erg defensief lijken en 
verwijten uitlokken van 'machtspolitlek', 
'corporat1sme' en dergelijke. Mij dunkt 
dat we 1n het confessioneel onderwijs 
met de groteervanng en het grote poten
tieel aan vriJwilligers de confrontatie met 
grotere verantwoordelijkheld, concur
rentle, gemeenschappelijke zorg voor 
het totaal. financiele afwegingen en der
gelijke aan kunnen en ook aan moeten 
willen ... Maar garanties voor succes 
zijn er niet. 

5 Benadrukken van de privaatrechtel1jke 
rechtspersoon als a an b1eder van onder
wiJS en dus als eerste drager van de 
verantwoordelijkheid heeft de bedoe
ling de pluriform1te1t te bevorderen. Zul
len de voorgestelde cobrdinatle-lnstru
menten (erkenningsmechanismen, re
glonaal orgaan, provinc1e) voldoende 
ziJn om te komen tot een hanteerbaar 
stelsel? Met niet te veel kleine scholen? 
Met een voldoend gespreid net van 
voorzien1ngen voor mavo en lbo? Met 
flexibel beroepsonderwijs? Garanties 
ZIJn niet te geven. Maar ook nu reeds ziJn 
er 1n het algemeen genoeg 'aanbie
ders'. En in het voorstel wordt het bestu
ren van scholen u1tdagender, moeiiiJker, 
maar ook 'leuker'. 
Eventueel zou nog een verplichte aan
sluiting bij een nationale organisatie kun
nen worden overwogen (nu vanwege de 
Commiss1es van Beroep) tene1nde nog 
een cobrdinatie-instrument te creeren. 

6 Vanu1t openbaar onderwiJS hoe kan on
derwijsbeleid zo nog aansluiten bij an
der gemeenteliJk bele1d (bijvoorbeeld 
sport)? 
Ook op dit punt ziJn er 1n mijn voorstel 
m1nder garanties: wei mogelijkheden VIa 
overleg, subsidies van gemeenten, re
gionale cobrdinatie. 

7 De consequenlies voor wetgev1ng en 
voor het functioneren van het Ministerie 
van OnderwiJS en Wetenschappen zijn 
niet goed te overzien zonder verdere 
uitwerk1ng. 

8 Binnen het katholiek onderwijs l1gt de 
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verhouding tussen schoolbestuur en 
kerk (en de koepelorganisatie) anders 
dan bij het andere georganiseerde biJ
zondere onderwijs vanwege kerkrech
telijke bepalingen. De. voorgestelde 
ideeën sluiten niet preeJes .aan btJ de 
gegroeide relatie tussen r.k .-scholen en 
de NKSR 

Het is duidelijk men kan niet een systeem 
hebben waarin 'gespreide verantwoorde
lijkheid ' sterker centraal staat en daardoor 
ook gedecentraliseerd en gedereguleerd 
wordt en tegelijk de zekerheden van het 
minutieus-gepacificeerde en dus centralis
tische huidige systeem handhaven! 

Tenslotte 
Het voorgaande is niet meer dan een ver
kenning naar realiseringsmog~IIJkhe?en 
van 'gespreide verantwoordelijkheld lil 

bestuur en beheer van onderWIJS v&nuJt de 
vraag of en hoe openbaar onderwiJS als 
overheidsbestuurd onderWIJS valt te verb iJ
zonderen Vanuit de gedachte dat biJZOn
der bestuur (dat wi l zeggen privaatrechte
lijk) op z'n minst dichter ?ij gerealiseerde 
gespreide verantwoordeliJkheld ltgt 

De verkenning leert mtJnS tnztens dat er 
binnen de geldende grondwelsinterpreta
tie wel het een en ander valt te doen 
(bemoedigingsbeleid) Maar dat zal poli
tiek niet eenvoudig zijn. En het IS miJnS 
inziens de vraag of een wezenlijke verbete
ring zo te bereiken valt Immers, een we
zenlijke intensivering van de afwegtng van 
offers en baten en van de reikwijdte van 
beslissingen kan niet worden gerealiseerd 
(in politieke, dat wil zeg.~en voorwaarden 
creërende zin I) zonder ook verandenngen 
aan te brengen in definancieringsstructuur 
en in de wijze van planning Daardoor komt 
ook de wijze van bestuur en beheervan het 
huidige bijzonder onderWIJS tn discussie, 
ook en voo ral de organisatie op landeliJk 
niveau. . 

Al met al dus een ingrijpende zaak dte 
uitvoerige discussie en overweging vraagt, 
althans indien het op het eerste geztcht de 
moeite waard lijkt de verkende real tse-
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ringsrichtingen van een politiek ideaal na
der te exploreren. Het lijkt mij dat het CDA 
zich die moeite mag geven . 
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Europa 

Mr. drs. CS. Pisuisse 

Nogmaals de 
Europese Akte 

Het uiteindelijke oordeel van de Europese 
Akte zal afhangen van de praktijk in de 
komende jaren In het ianuarinummer van 
ditbladkraakte drs. H.J. Ydode 'Europese 
Akte ' genadeloos af, aldus C.S. Pisuisse. 
Hij sprak van 'bar slechte en destructieve 
wetgeving ' en wierp de vraag op of de 
Tweede Kamer er niet beter aan gedaan 
zou hebben de Akte te verwerpen In dit 
nummer een reactie hierop van Pisuisse. 
Ydo doet geen recht aan de Europese 
Akte. 

In december 1985 hebben de Lidstatenten 
langen leste overeenstemming weten te 
bereiken over een aantal belangrijke wijzi
gingen in het EEG-Verdrag, 'Europese 
Akte' genoemd 1 Het is de bedoeling dat 
de Gemeenschap hiermee uit een impasse 
kan worden geholpen Tegelijkertijd zal 
ook de Europese Politieke Samenwerking 
(EPS) voor het eerst geregeld worden in 
een aparte verdragstekst Deze draagt 
slechts een 'codificerend ' karakter, zodat 
er inhoudelijk met betrekking tot de EPS 
niet veel verandert 

Niet vergeten mag worden dat Neder
land met vier grote (Shell , Philips, Unilever, 
Akzo) en talloze kleinere multinationals re
latief het meest internationale land van 
Europa vormt De uitvoer van goederen en 
diensten schommelt rond de 60% van het 
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bruto natonaai produkt Zonder overdrij-
." 

ven kan worden gesteld dat de export een 
aanzienlijk deel van de kurk vormt waarop 
de nationale economie drijft In 1985 werd 
voor een recordbedrag van f 225 miljard 
aan goederen naar het buitenland geëx
porteerd Per saldo richtte de export zich 
voor ruim 70% op de EG-partners. In het
zelfde jaar bedroeg de importf 215 miljard, 
waarvan 55% afkomstig was uit de EG. 
Ook qua buitenlandse investeringen 
neemt Nederland een vooraanstaande 
plaats in. Na de Verenigde Staten en Groot
Brittannië komen we zelfs op een derde 
plaats. 

Met deze gegevens voor ogen is het niet 
zo verwonderlijk dat er weinig belangrijke 
politieke vraagstukken zi jn waarover zo 
eenduidig wordt gedacht als de noodzaak 
van een verdergaande Europese integra
tie. De totstandkoming van één gemeen
schappelijke Europese markt is voor Ne
derland met zi jn open economie van 
levensbelang. Voor sommige andere Lid
staten gelden mogelijk heel andere priori
teiten. Het CDA-verkiezingsprogramma 

Mr. drs. CS. Pisuisse (1957) is als wetenschappelijk assislenl 
verbonden aan de vakgroep Europees/economisch recht 
van de Faculleit der Reehlsgeleerdheid van de RU Gronin
gen. Voorts is hij secretaris van de CDA-afdeling Haren. 

1 'De Europese Akle' , Traktatenblad 1986, 63 (19626) 
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