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19251 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, 
houdende verhoging van de opheffingsnormen voor 
scholen die aansluiting geven op het basisonderwijs, 
alsmede enige bepalingen met betrekking tot de 
samenvoeging van scholen 

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
17 maart 1987 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het uit een oogpunt van doelmatig beheer van overheidsgelden 

noodzakelijk is te voorkomen dat bij een daling van het aantal leerlingen in 
het voortgezet onderwijs te kleine scholen zullen ontstaan; 

dat het tevens wenselijk is de mogelijkheid te openen om openbare 
scholen in stand te houden door middel van een gemeenschappelijke 
regeling, zodanig dat daarin, naast gemeenten, privaatrechtelijke rechtsper-
sonen kunnen deelnemen; 

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

ARTIKEL I 

De Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387) wordt gewijzigd, als 
volgt: 

In artikel 1 komt de begripsomschrijving van «openbare school» te Iui-
den: 

«openbare school»: een school in stand gehouden door het Rijk, door 
een gemeente, dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een 
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Stb. 1984, 669), waarin deelnemen een of meer gemeenten, 
dan wel één of meer gemeenten en het Rijk, al dan niet te zamen met een 
of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegd-
heid;. 

B 

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van «het bevoegd gezag», de 
aanduiding van onderdeel c gewijzigd in «d» en wordt een nieuw onderdeel 
c ingevoegd, luidende: 
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c. een andere openbare school: het krachtens de desbetreffende gemeen-
schappelijke regeling bevoegde orgaan;. 

C 

1. In de artikelen 24, eerste en derde lid, 25, 26, 29, zevende lid, 32, 
tweede lid, 33, vijfde lid, 36, zesde lid, 79, vijfde lid, 81, eerste lid, 90, eerste 
lid, 115, derde lid, en 116, tweede lid, wordt «een gemeentelijke of een 
bijzondere school», onderscheidenlijk «gemeentelijke en bijzondere 
scholen» telkens vervangen door: 
een andere dan een rijksschool, onderscheidenlijk andere dan rijksscholen 

2. In de artikelen 43, tweede lid, 46, derde lid, 47, derde lid, 65, derde lid, 
66, derde lid, 79, eerste en derde lid, 80, eerste lid, 82, eerste lid, 90, derde 
en vijfde lid, 92, tweede lid, 99, tweede lid, en 108, vierde lid, wordt «een 
gemeentelijke school», onderscheidenlijk «gemeentelijke scholen» telkens 
vervangen door: 
een andere openbare school dan een rijksschool, onderscheidenlijk andere 
openbare scholen dan rijksscholen 

3. In artikel 24, tweede lid, wordt «een gemeentelijke of een bijzondere 
school of afdeling» vervangen door: 
een andere dan een rijksschool of afdeling van een zodanige school 

4. In artikel 29, tweede lid, wordt «gemeentelijke of bijzondere scholen of 
afdelingen» vervangen door: 
andere dan rijksscholen of afdelingen van zodanige scholen 

5. In artikel 77, eerste lid, wordt «De kosten der gemeentelijke en 
bijzondere scholen» vervangen door: 
De kosten van de scholen, anders dan rijksscholen 

D 

Artikel 66, eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: 
1. Een verzoek om opneming in het plan wordt voor 1 februari van het 

jaar, voorafgaande aan dat van de vaststelling, bij Onze Minister ingediend 
a. door of namens de gemeenteraad, indien het een gemeentelijke 

school betreft; 
b. door of namens het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke 

regeling bevoegde orgaan, indien het een andere openbare school betreft; 
c. door of namens het schoolbestuur, indien het een bijzondere school 

betreft. 

E 

In artikel 66, vierde lid, tweede volzin, wordt «namens de raad of het 
schoolbestuur» vervangen door: 
namens de raad, het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke 
regeling bevoegde orgaan of het schoolbestuur. 

F 

In artikel 67, derde lid, wordt «derde lid» vervangen door: vierde lid. 

G 

Aan artikel 75 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Naar aanleiding van een verzoek op grond van het tweede lid, betref-

fende de omzetting van een openbare school in een gelijksoortige bijzondere 
school, of een verzoek op grond van het derde lid, betreffende de verplaatsing 
van een openbare school, stellen gedeputeerde staten vast of voldoende 
zal zijn voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs in een genoegzaam 
aantal scholen, indien Onze Minister het verzoek zou goedkeuren. Gedepu-
teerde staten kunnen de gemeente opdragen het zodanige verzoek in te 
trekken, indien de ouders, voogden en verzorgers van een naar hun 
oordeel voldoend aantal leerlingen hiertoe de wens hebben te kennen 
gegeven en de gemeente daaraan niet heeft voldaan. 
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H 

In artikel 80, derde lid, wordt na «de gemeente» telkens ingevoegd: 
of het bij een gemeenschappelijke regeling ingestelde openbare lichaam 

I 

Aan artikel 88 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: 
5. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste tot en met vierde 

lid wordt een op grond van een gemeenschappelijke regeling in stand 
gehouden school beschouwd als een gemeentelijke school, waarbij de 
bedragen uitgegeven ter zake van de exploitatiekosten van die school 
worden aangemerkt als bedragen, uitgegeven door de gemeente op welker 
grondgebied de school is gevestigd. 

J 

In artikel 92, eerste lid, wordt na «de gemeente» telkens ingevoegd: 
of het bij een gemeenschappelijke regeling ingestelde openbare lichaam 

K 

In artikel 107 vervallen het eerste tot en met zesde lid. Ze worden 
vervangen door de navolgende bepalingen: 

1. Een openbare school waaraan onderwijs wordt gegeven, dat aansluit 
op het basisonderwijs, wordt opgeheven en de aanspraak op bekostiging 
ten behoeve van een zodanige bijzondere school gaat verloren, indien de 
school gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens is bezocht 
door minder dan gemiddeld 30 leerlingen per leerjaar. 

2. Indien één op het basisonderwijs aansluitende school deel uitmaakt 
van een scholengemeenschap, is het bepaalde in het eerste lid op die 
school van toepassing. Indien twee of meer op het basisonderwijs aanslui-
tende scholen deel uitmaken van een scholengemeenschap, is het bepaalde 
in het eerste lid op die scholen gezamenlijk van toepassing, met dien 
verstande dat de norm voor dat totaal van scholen gelijk is aan de som van 
de voor ieder van die scholen geldende norm volgens het eerste lid. In 
afwijking van het bepaalde in de tweede volzin, wordt een openbare school 
die deel uitmaakt van een scholengemeenschap, opgeheven en gaat de 
aanspraak op bekostiging ten behoeve van een zodanige bijzondere school 
verloren, indien de school in het voorlaatste leerjaar gedurende een jaar 
door geen leerlingen is bezocht. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt een openbaar 
lyceum opgeheven en gaat de aanspraak op bekostiging ten behoeve van 
een bijzonder lyceum verloren, indien die school gedurende drie achtereen-
volgende schooljaren telkens is bezocht door minder dan 300 leerlingen. 
Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

4. Bij de toepassing van het eerste en tweede lid op scholen voor lager 
beroepsonderwijs waarin afdelingen worden onderscheiden, worden de 
afzonderlijke leerjaren van die afdelingen niet bij de berekening van de 
norm betrokken. Voor wat betreft de afdelingen van scholen voor lager 
beroepsonderwijs, wordt een afdeling van een openbare school opgeheven 
en gaat de aanspraak op bekostiging ten behoeve van een afdeling van een 
bijzondere school verloren, indien de afdeling in een leerjaar voorafgaande 
aan het laatste leerjaar gedurende twee jaar door geen leerlingen is 
bezocht. 

L 

Het tiende lid van artikel 107 komt te luiden: 
10. Voor wat betreft de overige scholen voor middelbaar beroepsonder-

wijs, wordt een afdeling van een openbare school opgeheven en gaat de 
aanspraak op bekostiging ten behoeve van een afdeling van een bijzondere 
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school verloren, indien de afdeling in het tweede en de hogere leerjaren 
gedurende drie achtereenvolgende jaren telkens is bezocht door minder 
dan gemiddeld 10 leerlingen. 

M 

Het elfde lid van artikel 107 komt te luiden: 
11. Het negende en tiende lid zijn eveneens van toepassing op scholen 

of afdelingen van scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap. 

N 

Aan artikel 107 wordt een twaalfde lid toegevoegd, luidende: 
12. Indien scholen die onderdeel van een scholengemeenschap vormen, 

of afdelingen door het bevoegd gezag worden opgeheven, worden deze 
voor de toepassing van het tweede lid geacht niet te bestaan, met ingang 
van de datum waarop de uitvoering van het besluit van het bevoegd gezag 
een aanvang neemt. Leerlingen die een nog niet opgeheven tweede 
leerjaar bezoeken, dat tevens het tweede leerjaar is van een of meer 
scholen van een scholengemeenschap of afdelingen van een school of 
scholengemeenschap, die niet wordt opgeheven, worden geheel toegere-
kend aan dat deel van de school of scholengemeenschap, dat niet wordt 
opgeheven. Het bepaalde in de voorgaande volzinnen is tevens van 
toepassing, indien de opheffing het gevolg is van het bepaalde in de laatste 
volzin van het tweede of vierde lid. 

O 

In artikel 108, eerste lid, wordt «elk der drie jaren» vervangen door: elk 
der jaren 

P 

Aan artikel 108 wordt een vijfde lid tussengevoegd, luidende: 
5. Binnen twee maanden na de bekendmaking door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek dan wel door Onze minister van de aantallen leerlingen 
per school voor voortgezet onderwijs, stellen gedeputeerde staten vast 
welke gemeentelijke scholen uit hun provincie gedurende reeds een jaar 
niet meer voldoen aan de voor hen geldende norm, genoemd in artikel 107. 
Wanneer er als gevolg van de opheffing van een school als bedoeld in de 
vorige volzin, naar hun oordeel niet meer voldoende zal zijn voorzien in de 
behoefte aan openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen, 
dragen gedeputeerde staten de gemeente op een verzoek te doen op grond 
van het vierde lid. 

Q 

In artikel 110 wordt de komma voorafgaande aan «met dien verstande 
dat» vervangen door een punt. Het daarachter komende deel van de volzin 
vervalt. 

ARTIKEL II 

De Wet van 10 maart 1982, houdende wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, inzake de scholen voor voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs (Stb. 196) wordt gewijzigd als volgt: 

Onderdeel D van artikel I vervalt. 
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ARTIKEL III 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid treedt het bepaalde in 
artikel I, onderdelen K tot en met P, in werking met ingang van 1 augustus 
1990, met dien verstande dat de leerlingtelling, bedoeld in artikel 108, 
eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, met het oog op de 
toepassing van die onderdelen plaatsvindt met ingang van 1 september 
1987. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
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