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Het CDA heeft eerder al gekozen voor maatschappelijke decentralisatie van delen van het onderwijsbeleid. Maar op inhoudelijke en

f-

z

praktische gronden verdient de territoriale decentralisatie van de
huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs, en enige andere facetten van onderwijsbeleid, ook steun.
Essentiele CDA-uitgangspunten zoals de zorgtaak van de overheid

u

op het gebied van het onderwijs, de vrijheid van onderwijs, subsidiariteit, doelmatigheid in de overheidsuitgaven en bestuurlijke

z

vernieuwing pleiten voor die territoriale decentralisatie.

H

et onderwijsbelcid in ons

qeund. Waar het om terrcincn van blij-

land laat tot nog toe aan

vende overhcidscompctcntie gaat, die

gen1eente-

niet in aanmcrking kunncn

besturen

komen

antwoordelijkheden

0

z
0

voor

ovcrdracht

aan maatschappelijke par-

weinig of gccn cigcn vcr-

Hct

tijen, hccft hct C:DA tot

CDA hccft deze situatie

op heden geen enkele aan-

tot op hcden altijd sterk

drang gevoeld 0111 decen-

verdedigd. Die opmcrke-

tralc

lijkc positie van het onder-

grotcrc invloed te gevcn:

wijsbelcid

de rijksovcrheid was, is en

binnen

het

ovcrhcdcn

een

christcn-dcmocratisch ge-

zou ook voor de toekomst

dachtengoed is verklaar-

de

baar vanuit de historic en

moctcn zijn die de be-
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is verbonden met een interpretatie

van

artikel

23

van

enige

overhcidslaag

leidsbeslissingcn

nccmt.

de

De vraag i'> wei ot hiermec ccn ook

Crondwet. In de afgclopcn ticn jaar

voor de komende pcriodcn, houdbare

heeft het CDA cnthousiast meegewerkt

basis aanwczig is, 0111 het toekomstig

aan het vergroten van de hclcidsinvloed

onderwijshclcid, voorzovcr hct tot de

en de cigcn vcrantwoordelijkheid van

compctentie van de overheid hlijft hc-

de schoolhcsturcn. De 111aat'>chappelij

l10ren, 111edc vor111 te geven. AI ten tij-

ke decentralisatie-heweging uit de jat-cn

de van het dcrdc kahinct-Lubbcrs en

'80 werd door het CDA voluit ge-

vooral nu hi) hct kabinet-Kok komt de

UlV1%

hehodte aan een grotere gcmeentelijke

baar onderwijs en mechanische uitvocr-

hekid,rol

der van cnkelc centrale overhcid<>rcgc-

op

het

ondcrwij<;tcrrcin

'>teed-, <,krker naar voren. Hct CDA zal

lingen.

op korte termijn cen toekom<,tva<;tc

bcvoegdheid van gemecntcn in de rich-

orii'ntatie

ling van de bijzondere schoolbcsturen

moeten

vindcn

op

dcze

Fen

c1gcn

wcrd wettelijk onmogelijk gemaakt Als

daar al een ha'>i'> voor gelegd, al i'> de

gemeenten op eigen kracht toch onder-

onderhou\ving doarvan nog lragnlcnta-

wijsbelcid gingen ontwikkclcn en uit-

ri-,ch en weinig overtuigend Dit artikcl

voercn, zoals initiatieven op hct tcrrein

wil aan de di.,cu-;sic daarover hinnen

van hct vakonderwijs en de onderwijs-

het CDA cen hi)drage kvercn.

verzorging, volgde vrij sncl daarna lan-

v
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~
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delijke regelgcving, die dat nieuwe

:-n

belcid weer op het nationalc, 'geli)ke'

z

nivcau tilde. De historische ontwikkeling van de schoolbegeleidingsactivitei-

(]

de

ten is daarvan een typcrend voorheeld.

-,choolqrijd uit de vorigc en de ecrste

Overig gcmccntelijk heleid op ondcr-

)aren van dczc ccuw en de ondcrwijspa-

wi)sgebied is vrijwel alti)d te beschou-

cillcatic uit 1917 verklarcn in c'>Sent1e

wcn al-; pure, mechanischc uitvoenng

r:

de hijzonderc positic van het ondcr-

van rijksbcleid; de gemeentelijkc he-

m

wij-,helcid

leid.,margcs zi)ll meestal nihil tot zecr

z

heperkt 2
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De

hc<;tuurlijkc

in

gevolgcn

van

de (])A-politick.

De

tocntcrtijd hereiktc gelijkbcrechtiging
van hijzonderc en openbare scholcn,

Het onderwijweld zeit voegde zich op-

kidde in de daaropvnlgendc jaren tot

mcrkelijk gemakkelijk in dczc ontwik-

ecn <,teed-. vcrdergaandc beknotting

keling

van de cigen vrqhedcn van de -;chool-

het lcitelijkc beslissingscentrum organi-

he<;turen, zowcl de hiJzondere als de

seerdc men zich op nationaal niveau:

opcnhare, door toencmcndc wet- en re-

stcrke koepelorganisatic'> van de bij-

Ccricht op be'invloeding van

gclgeving op landclijk niveau. In de

zonderc schoolbesturen, centrale vak-

zorg om opcnhaar en hijzonder onder-

orgalllsatie<,

wij'> zo gclijk mogelijk tc behandckn,

organisaties zagen het Iicht. In een wa-

en

landclijke

ouder-

wcrdcn vrijheden op schoolniveau be-

re cvcnwichtskunst hcrcikte men <,leeds

perk t en ovcrhcid,taken van gcmccnten

weer hct enig

ol

compromis over aile zaken die de

provincie'> de facto 'genationali-

mogelijkc landclijke

met

school, het schoolbc'.tuur, de leraar en

steed-, mccr bevoegdhcdcn bcklced,

de lccrling regardeerden Dit kidde bij-

<,ccrd'

1

De

rijk-;ovcrhcid wcrd

landclijke wet- en rcgclgcving moest de

na altijd tot extra en nog specitiekere

politick 'zwaar bevochtcn' gelijkhcid als

rijksregelgcvi ng.

hct wan: tot op de millimeter nauwkcurig garandercn. Deccntrale bcvoegdhc-

De invloed van de "no-110I1SC11Se-/Jeriode"

dcn bij de lagere ovcrhedcn ot flinke

11it de jare11

helcidwrijheid hij schoolbesturen was

In de jaren'80 komcn cr grenzen aan de

daarvoor vee I te riskant. De gemeente-

ovcrheidsgroei het beset breekt door

li,kc overheidsrol werd dan ook vrijwel

dat nog mecr landeliJkc, gcdctaillccrde

geheel teruggcdrongen tot de positic

\Vet- en regclgcving, nog n1eer rijks-

van het hcvoegd gczag van het open-

ovcrheid, de oplossing van een aantal
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regelgevcndc

vraag<,tukkcn In de atgclopcn jaren i<;
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problemen niet meer dichterbij kan

dend op dat nieuwe per>pecticf 1\lcn

w

hrengen. De budgettairc grenzen ma-

vreest dat de vertrouwde rijbwaarbor-

0

ken verdergaande regelgcving ook on-

gen voor de gelijkheid minder zeker

z

haalbaar De praktijk laat immers zien

zullen worden. Ook het rechtstreek<;

dat centrale verfijningen hijna altijd

aanspreken van de rijksoverheid op toe-

0

duurder uitpakken. Minister Deetman

reikende hnanciering van deugdelijk

herontdekte begin jaren '80 mede door

onderwijs in aile aspcctcn van het on-

deze financieel-economische omstan-

derwijsproces, wordt in hun ogen be-

digheden, het belang van vergroting

moeilijkt

van de autonomie en eigen verantwoor-

weg toch voontttgang gehoekt. Het

delijkheid

van

het

schoolbestuur

Ccleidclijk wordt op deze

Londo-systeern geeft iets meer afwe-

Minister Dectman maakte duidelijk dat

gingsrnogclijkheden

voor sommige ondcrwijszaken op het

kosten op schoolnivcau. !-let formatie-

voor

matenclc

niveau van de school de best mogelijke

budgetsy<;tcc:rn wordt voorbereid, waar-

oplossing in een specifieke situatie ge-

door scholcn

vonden kan worden. Die oplossing kan

zullen gaan krijgen biJ de besteding van

steeds

mecr vrijheid

andcrs zijn dan in een naburige situatie.

personeelsbudgetten

Dit heeft per dehnitic tot gevolg dat

di>clt',sie over ccn lwnp-lllllt-perspectid

De beginncnde

het belcid weer cnige verschillen zalla-

voor scholen wordt vanuit hct CDA

ten ontstaan tussen scholen. Het CDA

volop ondersteund.

juicht deze ontwikkeling toe. De maatschappelijke decentralisatie van delen
van het onderwijsbeleid wordt itl die ja-

De jarf11 'go: nwatschappelijke CJJ
territoriole deceHtrnlislltie

rcn door het CDA zelf-, met kracht be-

Het kabinet-Lubbers/Kok zet de inge-

vorderd en ideologisch verdedigd Het

slagcn

onderwijsveld, de koepelorganisaties

voort. Fy>ieke schaalvergroting voor

voorop, reageren eerst nogal tcrughou-

scholcn van voortgczct en primair on-

vvcg

van

minister

L)cctrnan

C[)V 1%

I

dcrwrj'> komt een torse stap verder. Hct

tinggevencle uitspraken tot stand van

0

tormaticbudget'>y<>teem wordt daadwer-

de minister van Onclerwij'> en Weten-

z

kcliJk ingcvoerd Verplichte samenwcr-

schappen en aile onderwijskoepelorga-

king lu'>'iCn '>cholcn voor primair en

nisatic<;, waarhij werd aangegeven tot

speciaal onderwij~ wordt in gang gczct.

welke bestuurlijke en inhoudclijke ver-

LrrmfHrrllr-bekmtiging

primair

nicuwingen men in hoofdlijncn zou

'TJ

( 199H) en voortgezet ondcrwiJ'> ( 1996)

willen komen. De tcrritorialc dccentra-

:ES

wordt definiticf aangckondigd

lisatie

voor

Naa<,t

van

de

v
m

ondcrwij'>huisvesting

deze maatschappclijkc dcccntralisatie

bleef daarbij bewust huiten beschou-

ondcrzockt dit kabinet tevens de moge-

wing. omdat de mogelijkheden daartoe

lijkhcden van tcrritoriale decentrali<,atie

al eercler uitvocrig verkend waren en

van overheid-,bevoegdhcden naar gc-

het kahinet daarover al belcidsliJncn

m

mcenten

had uitgczet. Her vergroten van de be-

z

Dezc ontwikkelingcn hrachten het ka-

leidsmogelijkhcdcn voor gemeenten op

binet er in 19')2 toe om te gaan werken

het gebied van de onderwijsverzorging

aan nicuwe he<;tuurlijke verhoudingen

en het achtcrstandshcleid werd wei

in het onderwij'>. Naast de maatschap-

door aile partijen ondcrschrevcn. De

pclijke decentralisatie -vcrsterking van

rechtsbescherming voor het hijzonder

V';
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m
~

de autonomic van het schoolbestuur-

onderwijs kreeg extra aandacht.

m

zou ook territoriale deccntralisatic ge-

Bij het aantreclen van het kabinet-Kok

:-r1

z

stimuleercl moetcn worden. Versterking

werd de territoriale decentralisatie weer

van de rnl van gcmecntcn op die terrei-

nadrukkelijk op de agenda geplaat<;t

nen die tot de overheiclscompetentic

De al voorbereide clecentralisatie van

moctcn blijven bchorcn. kan leiden tot

de onclerwijshuisvesting werd onder-

ctficii'nterc aanwending van overhcids-

dec! van het regeerakkoord De ondcr-

middelen. Fen sterkere helcid,matige

wijsverzorging, het achterstandsbelcid,

rol voor gemeenten zou dan wei rcpcr-

het onderwijs in allochtone. lcvendc ta-

cussic'> mocten hehben voor hun rol a is

lcn en de arbeid,marktgerichte leerweg

bevoegd gezag van het openhaar on-

rn het heroepsonclerwijs waren andere

derwijs: wil de gemecntc voor een ieder

terreinen van overhcidszorg waar een

in onclerwijsland a], bcwakcr van het

grotere belcid'irnl voor gcmcenten mo-

algemcnc bclang gezren kunnen wor-

gclijk were! gcacht Het mogelijk ma-

den. dan zal een groterc atstand tussen

ken van een mecr vcrzcltstandigde

de gcmeentc a], overhcid en het ge-

positie van het bestuur van het open-

meentehcstuur als hcvocgd gczag van

baar onderwijs ten opzichte van de ge-

hct opcnbaar onderwij'i mogclijk moe-

mecnte als overheid werd in gang

ten worden. Zover i'> hct in 1992 niet

gezet. De samenwcrkingsschool kwam

gekomen

in discussic Het kabinet-Kok bracht in

Hct kabinet zag alsnog at

het tormuleren van een cigen

1995 een notitie 'Lokaal Onclerwijs-

standpunt cn gat de voorkeur aan een

bcleid' uit om al deze terreinen, waarbij

verkenning van de mogeli1kheden van

gemeenten ecn zckcre heleidsrol zou-

hestuurlijkc vcrnicuwing in het onder-

clcn moeten gaan vervullen, in onder-

wij<, in direct overleg met aile bctrokkc-

ling verband te presentercn.

van

ncn.

Hct zogcnt1an1dc "Schcvcnings

Bcraacl" wnd daartoc ingestelcL Op

Het CDA worclt hiercloor sncllcr dan

(j

voorzien. gecontronteerd met tunda-

juli 1993 kwamen gczamcnlijke rich-

mentele vragen omtrcnt de intcrpreta-
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tle-ruimte die artikel 23 van de Crond-
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z

meenteliJke bevoegdheid op d1t punt

wet biedt, de politieke betekeni-, van

niet

deze voor5tellen tot onderwijwernieu-

KamertractJe hecft via een nota de

onlogi'>ch

De

C:DA-Tweede

wing en de eftecten die dit kan hebben

maahchappelijke decentralisatie voor-

Ofl de rositic van hct bijzonder en hct

op ge-,tcld, onk op het gehted van de

openbaar onderwij'>.

onderwiJ5huiwe5ting-" De grenzen die
het toenmalige regeerakkoord <,telde',

z

CDA-opvattingen over
decentralisatie

waren daat·biJ direct aan de orde.

Door het vorigc C:DA-PvdA-kab111et

gramma I 'J'J4- I CJCJH gecft nog steeds

were! heslotcn tot cen omvangrijke de-

dczelfde richting aan, blijkens devol-

Hct vigerendc C:UA verkiezingsrm-

centrali'>atie-operatie van ver<,chillende

gende pa<;<;age:

rijhtaken. flestuurlijke overwegingen

''t\1et het oog op maal'>chappeliJke de-

en linancicle moticvcn lagen daaraan

centralisatie is bekmtiging van het on-

ten grondslag 1. de zogenaamde TuS'>en-

derwiJ'> via <,choolhc<,turen en niet vta

balans-taakstelli ngen ).

de lagere overheid noodzakelijk

Taakvermindering bij de rijk5overheid

geldt ook voor de gelden in het kadcr

door decentrali'>atie van rijbtaken waar

van het achter5tandsbcleid en tcrzakc

dat mogeliJk i'>, kon ook up grote parle-

van voorzicn1ngcn voor gchou\vcn ( ar-

Dit

mentaire steun, onder andere van het

tikeliV2.15l"

CDA, rekencn. 1 Op voor<,tel van het

C)ok in 'Nicuwc wcgcn, va"'tc \vaardcn,,

toenmalige kabinet is bijvoorhceld on-

het reccnte rapport van het Stratcgisch

derzocht ot de taken van het rijk or hct

lkraad staat, zij hct minder gcpmnon-

gebied van de huiwesting van het pri-

ceerd: "De be<,tedingwriJheid van <,cho-

mair en voortgezet onderwiJ'> onder een

len

aantal voorwaarden overgedragen zou-

uitgaven, ook voor de gebouwen, moet

den kunnen worden aan de gemeentcn.

\Vordcn vcrgroot ( pag. 5 l'/

Llit een oogpunt van bestuurlijke ver-

l)czc ah·vijzing van cnigcrlci vorn1 van

De strikte centrale
gelijkstelling vanuit
het begin van deze
eeuw is door het
overheidsbeleid uit
de jaren '80 de facto
al verlaten.

inzake

pcrsonelc

en

matcricle

nieuwing ibe<,tuur dichter bij

decentralc he<,]~<;<;ingsbcvoegdhetd tnza-

de burgeri en c{ftclc11cy idoel-

ke tcrreinen van ondcrwtjsbelcid stoelt

matigc inzct van ovcrhcids-

nog stccd5 op de histori,che bclcidsliJ-

middelcn I werd nagegaan ol

nen en de daarmec vcrhondcil i tllcrprc-

de intcnsicvc bemocienissen

tatic van artikcl 2.3 van de grondwet I kt

vanuit Zoetcr- mecr met clke

lcit dat in de algelopen 20 jaar wei cnigc

gebouwelijkc vcrandering in

overheid<;taken tot op zekcre hoogte aan

het primair en voortgezet

de gemeentelijke overheid;competentie

onderwijs nict hetcr vanuit

zij 11

de betrokken gemeenten zou

planning van voorzieningen uit de kader-

kunnen worden verricht, al-

wet Volwasseneneducatie, waaronder de

thans voor zover het om za-

ha'>i'>educatie, onderwiJwerzorging, ach-

kcn

gaat

die

tot

toevcrtrouwd

i lcerli ngenvervocr,

de

tcrstandshelcid), lijkt ook eerdcr ecn

overhcid5competentic mocten hlijven

kwe'>tie van "onoplcttendhcid" VJnuit hct

behoren. t\lits met goede waJrborgen

CDA tc zijn gewccst, dan een wclover-

voor een gelijkwaardige behandeling

wogen heleid,keuz<:>

van hui~ve'itJng-,\ven~cn van opcnbaar

Opvallcnd is evenwcl dat hitlnen het

en bi)zonder onderwijs, leek cen gc-

CJ)A sind-, de jaren 'RO vele vormen

I

van

maat<,chappcliJkc

decentrali-,atie

hun belcid tc richtcn op ecn

gelijkwaar~

wcrden gcstimuleerd en volkomen in

dige behandeling van bijzonder en

ovcrccn<,temming werden geacht met

openbaar onderwijs. Omdat de

artikcl 23 van de Crondwct. Hct kit

te ook bevocgd gczag i'i van het open~

gemecn~
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dat maat'>chappclijke decentralisatie per

baar ondcrwijs wordt er kcnnelijk min

ddinitie leidt tot ver-,chillen tu<,<,en de

of meer vanuit gegaan dat men op

lo~

;;o

:E1

mogeli1kheden en pmitie van '>cholen,

kaal niveau het openbaar onderwij5 zal

stond daaraan kennelijk nict in de weg.

bevoordelcn of hct bijzondcr onderwijs

Die ver<,chillen zip1 onvermijdelijk. Het

zal benadelen.

cne -,choolbestuur zal nu eenmaal an~

Hoe realisti'ich i-, deze vree<,c Een

ver~

Vl

vrijhc~

kenning van de dcccntralisatic van de

den in matericlc en personele kmten~

onderwijshuisvesting naar gemeenten

:n

pmtcn dan een ander Degene die die

tracht antwoord

z

vrijheid op de mee<,t optimale wiJze in~

vraag.

der<, omgaan met de verkregcn

tc gcven op dczc

zet zal of in hct gebouw. en/of in de

Cl

activiteiten wat extra'-, kunnen docn ten

Overwegingen bij een nieuwe
CDA-opstelling

opzichte van andere '>choolbe<;turen.

De historie leert dater geen techni-,ch~

5::

per<,onelc aandacht en/of in bijzondere

m

De omgeving van de <,chool en de

po~

juridi'iche belcmmeringcn zijn om ecn

:n

pulatic op de <,chool is eveneem

ver~

zekere mate van regelende beslissings~

:n

'ichillend en de toegenomcn vrijhcden

hcvoegdhcid op decentraal niveau neer

mo~

te leggen. Hct lecrlingcnvervoer en de

van het <,choolbe'ituur maken het

geliJk om daar relatict beter of slcchter

lecrplichtwet zijn voorbeelden van be~

dan anderen mee om te gaan. Zo i'> de

lcid<;terreinen waar de gcmecnten reeds

<,triktc centrale geliJk'itelling vanuit het

langcre tijd cen zekere beleidsvrijheid

begin van deze eeuw a! door het

over~

bezittcn.

heid.,belctd lilt de Jaren '80 de jc1clo ver~

In het "Schcvcnings Beraad" were! door

Iaten. Het argument dat artikel 23 van

aile

de Crondwct categori<,ch uit'iluit dat de

ming hcrcikt over een zekere

gcmeentelijkc ovcrhcid ccn beleidsrol

telijke beleid-,rol in het achter<,tamk

onderwij<,partner'>

overeen'item~
gemeen~

kJn <,pclcn, omdat dat tot vcr-,chillcn

belcid en de ondcrwijwerzorging. len

tu.,.,cn scholcn zou kunnen leiden, is

wettelijke verankcring op hoofdlijnen is

daarom

niet erg overtuigend

mecr.

daarhij uiteraard wei noodzakelijk, om
de vrijheid van onderwij'i, de

hekosti~

De wccrstand birlllcn hct CDA om tot

ging van rijkswege van het onderwij'>,

enigc decentrah<,atle van overhcid'itaken

de deugdclijkheid van het onderwij-, en

ge~

de geliJkberechtiging van hijzonder en

meenten over te gaan, moct dan ook op

openhaar onderwijs te kunnen blijven

andere argumentcn geba<;cerd zip1. Het

garandcrcn

meesl voor de hand liggende argument

ning en ccn toetsing aan de CDA~uit~

lijkt te zijn de vrccs dat gcmccntebestu~

gangspunten

op hct gcbiccl van onderwij<, naar de

ITn ongerechtvaardigde vcrschillcn

zul~

Een inhoudelijke verken~
zal

de

vraag

moeten

beantwoorden in hoeverre cr voor

eni~

len makcn tus<;en opcnbaar en bijzonder

ge regelende he'iii'i'>ingsbevoegdheicl

ver~

op gemeentelijk niveau op andere ter-

ondcrwiJs

Kcnneli1k be-,taat de

Wtlchting dut gcnlccntcradcn vee\ nlin-

reincn van ovcrheidsbeleid ook

der dan de riJk'ioverhcid in 'ilaat zijn om

ke ruin1te aanwezig ir.;.

politie~
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Huisvesting onderwijs naar gemewten

cies zouden ook om bestuurlijke redc-

Het wetsontwerp betreffende de de-

nen een uitbreiding van hun takenpak-

f-

centralisatie van het huisve<,tingsbeleid

kct moeten kunnen realiseren, waarbij

z

voor het primair en voortgezet onder-

de inhoudelijke samenhang in taken en

wijs van de rijksoverheid naar de ge-

het subsidiariteitsbeginsel maatgevend

L.:.J

UJ

z

meentelijke overheid, laat zien dat dit

moeten zijn. Temlotte onder-;teunt dc-

juridisch, financieel en technisch haal-

ze operatie ook het lokalc overleg tus-

baar is. Beslissingen over nieuwbouw,

sen het steeds zelfstandiger wordcnde

uithreidingen en ingrijpend onderhoud

schoolbestuur

kunnen, hinnen landelijk vastgestelde

overheid, men hecft ook hierdoor weer

en

de

gcmeentelijke

kaders, aan de gemeentelijke overheid

meer inhoudelijke zaken met elkaar in

worden overgelaten De financicle mid-

samenhang te bespreken

delen die hiervoor bij het rijk aanwezig

van goed overlcg op lokaal niveau

UJ

Het helang

zijn, zullen dan in het Cemeentclonds

wordt hierdoor nog eens extra onder-

gestort moeten worden. Door ef]itiCilty-

streept.

verbetering zou het mogelijk moeten
zijn een besparing oplopend tot 125
miljoen te realiseren op het totale bud-

0
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lniloudelijke iJCZUJiml1 teqeH ec11
gememtclijke rol

get van circa 1800 miljoen per Jaar. In

Zoekend naar de achtcrgrondcn van de

plaats van beslissingen uit 'Zoetermeer'

opstelling van de C:DA-Tweede Kamer-

of er wei of niet een lokaal bij kan,

tractie en van het vigerende verkie-

wordt die beslissing ter plekke genu-

zingsprogramma van onze partij komen

men: hct betrokken schoolbestuur en

een aantal overwegingen naar voren.

de gemeentclijkc overheid zullen zelf

Het beletsel dat artikcl 2 3 van de

meteen knopen kunnen doorhakken.

Crondwet zou kunner1 betekenen, is

Omdat daar de meest doelmatige op-

hiervoor a! procedureel en rnhoudclijk

lmsing beter zichtbaar is, kar1 ook de

afgewezen. Verschillcn tuS'>en gemeen-

verwachte besparing mogelijk worden.

ten kunnen niet mecr als het beslr"cn-

Natuurlijk is een wetteliJke verankering

de argun1cnt worden gczicn

van een gelijke berechtiging van het
openbaar en bijzonder onderwijs nodig Ook ecn sluitende rccht.,bescher-

Liwer de ummtwoordelijkheid 11rwr de
scboiC11

ming voor schoolbesturen die zich

Vanuit de CDA-henadering ligt het

onrechtvaardig hehandeld vinden, is

voor de hand on1 na te gaan ol over-

geregeld. lnhoudelijk gezien past deze

dracht van taken van de rijksoverhcid

verandering goed in cen ook door het

betrelfcnde de huisvestingwoorzienin-

CDA ondersteunde gewemte aanpas-

gen direct naar de schoolbe<,turen niet

sing van de organisatie van de rijks-

een hetcrc weg is In het Iicht van hct

ovcrheid.

Allereerst ontlast het de

strcven naar ccn klcinere overheid en

rijksoverheid van een omvangrijke, ge-

vcrmaatschappelijking rs dcze slap voor

detaillcerde uitvoeringstaak die '>ted,

de hand liggend Allercerst moet dan

minder past in het denken over taken

de vraag hcantwoord worden ot dczc

en activiteiten op een modern kcrnde-

ovcrheidstaak cr zich voor lcent om

partemcnt. Daarnaast past deze taak-

vollcdig ovcrgcdragcn tc worden aan

overdracht uit<;tckend in het decen-

hclanghcbhcndc schoolhcqurcn. Thans

tralisatie-heleid. Cemeenten en provin-

hc,list de riJksoverhcrd over hursvcs-

CllV l%

tingsvoorzicningcn en draagt daar ook

decentralisatie van een dec! van het

0

de financiele conscquenties van. De

huisvestingsbudget over te gaan.

z

overheid hczict, alvorens te heslissen,

llij overdracht van deze taken aan de

het gehecl aan relevante huisvcstings-

schoolhesturen zullcn toch meestal be-
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voorzicningen. Ovcrdracht van deze

perktcre afwcgingen worden gemaakt;

vcrantwoordcliJkheid

aan

bestaandc

nict de totaliteit maar de gebouwelijke

;o

'>choolhesturen

nooit

~

volledig

'>ituatic ressorterend onder hct eigcn

doorgcvocrd worden. Behoud van onze

kan

bestuur c.q. de eigen zuil zullen maat-

vrijheid van onderwijs vraagt om blij-

gevend zijn. Leegstandsbestrijding in

vende ruimtc voor het stichten van

het algemeen belang zal af en toe een

nicuwe scholcn. Als het
totalc huisvestingshudget
overgchracht wordt naar
de huidige schoolbesturen,
wic zorgt dan voor heko<>tiging van ecn volstrekt
nieuwc school of voor de

Overdracht van de

voor huisvestingsvoorzieningen aan
bestaande

van een nicuwe dcnominahestaande schoolbesturen
in dat gehied dan weer 'eigen' huiwe•;tingsmiddelcn

Of een dergelijkc operatic

:n

de tocts van doelmatig-

z

verantwoordelijkheid heid bij de besteding van

oprichting van een school
tic! De zckerheid dat aile

Vl

lagerc prioriteit krijgen

schoolbesturen
komt in strijd met
de opdracht van

zullen vrijmakcn om die
nieuwe school te voorzien

artikel 23.

van de noodzakelijke fi-

overheidsmiddelcn

kan

doorstaan. laat staan dat
dit dan budgettair icts zou
kunnen oplevcren is dus

3:::

zecr twijfelachtig

:n

Tenslotte stelt zich een

:n

praktische vraag. In hoc-

z

verre zijn schoolhesturen
qua schaalgroottc in staat
om dcze verantwoordclijkheid voor de huisvestingwoorziening

geheel

nancictl vour de huisvc<,tingslastcn is

zelfstandig tc dragen? Willen zc dat

nict te verkrijgcn

zelf wei en willen ze dat ook allemaa!?

Bovendien is het

()

:n

toch de ovcrheid die altijd zal moctcn

Het lijkt duidclijk dat het voor school-

garanderen dat een dcrgelijk nieuw ini-

besturen aileen interessant is als er ook

tiatief gefinancierd zal worden. Dczc

vccl gebeurt op huisvestingsgebied; als

hasi<;taak van de overhcid lcent zich

er vecl te beslissen valt door de sehoul

eenvoudigweg nict om overgedragen tc

en het hestuur. Pas bij een hestand van

worden aan maat<,chappelijke partijen:

een bchoorlijk

dat zou mijm inziens nu juist wei in

het gehouwenheheer, het verhouwen

<,trijd komen met de opdracht van arti-

en de nicuwbouw van schoolvoorzie-

aan~l

gehouwen zou

kel 23 van de Crondwct' De overhcid

ningen ook enigc inhoud kunnen krij-

moet, naar onze CDA-heginselen, de

gcn. Nu we in ons land in hct primair

vriJheid van onderwij'> en de daaraan

en voortgczct onderwijs nog circa 4000

verhonden bckostiging ten allen tijde

schoolhe5turcn

garanderen Dit hetekent dat in ieder

schoolgebouwen 1', is hct niet reeel te

gcval een dec! van het rijkshudget bij

veronderstcllen dat dat in korte tijd kan

de ovcrhcid zal mocten hlijven

De

worden teruggebracht tot enige hon-

vraag i'> dan wei aan de orde of er van-

derden grute bcsturcn. Een dergclijkc

hehhen

met

8.000

uit de rijksoverheid wei voldoendc re-

hestuurlijkc opschaling zou overigem

dcncn zijn om tot maatschappelijke

vanuit de CDA-visic van gespreide ver-
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antwoordelijkheid en de gedachten uit

van de burgers en heelt zodanig intcn-

de nota 'School aan de ouder<,' 5tcrk

~icve relatics n1et de eigen on1geving

rnoeten worden afgewczcn Dezc pro-

dat de he'>tuurliJke schaal daardoor al-

fc5sionali5ering van de sector onderwijs

tijd van een andere orde zal rnocten

in grootschalige he5tuurlijke conglorne-

hlijvcn dan hijvoorhceld in het hoger

raten, zou hct eilandkarakter van het

onderwijs.

primair en voortgezet onderwijs in onze <,arnenleving vrijwel ah5oluut maken.
Het Strategisch lleraad wiJ'>l ook nict

z
w

voor niet<, op de grenzen die aan onge-

De VJTe5 voor een ongelijke behande-

hreidelde

ling van het bijzonder onderwijs ten

schaalvergroting

rnoeten worden.

opzichte van hct openhaar cmdnwij<,
door de gemeentclijke overhcid lcidt

perd orn de fcitelijke heleidsbesli55in-

hinnen landelijke C:DA-kringen ook tot

gen omtrent lokale huisve<,ting5zaken

weerstand om gemccnten bevoegdhe-

te Iaten nemen door de landeliJke hc-

dcn op onderwijsgehied te gcven De

of

profe55ionele.

angst dat direct ot indirect bijzonderc

grootschalige ondersteuni ng'>i nstelli n-

scholcn

gcn van de koepelorganisaties. In plaats

speelt daarbij ecn hoofdrol.

zullcn

worden

benadceld.

Vi!n naar de gerneenten. zou dan de be-

Die vrecs blijkt niet of nauwelijks te

leidwerantwoordelijkheid en de finan-

stavcn met lcitcn. lntegcndcel. steeds

ciclc

0

gesteld

Als rnogelijkhcid wordt ook wei geop-

'>turenorgani'>aties

z

Onqelijke be1Jtmdeli11f} ucm /Jijzo11dcr
o11dcrwijs

verantwoordelijkheid

koepelorganisaties

terecht

bij

de

komen.

men hlijkt dar op plaat5clijk niveau een
gocdc

verhouding

tu55en

bijzonder

Dcze mogelijkheid lmt het fundamen-

schoolhestuur en gcmeente ecrder rcgcl

telc probleern van de blijvende over-

dan uitzondering is.

heidscompetentic voor het voorzien in

Bovendien is het nuttig tc hc-;cften dat

adequate huisvesting niet op. Boven-

het C:DA niet aileen op nationaal ni-

dien zal dan her individuelc schoolhe-

veau tKtict i~, n1aar ook op genlccntc-

stuur nogal een5 in conflict kunnen

lijk

komen met de eigen koepelorganisatie.

gemeentcn is hct C:DA in de genwcntc-

niveau.

In

prakt1sch

aile

625

wat voor de eenheid hinncn de eigen

raad vcrtegenwoordigd. In de C:ollegc5

kring schadelijk kan zijn

van B.cn W i-, hct C:DA relatid '>lerk

Het fcit dat in het hoger onderwijs en

vertegcnwoordigd. I )e vriJhcid van on-

~0111111ige groot-;chalige vonncn van hc-

derwij5, de gelijkherechtiging van hij-

roeps- en volwassenenonderwijs wei

zonder en openhaar onderwij<,. i5 in

overheveling van de verantwoordelijk-

gemeentekringen geen punt van poli-

lwid

tieke meningwerschillcn E,- is geen gc-

voor

de

huisvesting

I<,amcnwerkingsvmmcn van)

naar

de

school-

meente mecr tc vinden. die gocd en

hcsturcn hceft plaat5gevondcn. is te

open overlcg met het bijzondn ondcr-

verklaren door de aard van de he-

wijs niet nastreeft. van welke politicke

treHcnde onderwijwoorzieningen en de

'>ignatuur het College van B. en W. ook

Het prirnair en

is. De nogal verkrampte angst binnen

voortgezet onderwijs is funderend on-

be<,tuurlijke schaal.

sommigc kringen in hct CDA dat ge-

derwijs. waarhij de lccrplicht geldt Dit

mccntehe<,turen het hiJzonder onder-

funderend onderwij<, is zodanig gchon-

wiJs zouden willcn benadelen. i'> eerdcr

den aan het din:ctc woon- en ledmilieu

een overhliJtsel uit de poiMisatie-pnio-

C IJV 1%

de in de jaren '70, dan een op feiten ge-

mige (deel)taken naar de schoolbestu-

0

<;toeldc comtatering uit de jaren '90.

ren zijn overgebracht, hlijven cr nog

Bovendien kan nog gewezcn worden

z

vele taken tot de competentie van de

op de bestaande rechtd1eschenning.

overheid hehorcn. Waar de weg van de

Het recht.,be5cherming'>'>ytel'm in ons

maatschappelijke decentralisatie nog

land is ver ontwikkeld en biedt tegen

verder vervolgd zou kunnen worden,

onrechtvaardig overheid.,gedrag een at-

zal bet CDA daarvoor, hinnen rand-

doende antwoord. Dat de rechterlijke

voorwaarden, moeten blijven plciten.

0

m

macht in on'> land inhoudclijk niet in

Her is cvenwel zonneklaar dat een aan-

staat zou ziJn om het onderwijsveld in

tal

a\ zijn wettelijke nuances te doorgron-

schappelijke

den, is een onhewezcn stelling

aanmerking kunnen komen, zij hlijvcn

m

of op grond van artike\ 23 van de

z

onderwij<;taken

niet voor maat-

decentra\i-,atic

in

Conclusies

Crondwet, of op grond van doelmatig-

In her onderwqweld zijn vele ontwik-

heid van de inzct van overheidsmidde-

kelingcn gaande Maat5chappeliJke de-

len,

ccntra\i.,atie in hct onderwijs wordt

afwcgingen, tot de competentie van de

of

op

grond

van

polrtieke

m

door het C:DA '>inds de vcranderingen

overheid hchoren. Bij dit type taken is

die mini'>lcr Deetman inzette, van harte

voor sommige onderdelen decentrali-

m

ondcr<;tcund. Sterkere <,choolhesturen

satie naar de gemeentelijke overheid

m

die cigcn Jhvcg1ngcn kunncn n1akcn in

aan de orde, met name waar lokaal

hnanciclc en pervlllek zin is een wen-

maatwcrk goede diensten kan hewijzen

kend pcrspectid Het nog heter hctrek-

en er '>prake is van een duidelijke sa-

ken van de ouder<, en de omgeving bij

mcnhang met andere gemeentelijkc

de -,chool complcteert her optimalc

overheidstaken. Op grond van bestuur-

toekom5theeld. Dit stelt overigens wei

lijke, financiele en inhoudelijke rede-

zi)ll grenzen aan de he-

nen kunnen daar goede

stuurl qke 5chaalvergroti ng.

argumenten voor zijn, die

De vrees dat

luist hct CDA zal vanuit

gemeenten het

dar oogpunt moeten wijzcn op het hclang van een
nret te vcr door5chietend
proces

van

he5tuurlijke

-,chaalvcrgroting

in

hct

ondcrwiJS De in<,titutionelc '>chaalvergroting hrnr1en
het
met

hasi5onderwiJS
het

\weft

zogcnaamde

Toenr'>ling en llereikhaar-

bijzonder en het
openbaar onderwijs
niet gelijk zullen
behandelen blijkt
niet of nauwelijks te
staven met feiten.

heid5proces' zi)ll grenzen
voorlopig

wei

hereikt.

lntegendeel.

,\leer autonomic voor de

het CDA ohjectid en op
basis van argumenten zal
moetcn wegen. DaarhiJ i'>
van essentieel belang te
bescffen dar door de reed'>
gerealiseerde maatschappelijke dccentralisatie de
5chool zeit a\ een zekere
hcleidwriJheid heeft verkregen, die tot onderlinge
verschillcn in positie en
mogelijkheden van scholcn hectt gelcid. Fen sterke school staat hewust in

'>choolhe'>tutTn hedt ook weer leitelij-

zijn omgeving e11 wil met de lokale

kl' vcr5chrllcn lu'>Scn scholcn ondcrlrng

partners prohlemcn kunnen oplo55en

mogelijk

en

gcmaakt

Alhoewl'l

door

ma<ltschappelqke dccentr<llisatic <,om-

verheteringen

kunnen

hereiken.

lmmer<, stcrkere schoolhcsturen, die

z
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z

mecr

eigen

verantwoordclijkheden

dragen en eigen keuzen moeten ma-

stuurlijke vernieuwing plcitcn daarvoor.

f-

ken, zullcn zich bewustcr worden van

z

hun SfJCcitieke positie.
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Hoe ziet de nabije toekomst eruit, wat

UJA-Kmucrkl-1111) Dell HrlrliJ

zip1 de lcerlingcn-prognmes, wclk be-

uon

lcid wordt er gevoerd op het terrein

Ncda/,111asc CnuccJ1lcJ1

ondenPijs)

\ 1rrcni!)iny

de

Pt71l

ac

1'<111

alrcclcur

Cll

Pill I

van de woningbouw, het wclzijn, de
achterstandsbestrijding, hct minderhe-

u

z

No ten

denbcleid, de stads- en dorpwernieu-

!en voorhccld

wing, de arbeidsmarkt• De gemeen-

liT\

JI).}(J

\\3<,

met ccn Jcdclllkc hclcJd-,rurmtc \'oor de gc-

tclijke ovcrheid is, door de toegeno-

Ld.jll (),duu'IJ"II'(/

mccntcll)kc

\\Ct

\Vch\\ IJZiglngcn

ovcrhc1d

en

mcn cigen verantwoordcliJkheid van

vooJt<.clm,dendc lllrl'>prudcnlll' hcpcrktcn keel

het schoolbestuur, in algemcne z1n

op h·cr cl1c dcccntralc hcleid..,ruJmlc

ook hclangrijker geworden voor de ei-

[)c gcmccrHclllkc pbnnJilg'>hc\·oegdheld 111 de
1

l<,dcllt'cl 11(lt 1t'd'"clit!lt,111cdllc de gcmc.Tntel1jke rol

gen positiebepaling van het schoolhe-

111

stuur. De invloed die gernecntelijke

voet en h11 de l.LTtp11Lhtwet 7.1]11 de hcbngtld,-

beslissingen hebhen op het functione-

het Jchtcr'>lJnd'>hclcld

<.,te llllzondn1ngen

ren van de school is daardoor ook

Bq

R.t,bl1tl/tuli!it/

zichtbaar geworden.

Sarnen-

hct lccrllngenvLT-

daJrh11 I'> '>PtJkc v,tn ccn

de

parlcmentzurc

hchJ.ndcltng

ondcr<.,~cunclc

llJ93

van

de

de

'I\\ cede

KJmcr hct deccntrt!lt..,atw-<,ttcvcn vJn hct kJhtnct door hct JJnnemen VJil ccn motte htcrom-

Q

meente wordt des te noodzakeliiker

LITIH,

z

Een rncer zelfstandige school met toe-

Bnnknli11l en \V'oltgcn'>

genorncn belcidsvrijhcid zal ook bc-

111

hcpaJlde mJtc VJil gcmccntell]ke hclctd..,tuttntc

meer

werking tussen schoolhcstuur en gc-

0

de

hll'IVJll 1<..

d1c TTl oor<.,prong cc11 deu.'THIJic

tngedtcnd

door

dt'

lrJcltcvoorztltCt'>

Ztc de nota \'<111 de ( 'J)t\-'1\\'ccdc KJnlcrlri1Lltc
,\ 1dilhL ktflflclllkc ,/t\cn/id/J,c~/tc

111

l1d /'d'l'- eli POOl 1,/t-

hodte hebben orn vanuit de eigen

zct o!dnu'l!~. 1anuan I 1J<J2

specifieke positie met de overhcid te

In hct vottgc regcl'r<l~kourcl WJ.'> opgeilolllcn

overleggcn Die ovcrheid zal dan ook
die spccifieke positie moetcn herkcn-

'Ten JJ.nztcn VJil 11l't hl]zondcr onder\\' II'> wor-

tkn hclwudcnc, hct reed'> ttl de\\ ctgcvtng hepa<1ldc

JJil

bgcrc

O\'l't

heden

gcen

nen en crkennen en zal daar passend
op in rnoctcn kunnen spelcn. )uist hij

ztc

h1crvoor

het

r,lpport

de huiwestingsvoorzicningen van de

( ultureel Pbnhurc<lu

school is overlcg rnet de gcrneentelijkc

lltllc/ (llltl l'llt'li\

overhcid dan ook het mcest passcnd.
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Vanuit een ccntraal overheidspunt in
Zoetennccr is dat nid mecr te doen.
Op inhoudelijkc en praktische gronden vcrdient de tcrritorialc decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningcn
voor het primair en voortgczct onderwijs, en enige andere facetten van onderwijsbclcid, dan ook steun. Essentielc CI)A-uitgangspunten zoals de
zorgtaak van de ovcrheid op hct gehied van hct ondcrwijs, vriJheid van
onderwijs,

subsidiariteit, doclmatig-

heid in de over- hcidsuitgavcn en he-
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