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Inleiding 

Ervaringen sedert de inwerkingtreding van de Experimentenwet onder-
wi js hebben aangetoond dat de wet op enkele punten aanvul l ing behoeft. De 
in dit wetsontwerp voorgestelde wi jz ig ingen omvat ten het opnemen van 
een beroepsrecht, de aanwijzing van het regime dat bij beëindiging van de 
bekostiging van een experiment zal gelden en voorts een voorziening met 
betrekking tot de bekostiging van experimentele basisscholen. Verder 
wordt , mede ter beklemtoning van de experimentele situatie, voorgesteld 
gronden voor tussentijdse beëindiging van de bekostiging van een experi-
ment in de wet op te nemen. 

Artikel I onder A 

Uitgangspunt voor het experimenteren is dat men in schoolverband iets 
wi l beproeven. Daarbij behoort de mogel i jkheid dat het experiment niet 
slaagt, niet aan de doelstel l ing blijkt te beantwoorden. De huidige regeling 
betekent dat, indien geen kortere termi jn is gesteld, elk experiment zeker 10 
jaar kan duren. Het voorgestelde derde lid van artikel 2 strekt ertoe de be-
doel ing van het nu in het tweede lid bepaalde te verduidel i jken. Het voorge-
stelde vierde lid van artikel 2 noemt enkele andere gronden voor beëin-
d ig ing van de bekostiging dan het enkele verstri jken van een termi jn. Dat het 
bevoegd gezag zelf het initiatief moet kunnen nemen is duidelijk. Het gestel-
de onder b is weliswaar ook uit artikel 4 af te leiden, maar is volledigheids-
halve en mede in verband met het nieuwe artikel 5 vermeld. Hoewel aan het 
zoeken naar nieuwe wegen zoveel mogeli jk ruimte moet worden geboden 
mag niet alleen de beantwoording aan de doeleinde van het experiment, 
maar vooral ook het belang van de leerlingen niet uit het oog worden verlo-
ren. Daarom is dit belang in d als een afzonderli jke grond voor beëindiging 
van het experiment opgenomen. Het oordeel van de Onderwijsraad is bij 
een tussentijdse beëindiging van de bekostiging van een experiment op de 
onder b, c en d genoemde gronden uiteraard van groot gewicht. 

De Onderwijsraad pleit er voor aan artikel 2 het voorschrif t toe te voegen 
dat de Minister bij zijn beslissingen niet handelt in stri jd met het in artikel 65, 
eerste l id, van de Wet op het voortgezet onderwi js genoemd beginsel van 
een evenwicht ig geheel van onderwi jsvoorzieningen. Dit beginsel geeft het 
doel aan van de planprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze plan-
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procedure houdt in : het gel i jkt i jdig beslissen op een aantal identieke verzoe-
ken om bekostiging van nieuwe scholen. De Exper imentenwet heeft echter 
een ander doel en gaat uit van afzonderli jke besl issingen op niet aan een 
t i jdschema gebonden aanvragen, die bovendien zeer verschil lend van in-
houd kunnen zijn. Men zou dan ook kunnen stellen dat uit de aard der zaak 
onderwi js bij wijze van experiment (onderwi js buiten de kaders van de on 
derwi jswetgeving) het evenwicht ig geheel van onderwi jsvoorzieningen naar 
soort van onderwi js, doorbreekt. Voorkomen dient wel te worden dat door 
de bekost iging van experimenteel onderwi js , aan naburige scholen zoveel 
leerl ingen zouden worden onttrokken, dat hun bestaan in gevaar komt. Het 
tweede lid van het voorgestelde artikel 2 beoogt daarin te voorzien. 

Artikel I onder C 

Indien een experiment dat op gornd van de Experimentenwet onderwi js 
word t bekost igd, plaats heeft aan reeds ingevolge een onderwi jswet bekos-
t igde school , houdt dit in dat het bekost ig ingsregime van die onderwi jswet 
word t vervangen door de krachtens artikel 4 van de Experimentenwet door 
de Minister te stellen regelen en voorwaarden. De ministeriële beschikking 
zal specifieke, op het exper iment toegesneden bepalingen omvat ten. Voor 
het over ige echter verdient het voorkeur de beschikking zoveel mogel i jk te 
doen aansluiten bij de voorheen geldende regel ingen waarvan vele zonder 
meer of enigszins gewi jz igd in de bekostigingsbeschikking kunnen worden 
overgenomen. Niet in alle gevallen echter zal dit mogel i jk zijn. Met name 
niet wanneer het betreft onderwerpen die niet bij ministeriële beschikking 
zonder meer kunnen worden geregeld (bij voorbeeld de mogel i jkheid van 
beroep op de Kroon). 

Met betrekking tot exper imenten aan niet reeds uit de openbare kas be-
kostigde scholen kan m m . hetzelfde gelden. Aangezien het hier vaak essen-
tiële zaken betreft die ook bij exper imenten niet kunnen worden ontbeerd, 
word t voorgesteld de Minister bij de wet uitdrukkeli jk de bevoegdheid te ge-
ven regelen en voorwaarden uit de onderwi jswetgev ing van toepassing te 
verklaren. Andere speciaal op het exper iment gerichte voorschrif ten dienen 
uiteraard ookzoveel als mogeli jk is, op de wettel i jke regelingen aan te slui-
ten. Voorts is het inzicht gegroeid dat het wettel i jk kader waarin een experi-
ment word t geplaatst niet alleen regelen moet geven voor de beëindiging 
van het exper iment, maar ook voor de situatie die daarna ontstaat ( indien al-
thans het «experimentele» onderwi js niet in het wetteli jk stelsel word t opge-
nomen). Zoals de Exper imentenwet thans luidt is terugkeer zonder meer 
naar het voorheen geldende bekost ig ingsregime niet mogeli jk, althans niet 
gewaarborgd. De bekost iging van een school voor voortgezet onderwi js , als 
bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwi js bij voorbeeld, houdt als zo-
danig op indien daaraan buiten het kader van de Wet op het voortgezet on-
derwi js tredend onderwi js word t gegeven dat op grond van de Exper imen-
tenwet wordt bekostigd. Bij beëindiging van het experiment zou dan alleen 
via de planprocedure weer bekost iging van het oorspronkeli jke onderwi js 
mogel i jk zijn Het tweede lid van artikel 4 beoogt in die leemte te voorzien. 
Het weer van toepassing zijn van het tevoren geldende wetteli jke regime 
hoeft uiteraard niet te betekenen dat van de ene dag op de andere de voor-
mal ige situatie weer geheel aanwezig moet zi jn. Voor zover nodig kan met 
gebruikmaking van bijzondere bepal ingen in de dan geldende regel ingen 
die afwi jk ing van de voorschri f ten mogel i jk maken, een geleidelijke over-
gang plaatsvinden. 

Overigens zal een beslissing tot beëindiging van de bekostiging als experi-
ment zelf al op termi jn - einde van een schooljaar - gegeven moeten wor-
den. In het derde lid van artikel 4 worden voor het geval dat de exper imente-
rende school vóór het experiment niet op g rond van een onderwi jswet was 
bekost igd, regelen gegeven die pr imair de rechtsposit ie van het personeel 
zeker stellen. 
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Artikel I onder D 

In de praktijk wordt over de rechtsposit ionele gevolgen van het experi-
ment voor het aan de experimenterende school verbonden personeel over-
leg gevoerd in het georganiseerd overleg onderwi js , zoals dat is geregeld in 
het Besluit G.O. onderwi js 1975 Deze bepaling beoogt een formele basis te 
scheppen voor dit overleg. 

Artikel I onder E 

Terwi l le van de rechtszekerheid wordt voorgesteld beroep op de Kroon 
mogeli jk te maken tegen een uit artikel 2 en artikel 4, vierde l id, voortv loeien-
de beschikking van de Minister. Gekozen is voor vol beroep zoals het geval is 
in de andere onderwi jswetten. De Onderwi jsraad stelt in zijn advies een an-
der artikel 5 voor, inhoudende dat tegen elke beschikking krachtens de wet 
beroep open staat. Een zo ruim beroepsrecht zou betekenen dat, gezien arti-
kel 4, eerste l id, ook beroep kan worden ingesteld tegen de aanwijzing zowel 
als tegen de niet aanwijzing van bepaalde wettel i jke voorschri f ten en tegen 
de inhoud van de overige voorschri f ten. Dat daaraan, naast de thans voorge-
stelde wetswi jz ig ing werkeli jk behoefte zou bestaan heeft de praktijk niet 
aangetoond. Bovendien zou, gekoppeld aan de door de Onderwi jsraad 
eveneens gewenste opschortende werk ing, een beroep als bovenbedoeld 
appellanten wel eens meer nadeel dan voordeel , althans grote onduideli jk-
heid, kunnen bezorgen als bij een overigens begunst igende beschikking te-
gen een onderdeel beroep wordt ingesteld. Ook als de opschort ing alleen 
het bestreden onderdeel zou betreffen, word t de effectuering van de daar-
mee samenhangende verdere inhoud van de beschikking gestagneerd. In 
het tweede lid van artikel 5 is de opschort ing van daarvoor in aanmerking 
komende beslissingen opgenomen. Het is immers niet te verdedigen al han-
gende het beroep de bekostiging feitelijk te beëindigen met het gevolg dat 
artikel 4, tweede tot en met vierde l id, van toepassing wordt . 

Artikel I onder F 

Bij de opstel l ing van de beschikkingen op grond van artikel 2 voor de ex-
perimentele basisscholen bleek het bekost igingssysteem moei l i jkheden te 
geven die niet in deze beschikkingen konden worden opgelost. 

Een experimentele basisschool wordt gevormd uit een kleuterschool en 
een lagere school, waarvoor - uitgezonderd de personeelskosten - zeer ver-
schil lende bekostigingssystemen gelden. Het zijn vooral de verschil len op 
het gebied van de verstrekking van gelden aan de gemeenten ter vergoeding 
van de uitgaven die deze voor de materiële instandhouding en stichting van 
openbare en bijzondere scholen moeten doen, die de grootste problemen 
opleveren. Wat het kleuteronderwijs betreft worden deze uitgaven krachtens 
de Kleuteronderwi jswet ten laste van de begrot ing van Onderwi js en Weten-
schappen aan de gemeenten vergoed. Ten behoeve van het openbaar en bij-
zonder lager onderwi js ontvangen de gemeenten gelden uit het Gemeente-
fonds. Niet alleen de bron waaruit de gemeenten de middelen ontvangen is 
verschi l lend, maar er zijn ook grote verschil len in het systeem van de uitke-
ringen die mede door de gemeenten in het ver leden gedane uitgaven betref-
fen. De overgang naar een eenvormig bekostigingssysteem van de basis-
scholen zal ter zijner t i jd evenals dat destijds met betrekking tot de Wet v.o. 
is gebeurd, in de Overgangswet geregeld moeten worden. Daarop voorui t lo-
pen in verband met de experimentele basisscholen lijkt niet juist, nog daar-
gelaten dat een beschikking op grond van artikel 2, die één bepaalde school 
betreft, daarvoor niet kan dienen. Een dergeli jke beschikking kan geen ver-
pl icht ingen aan de gemeenten opleggen, noch bepalingen bevatten omtrent 
f inanciering van de gemeenten uit het Gemeentefonds. In de voorgestelde 
artikelen wordt de huidige situatie daarom gehandhaafd. Een bi jkomend 
voordeel is dat bij de Overgangswet geen aparte regeling behoeft te worden 
getroffen voor de experimentele basisscholen. 
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Artikel 7a, eerste l id, betreft ui tgaven en uitkeringen van een gemeente ten 
behoeve van openbare en bi jzondere scholen. Daaronder val len dus ook de 
uitkeringen aan het bijzonder onderwi js die afgeleid worden van de 
gemeentel i jke ui tgaven voor openbaar onderwi js, zoals die voor vakonder-
wi js, bovental l igen en de overschr i jd ingsui tker ingen. 

Het tweede lid is nodig om ui tvoer ing te kunnen geven aan het eerste en 
vierde lid. De gekozen leeft i jdsgrens benadert zoveel mogel i jk het leerlin-
genbestand van een lagere school , respectievelijk van een kleuterschool. 

Het derde lid beoogt aan te geven dat de speciale regeling voor de experi-
mentele basisscholen, vervat in het eerste l id, niet geheel de voor experi-
menten geldende bekostiging vervangt ; aanvul lende vergoeding is derhalve 
mogeli jk. 

Het vierde lid sluit aan op het eerste l id. Het ligt immers voor de hand dat, 
indien een gemeente wat de bekost iging betreft moet handelen alsof er een 
kleurterschool en een lagere school is bl i jven bestaan, daarvan ook uitge-
gaan word t bij de verstrekking van gelden aan die gemeente. 

In artikel 7b zijn twee onderwerpen opgenomen die niet zonder meer on-
der de regel ingen bedoeld in artikel 7a, eerste l id, val len. Voor alle duideli jk-
heid zijn deze daarom apart vermeld. 

Artikel II 

De in artikel I onder F neergelegde regeling werkt terug tot de datum, met 
ingang waarvan het onderwi js aan de experimentele basisscholen aan-
vangt. 

Artikel III 

Het komt ons alleszins redelijk voor, bij wijze van overgangsregel ing een 
beroepsmogel i jkheid op te nemen tegen een beschikking van de minister, 
verzonden binnen 30 dagen voor de inwerkingtreding van deze wet. 

De Minister van Onderwi js en Wetenschappen, 
A. Pais 

De Minister van Landbouw en Visseri j , 
A. P. J. M. M. van der Stee 
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