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Aan de leden van de Eerste Kamer 

 

Den Haag, 6 mei 2020 

Betreft: Inbreng VBS Plenaire behandeling Meer ruimte voor nieuwe scholen 

 

Geachte dames en heren, 

Op 12 mei a.s. behandelt u het Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. VBS, een 

vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs, informeert u graag over haar standpunt ten aanzien van het wetsvoorstel. 

VBS is van mening dat ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ bijdraagt aan versterking van de 

kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse scholenbestand en de vrijheid van onderwijs 

centraal stelt. Het recht van ouders om zelf verantwoordelijkheid voor het onderwijs van hun 

kinderen te nemen (en die niet alleen bij de bestaande besturen te laten), wordt met deze 

wet gemoderniseerd door de mogelijkheid van het stichten van scholen buiten de 

traditionele denominaties om. Dit recht van ouders is een belangrijke kernwaarde van ons 

bestel. 

Ruimte voor nieuwe scholen versterkt innovatie binnen ons onderwijsbestel. Vooral binnen 

de algemeen bijzondere scholen zien we veel pedagogische vernieuwingen. Niet alleen bij 

de meer traditionele onderwijsconcepten zoals Montessori, Dalton, Vrije scholen en 

Jenaplan, maar ook door vernieuwende onderwijsconcepten zoals de Noordwijkse methode, 

natuurlijk leren en de sociocratische methode. De wet biedt aan de professional de 

mogelijkheid, binnen de wettelijke deugdelijkheidskaders, om lokaal invulling te geven aan 

onderwijs dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer pluriformiteit en 

onderwijskwaliteit ontstaan die, zoals de ervaring leert, op den duur zijn weg naar het 

bestaande onderwijs vindt. 

VBS is daarom blij dat de Tweede Kamer met dit wetsvoorstel heeft ingestemd. We vragen 

nog aandacht voor het volgende punt in de uitwerking: 

In het wetsvoorstel toetst de Inspectie nieuwe initiatieven vooraf op het voldoen aan alle 

wettelijke eisen en brengt daarover een advies aan de minister uit. In de Nota van wijziging 

is opgenomen dat, voordat de Onderwijsinspectie het advies aan de minister uitbrengt, er 

een gesprek is met de aanvrager waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft de aanvraag te 

verduidelijken en nader te onderbouwen. Daar zijn wij blij mee. In de praktijk achten wij het 

echter mogelijk - zeker gegeven de periode van anderhalf jaar tussen het indienen van de 

aanvraag en de eventuele start van de school - dat bepaalde elementen in die periode 

verdere uitwerking vragen (en krijgen) als onderdeel van een zich ontwikkelende en lerende 

organisatie. Het is van belang dat hier rekening mee gehouden wordt bij de adviesvorming 

door de Onderwijsinspectie. Voorkomen moet worden dat een initiatief dat potentie heeft en 

van goede kwaliteit is, voortijdig sneuvelt doordat het op het moment van advisering nog 

werk-in-uitvoering is.    
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Wij verzoeken u om bovenstaande punt mee te nemen in de verdere behandeling van het 

wetsvoorstel. Wij beseffen dat het slechts met een novelle mogelijk is wijzigingen in een 

wetsvoorstel aan te brengen. Maar u kunt wel de aandacht van de minister op genoemd punt 

vestigen en hem vragen om verduidelijking en toelichting. Deze maken vervolgens 

onderdeel uit van de wetsbehandeling- en toepassing. 

Vanzelfsprekend ben ik van harte bereid om bovenstaande punten verder toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edward Moolenburgh 

Directeur VBS 

06-10249621 

 

 

Over VBS 

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs ’Een kleine tweehonderd schoolbesturen met zo’n vierhonderd scholen – met ruim 

honderdduizend leerlingen – zijn lid van VBS. Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en 

scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. 

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op 

een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder 

kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand 

wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 

23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder onderwijs mogelijk maakt. 

VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij 

ouders en leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles 

wat we doen, handelen we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. 


