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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 26 oktober 1976 

In de vaste Commissie voor Onderwi js en Wetenschappen' gaf de memo-
rie van antwoord enige fracties aanleiding tot nadere vragen en beschou-
wingen. 

Algemeen 

Na het standpunt van de Minister in de memor ie van toel icht ing op blz. 5 
onderaan en blz. 6 bovenaan met betrekking tot het toepassen van de Expe-
r imentenwet voor een geïntegreerde experimentele kleuterbasisschool en 
het nu in de MvA gegeven «voorlopig» inzicht dat de Exper imentenwet geen 
voldoende basis biedt voor een dergeli jk exper iment (blz. 1 onderaan en blz. 
2 bovenaan), zouden de leden behorende tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. alvorens dit wetsontwerp in openbare behandel ing komt toch wel 
van de Minister wi l len vernemen wat zij definit ief s tandpunt is ten aanzien 
van het al dan niet toepasbaar zijn van de Exper imentenwet voor experi-
menten zoals hierboven bedoeld. 

Welke zijn de knelpunten bedoeld in de laatste zin op blz. 2 onderaan van 
de memor ie van antwoord? Of word t daarmee ui ts lu i tend bedoeld hetgeen 
word t opgesomd in de eerste alinea's van blz. 3 en blz. 4 van de memor ie 
van antwoord? 

Welke zijn, zo vroegen deze leden en die van de V.V.D.-fractie, de met de be-
staande wetgeving en de daarbij behorende onthef f ingsbepal ingen niet op te 
lossen jur idische beletselen voor de ui twissel ing van personeel, voor perso-
neel dat niet in het bezit is van een Nederlands bewi js van bekwaamheid ten 
behoeve van het zgn. biculturele onderwi js aan kinderen van buitenlandse 
werknemers, voor wi jz ig ingen in het speel- en werkplan van de kleuterschool 
en van het leerplan van de lagere school om tot een door lopend programma 
te komen, en voor het plaatsen van de kleuter- en lagere school onder een 
hoofd? Welke zijn de jur idische beletselen bij eventuele andere knelpunten? 

Is het geheel uitgesloten, gezien de beperkte doelstel l ing van de eerste fa-
se van de samenwerk ingsexper imenten, om te komen tot een inventarisatie 
van knelpunten die zich voordoen en tot een opsomming van die voorschrif-
ten waarvan de mogel i jkheid van afwi jk ing wenseli jk word t geacht voor de 
integratie kleuter-basisonderwijs? De vraag gesteld in de zin op blz. 2 onder-
aan van de memor ie van antwoord «Het is dan ook zeer de vraag of wat no-
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dig zal blijken ... met de bestaande bepal ingen in alle opzichten mogel i jk is.» 
moet althans toch zeker voor een deel, beantwoord, kunnen worden . De in-
novat iecommissie basisonderwi js kan hier in zeker haar bi jdrage leveren, 
terwi j l bodendien het departement benaderd is met vragen omtent de toe-
laatbaarheid van bepaalde activiteiten (blz. 4 bovenaan MvA). 

Ook over de t i jdel i jkheid van deze wet hadden deze leden inmiddels de no-
dige twi j fels gekregen, nu uit de memor ie van antwoord (blz. 3) bli jkt dat het 
niet uitgesloten moet worden geacht, dat het onderhavige wetsontwerp , 
eenmaal tot wet verheven, ook zal kunnen bl i jven bestaan nadat een nieuwe 
wet op het basisonderwijs zal zijn ingevoerd. 

Leden van de V.V.D.-fractie zi jn, ook na het an twoord van de bewindsman, 
nog steeds niet over tu igd, dat de voorgestelde wet als aparte we t naast de be-
staande wet ten en in deze ruime fo rmu ler ing noodzakelijk is. 

Niet overtu igend is geantwoord op de vraag waarom niet gekozen is voor 
bestaande wettel i jke mogel i jkheden eventueel met aanvul l ingen. De nood-
zakelijkheid van de voorgestelde oplossing betwisten deze leden nog steeds. 
De V.V.D.-leden kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de bewinds-
man in dit wetsvoorstel tevee l poogt te verwezenl i jken. De verklar ing voor 
het niet kunnen voldoen aan de vraag een l imitat ieve opsomming op te ne-
men lijkt voor de hand te l iggen maar is desalniet temin niet aanvaardbaar 
gezien de mogeli jke consequenties. Dit k lemt te meer nu geen dan wel onvol -
doende controlemogel i jkheden ten aanzien van de problematiek aanwezig 
zijn. 

De Minister heeft niet wi l len ingaan op het verzoek om ook afwijzende be-
schikkingen in de Staatscourant te plaatsen. Ook al stelt de Minister dat nega-
tieve beslissingen door de beroepsmogel i jkheid uiteindeli jk gepubl iceerd 
worden in de jur isprudent ie, de leden van de V.V.D.-fractie achten publicatie 
in de Staatscourant toch wenseli jk, opdat een beter inzicht wordt verkregen in 
het aantal schoolbesturen dat een verzoek tot de Minister richt. Ook is de ken-
nis van het t i jdst ip waarop positief dan wel negatief wordt beslist, en de gron-
den daarvoor naar de mening van deze leden van belang. 

De verdedig ing van de bewindsman van zijn «Ruime formuler ing» te weten 
dat het initiatief tot afwi jkingen en aanvragen moet uitgaan van het onder-
wi jsveld is op zichzelf uiteraard juist. Is de bewindsman zich echter bewust 
van de gevaren van de ruime formuler ing? Stel dat er een zondvloed van ver-
zoeken binnenkomt? Is de Minister zich bewust van het feit dat hij een init ië-
rende invloed heeft al was het maar door in zijn talri jke redevoeringen bepaal-
de behoeften te suggereren en op te roepen en dan te verwijzen naar deze rui-
me formuler ing? 

De Onderwijsraad 

De tot de K.V.P.-, A.R.P.-en C.H.U. fracties behorende leden vroegen zich 
af, of de behandel ing van het wetsontwerp wel voor tgang kan vinden nu in 
de memor ie van antwoord duidel i jk bli jkt dat het finaal advies-orgaan, de 
Onderwi jsraad, geen finaal advies heeft gegeven. De Onderwi jsraad heeft 
wel geadviseerd maar dat was over een geheel ander wetsontwerp, waar in 
vele andere zaken tevens aan de orde waren, zoals teldata, doorberekening 
bovental l igen, verlaging toelat ingsleeft i jd kleuteronderwi js, opheff ing van 
het schoolgeld voor het kleuteronderwi js enz. Bovendien had de Onderwi js-
raad nog geen kennis genomen van de standpunten van de belanghebben-
de groeper ingen en duideli jk te kennen gegeven dat hier sprake was van een 
inter imadvies. Is het niet raadzaam alsnog het finaal advies van de Onder-
wi jsraad over het onderhavige wetsontwerp te vragen, om de voor tgang 
van de behandel ing van het wetsontwerp te verzekeren? 

Weliswaar geeft de Minister niet op eigen initiatief maar op verzoek van het 
bevoegd gezag toestemming tot afwi jk ing van een wettel i jk voorschri f t c.q. 
de nodige f inanciële steun, maar dat neemt niet weg dat het in het on-
derhavige wetsontwerp gaat om een delegatie door de wetgever aan de Mi -
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nister, en zelfs om een onbeperkte delegatie. Nog afgezien van de vraag in 
hoeverre een dergel i jke onbeperkte delegatie zich verdraagt met artikel 208 
van de Grondwet , vroegen deze leden of het wel juist is het ver t rouwen in de 
bewindsman in het geding te brengen, zoals in de memor ie van an twoord is 
geschied op blz. 5, als het gaat om het al of niet onbeperkt delegeren aan de 
Minister door de wetgever, die gehouden is deze zaken wettel i jk te regelen. 

Ook al betreft het hier een ti jdeli jke wet , dan nog kan niet de posit ie van de 
aan het bewind zijnde Minister in het geding worden gebracht, als het gaat 
om het al of niet delegeren. 

Financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs 

Het is de leden behorende tot de K.V.P.-, A.R.P.- en C.H.U. fracties niet du i -
delijk waarom de constater ing dat, bij besl issingen van het gemeentebe-
stuur met betrekking tot het niet doorberekenen van bepaalde ui tgaven voor 
het openbaar c.q. het beschikbaar stellen van extra middelen voor het b i j -
zonder onderwi js buiten de explo i tat ievergoeding o m , hetzelfde effect ont-
staat als denkbaar is bij de r i jksbi jdrageregel ing zoals in het onderhavige 
wetsontwerp voorgeste ld, leidt tot de conclusie: «Extra voorzieningen in 
specifieke gevallen passen in feite niet in het huid ige vergoedingssysteem. 
Hierin is dan ook de reden gelegen voor de contraire beslissing in de casus-
Haskerland. Daarom ben ik dan ook van oordeel dat in gevallen als waar in 
dit wetsontwerp wi l voorzien, vergoeding door de centrale overheid - omge-
ven door de nodige waarborgen - de voorkeur verdient.» (blz. 7 memor ie 
van antwoord) . 

Immers, als de Minister erkent dat wat de Onderwi jsraad heeft opgemerkt 
ten aanzien van de invloed op het normale voorzieningenpakket, denkbaar 
zou kunnen zijn, dan kan toch louter en alleen omdat hetzelfde effect word t 
veroorzaakt, wanneer het lokaal geschiedt, niet geconcludeerd worden dat 
zulks dan maar beter landeli jk kan geschieden. 

Met betrekking tot het misverstand omtrent artikel 55quater en 101ter 
merkten deze leden nog op, dat wel iswaar de bevoegdheid tot goedkeur ing 
bij de Minister l igt, maar dat belangri jke besl issingen, adviezen en de ui te in-
delijke bekost iging bij de gemeenten bl i jven l iggen. Daardoor is er eerder 
sprake van een effectief toezicht op gemeentel i jk niveau, waar deze controle 
wel eens doeltreffender zou kunnen zijn dan bij het par lement, dat voor een 
onmogel i jke opgave word t gesteld om op het in het onderhavige wets-
ontwerp voorgestelde controle uit te oefenen. 

Leden van de V.V.D.-fractie achtten de passages in deze paragraaf, waar in 
de Minister concludeert dat een centrale beoordel ing meer gel i jkheid waar-
borgt een blijk van diens gebrek aan ver t rouwen in het gemeentel i jk beleid 
op onderwi jsgebied. Andere voorbeelden van dit gebrek aan ver t rouwen za-
gen zij in het gestelde naar aanleiding van de opmerk ingen bij artikel 2 (blz. 9 
middenin) en artikel 4 (blz. 10 middenin) . 

Uit deze passages blijkt duidel i jk een andere uit leg van de beginselen van 
de Kleuteronderwi jswet en de Lager-onderwi jswet ten aanzien van de zorg 
voor de materiële voorzieningen voor openbaar en bijzonder onderwi js. 
Overigens gaat de Minister ook voorb i j aan het feit dat het onderwi jsbeleid 
in een gemeente niet alleen door de gemeente tot stand word t gebracht 
maar dat overleg plaatsvindt met het bijzonder en openbaar onderwi js. 

Artikelen 

artikel 5 

Van K.V.P.-, A.R.P.- en C.H.U-zijde werd gevraagd of de tekst van artikel 5 
eerste deel nu gelezen moet worden als vo lgt : «De bi jdrage, bedoeld in art i-
kel 4, en tot het bedrag der bi jdrage de uitgave ter bestr i jding waarvan deze 
is toegekend. . .»? 
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Is met het handhaven van «de uitgaveter bestrijding waarvan deze is toe-
gekend» het probleem eigenlijk niet blijven bestaan, hoewel de Minister blij-
kens de memorie van antwoord blz. 7 daaraan tegemoet wilde komen? 

De in dit verslag aan het woord zijnde leden waren tot hun spijt door de 
memorie van antwoord nog geenszins overtuigd. Zij betwijfelden daarom of 
het onderhavige wetsontwerp als een positieve bijdrage aan ons Nederland-
se onderwijs en de onderwijswetgeving kan worden beschouwd. 

Indien bovenstaande vragen en opmerkingen tijdig voor de openbare be-
handeling worden beantwoord acht de commissie deze daarmee voldoende 
voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Masman 

De griffier van de commissie, 
Kist-Verstegen 
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