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MEER RUIMTE of JUIST MEER DREMPELS 
 
Standpunt VBS Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen 
 

VBS 
enige kanttekeningen bij de praktische uitvoering m.b.t. het meten van belangstelling, de 
stichtingstermijn, voorwaarden en duur van de schoolstichtingsprocedure. 
 
Het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen biedt mogelijkheden voor vernieuwing en 

diversiteit in het onderwijs en geeft ruimte aan burgerinitiatief. Door de ontzuiling die al tientallen 

jaren aan de gang is, geeft de huidige verdeling van scholen naar richting niet langer een juiste 

afspiegeling en is er een scheve verhouding in het onderwijsaanbod ontstaan. VBS pleit al jaren 

voor een systematiek waardoor het stichten van een nieuwe school eenvoudiger wordt, juist voor 

initiatieven waarvoor het begrip richting geen rol hoeft te spelen.  

Op deze wijze krijgen initiatiefgroepen  meer de kans om vanuit een eigen visie een school te 

starten, wordt vernieuwing gestimuleerd en diversiteit gegarandeerd. 

 

Positief is dat de bestaande systematiek van instandhouding blijft bestaan. Hierdoor wordt een 

kaalslag voorkomen onder scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden, maar toevallig klein qua 

omvang zijn!  

 

Ouderverklaringen 
VBS is blij met het voorstel om de methode van ouderverklaringen weer in ere te herstellen, om te 

bepalen of er voldoende draagvlak is voor stichting van een school. 

Om de ouderverklaringen te beperken tot ouders van kinderen van 2 en 3 jaar is  echter 

beperkend. In de praktijk blijkt dat geïnteresseerde ouders hun kind ongeacht de leeftijd 

aanmelden op de nieuwe school. 

VBS pleit om het afgeven van een ouderverklaring te verruimen naar ouders met kinderen van 0 

t/m 9 jaar. 

 

Marktonderzoek 
VBS heeft er begrip voor dat  – naast de ouderverklaring -  de methode van een marktonderzoek 

middels de directe meting ook toegestaan is. Beide methoden vragen naar de daadwerkelijke 

wensen van ouders op het gebied van schoolstichting. 

VBS plaatst wel de volgende kanttekening bij de methode van directe meting: Burgerinitiatieven 

kunnen zich de methode van directe meting niet veroorloven. Zij hebben geen geld. Bestaande 

schoolbesturen beschikken wel over de financiële middelen om een dergelijk onderzoek uit te 

laten voeren. Burgerinitiatieven kunnen hierdoor noo it starten in een nieuwbouwgebied; er wonen 

immers nog geen ouders die een ouderverklaring kunnen afgeven.  

Om deze ongelijkheid te voorkomen pleit VBS voor een subsidieregeling “Burgerinitiatieven directe 

meting”, om ervoor te zorgen dat ook initiatieven van particulieren gelijke kansen hebben voor de 

stichting van een nieuwe school. 

 

Stichtingstermijn 
VBS is blij dat onze jarenlange wens om de termijn van schoolstichting in het primair onderwijs te 

verlengen in het wetsvoorstel tot uiting komt. Daardoor krijgen scholen meer tijd om te 

volgroeien. Hierbij wijst VBS op een ongelijkheid in de overgangsfase tussen scholen in het primair 

onderwijs die onder de huidige wet van start zijn gegaan en scholen die onder de nieuwe wet 

starten. Immers, de eerste groep heeft maar vijf jaar om aan de stichtingsnorm te voldoen.  

VBS pleit er voor dat deze ongelijkheid in de overgangsfase wordt opgeheven door scholen die 

onder de huidige wet van start zijn gegaan ook meer tijd te geven om te volgroeien.  

 

VBS is een ervaringsdeskundige bij uitstek in het begeleiden van burgerinitiatieven om te komen 

tot een nieuwe school. In de praktijk blijkt dat veel van deze scholen in een behoefte voorzien en 

een meerwaarde hebben op het gebied van diversiteit en onderwijsvernieuwing. Ook zijn nieuwe 
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scholen vaak aantrekkelijke werkplekken voor leerkrachten. Zie hierover ook het blog ‘Klein maar 

fijn, pleidooi voor herwaardering kleine schoolbesturen’ van VBS-directeur Edward Moolenburgh.    

 

Beperk voorwaarden en duur procedure 
Gelet op het voorstel om de Inspectie vooraf nieuwe initiatieven te laten toetsen, verwacht VBS dat 

ook dan nieuwe scholen zorgvuldig worden gesticht en wordt voorzien in kwaliteit. VBS is van 

mening dat er erg veel voorwaarden aan de voorkant worden gesteld. Het gevaar is dat initiatieven 

hierdoor al vooraf worden afgeschrikt. Bovendien geldt dat vanaf het moment van goedkeuring 

door de Minister, het nog ruim één jaar duurt voordat daadwerkelijk de bekostiging van start gaat. 

De periode van schoolstichting in het primair onderwijs wordt hiermee zelfs langer dan onder de 

huidige wetgeving. Dit kan niet de bedoeling zijn! 

VBS pleit voor terughoudendheid met betrekking tot het aantal voorwaarden en verkorting van de 

voorgestelde termijnen. 

 

De wijze waarop de ministeriële regeling wordt uitgewerkt zal in belangrijke mate bepalen hoe de 

daadwerkelijke praktijk vorm zal krijgen.  

VBS houdt de vinger aan de pols en zal de belangen van startende scholen blijven bepleiten. 

 

Met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen  wordt bijgedragen aan de kwaliteit en de 

diversiteit van het Nederlandse scholenbestand. Wel moeten we ervoor waken dat een aantal 

uitwerkingsaspecten geen nieuwe drempels opwerpen. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer drs. Ben Mom (senior 
adviseur VBS, bmom@vbs.nl, 06-53607917). 
 
Oktober 2018 

https://www.linkedin.com/pulse/klein-maar-fijn-pleidooi-voor-herwaardering-van-edward-moolenburgh/
https://www.linkedin.com/pulse/klein-maar-fijn-pleidooi-voor-herwaardering-van-edward-moolenburgh/
mailto:bmom@vbs.nl

