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Amsterdam, 27 februari 2016 
 
Betreft: inbreng VSA Internetconsultatie wetsvoorstel modernisering bepalingen 
voorzieningenplanning voortgezet onderwijs 
 
LS, 
 
Op 4 februari 2016 heeft de staatssecretaris van OCW het wetsvoorstel modernisering 
bepalingen voorzieningenplanning voortgezet onderwijs gepubliceerd en opengesteld voor 
consultatie. Bij deze geeft Stichting VSA graag haar reactie op dit wetsvoorstel. 
 

1. VSA is zeer verheugd dat de staatssecretaris pogingen doet om het stichten van 
scholen weer mogelijk te maken. Niet alleen is de vrijheid van onderwijs een recht van 
alle burgers dat te zeer tot een dode letter was geworden (en niet alleen een recht van 
burgers die al in een schoolbestuur zitting hebben), maar ook heeft het schrijnende 
aanbodtekort in een groeigebied als Amsterdam al veel te lang geduurd. 

2. VSA is van mening dat een wet die het niet alleen mogelijk maakt nieuwe scholen te 
stichten daar waar extra capaciteit nodig is, maar ook op andere plaatsen waar nieuw 
aanbod een directe concurrent kan vormen voor bestaand aanbod, dat die wet ook 
een voorziening zou moeten bevatten voor kinderen die tijdens hun opleiding hun 
school zien sluiten. Meer dynamiek in het onderwijsaanbod is hoognodig, maar vereist 
tegelijk een goede omgang met de mogelijke ‘slachtoffers’ van die dynamiek – een 
regionaal samenwerkingsverband is in de praktijk niet in staat om zulke zorg te bieden, 
al was het maar omdat die ten koste zou gaan van de ‘eigen leerlingen’ van de 
betrokken partners. 

3. VSA begrijpt niet hoe de nieuwe beoogde stichtingsruimte te rijmen valt met de 
mogelijkheid bij bestaande scholen om een aanvraag te blokkeren bij meer dan 10% 
leerlingverlies (art 74c). Zullen bestaande scholen deze mogelijkheid niet misbruiken? 

4. VSA is het niet eens met de macht die wordt toebedeeld aan het regionale 
samenwerkingsverband van schoolbesturen. Schoolbesturen worden hiermee 
gedwongen tot een monopoloïde vorm van samenwerking die uiteindelijk hun eigen 
integriteit ondergraaft. Ze moeten namelijk tegelijk beslissen over hun eigen scholen 
en over de ruimte voor concurrerende scholen. Dit is een perverse opdracht die de 
wetgever niet mag opleggen aan integere schoolbestuurders. Als het wetsvoorstel 
‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ realiteit wordt, is het bij wet opgelegde 
samenwerkingsverband overbodig. Een alternatief is de eerder door VSA aanbevolen 
figuur van een scholenloods met doorzettingsbevoegdheid (zie de brief van VSA aan de 
Tweede Kamer van 12 januari 2012). 

 
Wij hopen dat u hiermee uit de voeten kan en zijn gaarne bereid tot een nadere toelichting of 
om anderszins vanuit onze expertise mee te denken met de verdere stappen om het 
onderwijsaanbod te verbeteren. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Krijn van Beek 
voorzitter 
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