
 

Aan de leden van de VKC Onderwijs 

 

Den Haag, 9 september 2019 

Betreft: Inbreng VBS Plenaire behandeling Meer ruimte voor nieuwe scholen 

 

Beste woordvoerders onderwijs, 

VBS vindt 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 biedt nog meer ruimte voor innovatie van ons onderwijsbestel. 

Vooral binnen de algemeen bijzondere scholen zien we veel pedagogische vernieuwingen, 

niet alleen meer de traditionele zoals Montessori, Vrije scholen en Jenaplan, maar ook 

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 het onderwijs dat het 

beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer onderwijskwaliteit ontstaan die, zoals de 

ervaring leert, op den duur zijn weg naar het bestaande onderwijs vindt. 

VBS is daarom verheugd dat minister Slob, na de beantwoording van Kamervragen op 4 juni 

2019, vasthoudt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel.  

We zijn ook blij dat zowel nieuwe als bestaande basisscholen 8 jaar in plaats van 5 jaar tijd 

krijgen om de stichtingsnorm te halen. Ook zijn we blij dat in de Nota van wijziging is 

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

gesprek is met de aanvrager en de aanvrager daarna de mogelijkheid heeft de aanvraag te 

verduidelijken en nader te onderbouwen. 

Toch blijven er wel drie punten om aan te passen. De nieuwe wet mag geen papieren tijger 

worden die het in de praktijk nog lastiger maakt dan nu het geval is, een school te stichten.  

VBS is verheugd over het voorstel om ouderverklaringen in ere te herstellen als methode om 

te bepalen of er voldoende draagvlak is voor stichting van een school. Maar we pleiten 

ervoor om het afgeven van ouderverklaringen te verruimen naar ouders met kinderen van 0 

tot en met 9 jaar (in plaats van 2 en 3 jaar volgens het wetsvoorstel). Immers, bijvoorbeeld 

ouders met een kind van 1 jaar en een kind van 4 jaar (gezin met twee kinderen) kunnen 

hun belangstelling nu niet kenbaar maken. 

 



Ook is er begrip voor dat daarnaast marktonderzoek (dat naar schatting algauw 15 duizend 

euro kost) toegestaan is. We moeten wel ongelijkheid voorkomen tussen diegenen met en 

zonder financiële middelen. Daartoe pleit VBS voor een subsidieregeling ‘Burgerinitiatieven 

directe meting’. 

Onder de nieuwe wet is de periode van schoolstichting in het primair onderwijs ruim een 

half jaar langer dan onder de huidige wetgeving. Vanaf het moment van goedkeuring door 

de minister duurt het nog ruim één jaar voordat de daadwerkelijke bekostiging van start 

gaat. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! VBS pleit daarom voor verkorting van de termijnen.  

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Edward Moolenburgh 

Directeur VBS 

06-10249621 

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. 


