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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet hou-
dende wi jz ig ing van de Exper imentenwet onderwi js. 

De toel ichtende memor ie (en bij lage), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 2 jul i 1979 Jul iana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

Wi j Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat terwi l le van de rechtszeker-

heid beroep moet kunnen worden ingesteld tegen beslissingen op grond 
van de Exper imentenwet onderwi js en een regeling dient te worden getrof-
fen die aangeeft welke voorschri f ten bij beëindiging van de bekost iging van 
een exper iment ten aanzien van de school en het personeel zullen gelden; 

dat voorts in verband met de toepassing van deze wet voor experimentele 
basisscholen een afzonderli jke regeling voor de bekostiging van deze scho-
len nodig is gebleken; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Exper imentenwet onderwi js (Stb. 1970, 370) worden de volgende 
wi jz ig ingen aangebracht: 

S-O + W 
S-LaVi 
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A 

Artikel 2 wordt gelezen: 

Artikel 2. 1. Indien het bevoegd gezag bij wijze van experiment onderwi js 
wenst te geven dat valt buiten de kaders van de afzonderlijke onderwi jswet-
ten, kan Onze minister, de Onderwi jsraad gehoord, beslissen dat dit onder-
wi js uit de openbare kas wordt bekost igd. 

2. Onze minister beslist niet tot de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, 
indien redeli jkerwijs te verwachten is dat daardoor het leerlingenaantal van 
scholen van dezelfde richting in het voedingsgebied zodanig zal dalen dat 
hun voortbestaan wordt bedreigd. 

3. Een beslissing als bedoeld in het eerste l id, wordt gegeven voor een of 
meer t i jdvakken, te zamen ten hoogste 10 jaren omvat tend. Onze minister 
kan, de Onderwijsraad gehoord, de termi jn van 10 jaren met ten hoogste 5 
jaren ver lengen. 

4. De bekostiging krachtens het eerste lid kan voor de afloop van de daar-
voor bepaalde termi jn , worden beëindigd: 

a. op een met redenen omkleed verzoek van het bevoegd gezag; 
b. door Onze minister, de Onderwi jsraad gehoord, indien niet meer word t 

voldaan aan de regelen en voorwaarden, bedoeld in artikel 4, eerste l id ; 
c. door Onze minister, de Onderwi jsraad gehoord, indien het experiment 

niet tot de daarmee beoogde doeleinden blijkt te leiden; 
d. Indien Onze minister, de Onderwi jsraad gehoord, van oordeel is, dat 

voortzett ing van het experiment niet in het belang van de leerlingen zou zijn. 

B 

In artikel 3, eerste l id, wordt in plaats van «artikel 2» gelezen: artikel 2, 
eerste lid. 

C 

Artikel 4 word t gelezen: 

Artikel 4. 1. Op een school bekostigd ingevolge artikel 2, eerste l id, zijn 
de door Onze minister bij zijn beslissing aangewezen regelen en voorwaar-
den, gegeven bij of krachtens een der onderwi jswetten, van toepassing. 
Voor zover niet krachtens de vor ige volzin geregeld, bepaalt Onze minister 
bij zijn beslissing welke regelen en voorwaarden voor de bekostiging zullen 
gelden, alsmede de wijze van bekostiging. 

2. Indien de bekostiging van een experiment wordt beëindigd aan een 
school die onmiddel l i jk voorafgaand aan de toepassing van artikel 2, eerste 
l id, uit de openbare kas werd bekostigd, wordt wederom vergoeding toege-
kend volgens dezelfde regelen en voorwaarden als voor de aanvang van het 
experiment op die school van toepassing waren. 

3. Indien de bekostiging word t beëindigd van een experiment waarop het 
tweede lid niet van toepassing is, zijn voor het uit de openbare kas bekostig-
de personeel dat tengevolge daarvan wordt ontslagen, de regelingen, gel-
dend bij ontslag van personeel van een vergeli jkbare, in een der onderwi js-
wetten geregelde schoolsoort, van overeenkomstige toepassing. In geval 
van twi j fel welke de vergeli jkbare schoolsoort is, beslist Onze minister. 

4. Bij beëindiging van de bekost iging, bedoeld in het derde l id, is het be-
voegd gezag verplicht alle met de van het Rijk ontvangen gelden aange-
schafte zaken aan het Rijk over te dragen volgens door Onze min is ter te ge-
ven aanwijzingen. Indien naar het oordeel van Onze minister andere onder-
werpen regeling behoeven, bepaalt hij wat te dien aanzien zal gelden. 
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D 

Ingevoegd word t artikel 4a, luidende: 

Artikel 4a. Inzake de bijzondere rechtstoestand van het personeel van een 
school waarvoor ingevolge artikel 4, eerste l id, de format ie is vastgesteld, 
word t overleg gepleegd met de Bijzondere Commissie, bedoeld in artikel 3 
van het Besluit G.O. onderwi js 1975 Stb. 156, volgens de in dat besluit gege-
ven regelen. 

E 

Ingevoegd word t artikel 5, luidende: 

Artikel 5. 1. Binnen 30 dagen na de datum van verzending van de 
beschikking kan het bevoegd gezag bij Ons in beroep komen tegen een be-
slissing van Onze minister houdende 

a. afwijzing van een verzoek om bekost iging, 
b. afwijzing van een verzoek om ver lenging van de bekost ig ingstermi jn, 
c. beëindiging van de bekostiging krachtens artikel 2, vierde lid onder 

b o f c, 
d. toepassing van artikel 4. 
2. Het beroep ingesteld tegen de beslissingen van Onze minister, bedoeld 

in het eerste lid onder b en c, heeft opschortende werk ing. 

F 

Na artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, lu idende: 

Artikel 7a. 1. Indien aan artikel 2, eerste l id, toepassing wordt gegeven 
voor een experimentele basisschool, wordt de school geacht een kleuter-
school en een lagere school te omvatten. Daarop zijn de bepal ingen van de 
Kleuteronderwi jswet respectievelijk de Lager-onderwi jswet 1920 van toepas-
sing voor zover die betreffen de bekostiging door de gemeente. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden leerl ingen die op 1 okto-
ber van het desbetreffende kalenderjaar 6 jaar of ouder zijn gel i jkgesteld met 
leerl ingen van een lagere school en de jongere met leerl ingen van een kleu-
terschool. 

3. Onze minister vergoedt aan het bevoegd gezag van een exper imentele 
basisschool de ui tgaven, die naar zijn oordeel voor het exper iment noodza-
kelijk zijn. 

4. Met betrekking tot de van ri jkswege of uit het Gemeentefonds aan de 
gemeente te verstrekken vergoedingen voor de ui tgaven van de gemeente 
voor openbare en bi jzondere kleuterscholen en lagere scholen, word t een 
experimentele basisschool naar de maatstaf, bedoeld in het tweede l id, ge-
acht een kleuterschool en een lagere school te omvat ten. Voor zover de ver-
goeding een bedrag per lokaal omvat, wordt met betrekking tot de voor de 
aanvang van het exper iment in gebruik zijnde lokalen van de oorspronkel i jke 
bestemming voor kleuteronderwi js of lager onderwi js uitgegaan. 

Artikel 7b. 1. Ten behoeve van leerlingen van een experimentele basis-
school, die 6 jaar of ouder zijn, past de gemeente artikel 13 van de Lager-on-
derwi jswet 1920 toe alsof het leerlingen van een school voor gewoon lager 
onderwi js zijn. 

2. Indien een bijzondere experimentele basisschool is gevestigd in een 
gebouw of in gebouwen waarvoor het bevoegd gezag op grond van de Kleu-
teronderwi jswet of de Lager-onderwijswet 1920 in de gemeentekas een 
waarborgsom heeft gestort, bli jven de desbetreffende bepalingen van deze 
wet ten van toepassing alsof de gebouwen nog voor het k leuteronderwi js of 
het lager onderwi js in gebruik zijn. 
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ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag, volgende op de datum 
van uitgif te van het Staatsblad waar in zij word t geplaatst, met ui tzondering 
van onderdeel F van artikel I dat terugwerkt tot 1 augustus 1979. 

ARTIKEL III 

Tegen een beschikking van Onze minister, houdende afwijzing van een 
verzoek om bekostiging of ver lenging van de bekost ig ingstermi jn, dan wel 
houdende beëindiging van de bekostiging krachtens de Exper imentenwet 
onderwi js , verzonden binnen 30 dagen voor de datum van inwerk ingtreding 
van deze wet, kan het bevoegd gezag binnen 30 dagen na de datum van in-
werk ingtreding bij Ons in beroep komen. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle 
Ministeriële Departementen, Autor i tei ten, Colleges en Ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Onderwi js en Wetenschappen, 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
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