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De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen', met het voorbe-
reidend onderzoek van dit wetsontwerp beiast, heeft de eer van haar voorlo-
pige bevindingen als volgt verslag te doen. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stemden in grote lijnen met het wets-
ontwerp in. Naar hun oordeel wordt daarmee de rechtszekerheid van 
onder de Experimentenwet onderwijs werkende scholen belangrijk ver-
groot, hetgeen in het belang is van alle betrokkenen. Wel betreurden zij dat 
het ontwerp pas in juli 1979 aan de Kamer is aangeboden, hoewel het in de 
memorie van toelichting bij de onderwijsbegroting 1979 voor het parlemen-
taire jaar 1977-1978 was aangekondigd. 

Ook de leden van de fractie van het C.D.A. toonden zich verheugd over de 
indiening van het wetsontwerp vanwege de verbeteringen die het aanbrengt 
in de sinds 1970 vigerende experimentenwet. Door de voorgestelde wijzigin-
gen wordt de rechtspositie van alle betrokkenen aanzienlijk versterkt, zo 
meenden zij. 

De Experimentenwet onderwijs is bijna tien jaar geleden ingevoerd. De 
hier aan het woord zijnde leden zouden graag van de Minister vernemen of 
de wet naar zijn oordeel in die tijd bevredigend heeft gefunctioneerd, afge-
zien van de noodzaak van de nu voorgestelde wijzigingen. 

Kan de Minister een overzicht geven van de experimentaanvragen, res-
pectievelijk toekenningen gedurende deze periode? En kan hij ook gegevens 
verschaffen over de experimenten die binnen de toegestane tijd werden 
beëindigd? Op deze laatste vraag voortbordurend vroegen de genoemde le-
den op welke wijze en volgens welke procedure tot beëindiging werd beslo-
ten, en hoe vaak dit geschiedde op elk der in het nu voorgestelde artikel 2, 
vierde lid, onder a, b, c en d vermelde gronden. 

Gedachtig aan het feit dat in de voorbije tien jaar heel wat op het gebied 
van de onderwijswetgeving is voorgevallen, vroegen deze leden of de expe-
rimentenwet als gevolg daarvan niet een wat andere betekenis is gaan krij-
gen. Zij dachten daarbij met name aan het zogenaamde «verruimingswetje» 
ten behoeve van het kleuter- en het lager onderwijs (kamerstuk 13 603). 
Heeft door het van kracht worden van dit wetje de experimentenwet niet aan 
betekenis ingeboet? Welke is precies de relatie tussen beide onderwijswet-
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ten? Welke projecten vallen onder de experimentenwet en welke onder de 
verruimingswet? 

Voorts waren de leden van de C.D.A.-fractie benieuwd naar de maatstaven 
die de huidige Minister van Onderwijs en Wetenschappen aanlegt bij het ho-
noreren van experimentenaanvragen. Natuurlijk wordt men daarover inge-
licht in de wetsartikelen en de desbetreffende memories, maar wat biedt de 
praktijk in dit opzicht? Worden aanvragen ook ingewilligd wanneer zij niet 
passen in de door de Regering voorgestane onderwijsstrategie? En worden, 
anderzijds, ook aanvragen voor experimenten aan individuele scholen inge-
willigd wanneer zulke experimenten elders reeds op landelijke schaal (ont-
wikkelingsexperimenten KLO, middenschoolexperimenten) en als element 
in het nationale onderwijsbeleid plaatsvinden? Zo dit laatste niet het geval 
mocht zijn, houdt dit dan niet een aanzienlijke beperking in van de onderha-
vige wet, gelet met name op het gestelde in artikel 2, eerste lid, waarin de 
wensen van de individuele school zoveel nadruk krijgen? Hoewel deze leden 
er oog voor hadden dat elke aanvraag zorgvuldige overweging behoeft, ook 
vanwege het budgettaire aspect, vroegen zij zich toch af of het zonder meer 
weigeren van verzoeken die niet passen in de gangbare onderwijsstrategie 
wel acceptabel is. Zij vernamen hierover gaarne het oordeel van de Rege-
ring. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren zeer ingenomen met de in het ont-
werp opgenomen beroepsmogelijkheid. Zij wilden niettemin nog nauwkeu-
rig weten op welke aangelegenheden deze beroepsmogelijkheid betrekking 
heeft. Geldt zij ook voor de omvang van de experimenten, en op geschillen 
over de feitelijke bekostiging gedurende het experiment, dus op zaken die 
niet direct met toewijzing of afwijzing van de aanvraag van het experiment 
te maken hebben, maar met de modaliteiten van het experiment zelf? 

Ten slotte verklaarden deze leden dat zij er graag hun medewerking aan 
zouden verlenen dat het wetsontwerp - zo mogelijk op bepaalde onderdelen 
gewijzigd - spoedig het Staatsblad zal bereiken. Gelet evenwel op het feit 
dat dit orgaan voor velen geen huislectuur is, daaronder begrepen degenen 
die een aanvraag ter bekostiging van een experiment hebben ingediend, ga-
ven zij de Regering in overweging alle betrokkenen ter zake tijdig in te lich-
ten ten einde ook voor hen zo nodig het wettelijk beroepsrecht van toepas-
sing te doen zijn. 

De leden van de V.V.D.-f ractie hadden eveneens waardering voor de strek-
king van de voorgestelde wetswijziging. Daarmee wordt tegemoet gekomen 
aan reeds lang bestaande wensen. Wel vroegen zij zich af waarom zoveel 
tijd van voorbereiding nodig is geweest. Met name verbaasden zij zich over 
het lange tijdsverloop tussen het advies van de Onderwijsraad (23 december 
1977) en het moment van indienen van het wetsontwerp (2 juli 1979). 

Deze leden vroegen of de thans voorliggende voorstellen louter voort-
spruiten uit de behoefte enkele waargenomen gebreken in de Experimen-
tenwet onderwijs weg te nemen, of dat zij zijn gebaseerd op een werkelijke 
evaluatie van de wet. Zulk een evaluatie achtten zij niet van belang ontbloot. 

Graag ontvingen deze leden nadere informatie over de toepassing van de 
experimentenwet. In verband daarmee wezen zij erop dat ook in de gewone 
onderwijswetgeving ruimte zit om van de voorschriften af te wijken. Te den-
ken valt bij voorbeeld aan artikel 25 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
Voor onderwijsexperimenten staan derhalve in principe twee wegen open: 
die van de experimentenwet, en die van de uitzonderingsbepalingen in de 
normale onderwijswetgeving. Van welke aard waren de argumenten en over-
wegingen op grond waarvan in het verleden werd beslist of de ene dan wel de 
andere weg gevolgd zou worden? 

Kan een overzicht gegeven worden, zo vroegen deze leden, van de thans lo-
pende onderwijsexperimenten en -projecten en de wettelijke grondslag waar-
op zij berusten? 
Voor welke nog op stapel staande experimenten zal de experimentenwet ge-
hanteerd worden, en voor welke de gewone onderwijswetgeving? 
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Artikelen 

Artikel I, onderdeel A 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen ervan uit dat het tussentijds beëindi-
gen van een experiment te allen tijde zal samenvallen met het einde van een 
schooljaar. Hoe denkt de Regering over het inbouwen van ten minste een 
schooljaar «bedenktijd» alvorens een experiment tussentijds beëindigd 
wordt, ongeacht van wie het initiatief tot beëindiging is uitgegaan? 

Deze leden waren met de Onderwijsraad van oordeel, dat een verzoek van 
het bevoegd gezag om een experiment voorijdig te beëindigen altijd verge-
zeld zal moeten gaan van een goede motivering en van een verslag van het 
overleg dat terzake gevoerd is tussen bevoegd gezag, ouders, directie en do-
centen. Kunnen in dit verband de redenen van voortijdige beëindiging van de 
experimenten participatie-onderwijs in Den Haag, Drachten en Nijmegen wor-
den meegedeeld? 

De leden van de C.D.A.-fractie waren niet overtuigd van de wenselijkheid 
ook het belang van de leerlingen als een door de Ministerte hanteren criteri-
um op te nemen. In de eerste plaats achtten zij «het belang van de leerlin-
gen» een voor velerlei uitleg vatbaar begrip, maar bovendien vroegen zij 
zich af of het beoordelen daarvan wel tot de taak van de Minister behoort. 
Dit te meer nu de bewindsman ingevolge de in artikel 2, vierde lid, sub a, b 
en c genoemde gronden - die van de onder d vermelde grond niet losstaan -
toch reeds de mogelijkheid heeft het experiment voor kortere duur toe te 
staan. Dat ook de Minister aan dit criterium minder hecht, zou kunnen wor-
den afgeleid uit de tekst van artikel 5, eerste lid, sub c, waarin de beroepsmo-
gelijkheid wel wordt gerelateerd aan de in artikel 2, vierde lid, sub a, b en c 
genoemde gronden, maar waarin sub d niet wordt genoemd. Moet hieruit 
worden geconcludeerd dat dit element zich minder leent voor een beroeps-
recht? 

De leden van de C.D.A.-fractie wensten de Minister er voorts aan te herin-
neren dat zich de afgelopen jaren aanzienlijke problemen hebben voorge-
daan bij de toewijzing van nieuwe experimentele voorzieningen. Met name 
wezen zij op de totstandkoming van de tien experimentele lerarenop-
leidingen. Juist wanneer het om een betrekkelijk gering aantal nieuwe on-
derwijsvoorzieningen gaat, is niet alleen het betrokken regionale voedings-
•gebied van belang, maar ook de landelijke spreiding, waarbij uiteraard te-
vens de levensbeschouwelijke verdeling volop in de beschouwing dient te 
worden betrokken. De formulering van artikel 2 in het voorliggende ontwerp 
betekent naar het oordeel van deze leden weliswaar een verbetering in ver-
gelijking met het huidige artikel, maar zij schiet toch te kort wanneer het er-
om gaat strijdigheid te voorkomen met een evenwichtig geheel van onder-
wijsvoorzieningen, zowel in regionaal als in levensbeschouwelijk opzicht. 

Op grond van deze overwegingen vroegen deze leden de Regering om, in 
navolging van het advies van de Onderwijsraad, ter zake alsnog een garantie 
in het wetsontwerp op te nemen, waarbij zij ervan uitgingen dat de in aan-
merking komende organisaties, genoemd in de bestaande onderwijswetten, 
de gelegenheid zullen krijgen de Minister in voorkomende gevallen ter zake 
van advies te dienen. Een bijkomend voordeel van het tijdig rekening nou-
den met een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen is naar hun 
oordeel, dat na beëindiging van een experiment een school eenvoudiger kan 
worden voortgezet. Zij tekenden hierbij nog aan dat het toekennen van expe-
rimenten op projectbasis bepaalde voordelen heeft waardoor problemen als 
de bovenvermelde goeddeels kunnen worden vermeden. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich verder af of geen termijn 
dient te worden gesteld waarbinnen de Minister over een experimentaan-
vrage moet beslissen. Te denken valt aan een termijn van een jaar, eventu-
eel nog met ten hoogste een jaar te verlengen. Is de Regering bereid een be-
paling van deze aard op te nemen? 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15653, nr. 6 3 



Een soortgeli jk ver langen hadden deze leden ten aanzien van de procedu-
re bij ver lenging van een exper iment. Om hier t i jd ig de nodige zekerheid te 
scheppen zou op een verzoek om ver lenging, gedaan vóór de aanvang van 
het voorlaatste jaar van de exper imenteerper iode, binnen één jaar beslist 
moeten worden . 

Voorts vroegen deze leden of ver lenging van een exper imenteertermi jn al-
leen op verzoek van het bevoegd gezag kan plaatsvinden, of ook op andere 
wi jze. 

Ook vroegen zij of bij de voortzett ing van de exper imentele periode van de 
nieuwe lerarenopleidingen - in hoeverre zijn deze overigens nog experi-
menteel? - elke instell ing afzonderli jk om ver lenging heeft gevraagd, of dat 
een andere procedure is gevo lgd. 

Op grond van het vierde lid onder a kan de bekostiging vóór de afloop van 
de daarvoor bepaalde termi jn worden beëindigd op een met redenen om-
kleed verzoek van het bevoegd gezag. Moet uit deze formuler ing worden af-
geleid dat de Minister een dergeli jk verzoek om beëindiging ook kan afwijzen? 
Zo ja, hoe word t dan geprocedeerd? 

Wat het gestelde onder c betreft vroegen deze leden, hoe de Minister denkt 
te handelen in gevallen waar in de experimenteerper iode eindigt na de inwer-
kingtreding van de nieuwe Wet op het basisonderwi js. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden begrepen dat de bedoel ing van het 
tweede lid van het hier voorgestelde artikel is te regelen, dat een experiment 
slechts dan bekostigd word t als het geen nadelig effect heeft op het leerlingen-
aantal van overeenkomst ige scholen in het «voedingsgebied». Wat moet 
hier onder voedingsgebied worden verstaan? Op welke wijze zal er rekening 
mee worden gehouden dat het voedingsgebied voor het hoger onderwi js vele 
malen groter is dan dat voor het voortgezet onderwi js, en dat dit op zijn beurt 
weer veel groter is dan het voedingsgebied voor het basisonderwijs? Verdient 
het geen aanbeveling het begrip voedingsgebied nader te omschri jven? 

Voorts vroegen deze leden of het niet raadzaam is de planprocedure even-
eens toe te passen wanneer het gaat om de levensbeschouweli jke spreiding 
bij de toewi jz ing van een aantal exper imenten met dezelfde onderwi jskundige 
opzet, in die zin dat van een zeker evenwicht in levensbeschouweli jk opzicht 
sprake zal zi jn. Dit is in ieder geval van belang wanneer het gaat om nieuw te 
st ichten experimentele ople id ingen. Ook deze leden brachten in dit verband 
de ongelukkige gang van zaken met de nieuwe lerarenopleidingen in herinne-
r ing. Ui tbreiding van deze exper imentele opleidingen had, voor wat betreft de 
a.v.o.-opleidingen, wel l icht niet behoeven te geschieden wanneer van het be-
gin af aan sprake was geweest van een redelijke levensbeschouweli jke verde-
l ing. 

De aanhef van het vierde l id van het hier voorgestelde vermeldt , zo merkten 
ook deze leden op, dat de bekostiging van een exper iment kan worden beëin-
d igd in een viertal situaties. Betekent dit dat beëindiging van een exper iment 
in elk van de genoemde situaties niet bij voorbaat vaststaat? Zo ja, betekent 
dit dan dat als een bevoegd gezag een met redenen omkleed verzoek indient 
om een experiment te doen beëindigen, daar ook afwijzend op beschikt kan 
worden (punt a)? En hoe kan de Minister beoordelen of een experiment al dan 
niet tot de beoogde doeleinden blijkt te leiden zolang geen evaluatie heeft 
plaatsgevonden (punt b)? En op grond van welke gegevens kan een minister 
tot het oordeel komen dat voortzett ing van het exper iment niet in het belang 
van de leerl ingen is (punt d)? Opent deze laatste mogel i jkheid om het experi-
men t t e beëindigen niet de poort naar «willekeur van boven», omdat enerzijds 
de omschr i jv ing uiterst vaag is, en anderzijds geen beroep mogeli jk is tegen 
een dergeli jke beslissing (zie het voorgestelde artikel 5)? 

Onderdeel C 

Het in dit onderdeel geregelde betreffende de terugkeer van een school 
naar het oorspronkel i jke bekost igingsregime in geval van beëindiging van het 
exper iment had de vol le instemming van de leden van de P.v.d.A.-fractie. Bij 
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hen rezen echter wel enkele vragen. Wat zal, indien de school oorspronkelijk 
een derde-graadsschool was, na terugkeer in deze derde-graadsituatie de po-
sitie zijn van de eerste-graadsdocenten die op grond van de experimentenwet 
zijn aangetrokken? In de dan onstane situatie zijn zij immers «overbevoegd» 
en zal een achteruitgang in inkomenspositie onvermijdelijk zijn. 

Een tweede vraag van deze leden betrof het volgende. Voordat een school 
onder de experimentenwet valt, is zij gesticht en opgericht op grond van de 
planprocedure. Doordat zij onder de experimentenwet komt, ontstaat in feite 
een gat in het plan van scholen. Hoe zal in dat geval de Regering reageren op 
een aanvraag uit de betreffende regio tot oprichting van een school die over-
eenkomt met de school die onder de experimentenwet is gebracht? 

Deze leden zagen met belangstelling het oordeel van de Regering tege-
moet over de suggestie om in de wet vast te leggen dat een beschikking ten 
aanzien van de aanvang of de beëindiging van een experiment pas van 
kracht wordt nadat na de overlegging van de beschikking aan de Tweede Ka-
mer dertig dagen zijn verstreken en niet door of namens de Kamer de wens 
te kennen is gegeven tot nader overleg met de bewindslieden over de betref-
fende beschikking. Wil de Regering bij haar oordeel over deze suggestie te-
vens het voorgestelde artikel 5 inzake het Kroonberoep in de beschouwin-
gen betrekken? 

Met betrekking tot het eerste lid van het voorgestelde artikel 4 vroegen de 
leden van de C.D.A.-fractie of de tekst zo moet worden geïnterpreteerd, dat 
de Minister ook binnen de experimenteerperiode nieuwe regels en voor-
waarden kan stellen. 

Moet in de laatste volzin van het vierde lid, aldus deze leden, de tekst niet 
worden verduidelijkt in die zin, dat de daar genoemde «andere onderwer-
pen» steeds verband zullen moeten houden met het te beëindigen experi-
ment? Betreft het in de wet opgenomen beroepsrecht ook de vaststelling 
van de hier vermelde categorie «andere onderwerpen»? 

De leden van de V.V.D.-fractie was het opgevallen dat voor het geval 
beëindiging van een experiment leidt tot opheffing van de school (of afde-
ling?) er wel een regeling wordt voorgesteld met betrekking tot de rechts-
positie van de docenten, doch dat niets geregeld wordt ten aanzien van de 
belangen van de leerlingen. Op één of andere wijze zullen ook de belangen 
van de leerlingen veilig gesteld moeten worden, zeker nu het in de toekomst 
mogelijk zal zijn een experiment voortijdig te beëindigen. 

Onderdeel E 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarom de beroepsmogelijkheden 
bij een besluit tot tussentijdse beëindiging beperkt zijn. Waarom is niet voor 
elk geval waarin sprake is van een besluit tot tussentijdse beëindiging een 
beroepsmogelijkheid voorgelsteld? 

Onderdeel F 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af welke consequenties de hier 
voorgestelde wijziging heeft voor eventuele overschrijdingsbedragen. 
Dreigt niet het gevaar dat extra-middelen die Rijk of gemeente besteden aan 
onder de experimentenwet vallende openbare kleuter- en lagere scholen 
doorberekend zullen moeten worden naar het bijzonder onderwijs? Volgens 
deze leden kan het niet de bedoeling zijn dat op grond van experimenten 
verschafte middelen worden doorberekend naar het overige onderwijs in de 
desbetreffende gemeenten. 

Voorts vroegen deze leden waarom in het eerste lid van artikel 7b voor een 
tegemoetkoming in de kosten van vervoer de leeftijd van zes jaar of ouder 
als criterium is gekozen. Waarom kan niet elke leerling van een experimente-
le basisschool voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen? De leden 
van de C.D.A.-fractie sloten zich bij deze vraag aan. Zij achtten de voorgestel-
de regeling in strijd met de gedachte van de ene basisschool. 
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De leden van de C.D.A.-fractie stelden ter vermi jd ing van misverstand pri js 
op een duidel i jke omschr i jv ing van het begrip «bekostiging door de ge-
meente». Vallen hier ook de st ichtingskosten onder, of gaat het alleen o m de 
kosten van instandhouding die ten laste van de gemeenten komen? Mocht 
het eerste het geval zi jn, dan zouden deze leden daarmee grote moeite heb-
ben omdat dit zou betekenen dat een afzonderli jke st icht ingsprocedure ont-
staat naast die van de Kleuteronderwi jswet en de Lager-onderwi jswet 1920. 

Ook merkten deze leden op dat de regel ingen, vervat in de art ikelen 7a en 
7b, afwijken van die vermeld in artikel 4, eerste l id. Moet dit niet duidel i jker 
in de tekst to t ui tdrukking komen? 

Artikel III 

Zowel de leden van de P.v.d.A.- als die van de C.D.A.-fractie vroegen de 
Regering toe te l ichten, waarom op grond van deze overgangsbepal ing be-
roep alleen mogel i jk zal zijn tegen de daarin genoemde besl issingen. 

De voorzit ter van de commiss ie, 
Van Ooijen 

De griff ier van de commiss ie, 
Mulder 
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