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Voorwoord

Het voornemen om een proefschrift te schrijven over het particulier
onderwijs bestond reeds geruime tijd. Voornemens kunnen lang duren, zeker
wanneer men andere zaken voor laat gaan omdat die 66k erg leuk zijn om
te doen. De keuze om gedurende een vijftal jaren een functie te bekleden
in het bestuur van de universiteit drong de aandacht voor het boek soms
wel heel ver weg. De betrokkenheid bij het onderwijsrecht en de wens om
het vrijwel onontgonnen terrein van het particulier onderwijs meer in dat
recht een plaats te geven, zorgden er uiteindelijk voor dat, toen de
vergadertafel verlaten kon worden, dejuiste mensen mij enthousiast wisten
te maken om te gaan schrijven. Het sabbatical year gaf mij de rust om met
veel plezier in archieven, bibliotheken en studeerkamer op zoek te gaan
naar het particulier onderwijs. De jaren dat ik minder aan het onderzoek
was toegekomen bleken onverwacht een rijpingsproces verborgen te hebben.
Gedachten vloeiden soms sneller uit de pen dan ik vermoed had. Het enthou-
siasme en vertrouwen van mijn beide begeleiders, Ernst Hirsch Ballin en
Herman Hermans, waren daarbij onontbeerlijk. Zij voorkwamen dat ik
teveel de ruimte zocht en de diepte vergat.

Het schrijven van een boek gebeurt zelden nog met de pen waarover ik
zojuist sprak. Ook ik begeef mij sinds enige jaren in een wereld van
megabytes en harddisk. Met het schrijven van dit boek is mijn geloof in
het wonder van de computer wel groter geworden. Helaas kan ik dat niet
zeggenvande vertrouwdheidermee. Collega/kamergenootWim Voermans
was in dat opzicht mijn toeverlaat en voorkwam al te grote rampen. Hans
Peters toonde zich wederom een meester om het boek in goede en mooie
banen naar de uitgever te leiden. Ook de vertaling van de samenvatting
heb ik gelukkig aan de deskundige handen van Ineke Sijtsma over kunnen
laten.

Voor mijn onderzoek was het essentieel dat ik enigszins vertrouwd raakte
met het ook voor mij nog vrij onbekende terrein van het particulier
onderwijs. De gesprekkendie ik gevoerd heb metvele mensenuit'hetveld'
waren zonder uitzondering aangenaam en erg nuttig. In het bijzonder wil
ik Henk de Graaff van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
bedanken voor zijn voortdurende bereidheid om allerlei vragen op elk
moment te beantwoorden. Ook de medewerkers van de verschillende
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Voorwoord

archieven die ik bezocht heb hielpen mij enorm op weg. In het bijzonder
wil ik hier de medewerkers van het archief van het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen noemen. Van de 'correctoren' wil ik vooral Leen
bedanken voor de vele (vakantie)tijd die hij stak in het minitieus controleren
van het manuscript op tikfouten en andere ongerijmdheden.
Tenslotte nog iets over thuis. Doordat degene die altijd dichtbij is uit eigen
ervaring weet wat het betekent om een proefschrift te schrijven, voelde
zijn volle steun in dagen van twijfel nog meer als vanzelf aan.

Ik heb in grote vrijheid dit boek kunnen schrijven. Ik besef dat ik zeer
bevoorrecht ben dat mij de vrijheid gelaten is.  Dat ik de mogelijkheden
kan grijpen om mij in die vrijheid steeds weer verder te ontwikkelen heb
ik aan mijn ouders te danken.

Tilburg, september 1994

Hugo Backx
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1        Algemeen

Aandacht voor en onderzoek naar de werking van de onderwijswetgeving
betreffen doorgaans het onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd.
Dat is ook niet verwonderlijk. Het onderwijs dat in de onderwijswetten
is geregeld betreft vrijwel uitsluitend de door de overheid gefinancierde
voorzieningen. Dit bekostigingselement vormt een overheersend kenmerk
vandeonderwijswetgeving. Onderzoeknaarditreguliereonderwijs(beleid)
ligt dan ook voor de hand.

Onderwijs wordt in ons land niet uitsluitend verzorgd door instellingen
die door de overheid worden bekostigd. Het zeer diverse aanbod van de
niet door de overheid gefinancierde instellingen neemt in het geheel van
educatieve voorzieningengeenonbelangrijke plaats in. Voor velenbetekent
het bestaan van deze instellingen de enige mogelijkheid om zich te laten
om-, her- ofbijscholen. Zij krijgen daarmee alsnog een kans hun mogelijk-
heden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

In het niet door de overheid bekostigd onderwijs- meestal aangeduid
als particulieronderwijst -concentreert het aanbodzichop beroepsgerich-
te cursussen op het niveau van het voortgezet onderwijs. Op het terrein
van de volwasseneneducatie en het secundair beroepsonderwijs wordt aan-
genomen dat het particulier onderwijs inmiddels even groot is als het onder-
wijs dat door de overheid bekostigd wordt, zo niet groter. Daarbij moet
wel in het oog gehouden worden dat het in de particuliere onderwijssector
om zeer verschillende (soorten) instellingen gaat: grote instituten met
tienduizenden cursisten, professionele bedrijfsopleidingen, omvangrijke
branche-instituten of kleine familiebedrijUes die enkele cursussen aanbieden.
Het is niet eenvoudig om de precieze omvang van deze sector aan te geven.
De grote diversiteit en de geringe bereidheid van de veelal op commerciele
basis opererende instellingen om gegevens te verstrekken, zijn daar debet

1    Op deze aanduiding komen we zo dadelijk terug.
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aan. Schattingen wijzen in de richting van ongeveer 1500 bedrijven die
zo'n 15.000 cursussen verzorgen.2

De belangstelling voor het particulier onderwijs is lange tijd op de
achtergrond gebleven. Vanuit het reguliere onderwijs werd het particuliere
onderwijs als iets wezenlijk anders beschouwd dan het eigen onderwijs.
Het feit dat dit onderwijs uit commerciele overwegingen werd aangeboden
(6n aangeprezen) was lange tijd een reden voor velen in het reguliere
onderwijs om zich verre van deze particuliere sector te houden. De laatste
jaren is hierin echter een kentering waar te nemen. De belangstelling voor
hetparticulier onderwijs neemt toe. Hetbetreft hier zowel de interesse voor
de doelgroep waarop hetparticulieronderwijs zich richt, als de mogelijkhe-
dendie gezien wordenomparticuliere onderwijsinstellingen inte schakelen
bij het verwezenlijken van overheidsdoelstellingen. Eigenschappen van het
particulier onderwijs worden de laatste jaren steeds vaker overgenomen
in het reguliere onderwijs. Zo verzorgen scholen in het regulier algemeen
voortgezet onderwijs steeds vaker geconcentreerde eindexamencursussen
en wordt ook het door de overheid bekostigd onderwijs in toenemende mate
in modulen ingedeeld. In recente regeringsvoorstellen met betrekking tot
het secundair beroepsonderwijs ende volwasseneneducatie krijgt de relatie
van het particulier onderwijs met het regulier onderwijs tevens meer aan-
dacht. De overheid herbezint zich op haar positie ten opzichte van het
particulieronderwijs. Naar hetzich laat aanzien zullen inde toekomstbeide
onderwijsvormen (bekostigd en niet-bekostigd) meer met elkaar in verband
gebracht worden. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor de bestaande
regelgeving die reeds sedert enige decennia de relatie tussen de overheid
en het particulier onderwijs regelt.3 Sinds de Tweede Wereldoorlog is de
overheid bereid gebleken zich te bemoeien met een erkenningsregeling van
particuliere instituten, eerst door in een particuliere toezichtsorganisatie
te participeren, later door zelf deze instellingen te erkennen en er toezicht
op uit te oefenen.

De bemoeienis van de overheid (vroeger, nu en straks) met het niet
door de overheid bekostigd onderwijs staat in dit onderzoek centraal. We
richten ons daarbij vooral op het door de overheid erkend onderwijs. Het
door de overheid gevoerde onderwijsbeleid ten aanzien van het particulier
onderwijs wordt vooral aan de hand van het optreden van de wetgever bestu-

2      Zie o.a. H.M. Bronneman-Helmers, Volwasseneneducatie tussen markt en overheid, p. 79,
Rijswijk 1992 (SCI').

3     De consequenties hiervan zijn o.a. terug te vinden in het op 29 juni 1994 bij de Tweede
Kamer ingediende wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs (WEB), TK, vergaderjaar 1993-
1994, 23778, nrs. 1-2.
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deerd. De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)4, staat daarbij
in het middelpunt van de (onderzoeks)belangstelling.

Alvorens de probleemstelling van het onderzoek en de verschillende
hoofdstukken worden uiteengezet (paragraaf 4), wordt in deze inleiding
getracht het niet door de overheid bekostigd onderwijs in kaart te brengen
(paragraaf 2). Aldus wordt de plaats van het erkend particulier onderwijs
in het geheel van het niet bekostigd onderwijs zichtbaar. In paragraaf 3
zal het erkend onderwijs met behulp van cijfers nader getypeerd worden.

De aanduiding van het niet door de overheid bekostigd onderwijs
verdient nog enige aandacht. De grote diversiteit van dit onderwijs heeft
ertoe geleid dat in publikaties verschillende termen gebruikt worden om
aan te geven dat het onderwijs betreft dat niet door de overheid bekostigd
wordt. Zo worden benamingen gebezigd als: particulier onderwijs, niet
bekostigd onderwijs, privaat onderwijs, commercieel onderwijs, niet door
de overheid bekostigd onderwijs, niet-regulier onderwijs.

Het meest gangbaar is de term 'particulier onderwijs'.5 Ook in dit boek
bestaat een voorkeur voor dit begrip. Om verdere begripsverwarring te
voorkomen zal aangegeven moeten worden wat onder 'particulier onderwijs'
wordt verstaan. Wij definitren het als volgt: het niet door de overheid
bekostigd onderwijs dat niet in enig institutioneel verband staat met de
overheid. Met 'bekostigd/gefinancierd' wordt bedoeld dat het merendeel
van de kosten door de overheid gedragen wordt: de instelling is grotendeels
afhankelijk van de bekostiging door de overheid. Daaronder wordt niet
verstaan het verlenen van specifieke subsidies of opdrachten.

Wanneer wij over 'particulier onderwijs' spreken dan doelen we op
het grote diverse particuliere onderwijsveld waartoe ook het door de
overheid erkend onderwijs behoort. Vanwege de grote diversiteit van de
sector is voor een ruime definitie van het begrip gekozen: naast het erkend
en niet erkend onderwijs vallen er in beginsel ook de bedrijfsopleidingen
endedoor deoverheid aangewezen instellingen onder. Alleen het contract-
onderwijs dat vanuit het regulier onderwijs wordt aangeboden en de
geprivatiseerde instellingen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van
overheidssubsidies, worden er niet toe gerekend. Dit onderwijs is te zeer
institutioneel verbondenmet de overheid om particulier genoemd te kunnen
worden.

4     Wet van 4 juli 1985, Stb. 407.
5    Zo ook CBS-statistieken: Volwasseneneducatie, particulier onderwijs.
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2             Een schets van verschillende vormen van het particulier onder-
Wijs

Zoals hierboven reeds werd aangegeven is het niet goed mogelijk exacte
cij fers te geven over de omvang en de omzet van het particulier onderwijs.
De meeste gegevens die bekend zijn betreffen het erkend onderwijs.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert sedert 1947 gegevens
over het (door het toenmalige privaat toezicht erkend) schriftelijk onderwijs.
Sinds begin jaren tachtig zijn die gegevens uitgebreid met het erkend buiten-
schools mondeling onderwijs. Sinds kort (1988) publiceert het CBS ook cijfers
over bedrijfsopleidingen. Daarnaast houdt het Centrum voor Documentatie en
Voorlichting over Bedrijfsexterne Opleidingen (CEDEO) een databank van
bedrijfsopleidingen bij en publiceert het jaarlijks het DEO-boek waarin
bedrijfsopleidingen geinventariseerd staan die aan een aantal CEDEO-criteria
voldoen.

Voor heel het particulier onderwijs geldt dat het geconfronteerd wordt met
de gevolgen van overheidsbeleid en wetgeving in het algemeen. Dat betreft
zowel het algemene overheidsbeleid (b.v. milieu, arbeidsrechtelijke en
fiscale zaken) als dat met betrekking tot het onderwijs. De wijze waarop
de overheid vorm geeft aan het reguliere beroepsonderwijs, is direct van
invloed op de rol die het particulier onderwijs op dit gebied kan spelen.
Veelal zal het particulier onderwijs datgene bieden waaraan het reguliere
onderwijs niet toekomt of, mede vanwege zijn taak van algemene vorming,
niet kan aanbieden.

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan bod de bedrijfs-
opleidingen, het aangewezen onderwijs, het erkend onderwijs en het niet
erkend onderwijs. Bij deze opsomming moet beseft wordendat overlappin-
gen nogal eens voorkomen. Erkende en niet erkende instituten kunnen
optredenals (externe)bedrijfsopleidingen, aangewezen instellingenkunnen
daarnaast (via een gelieerde rechtspersoon) een erkenning hebben. De relatie
van de overheid met het erkend en aangewezen onderwijs is evident. De
band vandeoverheid met het niet erkend onderwijs isbeperkt. Deoverheid
zal zich doorgaans weinig inlaten met interne opleidingen in bedrijven,
externe bedrijfsopleidingen daarentegen kunnen weer wel een band met
de overheid hebben, o.a. door middel van een erkenning.

2.1 Bedrijfsopleidingen

Met de toenemende arbeidsmarktgerichtheid van de volwasseneneducatie,
is de laatste jaren de aandacht voor de bedrijfsopleidingen toegenomen.
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Aalders omschrijft bedrijfsopleidingenals 'doelgerichte leerprocessen, niet
vallende onder het regulier onderwijs, voor een bepaalde groep werknemers,
op een vooraf bepaalde plaats en tijd, waarbij het organisatiebelang voorop
staat'.6

Uit statistieken van het CBS blijkt dat in Nederland 3 miljard gulden
wordt uitgegeven aan bedrijfsopleidingen in de particuliere sector.7 In die
sector wordt  65 %   van de opleidingen  door de bedrijven zelf (intern)
verzorgd  (met  voor  35 % steun van particuliere instituten)  en  35 %  door
opleidingen buiten het bedrijf (extern). Van de externe verzorgers bestaat
59% uit particuliere instituten en 23 % uit branche-opleidingen. Bij de rijks-
overheid wordt 53 % intern verzorgd. Daarbij wordt tevens steun verleend
door particuliere instituten en branche-opleidingen. Van de extern ingehuur-
de opleidingen wordt 79% door particuliere instituten verzorgd.

Bedrijfsopleidingen zijn meestal gericht op bijscholing. De cursussen
die in dit kader worden gegeven duren meestal kort (minder dan een maand).
De omvang en structuur van de bedrijfsopleidingen verschillen sterk per
bedrijfstak en branche.

2.2 Het aangewezen onderwijs

De minister van Onderwijs en Wetenschappen kan in het voortgezet en hoger
onderwijs instellingen die meestal niet door de overheid bekostigd worden,
aanwijzen als bevoegd om diploma's uit te reiken die eenzelfde maatschappe-
lijke status hebben (civiel effect) als diploma's die door het reguliere onder-
wijs worden uitgereikt.8 De instelling moet daartoe wel aan een reeks van

6 M.J.A.M. Aalders, Bedrijfsopleidingen - organisatie en financieringsstructuur, Rotterdam
1994, p. 7. Een aantal belangrijke kenmerken van de door Aalders gebezigde ornschrijving
is terug te vinden in de definitie die het CEDEO hanteert: 'binnen het organisatiebeleid
passende voorzieningen op het gebied van scholing, training en vorming die erop gericht
zijn bij leden van arbeidsorganisaties doelgerichte leerprocessen te realiseren in het kader
van hun functie, functioneren of loopbaan in de organisatie': DEO-boek 1993 CEDEO,  p.
13.

7 Volwasseneneducatie, Bedrijfsopleidingen 1990, deel 1, Particuliere sector, 's-Gravenhage
1992. Het CBS publiceert ook gegevens van bedrijfsopleidingen bij de bestuurlijke rijks-
overheid, zie: Volwasseneneducatie, Bedrij fsopleidingen 1990, deel 2. Uit die tabellen blijkt
dat de rijksoverheid jaarlijks 252 miljoen aan opleidingen uitgeeft (exclusief het ministerie
van  Financi8n).

8    Het komt voor dat aangewezen instellingen w81 door de overheid bekostigd worden. Zie
Wet van 23 december 1988, Stb. 682, in het bijzonder artikel XIII, eerste en tweede lid.
In deze wet wordt o.a. de subsidiering van de aangewezen theologische faculteiten van een
wettelijke grondslag voorzien. Zie Onderwijsbegroting 1994: TK, vergaderjaar 1993-1994,
23400 hoofdstuk VIII, nr. 2, p. 259.
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wettelijke voorwaarden voldoen die vooral de inrichting van het onderwijs
betreffen: Een aangewezen instelling kan niet in aanmerking komen voor
een erkenning: artikel 2, eerste lid, derde volzin, WEO sluit een dergelijke
erkenning uit.

Sommige instellingen die krachtens de WVO zijn aangewezen hebben via een
aparterechtspersoontevens eenerkenning. Hierdoorwordtnogaleens deindruk
gewekt dat een instelling zowel een erkenning als een aanwijzing heeft. Met
de inwerkingtreding in 1993 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk ondermek (WHW) in 1993, is de aanwijzing van een particuliere instelling
die volgens die wet verleend kan worden in de plaats gekomen van de erkenning
die voor die tijd krachtens de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)
afgegeven kon worden. De reikwijdte van de WEO is daartoe gewijzigd.

Het aanwijzen van instellingen vindt zijn oorsprong in het hogeronderwijs.
De wettelijke mogelijkheid om een bijzondere (dat wil zeggen een niet van
de overheid uitgaande) universiteit aan te wijzen als bevoegd om diploma's
af te geven met civiel effect, vormde de eerste stap naar de gelijkstelling
tussen openbare en bijzondere universiteiten. Door de inspanningen van
dr. A. Kuyper werd de Hoger Onderwijswetm in 1905 zodanig gewijzigd
dat 'stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen worden
aangewezen als bevoegd eene bijzondere universiteit te hebben, die ten
aanzien van uitdrukkelijk in de aanwijzing te vermelden, door haar te
verleenen, doctorale graden, gelijke rechten heeft als de Rijksuniversitei-
ten'." Spoedig daarna werd  in  1920 de aanwijzingsmogelijkheid  ook  in
de Wet op het middelbaar onderwijs opgenomen. 12 In latere wetgeving

9    Zie artikelen 56-59 Wet op het voortgezet on(lerwijs (WVO), Wet van 14 februari 1964,
Stb. 40 en artikelen 1.11-1.12 en 6.9-6.12 vande Wet op hethogeronderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek (WHW), Wet van 8 oktober 1992, Stb. 593.

10  Wet van 28 april 1876, Stb. 102.
11   Artikel 184, ingevoegd bij Wet van 22 mei 1905, Stb.  141. Het betrof hier de artikelen

184-200 van de HO-wet.  Voor een uitvoerige beschrijving van de introductie van de aanwij-
zingsbevoegdheid in de HO-wet zie: J. Donner, De vrijheid van het bijzonder wetenschappe-
lijk onderwijs, Zwolle 1978, pp. 53-67.

12   Bij Wet van 1 maart 1920, Stb. 106, werd artikel 45 tredecies ingevoegd dat luidde: 'Door
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, kunnen bijzondere hoogere burgerscholen
met vij fjarigen- en vierjarigen cursus jaarlijks aangewezen worden, als bevoegd aan hare
leerlingen, die het onderwijs in de hoogste klasse tot het einde van den cursus hebben gevolgd,
gelegenheid te geven om, op dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als de leerlingen
der openbare hoogere burgerscholen, na afgelegd eindexamen het getuigschrift, bedoeld
in artikel 55, te verkrijgen'. Opvallend isdat de aanwijzing jaarlijks verleend moest worden.
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van het voortgezet en hoger onderwijs is de aanwijzingsmogelijkheid gehand-
haafd.13

Het ligt in het voornemen van de wetgever om in het secundair beroepsonderwijs
en in de volwasseneneducatie, net als in het hoger onderwijs, de erkenning
volgens de WEO te laten vervallen, en te vervangen door een soort aanwijzing.
In de WHW gaat het om een volwaardige aanwijzing van de instelling, in de
voorstellen met betrekking tot het beroepsonderwijs betreft het de registratie
van een opleiding in een Centraal register van beroepsopleidingen. De WEO
zal in die plannen nog slechts gelden voor een beperkt aantal particuliere
opleidingen. 14

2.3 Het erkend onderwijs

Op dit particulier onderwijs richt zich in hoofdzaak het onderhavige onder-
zoek. Het betreft hier het onderwijs van particuliere instellingen die zich
vrijwillig onder rijkstoezicht hebben geplaatst. De instellingen dienen daartoe
aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen die opgenomen zijn in de Wet
op de erkende onderwijsinstellingen (WEO). Thans zijn er volgens de laatste
gegevens 224 onderwijsinstellingen door de overheid erkend.15 Hieronder
zijn zowel instellingen te bespeuren die uitsluitend schriftelijk onderwijs
verzorgen als instellingen die alleen buitenschools mondeling onderwijs
aanbieden. Ook mengvormen komen voor.

13     In de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO, Wet van 22 december 1960, Stb. 559)
van 1960 werden de inmiddels aangewezen universiteiten in de wet opgenomen. De
aanwijzingsmogelijkheid bleef daarnaast bestaan.  Deze werd vooral gebruikt voor theologische
faculteiten. Zie Donner (1978) p. 198. Ook in de WWO die in 1986 werd ingevoerd (Wet
van 25 september 1985, Stb. 562) werd de aanwijzingsmogelijkheid gehandhaafd: artikelen
219-223 alsmede in de Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO, Wet van 10 januari
1985, Stb. 80) artikelen 171-174. Opvallend is dat met de WWO 1960 de verplichting in
de wet is gekomen voor niet door de overheid bekostigde instellingen om zich bij de minister
te meldenen verslag uit tebrengen: zie ook artikelen54-55 WVO, 170WHBO en224 WWO
1986. In de WHW is deze verplichting weer verdwenen.

14 Het betreft hier het wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs dat injuni  1994 bij de Tweede
Kamer is ingediend: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nrs. 1-2. In dit voorstel wordt
het particulier onderwijs de mogelijkheid geboden, indien zij  in de kwalificatiestructuur van
de wet valt, om op gelijke voet met het regulier onderwijs examens af te nemen en diploma's
uit te reiken. Inhoofdstuk 3 (par. 2.5) enhoofdstuk 6 (par. 8) wordt opdit voorstel uitgebreid
stilgestaan.

15   Lijst van erkende instellingen, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 31 mei 1994.
Deze lijst is opgenomen in Bijlage II. Het Landelijk Dienstverlenend Centrum (LDC)
publiceert regelmatig een brochure met daarin alle erkende instellingen: Overzicht erkend
onderwijs, laatstelijk verschenen in oktober  1993.
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2.4 Het niet erkend onderwijs

Slechts een beperkt aantal instellingen voor particulier onderwijs hebben
een erkenning van de overheid. Naast de 224 erkende instellingen zijn er
nog veel, onderling sterk verschillende instellingen die zo'n erkenning niet
hebben. Precieze getallen zijn daarvan niet bekend. 16

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een instelling niet erkend is. Het
niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden is zo'n reden. Daarnaast hecht niet
elke instelling aan het predikaat van de overheidserkenning. De erkenning stelt
zich mede ten doel de instelling naar buiten toe een bonafide indruk te geven.
Het kan zijn dat een instelling dat op een andere manier weet te bereiken. We
zullen later in het onderzoek zien dat instellingen in toenemende mate belang
gaan hechten aan een eigen (internationale) branche-erkenning.

Naast de instellingen die wij volgens de in de vorige paragraafgeformuleer-
de definitie tot het particulier onderwijs rekenen, moeten volledigheidshalve
nog twee soorten onderwijs genoemd worden die niet door de overheid
bekostigd worden en die in onze definitie niet tot het particulier onderwijs
behoren. Hier wordt gedoeld ophet tegenbetaling aanbieden vancursussen
door het regulier onderwijs (de contractactiviteiten) en het onderwijs dat
door private instellingen wordt aangeboden maar in overwegende mate
afhankelijk is van opdrachten van de overheid. 17

De contractactiviteiten zijn voor oIls onderzoek toch van belang. De
laatste tijd wordt vooral door reguliere instellingen van middelbaar
beroepsonderwijs contractonderwijs aangeboden. Zij begeven zich daarmee
op de markt die v66r die tijd uitsluitend door het particulier onderwijs werd
bediend. Voor hetparticulier onderwijs betekent dit een concurrentiefactor
van belang. Sinds 1989 heeft de wetgever demogelijkheid vancontractacti-
viteiten in het reguliere voortgezet onderwijs verder uitgebreid.

16 Hierondervallenookweerdebedrijfsopleidingen. Eenindicatiehierovergeefthet DEO-boek
vanhetCEDEO. Daarinstaan ruim 350 instellingengenoemddie extemebedrijfsopleidingen
verzorgen. CEDEO hanteert zijn eigen criteria om instellingen op te nemen. Zo moeten
zij in de CEDEO-definitie van 'bedrijfsopleidingen' vallen en meet, dan Un organisatie dienen:
zie DEO-boek 1993, p. 15.

17    Te denken valt aan de vele zelfstandige scholingsinstituten waarvan vooral de overheid gebruik
maakt zoals de Bestuursacademies, het Rijksopleidingsinstituut (ROI) ende Stichting Studie-
centrum Rechtspleging (SSR). Veelal zijn deze instellingen de laatste jaren geprivatiseerd
nadat zij eerder onderdeel uitmaakten van de overheid.
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3         Het erkend particulier onderwijs in cijfers

Sinds 1947 publiceert het CBS gegevens over het erkend schriftelijk onder-
Wijs.18 Om een indruk te krijgen van de plaats van het erkend onderwijs
in het totale onderwijsbestel, wordt het allereerst vergeleken met het
reguliere onderwijs.

In 1990 volgden in Nederland 3.532.000 leerlingen onderwijs in
reguliere, door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. Van hen namen
er 425.000 deel aan deeltijdonderwijs. In 1990 werden in het erkend
onderwijs 396.000 cursisten geteld.19 Daarmee is het aantal cursisten in
het erkend onderwijs, bijna net zo groot als in het reguliere deeltijdonder-
Wijs.

Het door de overheid erkend particulier onderwijs wordt verzorgd door
uiteenlopende instituten die zeer verschillende soorten cursussen aanbieden.
Het betreft instellingen van 100.000 cursisten of meer maar ook bedrijven
met slechts enkele honderden cursisten. Het aanbod van cursussen varieert
van bloemschikken en broodbakken tot bedrijfseconomie en strategisch
management. Ook de prijzen zijn zeer verschillend.20 In Bijlage IV wordt
een overzicht gegeven van het soort cursussen en van de aantallen cursisten
in het erkend onderwijs.

In 1990 verzorgden er 40 instellingen schriftelijk onderwijs en waren
er 129 die uitsluitend mondeling onderwijs aanboden.21 Het aantal erkende
instellingen voor schriftelijk onderwijs schommelt sinds 1970 rond de 40.22
In Bijlage II is een lijst opgenomen van de erkende instellingen.

18    Tot de jaren zeventig gebeurde het incidenteel. Vanaf 1973 worden jaarlijks cijfers gepubli-
ceerd over het erkend schriftelijk onderwijs. Het buitenschools mondeling onderwijs wordt
sinds 1983 jaarlijks geenqu6teerd. Na de invoering van de WEO in 1986 zijn de gegevens
vanhet erkend onderwijs gezamenlijk (schriftelijken mondeling) opgenomen indejaarlijkse
CBS-publikatie 'Volwasseneneducatie, particulier onderwijs'.

19 Zakboek onderwijsstatistieken 1992, CBS 1993.
20 Sommige cursusprijzen kunnen oplopen tot tienduizenden guldens. Zo is een schoolgeld

van ruim 30.000 gulden voor een particuliere mavo-havo-vwo school niet ongebruikelijk.
21   In de tabellen van 1991 en 1992 is nog geen onderscheid gemaakt tussen instellingen van

schriftelijk of mondeling onderwijs.
22     Vanaf 1973 venicht de overheid de erkenningen.  V66r dat jaar lag het aantal erkenningen

iets hoger: in 1947 werden door de Stichting Inspectie Schriftelijk Onderwijs (ISO) 37
instellingen erkend, in 1957, 55 en in 1966, 43: zie M.D. van Wolferen, Het toezicht op
het scI: riftelijk on(lerwijs, in: Het schriftelijk onderwijs in Nederland, Leiden 1968, p. 63.
In 1947 werden bijna 90.000 cursisten geteld in het schriftelijk onderwijs, in 1986 waren
er dat 100.000 meer: 187.000. Sin(is 1970 schommelt het aantal cursisten in het schriftelijk
onderwijs rond de 200.000.
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In 1992 volgden in het erkend particulier onderwijs bijna 400.000 cursisten
onderwijs: 208.424 inhet schriftelijk onderwijs en 190.457 inhetbuitenschools
mondeling onderwijs.21 Het aantal cursistenbleefdaarmee in 1992 in het schrif-
telijk onderwijs op hetzelfde aantal als hetjaar daarvoor. De stijging van het
aantal cursisten in het schriftelijk onderwijs die in 1989 en 199024 plaats had,
was in 1991 alweer verdwenen. In het mondeling onderwijs daarentegen is in
de CBS-tabellen nog een constante stijging van het aantal inschrijvingen waar
te nemen. In 1989 en 1990 waren er resp. 129.214 en 157.951 cursisten in
het erkend mondeling onderwijs. Deze groei betekent niet noodzakelijkerwijs
dat ook het aantal cursisten in dit onderwijs daadwerkelijk toeneemt. Door de
gefaseerde invoering van de erkenningen in het mondelinge onderwijs vanaf
1986, neemt het aantal erkenningen nog steeds toe. Daarom vertoont het aantal
cursisten in het erkend onderwijs eveneens een toename.

Naar verluidt- precieze cijfers zijn daarvan nog niet beschikbaar - zal
het aantal cursisten in het erkend particulier onderwijs in 1993 verder
terugvallen.25 Als belangrijkste oorzaken daarvoor gelden de toegenomen
concurrentie van het contractonderwijs in het reguliere onderwijs, het steeds

meer opnemen van vakgerichte cursussen in het curriculum van het reguliere
onderwijs en de algehele scholingsgraad die de afgelopen jaren onder de
bevolking is toegenomen. Aanstaande overheidsmaatregelen zoals het
wijzigen van de vestigingswetgeving en het laten vervallen van staats-
examens in het hoger beroepsonderwijs, zullen waarschijnlijk tot een nog
grotere daling leiden. Dit onderwijs is daarnaast over het algemeen conjunc-
tuurgevoeliger dan het reguliere onderwijs.

De meeste belangstelling geniet zowel in het schriftelijk als in het
mondeling onderwijs het administratief-economisch-commercieel onderwijs.
In het schriftelijk onderwijs neemt  43 %   van het aantal cursisten  deel  in
dit soort onderwijs,  in het mondeling onderwijs is dat zelfs 71 %.26 Vooral
de toename van het informatica-onderwijs heeft het aantal van dit soort

23 Volwasseneneducatie, particulier onderwijs 1992, CBS 1993. Het CBS hanteert een bijzondere
definitie van het buitenschools mondeling onderwijs. Zij rekent daaronder niet alleen de
erkende instellingen maar ook de instellingen die niet erkend zijn maar wel lid zijn van de
Vereniging voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO).

24   In 1989 waren er 226.462 cursisten geteld en in 1990 zelfs 237.501.
25   De Volkskrant, bijlage 'Leergeld', 6 april 1994, p. 5. De krant put uit (nog met gepubli-

ceerde) CBS-gegevens.
26  Hieronder is te verstaan bedrijfskunde, management, secretarieel, bedrijfsadministratie,

informatieverwerking, bedrijfscorrespondentie, commercieel, detailhandel: zie tabel 2, Volwas-
seneneducatie, particulier onderwijs 1992, CBS 1993, p. 5. In de bijlage 'Leergeld' van
De Volkskrant van 6 april 1994 wordt gemeld dat naar verwachting in 1994 de cursussen
leidinggeven, talen en kwaliteitsmanagement de boventoon zouden gaan voeren.
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cursussen enorm doen stijgen. Dit is ten koste gegaan van de cursussen
algemene vorming. 27

Van de 1400 cursussen die in het schriftelijk onderwijs en de 2654 die
in het mondeling onderwijs in 1992 aangeboden werden, vonden de meeste
op het niveau van het voortgezet onderwijs plaats.28 Mondelinge ondersteu-
ning bij cursussen in het schriftelijk onderwijs wordt steeds belangrijker.
In  1947  vond dit bij  15 %  van de cursussen plaats,  in  1978  was dat 35 %
en in 1986 60%. Zowel in het schriftelijk als in het mondeling onderwijs
duren de meeste cursussen minder dan een jaar. 29

Bijna driekwart van de cursussen wordt afgesloten met een examen.
In de meeste gevallen wordt er een examen aangeboden met rijkstoezicht
(56% in het schriftelijk onderwijs, 46% in het mondeling onderwijs). In
het schriftelijk onderwijs wordt 34%  van de examens door de instelling
zelf afgenomen en 27 % door een aparte exameninstantie.  Bij het mondeling
onderwijs zijn die cijfers 23% en 38%.30 Inhet schriftelijk onderwijs leidt
14 %  van de cursussen op tot een staatsexamen, in het mondeling onderwijs
is  dat   1 0% .

In 1992 waren in het erkend particulier onderwijs 14.839 mensen
werkzaam: 6609 in het schriftelijk onderwijs, 8230 in het mondeling
onderwijs.31

4               Het onderzoek: de probleemstelling en de indeling van het boek

4.1      De probleemstelling

Het onderzoek betreft de plaats van het particulier, door de overheid erkend
onderwijs in het Nederlandse onderwijsbestel. Voor een goed begrip van

27     In 1970 werd nog 29% van het aantal (schriftelijke) cursussenop het terrein van de algemene
vorming gegeven,  in  1986 nog slechts  8% .

28     In het schriftelijk onderwijs zijn er 696 cursussen in te delen in voortgezet onderwijs, hogere
trap: 498 cursussen in het voortgezet onderwijs lagere trap en 206 bij het hoger onderwijs:
tabel 5, Volwasseneneducatie, particulieronderwijs 1992, CBS 1993, p. 7. In het mondeling
onderwijs betreft het 1375 cursussen die te plaatsen zijn in het voortgezet onderwijs hogere
trap; 896 cursussen voortgezet onderwijs lagere trap en 383 in het hoger onderwijs: tabel
13, Volwasseneneducatie, particulier onderwijs 1992, CBS 1993, p. 12.

29     In het schriftelijk onderwijs  85 %   en  in het mondeling onderwijs  90%. Zie tabel   3,
Volwasseneneducatie, particulier onderwijs 1992, CBS 1993, p. 6.

30     Tabel 3, Volwasseneneducatie, particulier onderwijs  1992,  CBS  1993,  p.  6.
31     Tabel 1, Volwasseneneducatie, particulieronderwijs 1992, CBS 1993, p. 5. Hierondervallen

zowel de directie-leden, als het docerend en het niet-onderwijzend personeel.
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het bestel is, zeker nu er meer toenadering gezocht wordt tussen het gesubsi-
dieerde en het niet gesubsidieerde deel, een nadere studie van het nog be-
trekkelijk onbekende terrein van het particulier onderwijs, van belang. De
rol van de overheid als wetgever staat bijzonder in onze belangstelling.
Door de overheid is sinds 1973 wetgeving in het leven geroepen om op
dit onderwijs toezicht te kunnen uitoefenen.

In het onderzoek zal worden getrachtde gronden waarop de regelgeving
op dit terrein berust, nader te verklaren en te typeren. Daardoor wordt een
beeld geschetst van het gevoerde overheidsbeleid ten opzichte van het
particulier onderwijs. Het ontstaan van de wetgeving neemt in het onderzoek
een belangrijke plaats in. De historische ontstaansgrond van het optreden
van de wetgever vormt een belangrijke bron bij de twee aandachtspunten
die vervolgens in het onderzoek aan bod komen: de kwaliteitszorg en de
noodzaak van regulering. Deze beide aandachtspunten worden hieronder
toegelicht.

De belangrijkste reden voor de wetgever om zich met het particulier
onderwijs te bemoeien, is de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs
geweest. De overheid beoogde de consument te beschermen tegen malafide
instellingen en de aanbieders van het (erkend) onderwijs te verplichten om
de kwaliteit van het aangebodene op peil te houden. De wijze waarop de
wetgever deze doelstelling heeft vorm gegeven krijgt in het onderzoek
bijzondere aandacht.

In het verlengde van het aandachtspunt betreffende de kwaliteit van
het onderwijs wordt de vraag gesteld naar de noodzaak van regulering door
de overheid. Was het noodzakelijkomhetstelsel vankwaliteitswaarborging
door middel van wetgeving in het leven te roepen? Hiermee komt de rol
van de overheid ten aanzien van het particulier onderwijs principieel aan
de orde. Waar mogelijk zal de plaats van het particulier onderwijs verge-
leken worden met de situatie in het reguliere onderwijs.

Samengevat kan de probleemstelling van het onderzoek als volgt worden
omschreven: op welke gronden heeft de wetgever regels gesteld omtrent
het niet door de overheid bekostigd onderwijs, en op welke gronden zouden
naar huidige opvattingen inzake de taak van de wetgever en in de huidige
omstandigheden daaromtrent regels gesteld moeten worden?

Het onderzoek richt zich hiermee op het gevoerde overheidsbeleid ten
opzichte van het particulier onderwijs. De wijze waarop de overheid door
middel van wetgeving haar beleidsdoelstellingen met betrekking tot deze
onderwijssector heeft vorm gegeven, staat mede aandehand van wetshisto-
risch onderzoek centraal. In het onderzoek wordt vervolgens de nadruk
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gelegd op de wijze waarop de kwaliteitszorg in deze onderwijssector door
middel van wetgeving bevorderd wordt. Tevens wordt de noodzaak van
het bestaan van de onderzochte regulering bestudeerd.

4.2 Het karakter en de methoden van het onderzoek

Zoals hierbovenuiteengezet richt het onderzoek zich op het overheidsbeleid
zoals dat vooral tot uiting  komt in wetgeving. Naast publikaties  in de
literatuur 2 werden vooral parlementaire stukken en wetgeving bestudeerd.
Ook verschillende interviews met betrokkenen bij het particulier onderwijs
vormden een belangrijke kennisbron. In Bijlage I is een lijst van de gevoerde
gesprekken opgenomen.

Het wetshistorisch onderzoek vormt een belangrijk facet in de studie.
Ten behoeve hiervan werden bronnen opgespoord in verschillende archieven:
het Gemeente-archief te Amsterdam, het Rijksarchief van de Provincie
Utrecht en het archiefvan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Hiermee is niet de pretentie gegeven dat het vruwel onontgonnen terrein van
de geschiedenis van het particulier onderwijs, volledig in kaart is gebracht. Dat
werd ook niet beoogd. Het archiefonderzoek heeft ectter veel nieuwe inzichten
geboden in het verhouding tussen de overheid en het particulier onderwijs.

Om enige kennis te verwerven over hoe erkende instellingen in eigen
regelgeving wettelijke voorschriften vertalen, werden 200 erkende instellin-
gen aangeschreven met het verzoek om hun reglementen en cursusvoorwaar-
den toe te sturen. De conclusies uit het bestuderen van het toegezonden
materiaal (van de 75 instellingen die gereageerd hebben) zijn vooral in het
zesde hoofdstuk terug te vinden.

Het manuscript werd op 1 juni 1994 afgesloten. Gegevens van latere
datum konden nog slechts beperkt worden meegenomen. 33

32   De bestudeerde literatuur wordt in de Lijst van aangehaalde literatuur weergegeven. In de
noten bij de tekst wordt, nadat de publikatie eenmaal voluit is genoemd, volstaan met het
noemen van de auteur en het jaartal van de publikatie.

33    Zo is het wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs, dat in juni 1994 bij de Tweede Kamer
werd ingediend (TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nrs. 1-2), nog zoveel mogelijk in
de teksten meegenomen. De nieuwe naam van het ministerie van onderwijs (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen) die in augustus 1994 door het kabinet Kok werd geTntroduceerd,
kon niet meer verwerkt worden.
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4.3            De  hoofdstukken34

Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk het ontstaan van de over-
heidsbemoeienismethetparticulierschriftelijkonderwijsbeschreven. Deze
bemoeienis leidde uiteindelijk in de jaren zeventig tot het in het leven roepen
van wetgeving. Het ontstaan van de wetgeving zal in het verloop van het
onderzoek een belangrijke bron zijn.

In hoofdstuk drie wordt de plaats besproken die het erkend onderwijs
in de overige onderwijswetgeving inneemt. De nadruk ligt op de wetgeving
op het terrein van de volwasseneneducatie en het beroepsonderwijs, de
contractactiviteiten in het reguliere onderwijs en de mogelijkheden die in
de onderwijswetgeving bestaan om het particulier onderwijs door de
overheid te laten aanwijzen. De recente discussies over de toekomstige plaats
van het particulier onderwijs in de onderwijswetgeving worden in dit
hoofdstuk reeds aangestipt.

In het vierde hoofdstuk wordt de relatie van het particulier onderwijs
met artikel 23 van de Grondwet besproken. De invulling van het toezicht,
de zorgplicht van de overheid op dit onderwijs en het Grondwetsartikel
als een sociaal grondrecht, komen daarbij vooral aan bod.

In hoofdstuk vijf van het boek wordt de thans geldende wettelijke
erkenningsregeling, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO),
op een aantal facetten nader besproken.

Tenslotte komt in het zesde hoofdstuk een aantal kernvragen aan bod:
slaagt het wettelijk erkenningsstelsel erin om de kwaliteit van het erkend
particulier onderwijs te beinvloeden en was het noodzakelijk dat daarvoor
wetgeving in het leven werd geroepen? Deze vragen worden vooral
beantwoord aan de hand van het historisch onderzoek alsmede in relatie
tot de huidige besturingsfilosofie in het onderwijs. Actuele inzichten in het
algemeen (onderwijs)wetgevingsbeleid komen daarbij aan de orde.

Het boek wordt in hoofdstuk zeven afgesloten met een samenvatting
en  conclusies.

34    Omdat in de verschillende hoofdstukken verwezen wordt naar bepalingen in de thans geldende

wettelijke erkenningsregelingen zijn deze regelingen opgenomen in Bijlage III.
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De geschiedenis: het ontstaan van de overheids-
bemoeienis met het particulier onderwijs

1        Inleiding

In dithoofdstuk wordtde geschiedenis vanhetparticulier onderwijs bespro-
ken. Daarbij wordtde aandacht vooral gericht op het schriftelijk onderwijs.
Ten aanzien van dit type onderwijs ontwikkelde zich het toezicht en werd
uiteindelijk wetgeving in het leven geroepen. Het particulier mondeling
onderwijs, dat als individueel onderwijs reeds lang bestond, speelde indeze
ontwikkeling geen enkele rol.  Er was weinig van bekend.  Pas in de jaren
tachtig zou er een wettelijke erkenningsregeling in het leven worden
geroepen voor het niet-schriftelijk particulier onderwijs.

De betekenis van het historisch onderzoek is tweeerlei. Het geeft een
indruk van het overheidsbeleid dat ten opzichte van het particulier onderwijs
gevoerd is en draagt in die zin bij tot meer inzicht in een (nog vrijwel
onbekend) deel van de onderwijsgeschiedenis. Daarnaast levert het onder-
zoek bruikbare inzichten op naar de werking en de noodzaak van wetgeving
in deze onderwijssector.

De inhoud van dit hoofdstuk is als volgt: allereerst zal in twee paragrafen
de periode tot 1970 behandeld worden. In paragraaf 2 komt de periode van
1890 tot 1940 aan bod, waarin het particulier onderwijs opkomt en groeit.
In de volgende paragraaf, die de periode 1940-1970 bestrijkt, wordt de
aanloop vanhetontstaan vanoverheidsbemoeienis centraalgesteld. Vervol-
gens wordt in de paragrafen 4 en 5 de totstandkoming van de Wet erkenning
instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO)1 en de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen (WEO) besproken.

Het erkend onderwijs laat anno 1994, zoals in de Inleiding werd
opgemerkt, een grote varieteit zien. Reeds lang bestaat in Nederland een
beeld van het erkend afstandsonderwijs dat wordt gevormd door grote pro-
fessionele instellingenmettienduizenden, soms wel honderdduizend cursis-
ten. Honderd jaar geleden was dat wel anders. Een enkele leraar begon

1    Wet van 13 december 1972, Stb. 746.
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toen, om wat bij te verdienen,  met een aantal leerlingen per post te commu-
niceren om hen (zelfgemaakte) lessen te laten volgen.

2 Dejaren 1890-1940: het ontstaan en de groei van het schriftelijk
onderwijs

De opkomst van hetparticulier, schriftelijk onderwijs in Nederland, dateert
- net als in andere westerse landen - van het einde van de vorige eeuw.
Individuele leerkrachten gingen rond 1890 cursussen aanbieden om hiermee
met name kantoor- en handelsbedienden bij te scholen in hun beroep. Zij
communiceerden met hun leerlingen hoofdzakelijk schriftelijk via de post.
Deze vorm van onderwijs, in de ontstaansperiode zo fraai aangeduid als
'onderwijs per correspondentie',   was  in  de   19de eeuw opgekomen  in
Engeland en in de Verenigde Staten. In die landen - zo zullen we nog
zien - vond reeds in die tijd instituutsvorming in het schriftelijk onderwijs
plaats.2 Weliswaar kwam het voor dat een onderwijzer zijn activiteit
aanduidde met de naam 'school', maar veelal bleef het initiatief toch een
eenmansbezigheid: De eerste initiatieven op het terrein van het schriftelijk
onderwijs kwamen tot stand in een tijd waarin het reguliere, door de
overheid gesubsidieerde beroepsonderwijs slechts aarzelend op gang kwam.

2.1 Het beroepsonderwijs in Nederland in de 19de eeuw

Het (individueel) schriftelijk onderwijs dat de verschillende leerkrachten
aan boden, droeg het karakter van vak- en beroepsonderwijs. In het
bijzonderbodenzij cursussen aan ophet terrein vanhandelsonderwijs, talen
en technisch onderwils.4 Daar was aan het einde van de vorige eeuw ook
veel vraag naar. Het reguliere onderwijs bleef met het aanbieden van deze
vakken achter. De sinds 1863 in het leven geroepen hogere burgerschool
(HBS), die ook een aantal meer beroepsgerichte vakken in haar onderwijs

2      In deze historische schets van het schriftelijk ondenzijs wordt gebniik gemaakt van het rapport

'Onderwijspercorrespondentie' uit 1908, opgestelddooreencommissievandeMaatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Dit rapport (hierna: Nutsrapport) gaat in op de ontwikkelingen
van het correspondentie-onderwijs in de VS en in tien Europese landen. Daarnaast geeft
het een overzicht van de initiatieven die in Nederland in die tijd op het terrein van het schrifte-
lijk onderwij S ondernomen werden. Het archief van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen
- en dus ook het rapport uit  1908- bevindt zich in het Gemeentearchief van Amsterdam,
onder dossiernummer  211.

3    De Postschool van A. Rauwerda te Stiens bij LeeuwaIden, zie Nutsrapport, p. 38 e.v.
4        Nutsrapport,  p.  41.
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had opgenomen, bleek al spoedig niet te kunnen voorzien in het opleiden
van toekomstige handelsbedienden en handelskooplui. Het achterwege blijven
van een toereikend stelsel van beroepsonderwijs hing samen met de
gebrekkige economische ontwikkeling die ons land in de vorige eeuw
doormaakte.

De industri8le ontwikkeling kwam in Nederland gedurende de vorige
eeuw later op gang dan in de ons omringende landen: Beschrijvingen van
hoe de sfeer in ons land gedurende de eerste helft van de  19de eeuw geweest
moet zijn, laten een somber en troosteloos beeld zien. Overheidsingrijpen
vond slechts weinig plaats.6 Het verval van handel en nijverheid, dat in
de 18de eeuw al was ingezet, zette na de Franse overheersing door.

Het leek dat het land onmachtig was zich van de ellende van stijgende
werkloosheid en armoede te ontdoen. 7 Naast de overheersende activiteiten in
de landbouw vond slechts huisnijverheid en het bevorderen van ambachtelijke
werkzaamheden plaats. De introductie van nieuwe produktietechnieken werd
slechts voorzichtig ter hand genomen.8 Naast een aantal belangrijke economische
oorzaken voor deze malaise9, wordt vooral het gebrek aan doelmatig onderwijs
genoemd als oorzaak van het feit dat ons land zich pas laat in de vorige eeuw
economisch moderniseerde.10 Arbeid werd in die dagen nog niet beschouwd
als een produktiefactor die men verder moest ontwikkelen. Als reactie op de

5      Hoe de Nederlandse nijverheid internationaal achterbleef wordt door verschillende auteurs
mede geconcludeerd uit resultaten die ons land boekte bij Wereldtentoonstellingen: I.J. Brug-
mans, Paardenkracht en Mensenmacht, Leiden 1983, p. 86, N.B. Goudswaard, Vijfenzestig
jaren nijverheidsonderwijs, Assen 1981, p. 80 en Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlands
Schoolwezen, Groningen 1960, p. 205.

6      Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief recht, bewerkt door W. Konij-
nenbelt en R.M. van Male, Utrecht 1993, p. 18.

7 Brugmans haalt het volgende citaat aan: 'In Noord-Nederland kan men een blad hooren vallen:
alles is zoo doodsch mogelijk', Brugmans (1983), p. 86. Bat:tels spreekt van 'een duffe,
saaie en benepen atmosfeer die in Nederland (...) heerste:  de tijd was klein en de mensen
waren klein', A.Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963, Groningen 1963, p.
1. Dodde spreekt vaneen'bedaard Nederlanci, N.L. Dodde, Beroepsonderwijs in Nederland
gedurende de 19de en 20ste eeuw, Rotterdam 1985, p. 6.

8       Het gebruik van stoommachines zette in Nederland, in tegenstelling tot Engeland en overige
Europese landen, pas na 1850 door.  Rond 1860 maakte slechts 5 % van de fabrieken gebruik
van stoommachines: Brugmans (1983), p. 83. Nederland kende in die tijd beperkte transport-
middelen, waaronder slechts twee spoorlijnen: Goudswaard (1981), pp. 76 en 79.

9      Zie hiervoor o.a.: J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen  1850 en  1914,
Epe 1968 enJ.H. van Stuyvenberg, Economischegroei in Nederland in de negentiende eeuw:
een terreinverkenning, in: Bedrij f en Samenleving, Alphen aan den Rijn/Brussel  1967,  pp.
195-225.

10   Goudswaard (1981), pp. 80-81 en Idenburg (1960), pp. 200 en 207. Beide auteurs noemen
tevens als oorzaak de mentaliteit van ondernemers en arbeiders die te behoudzuchtig zou
zijn  geweest.  Zie ook Bartels  (1963),  p.   1
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knellende, monopoliserende invloed van de gilden gedurende de vorige eeuwen

prefereerde men de volledige vrijheid van bedrijven om zelf te kiezen hoe het

personeel opgeleid zou worden."

Van een wijd verspreid opzetten van vakonderwijs was geen sprake.
12

Toen in 1863 de Wet op het Middelbaar Onderwijs (MO-wet) in het Staats-
blad verscheen, werd daarmee vooral een tientallen jaren voortslepende
discussie beslecht over de inrichting van het algemeen voortgezet onderwijs:
vakonderwijs viel daar niet onder.13 Een vak leer je niet op school maar
in de praktijk, was de algemene gedachte die nog tot ver in de 19de eeuw
opgeld deed.14

Met het gestaag groeien van de economie in de tweede helft van de
19de eeuw15 werd de behoefte aan het leren van een vak op school groter.
De verwachting dat daartoe scholing in het algemeen middelbaar onderwijs
voldoende zou zijn, werd al spoedig door de praktijk niet bewaarheid.

Markant is in dit opzicht de sterke opkomst van de ambachtsscholen. Zij kwamen

in de plaats van de door de wetgever bedachte burgerdagscholen die bijna
nergens van de grond kwamen. Ook de avondtekenscholen, waarvan veronder-
steld was dat zij met de inwerkingtreding van de MO-wet overbodig zouden
worden, bleven in een behoefte voorzien. Dat vooral het avondonderwijs sterk
in de belangstelling bleef staan was niet opmerkelijk. Met de groei van de

11   Goudswaard (1981), p. 5 en Idenburg (1960), p. 199.
12     Er waren door de overheid gesteunde tekenscholen die vooral in de avonduren handtekenen

en bouwkunde doceerden. Daarnaast hadden particuliere instanties Industriescholen in het
levengeroepen waaroplesgegevenwerd inreken- enmeetvakken, stereometrie, natuurkunde,
mechanica en werktuigkunde.  In 1863 waren er 50 tekenscholen, 9 industriescholen en 27
teken- en industriescholen: Goudswaard (1981), p. 184. Verder waren er nog spin- en
weefscholen. Technisch onderwijs was zeldzaam. Het ondeIWijS voor de arbeidersklasse
werd in die tijd vooral gezien als sociale armenzorg: Idenburg (1960), pp. 203-204.

13   Wet op het Middelbaar Onderwijs, Wet van 2 mei 1963, Stb. 50. De wet introduceerde
in artikel 12 burgerscholen, hogere burgerscholen, landbouwscholen en de polytechnische
scholen: Bartels (1963), p. 13. De wet is het werk van Thorbecke. Hij wees nadrukkelijk
het specifieke vak-en beroepsonderwijs van de hand: *Het is de meening niet voor eene
bepaalde industrie af te richten, noch de scholen tot werkplaatsen te maken. Hetgeen de
ondergeteekende voorstelt, is niet de practijk zelve in hare bijzonderheden te doen leeren,
maar  geest en zintuig  zoo te ontwikkelen  dat  zij  voor de practijk bekwaam worden'.  zie
citaat uit Bijlagen Handelingen Staten-Generaal, 1861-1862, p. 933 bij Bartels (1963) p.
7 en G. Bolkestein, 'De Wet van 2 mei 1863, Stb. No. 50', in: 'Het Vijftigjarig Bestaan

van de Wet op het Middelbaar Onderwijs', Amersfoort 1913, p. 19.
14 Brugmans noemt daarnaast de opvatting dat onttrekking aan de stand waartoe men behoorde

niet bevorderd moest worden: een ieder moest tevreden zijn met zijn lot, Brugmans (1983),

p. 279.

15   Dodde (1985), p. 10 en ook P.J. Oud, Honderd Jaren 1840-1940, Assen 1979, p. 113.
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economie nam de arbeidstijd toe, waardoor het moeilijker werd mensen te
interesseren voor dagonderwijs. Het ontstaan van het schriftelijk onderwijs vloeit
daaruit mede voort.

Het schriftelijk onderwijs kwam aan het einde van de vorige eeuw vooral
tot stand in hethandelsonderwijs. Thorbecke vond dathet handelsonderwijs
het best gegeven kon worden op de hogere burgerschool (HBS)16 Vakken
als handelswetenschappen en boekhoudenmoesten de toekomstige handels-
bedienden de algemene vorming bijbrengen die zij in de praktijk nodig
hadden. Werkgevers zagen weinig heilinhet vormenvanhandelsbedienden
op school ('een koopman wordt je niet op school').  De HBS bleek vooral
geschikt om leerlingen voor te bereiden voor het hoger onderwijs en veel
minder voor een vak. De animo om handelsonderwijs in schoolverband
te volgen was erg klein. Het duurde nog tot het begin van de 20ste eeuw
voordat het handelsonderwijs echt wortel schoot.17 Het schriftelijk onder-
wijs had het grote voordeel afzonderlijke cursussen aan te kunnen bieden
die specifiek ingingen op de behoefte van werkgevers en werknemers.

Een belangrijk gegeven dat tevens een negatieve invloed had op de
ontwikkeling van het beroepsonderwijs, was de in de vorige eeuw gevoerde
schoolstrijd. De wells van het bijzonder onderwijs om in aanmerking te
komen voor rijkssubsidie, werd extra gevoed door de economische- en
bevolkingsontwikkeling waarmee oils land in de tweede helft van de 19de
eeuw geconfronteerd werd. Door die ontwikkelingen ontstonden volksbewe-
gingen die zich in de maatschappij als politieke machtsfactoren gingen
manifesteren.

Vooral de confessionelen gingen zich inzetten voor een betere positie van het
bijzonder onderwijs. Daarnaast was het openbaar onderwijs door overheidsbe-
moeienis sterk verbeterd. Uit concurrentie-overwegingen groeide bij het
bijzonder onderwijs de wens om dezelfde (financiele) mogelijkheden te hebben

16 Thorbecke: 'Wordt het onderwijs aan de volledige hoogere burgerscholen zoodanig ingerigt
als de ondergeteekende zich voorstelt, dan zal ook de behoefte aan speciale handelsscholen
zich niet zeer doen gevoelen', geciteerd bij Barrels (1963), p. 40.

17   Alhoewel er vanaf 1857 de mogelijkheid was om op het uitgebreid lager onderwijs (mulo)
enige handelsvakken te ontvangen, werd deze vorm van ondenvijs toch vooral als lager onder-
wijs  gezien. In Amsterdam  was  in   1846  door dr. Sail)hati een initiatief genomen  tot  de

'Inrigting van Onderwijs in Koophandel en Nijverheid'. Zij bleek erg weinig studenten te
trekken. In 1865 werd in Enschede een Industrie- en Handelsschool opgericht en in 1869
werd in Amsterdam de school van Sarphati opgevolgd door een Openbare Handelsschool.
Uiteindelijk werden deze initiatieven omgezet in een driejarige HBS met daar bovenop nog
twee jaar handelsonderwijs. Barrels (1963), pp. 4045 en Idenburg (1960), pp. 213-215.
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en aanspraak te mogen maken op (zelf betaalde) belastinggelden. De in deze
tijd bevochten verruiming van het kiesrecht droeg bij tot deze ontwikkelingen.18
De aandacht diede schoolstrijd inde vorige eeuw afdwong, betrofhoofdzakelijk
het lager onderwijs. In de discussies die aan het einde van de vorige eeuw ge-
voerd werden over een mogelijke subsidiering van het bijzonder lager onderwijs
door de rijksoverheid, werd geheel niet in beschouwing genomen dat de MO-wet
reeds sedert 1863 rijkssubsidie aan het bijzonder onderwijs mogelijk maakte. 19

Het was de overheid die bij het stichten van instellingen van middelbaar -
onderwijs het voortouw nam. De Wet op het Middelbaar Onderwijs is
typischeenproduktvanoverheidsinitiatief. De voorstanders van hetbijzon-
der onderwijs moesten in eerste instantie op ideologische en emotionele
gronden niet veel van het middelbaar onderwijs hebben. Zo was het
onderwijs op de HBS in hun ogen teveel gericht op natuurwetenschappelijke
vakken en te zeer ingegeven door een materialistische denkwijze.m De
beperkte mate waarin het beroepsonderwijs in de vorige eeuw van de grond
kwam is zeker ook te verklaren door de geringe belangstelling die het
bijzonder onderwijs voor deze sector toonde.

In het buitenland nam het schriftelijk onderwijs eerder grotere vormen
aan. We staan daarom allereerst in kort bestek stil bij de ontwikkelingen
in die landen.

18 Idenburg typeert die verschuivingen als volgt: '...een beginnende devaluatie van de traditionele
geleerde stand en de opkomst  van de dragers der produktiemiddelen', Idenburg (1960), p.
209. Zie ook J.B.J. Koelman, Kosten van de verzuiling, 's-Gravenhage 1987, pp. 25-28.

19   Artikel 2, derde volzin, van de MO-wet van 1863 luidde: 'Aan bijzondere inrigtingen kan
van wege de gemeente, de provincie of het Rijk subsidie worden verleend, onder zoodanige
voorwaarden als door het gemeentebestuur, het provincieel bestuur, ofOns noodig zal geacht
worden'.

20  In kringen van het bijzonder onderwijs werd over de HBS gesproken in termen als
'godsdienstloze school', 'wereldsche dwaasheid'  en 'de verderfelijke geleerdheid der hbs':
Bartels (1963) ,

pp. 221-222.

20



De geschiedenis

2.2 De opkomst van het schriftelijk onderwijs in Groot-Brittanni2, de

Verenigde Staten en Frankrijk

2.2.1 Groot-Brittannii

Alhoewel persoonlijke initiatieven ook wel elders plaatsvonden21, wordt
over het algemeen het begin van het schriftelijk onderwijs in Groot-
Brittannie gesitueerd. De gedachte om afstandsonderwijs aan te bieden,
ontstond vooral in het universitair onderwijs. Op deze wijze wilde men
het mogelijk maken dat ook studenten uit kringen die traditioneel geen
universitair onderwijs volgden, in aanraking konden komen met dit onder-
Wijs.

Aan de universiteit van Cambridge werden de ideeen in 1868 concreet.22 Deze
vorm van 'University Extension' leidde in 1876 tot oprichting van de 'London
Society for Extension of University Teaching'.  In het jaar 1892-1893 volgden
in Engeland reeds 57.000 studenten 650 cursussen. Spoedig werd het voorbeeld
door de Verenigde Staten overgenomen. Daar werd in 1893 de 'American
Society for the Extension of University Teaching' opgericht.

In Engeland werd ook op andere terreinen het schriftelijk onderwijs ontdekt.
In 1870 werd in Londen de Pitman's Metropolitan School opgericht.

Dezeschool bood naasthandelsonderwijs, tekenenentalen voor vreemdelingen,
ook onderwijs per correspondentie aan. 23 De leiding van de Pitmanschool besef-
te dat veel potentiele cursisten niet in staat bleken het avondonderwijs in school-

21     Zo werd door Woltz het initiatief van de Berlijnse uitgever Langenscheidt genoemd die in
1857 begon om Franse lessen (van Dhr. Toussaint) aan de man te brengen. Hij noemde
dit  'Unterrichtsbriefe zum Selbsstudium Erwachsener'. W. Woltz, Chaos en orde bij  het
schriftelijk onderwijs, Algemeen Handelsblad,  13 mei 1961 (Gemeentearchief Amsterdam,
nr. 211).

22 Het betreft hier de ideeen van James Stuart van het Trinity College. Hij begon met overal
ter plekke onderwijs aan te bieden (als een zogenaamde 'wandelleraar') en verwerkte dat
naar verloop van tijd in een cursus. Eerder was in 1850 op het Exeter College te Oxford
door tutor Sewell het idee van schriftelijk onderwijs geopperd maar nooit uitgevoerd. De
vakken waarin het onderwijs op Cambridge werd aangeboden waren staathuishoudkunde,
mechanica, Engelse letterkunde. Zie J. Bruinwold Riedel, Wetenschappelijke Leergangen
voor Volwassenen ('University Extension'), verslag van de in 1898-1899 gehouden cursussen
'vanwege departementen der Maatschappij met Inleiding en Nabetrachting',   pp.   2-3,
vermoedelijke publikatiedatum 1904, (Gemeentearchief Amsterdam, archief 211).

23   Zij bood als schriftelijk onderwijs aan: stenografie, machineschrijven, boekhouden, kan-
toorwerkzaamheden, rekenkunde, schrijven, engelse stel- en spraakkunst, frans, duits en
spaans, (Nutsrapport, p. 19).
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verband te volgen. De uren waarop de lessen werden gegeven waren niet
geschikt en voor velen was het niet mogelijk herhaaldelijk de reis naar Londen
te maken.

De behoefte om bijgeschoold te worden daarentegen was in het zich snel
industrieel ontwikkelend Groot-Brittannit groot. Het individueel aanbieden
van de cursus via de post bood uitkomst. Indien de leerling dat wenste kon
altijd nog gebruik gemaakt worden van de lessen in schoolverband. Het
systeem van de schriftelijke cursus voorzag erin dat regelmatig huiswerk
werd ingezonden door de cursist. Dat werd zeer snel gecorrigeerd.

24

2.2.2       De  Verenigde  Staten

In diezelfde tijd bloeide ook in de Verenigde Staten het afstandsonderwijs
op. Zo ontstond in 1883 de Chautauqua Universiteit voor schriftelijk
onderwils.25 Op het Pennsylvania State College te Chicago werd naast
het reguliere onderwijs ook schriftelijk onderwijs aangeboden.

26

Het bekendste Amerikaanse instituut voor schriftelijk onderwijs werd in 1892
in Scranton opgericht. Voor de werkwijze van het Scranton instituut bestond
veel waardering. Het instituut verleende telkens nieuw onderwijsmateriaal (met
opdrachten) nadat de cursist zijn opdrachten had ingeleverd. Van dwang was
bijna geen sprake. De cursist werd wel aangespoord om in een bepaald tempo
te werken maar mocht zelf beslissen hoe lang men over de opleiding deed.27

Op dit instituut, alsmede op soortgelijke instituten inde VS, werd voornamelijk
technisch onderwijs aangeboden op het gebied van wis- en werktuigkundige
vakken en tekenen. Daarnaast werd er boekhouden en stenografie gedoceerd.

Het afstandsonderwijs was een commercieel succes. Hiermee is ook een
gevaar genoemd dat met deze groei gepaard kan gaan. Er zouden in die
tijd nogal wat instellingen zijn geweest die meer bezig waren met het
oneigenlijk werven van cursisten, dan met het aanbieden van deugdelijk

24   Er wordt zelfs van 6£n dag gesproken: Nutsrapport, p. 19.
25 Deze universiteit kwam voort ult zomercursussen voor o.a. onderwijzers van zondagsscholen.

Deze cursussen waren een groot succes waardoor de behoefte groeide om ook buiten de
zomerweken begeleid te worden in onderwijs. De begeleiders van de zomercursussen boden
dit extra onderwijs schriftelijk aan: Nutsrapport, pp. 9-10.

26   Nutsrapport, pp. 10-11. Het rapport meldt dat er tussen 1892 en 1902 ruim 3000 studenten

ingeschreven stonden.
27    De correcties worden in rooden inkt aangebracht' Nutsrapport, p. 17. In een welkomsbrochure

voor doc:enten van het PBNA uit 1993 leest men dat de kleur rood bij correcties vermeden
moet worden: groen heeft de voorkeur. Deze kleur komt vriendelijker over en steekt toch
af bij de kleur die de cursisten bij hun huiswerk gebruiken.
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onderwijs. Veel cursisten werden gelokt met het idee dat het volgen van
een bepaalde cursus betekende dat een betere baan voor het oprapen lag.
Dit appelleerde aan het gevoel van burgers vooruit te willen en te kunnen
komen in het land van de onbegrensde mogelijkheden.

2.2.3 Frankrijk

In Frankrijk viel vooral de Ecole sp6ciale des travaux publics op, die vanaf
1891 begon met het aanbieden van onderwijs per post. Deze school, die
architecten, electriciens, landmeters, machinisten en opzichters van publieke
werken opleidde, begon schriftelijk onderwijs voor het personeel van de
administratie van publieke werken. Voor deze groep bestond geen geschikte
opleiding.28 Dit handelsonderwijs werd in tegenstelling tot het schriftelijk
onderwijs in de VS en Groot-Brittannit strak opgezet.

Met de leerling werd een periode afgesproken waarbinnen de cursus gehaald
zou worden, en aan het binnen de afgesproken tijd inzenden van huiswerk werd
sterk de hand gehouden. Het onderwijs werd - en dat was nieuw- gegeven
aan de hand van een werkplan. Het schriftelijk onderwijs van deze school groeide
naar allerlei sectoren uit. Er waren afdelingen voor publieke werken, voor
bouwkunde, werktuigkunde en elektriciteit en voor landmeters. Er bestonden
contacten met bedrijven die ten behoeve van hun personeel de cursussen
afnamen.

2.2.4   Conclusies uit deze internationale ontwikkelingen

Wanneer we de ontwikkelingen van het schriftelijk onderwijs in de drie
landen gedurende de vorige eeuw bezien, dan valt op dat in Groot-brittannit
en Frankrijk het onderwijs ontstond vanuit instellingen die ook regulier
onderwijs aanboden. In de VS was dat minder het geval (behalve op de
Chicago-universiteit). Het schriftelijk onderwijs werd er eerder dan in ons
land, door grote instituten aangeboden. De oprichting van het onderwijs
kwam vooral voort uit de behoefte om in technische- en handelsvakken
onderwezen te worden. Op dit terrein bestonden leemten in het reguliere
onderwijs. De meeste cursisten volgden het onderwijs om zich bij te scholen
in hun vak en om zich te bekwamen in een 'hogere' vaardigheid opdat zij
naar een betere baan konden solliciteren. Het behalen van een diploma stond

28    De reden om deze opleiding schriftelijk te geven was een praktische: van de vier leerlingen
die dit onderwijs in 1891 gingen volgen woonde er En buiten Parijs. Deze kreeg de lessen

schriftelijk aangeboden: Nutsrapport,  p.  24.
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niet voorop. Velen maakten de cursus niet af. Het ging er de cursisten vaak
ook om het (als deugdelijk ervaren) onderwijsmateriaal te bemachtigen.
In Frankrijk werd de begeleiding van de cursisten op de school strenger
ter hand genomen. Een werkplan regelde de afspraken tussen de leerling
en de instelling. In de overige twee landen was de vrijblijvendheid groter.

2.3 De eerste ontwikkelingenin Nederland: de rol van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen

Alhoewel niet exact is aan te geven wanneer precies in Nederland leraren
op individuele basis begonnen met het aanbieden van schriftelijke cursussen,
is het aannemelijk dat daarmee  rond  1890 werd begonnen.  In het rapport
'Onderwijs per correspondentie' dat de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen in 1908 publiceerde, werd de Postschool van de heer Rauwerda uit
Stiens ten tonele gevoerd. Hij had, zo blijkt uit het rapport, 'eenigen tijd
voor en na 1890' succes met zijn activiteiten om verschillende vakken (o.a.
Nederlandse taal, schrijven, rekenen, algebra, aardrijkskunde, geschiedenis
en meetkunde) aan leerlingen schriftelijk aan te bieden. 29

In ons land speelde in de ontwikkeling van het schriftelijk onderwijs
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (in de volksmond wel 'het Nut'
of 'de Maatschappij' genoemd) een belangrijke rol. Het is aan het Nut te
danken dat wij enig inzicht hebben in de (internationale) opkomst van dit
onderwijs. Het rapport dat het in 1908 publiceerde, vormt tot dat inzicht
een onmisbare bron. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zag aan
het begin van deze eeuw als eerste het belang van het schriftelijk onderwijs
in en bezon zich op stappen om de positie van dit onderwijs te verbeteren.

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was in 1784 opgericht met als ideaal
'op gemoedelijke en stichtelijke wijze de kennis en de deugden van het volk
te verbeteren', waarbij de verbetering van het schoolwezen  en de opvoeding
van de jeugd de voornaamste grondslag zouden zijn 'ter vorming, verbetering
en beschaving van den burger'.30 Het Nut boekte in de vorige eeuw niet alleen

29  Nutsrapport, pp. 38-39. Het rapport is niet eenduidig in het aangeven in welke fase het
schriftelijk onderwijs zich anno 1908 bevindt: enerzijds wordt gezegd dat (in 1908) 'reeds
sedert geruimen tijd' onderwijs per correspondentie werd gegeven (p. 38), elders meldde
het rapportdat deze vorm van onderwijs 'zich begint te ontwikkelen' (p. 36). Houtkoop/Van
Eck/Lington stellen in hun studie dat omstreeks 1900 het schriftelijk onderwijs in Nederland
al eengeaccepteerdeonderwijsvorm was: W. Houtkoop, E. van Eck, H. Lington, Schriftelijk
onderwijs onderzocht, Harlingen 1982, p. 18. Uitcijfers vanhet later door het Nut ingestelde
Centrale Bureau blijkt dat het waarschijnlijk nog om een gering aantal cursussen ging.

30    Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut
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succes met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs" maar was ook
actief op het terrein van het oprichten van bibliotheken en spaarbanken. Het
ging er de Maatschappij om door middel van scholing en lering het 'gewone
volk' een betere positie te geven om aldus de maatschappij in zijn geheel
ontwikkelder en beschaafder te maken. 32

In 1903 schreef de Algemeen secretaris van het Nut, J. Bruinwold Riedel,
een artikel over 'Onderwijs per post' in het verenigingsblad 'Mededeelin-
gen'.33 Hij vroeg  zich  af of het  niet  op de  weg  van de Maatschappij  lag
om een onderzoek in te stellen naar het eventueel oprichten van scholen
voor correspondentie-onderwijs.34 Riedel was gennponeerd geraakt door
het onderwijs per post in Amerika.35 Hij zag mogelijkheden om ook in
Nederland via deze vorm van onderwijs de theoretische kennis van mensen
die in een bepaald beroep werkzaam zijn, te vermeerderen. Uitvoerig

van 't Algemeen'Om het Algemeen Volksgeluk', Edam 1984, p.  11. C hierna: Gedenkboek
1984). Het Nut was ingedeeld in regionale Departementen die ieder hun eigen organisatie
hadden.

31   De Schoolwetten uit 1806, 1857 en 1878 kwamen voor een belangrijk gedeelte voort uit
de ideeen van het Nut: Idenburg (1960) p. 148, Gedenkboek 1984 pp. 21, 47-48. Het Nut
was ook actief inhet stichten van kleuterscholen, kweekscholen enteken- en industriescholen.
Het Nut was een sterk voorstander van de openbare volksschool waarin eenieder zich thuis
moest kunnen voelen. Zij heeft zich altijd vet'zet tegen een te grote ontwikkeling van het
bijzonder onderwijs. Nadat het bijzonder onderwijs zich eenmaal gevestigd had bleef het
Nut een voorvechter voor goed en voldoende openbaar onderwijs.

32 Rogier typeerde het Nut als volgt: 'de Maatschappij vertoont niet alleen de trek tot ver-
spreiding en vulgarisering der wetenschappen maar meer nog het verlichtingsoptimisme,
het  geloof in de voortreffelijkheid  van  de  mens en tolerante interconfessionalisme',   L.J.
Rogier, Eenheid en scheiding, Utrecht/Antwerpen 1968, p. 233. In het Gedenkboek 1984
wordt de Maatschappij aangeduid als 'onheroisch degelijk', pp. XI-XII.

33 Mededeelingen 1903-1904, tweede jaargang, nr.2, oktober  1903, pp. 33-35. Gemeentearchief
Amsterdam 211, nummer 1560. Bruinwold Riedel was op meerdere terreinenbezig aandacht
te trekken voor afstandsonderwijs.

34    Al in 1893 had het Nut op zijn Algemene Vergadering door een inleiding van dr. H. Oort
aandacht besteed aan het in het buitenland opkomend 'University extension'. De Algemene
Vergadering  van 1898 poogde de Nutsdepartementen  aan te zetten om cursussen  van  dit
soort onderwijs aan te bieden. Het in noot 22 genoemde Verslag van Bruinwold Riedel geeft
inzicht in de pogingen die een aantal departementen in 1898-1899 hebben ondernomen. De
indruk wordt gewekt dat het idee in Nederland niet echt aansloeg.

35 Riedel suggereerde in zijn artikel dat het correspondentie-onderwijs een Amerikaanse
uitvinding is. Dat is maar zeer de vraag. Waarschijnlijk heeft Riedel het oog op het Ameri-
kaanse Scranton instituut. Dat instituut werd in 1892 opgericht. Zoals uit het latere rapport
van het Nut blijkt werd in Engeland schriftelijk onderwijs aangeboden door Pitman's
Metropolitan School. Deze school werd in 1870 opgericht (p. 18 Nutsrapport). Ook Hout-
koop/Van Eck/Lington (1982) situeren het begin van het schriftelijk onderwijs in Engeland:
p. 18. Het is waarschijnlijk dat in Amerika het schriftelijk onderwijs al snel veel grotere
vormen aanrlam dan in Europa.
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citeerde hij uit een prospectus van een Amerikaanse instelling waaruit de
voordelen van het volgen van schriftelijk onderwijs werden voorgehouden:

'Ieder moet dus voor zichzelf kiezen, wat hij liever doet: 6f zijn leven slijten
in een ondergeschikte positie, welke meestal medebrengt: zwaren arbeid en
laag loon. Er zijn er, die de handen uitstrekken naar onderricht en de beter
betalende betrekkingen: wat kiest gij? ,36

Riedel zag mogelijkheden voor het Nut om ten behoeve van'den gemeenen
burger' dit onderwijs in het leven te roepen. Geheel in de lijn van het Nut
pleitte hij tevens voor een beperking van de arbeidsduur en een lager
onderwijs dat aanspoort tot het volgen van voortgezet onderwijs. 37

Het onderzoek waar Riedel om vroeg, werd door het Nut ingesteld.
Op voorstel van het Rotterdamse Nutsdepartement werd door de Algemene
Vergadering van de Maatschappij van 1904 het Hoofdbestuur uitgenodigd
om:

'a. een onderzoek in te stellen naar het nut, de wenschelijkheid en de
uitvoerbaarheid der oprichting van een instelling voor correspondentie-onderwijs
in ons land, en b. om, indien dit onderzoek gunstig mocht uitvallen, tot de
oprichting van zoodanige instelling over te gaan. ,38

De commissie die vervolgens door het bestuur werd ingesteld en onder
leiding stond van dr. D. Bos, (die later de pacificatie-commissie zou
voorzitten) bracht in 1908 het rapport 'Onderwijs per correspondentie'
Uit.39 Hiermee werd voor het eerst een beeld geschetst van deze vorm
van onderwijs in ons land, in de Verenigde Staten en in negen West-
Europese landen.40 De commissie zag het ook vooral als haar taak om

36 Het waren dit SOOrt prospectussen die in het latere rapport van het Nut bekritiseerd werden
vanwege het feit dat zij door instellingen gebruikt werden om cursisten snel te laten inschrij-
ven en geld afhandig te maken.

37 Mededeelingen 1903-1904, twee(le jaargang, nr. 2, oktober 1903, p. 35.
38   Nutsrapport, p. 5 en Gedenkboek 1984, p. 90.
39   Naast dr. D. Bos zaten in de commissie: L.B. Fikkert en Th. Nolen. Als secretaris werd

P.H. Uri toegevoegd.  Uri was secretaris van de redactie van het Maandblad voor Handelson-
derwijsen Handelswetenschappen, eensectorwaarindebehoefteaanvakonderwijshetsterkst
gevoeld werd.

40   De informatie over de VS werd vergaard door het bestuderen van officiele rapporten en
schriftelijk werk dat leerlingen van het Scrantoninstituut hier ten lande hadden gemaakt.
De gegevens van de Europese landen werden voor een belangrijk gedeelte verkregen door
mededelingen van leden van het 'Internationale Gesellschaft zur FOrderung des kaufmannis-
chen Unterrichtswesens': Nutsrapport pp. 6-7. Overigens blijkt dat zeven van de negen
onderzochte Europese landen in die tijd bijna of geen schriftelijk onderwijs kenden: slechts
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inzicht te verschaffen in de mate en wijze waarop schriftelijk onderwijs
in ons land en in een aantal Westerse landen vorm had gekregen. De vraag
of er in Nederland een instelling voor correspondentie-onderwijs moest
komen, werd door de commissie slechts impliciet beantwoord in haar voor-
stellen. Daaruit bleek dat de commissie het nog te vroeg vond om over
te gaan tot het in het leven roepen van een instelling voor schriftelijk
onderwils.

De commissie baseerde haar uitkomsten met betrekking tot het
Nederlands overzicht voor een belangrijk gedeelte op een enqu6te die zij
hield onder personen en organisaties die naar de mening van de commissie
verwantschap hadden met het schriftelijk onderwijs. De lijst van aangeschre-
venen geeft aldus enig inzicht in de personen en instanties die in die tijd
geacht werd bij het correspondentie-onderwijs betrokken te zijn. 41

De organisaties en personen kwamen, naast de Nutsdepartementen, alle uit de
wereld van (koop)handel en nijverheid, landbouw, landbouw- en ambachtsonder-
wijs, middenstand, onderwijzers, werklieden en vakverenigingen. Instituten
die schriftelijk onderwijs aan boden waren er blijkbaar nog niet: zij werden
in ieder geval niet aangeschreven. Wel waren er 19 leraren aangeschreven die
correspondentie-onderwijs gaven of hadden gegeven: 15 van hen reageerden
op de enqu6te.

42

Uit de enqutte kwam naar voren dat het onderwijs, hoofdzakelijk op het
terrein van handelsvakken en talen gegeven werd en slechts door individuele
leraren aangeboden werd.43 Het technisch onderwijs bleef achter.

in Engeland en Frankrijk bestonden instellingen van schriftelijk onderwijs.
41    De vragen hadden vooral betrekking op het achterhalen in welke mate er afstandsonderwijs

plaatsvond en in hoeverre de aangeschrevenen vonden dat het wenselijk was dat er meer
van dat soort onderwijs zou komen.

42  In totaal werden 1071 personen en instanties aangeschreven. Daarvan bestond een kwart
(283) uit Nutsdepartementen. Er kwamen 219 reacties binnen. Daarvan waren er 95 afkomstig
uit een Nutsdepartement (bijna de helft). Ondanks de schijn dat hierdoor de cijfers een
verkeerde indruk wekken, kan toch geconstateerd worden dat door de enqutte wel enig inzicht
wordt gegeven in de situatie van het schriftelijk onderwijs. Uit elke sector is namelijk
gereageerd. De indruk bestaat niet dat de commissie sectoren opzettelijk buiten beschouwing
heeft gelaten. De commissie trekt ook geen conclusies uit het aantal reacties, maar tekent
slechts indrukken uit reacties op: Nutsrapport, p. 38.

43  Specifiek moet men dan denken aan de vakken boekhouden, handelscorrespondentie en
stenografie. Ookonderwijsvoorhetbehalenvandeonderwijzersakte, onderwijsingerneente-
administratie, staats- en burgerlijk recht en notariaat worden genoemd. Technische vakken
schenen vooral bij buitenlandse instellingen genoten te worden. Nutsrapport, p. 41.
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De leraren hadden gemiddeld zo'n 10 leerlingen die zij begeleidden. De meeste
leraren waren werkzaam in het reguliere onderwijs, in ieder geval waren zij
meestal bevoegd tot het geven daarvan. De indruk bestaat dat de leerkrachten
veelal het Amerikaanse voorbeeld van de Scrantonschool volgden. Leerlingen
werden wel aangespoord om regelmatig te studeren en werk in te leveren, enige
regulering daartoe vond nog niet plaats.

De meeste cursisten volgden het onderwijs om zich in hun beroep bij te
scholen. Het behalen van een diploma stond - net als wij in het buitenland
zagen-minder op de voorgrond. Vaak volgde men schriftelijk onderwijs
omdat het reguliere onderwijs de betreffende vakken niet of niet apart
doceerde. Het volgen van een tijdrovende algemene opleiding waarin ook
handelsvakken en technische vakken aan bod kwamen, werd zelden door
deze doelgroep overwogen. Men gaf de voorkeur aan kennis te vergaren
op een betrekkelijk beperkt terrein.

'Een eenvoudig tuinder, die herhaaldelijk aanvragen om monsterzendingen krijgt
uit Duitschland, gevoelt niet de behoefte een volledigen leergang Duitsch door
te maken, de meesterwerken van Schiller ofGoethe te begrijpen, maar wenscht
alleen zeer eenvoudige brieven in het Duitsch te kunnen lezen en schrijven'.44

De commissie constateerde dat er een groot gebrek was aan (schriftelijk)
onderwijs op het terrein van vakonderwijs, in het bijzonder handels- en
technisch onderwijs.

Het rapport van het Nut maakte de voordelen die het afstandsonderwijs
te bieden had, duidelijk. Vooral de groep die door werk niet in staat was
of niet wenste deel te nemen aan het reguliere dag- en avondonderwijs,
konzich via het schriftelijke onderwijs toch verder bekwamen. Een leerling
bepaalde zelf de tijd en de plaats van zijn studie. De gebrekkige transport-
mogelijkheden die honderdjaar geleden bestonden, maakten het voor mensen

op het platteland moeilijk om na het lager onderwijs vervolgonderwijs, dat
meestal in grotere plaatsen werd gegeven, te volgen. Het afstandsonderwijs
bood hier uitkomst. Doordat het opzetten van een schriftelijke cursus sneller
kon gebeuren dan het opzetten van een heel onderwijsprogramma, kon het
correspondentie-onderwijs adequaat inspelen op wensen die in de samen-
leving leefden en leemten die het reguliere onderwijs liet ontstaan, opvullen.
Een ander voordeel was dat de leerling gedwongen werd zijn opgedane
kennis op schrift te verwoorden. De schrijfvaardigheid werd hiermee
geoefend.

44  Nutsrapport, pp. 55-56.

28



De geschiedenis

De Nutscommissie gaf wel toe dat niet voor eenieder het volgen van
schriftelijk onderwijs geschikt was: '...de leerling moet in de eerste plaats
volhardingsvermogen en een ernstig verlangen naar kennis hebben'.45 De
twijfel over het afstandsonderwijs klonk ook door bij enkele respondenten
van de enqutte. Zij vonden dat de directe wisselwerking tussen docent en
leerling in een onderwijsproces niet gemist kon worden.46 Uit de groep
van deze sceptici werd door het bestuur van de Kweekschool van Machinis-
ten te Amsterdam het idee geopperd om een inrichting in het leven te
roepen,

'waartoe zich personen konden wenden: 1. om inlichtingen te verkrijgen omtrent
de wijze waarop ze in staat zullen zijn de noodige kennis op te doen; en 2. om
ophelderingen te vragen omtrent moeilijkheden, die zij bij het studeeren
ondervonden hebben'.47

Hiermee werd het idee gelanceerd om een soort bemiddelingsbureau in
het leven te roepen. De commissie kwam uiteindelijk tot de conclusie dat

'de voornaarnste reden waarom het onderwijs per correspondentie in Nederland
nog geen grootere vlucht heeft genomen is, blijkens uitingen van vele
berichtgevers, vooral hierin gelegen, dat op velerlei gebied degenen, die gaarne
onderwijs per post zouden willen nemen, niet de geschikte leeraren kennen,
tot  wie zij zich kunnen wenden, terwijl anderzijds  zij,  die per correspondentie
les zouden kunnen geven, nu de gevallen sporadisch zijn dat iemand hun hulp
inroept, zich voor den enkeling niet interesseeren en hem met het oog op den
in den aanvang omslachtige en tijdroovende methode van lesgeven, afwijzen'.48

De commissie constateerde tevens dat

'op menig gebied van het vakonderwijs en ook op dat van het algemeen
ontwikkelend onderwijs, onderricht per correspondentie een nuttig middel  kan
zijn ter verkrijging van kennis, welke thans vaak 6f niet verkregen kan worden
6f uitsluitend door eigen niet geleide studie moet worden verworven'.49

De commissie stelde aan het Nutsbestuur voor om een Centraal Bureau
van advies voor eigen studie op te richten dat er vooral voor moest zorgen

45  Nutsrapport, p. 58.
46  Nutsrapport, p. 52.
47      Nutsrapport,  p.  67.  In het Gedenkboek  1984,  p. 90 wordt gesuggereerd dat  dr.  D.  Bos de

geestelijke vader van het voorstel van het bemiddelingsbureau was. Het idee leefde dus breder.
48  Nutsrapport, p. 71.
49  Nutsrapport, p. 72.
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dat zij die onderwijs per correspondentie wensten te volgen in aanraking

gebracht zouden worden met leraren die het onderwijs wilden verzorgen.
Daarnaast zou het Bureau advies moeten geven over de meest geschikte
studieweg die via het schriftelijk onderwijs open stond. Verder zou het
Bureau informatie moeten geven over de meest geschikte literatuur en andere

geschriften die bij de eigen studie gebruikt kunnen worden. Om zich te
verzekeren van adequate adviezen zou het Bureau een commissie in het
leven moeten roepen waarin vanuit de verschillende wetenschappen
deskundigen zitting zouden nemen. Deze commissieleden zouden het Bureau

behulpzaam kunnen zijn bij de verschillende adviesvragen.

De commissie adviseerde niet om een eigen nutsinstelling voor schriftelijk
onderwijs op te richten. Zij lichtte dat standpunt amper toe. De commissie vond
dat de resultaten van het Bureau moesten uitwijzen ofzo'n instelling in het leven
geroepen moest worden.50 De fase waarin het afstandsonderwijs zich in die
tijd in Nederland bevond zal zeker het standpunt van de commissie beinvloed
hebben. Schriftelijk onderwijs werd nog slechts aangeboden door individuele
leraren: van instituutsvorming was nog geen sprake. De commissie had geconsta-
teerd dat de reden waarom het schriftelijk onderwijs in Nederland geen grote
groei had doorgemaakt gelegen was in het feit dat er zo weinig informatie voor
handen was over die onderwijsvorm.

In 1909 werd door het Hoofdbestuur het Centraal Bureau van advies voor
eigen studie opgericht.51 Dr. D. Bos werd de eerste voorzitter van het
Bureau en J. Bruinwold Riedel, de Algemeen secretaris van het Nut, werd
Directeur/secretaris. Het Bureau kreeg van het bestuur de volgende opdracht
en werkwijze mee:

'1. dat het op te richten Centraal Bureau zal beginnen, zijn tusschenkomst aan
te bieden, ook voor belangstellende Nederlanders in het buitenland, ter zake
van onderwijs per correspondentie in de vakken: boekhouden, handelscorres-
pondentie (ook in de vreemde talen), stenografie, technische vakken, opleiding
van ambtenaren voor den politiedienst, commiezen, post- en telegrafie, gemeente-
administratie, een en ander, door aan de aanvragers aan te bevelen zowel een
leeraar die bereid is, de correspondentie-lessen te geven, als de meest gewenschte
handboeken, welke voor de beoogde studie kunnen worden aanbevolen;

2. dat het Centraal-Bureau van advies zal worden samengesteld uit zoowel in
theorie als praktijk bekwame vertegenwoordigers van de vakken, waarover de
adviezen zich zullen uitstrekken;

50    Nutsrapport,  p.  77.
51 Mededeelingen 1908-1909, zevende jaargang, p. 3.
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3. het Bureau te doen werken op ongeveer de volgende wijze: aan de personen,
die het advies van het bureau wenschen, wordt door den Algemeen Sekretaris
der Maatschappij ter beantwoording gezonden een formulier-vragenlijst betref-
fende: hetjuist omschreven doel, dat beoogd wordt endebeschikbare middelen,
om dit doel te bereiken, met vermelding van persoonlijke omstandigheden: de
genoten v66rontwikkeling (doorloopen scholen, behaalde diploma's, voortgezette
eigen studie, bestudeerde boeken); deze beantwoorde vragenlijst wordt door
den algemeen sekretaris gezonden aan het lid van het Centraal Bureau,
aangewezen om voor het bedoelde vak ofde beoogde opleiding advies te geven,
tegelijk met een formulier waarop diens advies inbijzonderheden wordt vermeld
enteruggezonden; overeenkomstig dit advies wordt danden aangewezen leeraar
of leraren uitgenoodigd, met den aanvrager zelf direkt in correspondentie te
treden over een persoonlijke kennismaking, den aard en den prijs der te geven
lessen, de te gebruiken handboeken, de beschrijving van het in te leveren
schriftelijk werk en van de terugzending van het gecorrigeerde werk (...)'

'Het doel van dit Centraal Bureau van advies voor eigen studie is toch, aan
personen, die niet in de gelegenheid zijn, mondeling onderwijs te ontvangen
voor het door hen beoogde doel, op de minst kostbare en de meest deugdelijke
wijze, het door hen verlangde onderwijs per correspondentie te doen geven
door daarvoor bekwame, geschikte en betrouwbare personen'.52

Leraren die overwogen om schriftelijk onderwijs te willen verzorgen,
werden opgeroepen zich te melden bij het Centraal Bureau. In de commissie
vanhet Bureau namen 15 deskundigen zittinguitde onderwijssectoren waar
het meest vraag naar bestond. Het Bureau stelde zich tevens  ten  doel
controle uit te oefenen op het schriftelijk onderwijs. Bij de advisering vroeg
zij aan de leerlingen om inzage te bieden van het ingezonden werk. Aan
leraren werd gevraagd het gecorrigeerde werk in te sturen en verslag te
doen van het gegeven onderwijs:

'Op deze wijze stelt het Bureau zich voor, op doelmatige wijze de belangen
van hen die onderwijs per correspondentie noodig hebben en van hen die bereid
zijn dit te geven, te kunnen bevorderen. ,53

Het Bureau voerde aldus een vorm van toezicht uit zoals we die nu kennen
van de onderwijsinspectie.

In de eerste helft van 1909 kwamen er bij het Bureau 80 aanvragen binnen,
tot mart 1910 liep het op tot 124 en in 1914 waren er in totaal ruim 500

52 Mededeelingen 1908-1909, zevende jaargang, pp. 35-36 en pp. 88-89.
53 Me(iedeelingen 1908-1909, zevende jaargang, p. 89.
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adviesaanvragen bij het Bureau ingediend.54 Er bleek het meest vraag te zijn
naar cursussen boekhouden, bouwkunde, opleidingen posterijen en telegrafie,
Engels, Duits, handelscorrespondentie Nederlands en Frans. In 1914 werd door
het Bureau geconstateerd dat 'gebleken is dat over het algemeen het onderwijs
aan het doel beantwoordt'.55

De werkzaamheden van het Bureau waren kleinschalig. Uit het archief
blijkt dat alle adviesaanvragen persoonlijk (handgeschreven) beantwoord
werden door de Directeur van het Bureau.56 De vragen die het Bureau
stelde ter controle van de kwaliteit van het gebodene, lokten uit dat de
correspondentie met het Bureau wel een heel persoonlijk individueel karakter
kreeg. De brieven hadden een bemoedigende toon:

'Waar U nog jong is kunt U veel bereiken, want er is een gezegde, dat zegt:
"wat men wil, kan men bereiken".  Gij moet u dus niet laten ontmoedigen door
de veelheid van hetgeen nog te leeren valt, want met ernstig willen komt men
de moeilijkheden te boven'.57

In de adviezen die het Bureau uitbracht werd geleidelijk aan verwezen naar
instituten voor schriftelijk onderwijs die in die tijd opgericht werden. 58

Met de opkomst van instituten verdween de noodzaak van het Nutsbureau.
Het Bureau kreeg in de jaren twintig steeds minder adviesaanvragen. Belang-
stellenden voor schriftelijk onderwijs richtten zich voortaan zelf tot de
opgerichte instituten. Daarmee viel de belangrijkste bestaansgrond van het
Bureau  weg.  Van  het  in het leven roepen van een eigen Nutsinstituut  voor
schriftelijk onderwijs - de commissie Bos had geadviseerd dat te bezien
nadat ervaringen opgedaan zouden zijn met het Bureau van advies  - werd
niets meer gehoord. Men had er blijkbaar vrede mee dat de instituutsvor-
ming buiten het Nut om plaatsvond. De laatste adviezen van het Bureau

54 Mededeelingen 1910-1911, negendejaargang, p. 11 enMededeelingen 1913-1914, twaalfde
jaargang, p. 55.

55 Mededeelingen 1910-1911, negende jaargang, p.  11 Veel advies wordt er ook gegeven over
studieboeken. In 1910 blijken er 14 leraren aan het Bureau verbonden en vinden er 24 verwij-
zingen plaats.  Van die 14 leraren reageren er  12 op het verzoek om inzage, van 24 leerlingen
reageren  er   1 3.

56 Zie Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier 874.
57 Dit advies kreeg een jongeman die informatie vroeg over de inschrijving op een Indus-

trieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand. Hij zou er goed aan doen eerst
bouwkundig tekenen te gaan volgen. Brief d.d.  19 mei 1920 aan J.A. Nolte, te Amsterdam,
Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier 875.

58  O.a. Instituut voor Correspondentie-onderwijs Jacob van Campen te Amsterdam en het
Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem (PBNA) te Arnhem.
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dateren van 28 december 1926.59 Een nieuwe fase brak voor het schriftelijk
onderwijs aan.

2.4 Een  nieuwe  periode  na  de  Eerste  Weretdoorlog:  de  oprichting  van

instituten

Het schriftelijk onderwijs, dat in Nederland aan het einde van de vorige
eeuw door individuele onderwijskrachten was begonnen, werd nu voor een
belangrijk gedeelte overgenomen door instituten. Daarmee kreeg deze vorm
van onderwijs - net als eerder in het buitenland geschiedde - een meer
commercieel karakter. Het schriftelijk onderwijs bleef in handen van het
particulier initiatief. De overheid bleef afzijdig. Zij gaf prioriteit aan het
verder opbouwen en verfijnen van het door haar bekostigde onderwijsbestel.

Na de Eerste Wereldoorlog veranderde onze samenleving in hoog tempo.
De industrialisatie zette nu ook in Nederland definitief door en vooral de
dienstverlenende sector dijde enorm uit. En juist hierin was het schriftelijk
onderwijs actief. Weliswaar zette in het reguliere onderwijs de ontwikkeling
van het beroepsonderwijs door , dit neemt niet weg dat juist vanwege
de maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte groeide naar vakgerichte
bijscholing.

In 1912 werd te Arnhem het Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem (PBNA)
opgericht door de heren Rotshuizen en Wind.6' Dit instituut van schriftelijk
onderwijs begon met het aanbieden van technisch onderwijs. Zoals al uit het
Nutsrapport uit 1908 bleek, bleef het aanbod van dit soort schriftelijk onderwijs
in Nederland achter. Na het PBNA kwamen meerdere instituten van de grond
waaronder in 1923 de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) 62

De groei van het schriftelijk onderwijs werd in de jaren dertig sterk bevor-
derd door de kwalificatie-eisen die in toenemende mate door de overheid
en bedrijfsleven gesteld werden aan het kunnen uitoefenen van een beroep

59 Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier 876.
60     In 1919 verscheen de Nijverheidswet in het Staatsblad: Wet van 11 oktober 1919, Stb. 593.

Het aantal ambachtsscholen nam toe: waren er in 1890 nog slechts 14, in 1920 waren er
88 en in 1940 116: Dodde (1985), pp. 17 en 22. Ook het aantal handelsavondscholen nam
toe: in 1910 waren er 62, in 1920 132, Dodde (1985), p. 32.

61   Op 15 september 1912 werd het instituut opgericht. In 1914 hadden zij 150 cursisten. Zie
Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC), 24 september 1962, geraadpleegd in archief van de
afdeling Sociaal Pedagogische Opleidingen (SPO), ministerie 0 & W.

62 Van Wolferen (1968), p. 57.
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of het vestigen van een bedrijf.63 Ook het reguliere (handels)onderwijs
profiteerde hiervan. Daarnaast nam het volgen van schriftelijke cursussen
toe vanwege de stijgende werkloosheid inde jaren voor de Tweede Wereld-
oorlog. Een voorbeeld daarvan is het in 1937 door prof. Ph. A. Kohnstamm
opgerichtte IVIO, het Instituut voor Individueel Onderwijs.64

Het feit dat het schriftelijk onderwijs zich ontwikkelde in de wereld
van commerciale ondernemers, bracht ook risico's met zich. Het Nutsrapport
uit 1908 had al gewag gemaakt van misstanden die tengevolge van het winst-
bejag kunnen optreden. Een voortdurend punt van aandacht ten opzichte
van instellingen van schriftelijk onderwijs bleef de wijze waarop zij cursisten
wierven. Dat was uiteindelijk ook de belangrijkste reden waarom de roep
om toezicht op de instellingen geleidelijk toenam. De op winst gerichte
ondernemingen namen het niet altijd nauw met het geven van oprechte
informatie bij het werven vanklanten. De advertenties waren veelbelovend,
nogal wat cursisten kwamen echter bedrogen uit.

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een toestroom van cursisten naar
het schriftelijk onderwijs. Het reguliere onderwijs werkte gebrekkig en de
avondklok belemmerde mensen zich's avonds buitenshuis te begeven. Ook
voor onderduikers bood het schriftelijk onderwijs uitkomst.65 Tijdens de
oorlog gingen de instellingen zich onderling meer organiseren en nam ook
de overheidsbemoeienis met het schriftelijk onderwijs toe. De eerste
pogingen om een overheidstoezicht in het leven te roepen werden in de
bezettingstijd ondernomen.

63 Houtkoop/Van Eck/Lington (1982) noemen de Vestigingswet Kleinbedrij f uit  1937 en het
Praktijkdiploma Boekhouden dat in verschillende sectoren door bedrijven verlangd werd:
P. 19.

64 Dit instituut hield zich met name bezig onderwijs te bieden aan werklozen. De zogenaamde
Dalton-methode werd daarbij gehanteerd: het onderwijs werd individueel aanget)0(len en
aangepast. De cursussen waren goedkoop, zo niet kosteloos. Het IVIO kwam voort uit het
Daltoniseringsinstituut dat als onderdeel gold van het Amster(lams Centraal Comitt voor
Jongere Werklozen.

65 Rotshuizen (oprichter PBNA) zei het in een interview in het Algerneen Dagblad als volgt:'De
Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een grote strop, maar tegelijk is hij de oorzaak geworden
van onze grote bloei. De avondklok bezorgde ons  in een paar jaar 7000 cursisten, gewoon
omdat de mensen toch wat moesten doen', Algemeen Dagblad 5 oktober 1962, archief SPO,
ministerie  0  &  W.
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3           De jaren 1940-1970: de overheidsbemoeienis neemt toe

3.1 De Tweede Wereldoorlog

De groei die het schriftelijk onderwijs in de jaren dertig had doorgemaakt,
deed zich vooral voor in het economisch-administratief onderwijs. Het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (0 K en W) maakte
zich zorgen over deze wildgroei. Men wantrouwde het commerciele karakter
van dit onderwijs en vond dat het aanbod te versnipperd raakte.66 Van
enige onderlinge afstemming, met name wat betreft de exameneisen, was
geen sprake.

In 1941 werd mede door toedoen van het ministerie de Associatie voor
Praktijkexamens opgericht, die voortaan voor veel instituten de examens
Boekhouden en Handelscorrespondentie ging afnemen. Hierdoor werd enige
afstemming van examens bewerkstelligd. Dit initiatief werd nagevolgd in de
sector Stenografie enMachineschrijven. In 1942 werd de Unie van verenigingen
voor Stenografie en Machineschrijven opgericht, die vooral beoogde de
exameneisen in deze sector op elkaar af te stemmen.  Men kon zich bij de Unie
aansluiten indien men zich onderwierp aan de (examen)eisen. Zij stelde daartoe

een  examenreglement  op.
67

De onrust op het departement over de groei van het commercieel onderwijs
leidde er in 1942 toe dat op last van de secretaris-generaal alle instellingen
voor particulier onderwijs zich moesten melden.68 De bedoeling die de
secretaris-generaal met deze meldingsplicht had werd in het Aanmeldings-
besluit genoemd:

'Het ligt in het voomemen over eenigen tijd een erkenning in te voeren, welke
noodzakelijk zal  zijn voor het verder voortzetten der instelling'.

66   De belangrijkste bronnen van de gegevens uit deze periode komen uit het archief van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, in het bijzonder archief VHMO-AVO,
inventarisnummers 74-81  en het archief SPO. De doosnummers die hierna genoemd worden
hebben een voorlopig karakter: zij zullen bij de definitieve inventaris van het archief
vervangen worden door een (nieuw) inventarisnummer.

67    De instellingen mochten zelf de examens afnemen: de Unie voelde er (nog) niet voor om,
zoals de Associatie deed, de examens centraal af te nemen. Zij pleitte voor het aanwijzen
van rijksgecommitteerden die toezicht zouden houden op de examens van de instellingen
De Unie nam wel de examens af voor het leraarschap Stenografie en Machineschrijven.
Zij was daarom wel voorstander van het instellen van een Staatsexamen leraar Stenografie
en Machineschrijven.

68 Besluit secretaris-generaal Van Dam, Staatscourant 7 januari 1942, nr. 4, p. 1, Besluit no.
721.
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De erkenningsgedachte was geboren. Ondanks het feit dat niet duidelijk
is of alle instellingen zich aan deze meldingsplicht hebben gehouden, kon
uit de aanmeldingen opgemaakt worden dat het particulier onderwijs in
die jaren grote vormen had aangenomen. Er zou sprake zijn van 3000
instituten die zich hadden aangemeld waarbij in totaal 150.000 leerlingen
ingeschreven stonden. De helft van de cursussen bestond uit economisch-
administratief onderwijs.

Het departement was geschrokken van de omvang. Op 19 maart 1943
werd een commissie Particulier Handelsonderwijs ingesteld die in het
bijzonderhetparticulieronderwijs op heteconomisch-administratiefterrein
moest bestuderen.69 In de commissie werd reeds uitvoerig gedebatteerd
over mogelijke erkenning van dit onderwijs door het departement. Zelfs
een verplicht toezicht op dit particulier onderwijs werd overwogen waarbij
het afnemen van examens en verlenen van diploma's aan een vergunning
van de overheid gebonden zou zijn.70 De Commissie heeft haar werkzaam-
heden vanwege het verloop van de oorlog voortijdig moeten beeindigen.

3.2 De jaren na de Tweede Wereldoorlog:  geen overheidstoezicht

Na de oorlog nam de behoefte om op een of andere manier ten aanzien
van het particulier onderwijs regelend op te treden toe en raakten de
ontwikkelingen in een stroomversnelling.  In deze jaren overheerste op het
departement de gedachte, die ook al in de oorlogscommissie over het
handelsonderwijs gevoeld werd, dat de overheid het toezicht op het
particulier onderwijs ter hand moest nemen. Deze opvatting kwam voort
uit de vernieuwingswind die als gevolg van de 'doorbraakgedachte' in
1945/1946 op het departement woei.

Op 25 juni 1945 was prof. dr. G. van der Leeuw minister van 0 K
en W geworden.  Hij was een groot voorstander van de 'doorbraakgedachte':
de oude vooroorlogse politieke verhoudingen, die sterk overheerst werden

69   De commissie werd ingedeeld in twee sub-commissie: sub-commissie A zou het onderwijs
op het terrein van Stenografie en Machineschrijven bestrijken en sub-commissie B het
onderwijs voor wat betreft Boekhouden en Handelscorrespondentie. De commissies werden
voorgezeten door inspecteurs van het middelbaar onderwijs, Elzinga (A) en Van den Ent
(B).

70    Vooral de vertegenwoordigers van het departement voelden voor een vergunningenstelsel.
De Grondwet zou een dergelijk toezieht volgens hen mogelijk maken. Er werd zelfs een
Besluit voorbereid waarin de vergunningenplicht geregeld werd: ontwerp-besluit instelling
Inspectie voor de volksontwikkeling. De vertegenwoordigers van het particulier onderwijs
voelden niet veel voor een dergelijke verplichting. De discussies in de Commissie werden
enigszins overheerst door dit verschil van mening.
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door de verzuiling, zouden 'doorbroken' moeten worden door een streven
naar vernieuwing waaraan groepen ongeacht hun politieke of religieuze
achtergrond, eensgezind zouden werken.71 Van der Leeuw zag voor het
ministerie van 0 K en W 'een centrale plaats weggelegd, vanwaar uit in
de toekomst de volksopvoeding in den breedsten zin kan worden bevor-
derd'.72 Hetministerie werd gereorganiseerdennieuwe ambtenaren werden
aangetrokken die in de geest van de 'vernieuwers' dachten. Het nieuw
opgerichte Directoraat-Generaal Vorming Buiten Schoolverband toonde
interesse voor het particulier onderwijs. De inspectie vreesde daarnaast
dat de kwaliteit van het snel groeiende particulier onderwijs zodanig te
wensen overliet dat de overheid moest optreden. Het ministerie zag voor
zicllzelf toentertijd een brede taak weggelegd in het op zich nemen van
nieuwe taken.

Op  17  oktober  1945  vond  op het departement onder leiding  van  de
toenmaligedirecteur-generaal voorhet Onderwijs, prof. dr. F.L.R. Sassen,
een overleg plaats met vertegenwoordigers van het particulier schriftelijk
onderwijs.73 In het overleg werd de gedachte, die tijdens de oorlog in de
Commissie Particulier Handelsonderwijs leefde, om het toezicht op het
particulier onderwijs door een vergunningenstelsel verplicht op te leggen,
verworpen. Er zou een vrijwillig toezicht gecreterd moeten worden dat
vooral door zijn aanzien maatschappelijk effect zou hebben. De meeste
deelnemers aan het overleg voelden voor het aanstellen van een inspecteur
op het departement : er werd nog slechts gediscussieerd onder welk
Directoraat de inspectie zou moeten komen.75 Besloten werd dat er een
nota voor de minister gemaakt zou worden om het plan voor te leggen.

De gedachte om een rijkstoezicht op het particulier onderwijs in het
leven te roepen, vond waarschijnlijk wel steun bij minister Van der Leeuw,

71   Zie voor een beschrijving van het ministerie in deze tijd: H. Knippenberg en W. van der
Ham, Een bron van aanhoudende zorg (75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en
Wetenschappen), Assen 1993, pp. 332-351.

72    Knippenberg/van der Ham,  a.w.,  p.  334.
73 Aanwezig waren prof. dr. Kohnstamm en dhr. Wiedhaup (namens IVIO), de heren Rotshuizen

en Wind (PBNA), de heren Oosterlee en de Graaf (0 K en W) en de heer Peters (Jeugdraad).
Waarschijnlijk heeft prof. Kohnstamm aangedrongen op het overleg: hij wordt in verschillende

publikaties genoemd als degene die het overleg met het ministerie organiseerde: Van Wolferen
(1968), p. 60 en Gedenkboek Nut (1984), p. 153.

74   Men had zelfs concreet iemand op het oog: een leraar HBS te Oud-Beijerland die een plan
had uitgewerkt voor een rijlcstoezicht op particuliere cursussen.

75     De vraag was of zo'n inspecteur onder het Directoraat-Generaal Onderwijs diende te vallen
of onder het zojuist opgerichte Directoraat-Generaal Vorming Buiten Schoolverband.
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maar niet bij zijn opvolger dr. J.J. Gielen.76 Waarom Gielen geen rijkstoe-
zicht instelde wordt door Van Wolferen verklaard vanwege 'het ontbreken
van wettelijke mogelijkheden'.77  Het kan zijn dat minister Gielen  geen
mogelijkheden zag het toezicht voor h661 het particulier onderwijs te
garanderen omdat de grondwettelijke onderwijsvrijheid zich in zijn opvatting
daartegen zou verzetten.78 Op het departement groeide het besef dat het
heel moeilijk zou zijn daadwerkelijk controle uit te oefenen op het particulier
onderwijs.

De KVP'er Gielen had daarnaast een andere opvatting over de rol van het
departement dan de PvdA'er Van der Leeuw. De nieuwe minister, die na de
verkiezingen van mei 1946 was aangetreden, voelde niet veel voor de centrale
doorbraak-functie die het ministerie van Onderwijs bij de maatschappelijke
vernieuwing zou moeten spelen. Hij vond dat het optreden van het ministerie
met ten koste mocht gaan van het particulier initiatief. Gielen besloot een groot
gedeelte van de reorganisatie van Van der Leeuw terug te draaien en de
ambtenaren die bekend stonden als 'doorbraak-aanhangers' verdwenen
grotendeels van het toneel." Het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkelingen,
die zich juist afspeelden in de periode dat het particulier onderwijs bij het
ministerie aanklopte voor rijkstoezicht, mede van invloed zijn geweest op de
beslissing van Gielen. Het schriftelijk onderwijs kreeg het advies om een eigen
inspectie in het leven te roepen.

76    Uit het archiefonderzoek op het ministerie heb ik helaas niet kunnen achterhalen wat er met
het voorstel uit het overleg van oktober 1945 is gebeurd. Uit verschillende bronnen kan
echter worden opgemaakt dat de regering wel heeft overwogen een rijkstoezicht in te stellen.
Zo spreekt op de oprichtingsvergadering van de ISO (ianuari 1947) prof. dr. Kohnstamm
als voorzitter van dat overleg, dat 'het initiatief van regeringswege een inspectie van het
schriftelijk onderwijs in het leven te roepen niet tot resultaten heeft geleid'. In het Jaarboekje
1947-1949 van de ISO is te lezen: 'Hoewel het aanvankelijk scheen, dat zulk een Rijks-
inspectie inderdaad tot stand zou komen, meende tenslotte de toenmalige Minister van 0
K en W, Gielen, dat de Overheid deze taak niet op zich kon nemen en dat dit moest worden
overgelaten aan het particulier initiatief.  In een intern stuk van het departement d.d.  26
juli 1957 wordt gememoreerd dat 'minister Gielen meende datdeoverheiddeze inspectie-taak
niet op zich mocht nemen' (archief Ministerie 0&W). Ook bij de ISO, zo bleek mij uit
mededelingen van de oud-ISO inspecteur, mr. Kaiser, bestond de indruk dat men in eerste
instantie op het departement positief stond tegenover het instellen van een rijkstoezicht.

77 Van Wolferen (1968), p. 61.
78    De belangrijkste bron die ik hiervoor heb kunnen vinden wordt gevormd door het gesprek

met oud-ISO-inspecteur, mr. C. Kaiser: in de archieven heb ikhelaas niets over de beslissing
van Gielen kunnen terugvinden.

79  Knippenberg/Van der Ham (1993), p. 361. Het Directoraat-Generaal Vorming Buiten
Schoolverband, dat zich met het particulier onderwijs bemoeid had, verdween en werd in
sterk afgeslankte vorm een afdeling.
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Eerst moet nog iets verteld worden over een opmerkelijk initiatief dat het
departement in dezelfde periode nam ten aanzien van het particulier handels-
onderwijs. Hiermee is geillustreerd dat nog niet iedereen op het departement
de gedachte had losgelaten dat de overheid het toezicht op het particulier
onderwijs zelf moest uitvoeren.

Bij de particuliere instellingen voor economisch-administratief onderwijs
bestond na de oorlog de behoefte om enige afstemming van en toezicht
op hun onderwijs in het leven te roepen. Op vragen daarover had het
departement al laten doorschemeren dat zij hierin vooral een overheidstaak
zag.80 Op 3 mei 1947 werd opnieuw een Commissie Particulier Handelson-
derwijs ingesteld om

'de middelen aan te wijzen tot regeling van het particulier handelsonderwijs
en tot bevordering van een goede ontwikkeling ervan om op die wijze het publiek
te beschermen tegen schadelijke uitwassen op dit gebied'.st

Ook nu weer ontstond in de commissie, die naast ambtenaren van het
departement uit vertegenwoordigers van het particulier onderwijs bestond,
een fikse discussie over de mogelijkheid van verplicht toezicht op het
particulieronderwijs. Inhetparticulieronderwijs zelfwas grote onrust over
de commissie ontstaan. Menvreesde datde commissie de instellingenonder
het wettelijk regime van de MO-wet wilde brengen en dat zij niet langer
zelf examens zouden mogen afnemen.82 Uitvoerig werd in de commissie
gesproken over een ontwerp Handelscursuswet dat alle particuliere instel-

80    Op 18juni 1945 richtte zich het Nederlands Studie-centrum tot het departement met de vraag
hoe men een dergelijk toezicht het beste zou kunnen inrichten. Het Nederlands Studie<entrum,
dat de belangen van het economisch-administratief onderwijs behartigde, overwoog zelf een
erkenningsregeling in het leven te roepen. Het departement voelde (toen nog) meer voor
een rijkstoezicht: archief SPO, doos 2436, ministerie 0 & W.

81   De commissie werd wederom voorgezeten door de inspecteurs Elzinga en Van den Ent.
De commissie was reeds in november 1946 met haar werk begonnen.

82     Er is bij de instellingen ook ongenoegen over de samenstelling van de commissie: men voelt
er zich te weinig bij betrokken. De protesten laaien zo hoog op dat er op 23 november 1946,
nog voor dat de commissie officieel is ingesteld, te Utrecht een spoedvergadering tegen de
commissie werd belegd. In tegenstelling tot het schriftelijk onderwijs, waar men graag meer
overheidsbemoeienis zag, was deze particuliere sector terughoudender om regels van de
overheidteaccepteren. Decommissietrokzichoverigens inmeerderheidniets vanhetprotest
aan.
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lingen onder toezicht plaatste.83 Het wetsvoorstel kwam er uiteindelijk
niet.84

Het is opmerkelijk dat nog een jaar lang nadat in  1946 ten aanzien van het
schriftelijk onderwijs besloten was dat er geen rijkstoezicht zou komen, op het
departement gesproken werd over het verplicht stellen van een rijkstoezicht
op het particulier handelsonderwijs. De commissie was bekend met de ontwikke-
lingen op het terrein van het schriftelijk onderwijs.8' Desondanks continueerde
zij haar werkzaamheden. Bij verschillende commissieleden bestond het sterke
verlangen om met een wettelijke regeling voor het toezicht op het particulier
handelsonderwijs te komen. Het alternatief om een privaat toezicht in het leven
te roepen, zoals in het schriftelijk onderwijs overwogen werd, vonden zij
onvoldoende.

3.3 Het ontstaan van het paniculier toezicht: de oprichting van de ISO

Nadat minister Gielen te kennen had gegeven geen rijkstoezicht met betrek-
king tot het particulier schriftelijk onderwijs in het leven te willen roepen,
richtten Kohnstamm c.s. zich tot de Maatschappij tot Nut van't Algemeen.

Kohnstamm was een actief Nutslid. Jarenlang had hij zitting genomen in de
Onderwijscommissie van het Nut en de leerstoel die hij aan de Universiteit van
Amsterdam bekleedde was met steun van het Nut in het leven geroepen. Tevens
was Kohnstamm de mede-oprichter van het IVIO, een particuliere instelling
voor schriftelijk onderwijs.

Kohnstamm richtte zich tot de Onderwijscommissie van het Nut. Zou het
Nut, zo vroeg hij zich af, zich willen bezighouden met de oprichting van

83 Het ontwerp werd in het najaar van 1947 een aantal keren in de commissie besproken. Het
betrof een regeling voor instellingen die een erkenning van de overheid wilden hebben: zij
werden 'van Rijkswege erkend'. Een erkenning kon verkregen worden indien de lokalen
voldeden, de docenten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag konden overleggen en
inhet bezit waren van een akte van bekwaamheid (artikel 15). Daarnaast zouden alle overige
cursussen handelsonderwijs onder toezicht van de overheid geplaatst worden (artikel 5).
Tevens bood het voorstel de mogelijkheid dat particuliere instellingen door de overheid
gesubsidieerd werden (artikel 27).

84     De sfeer in de commissie was niet altijd goed. Sommige leden vondendathet verplicht stellen
van overheidstoezicht alleen maar in nazi-Duitsland gebeurde.

85    De commissievoorzitters Elzinga en Van den Ent waren uitgenodigd de oprichtingsvergadering
van de private inspectie voor schriftelijk onderwijs (ISO), die het Nut had georganiseerd,
bij te wonen. Op 7 januari 1947 meldt Elzinga in de commissie dat hij met Van den Ent
naar de bijeenkomst zal gaan. Het rapport van de commissie die in 1947 de oprichting van
de ISO voorbereidde (commissie Schr6der) had haar rapport in mei naar de Commissie
Particulier Handelsonderwijs gestuurd.
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een particulier toezicht op de instellingen. De commissie voelde daar wel
wat voor.86 Het Nut was het met de gedachte eens dat toezicht op (de
wervingsmethoden van) het particulier onderwijs geboden was en schreef
in december 1946 een twintigtal instanties aan om interesse te peilen voor
de oprichting van een inspectie voor het schriftelijk onderwijs.87 Tot de
aangeschrevenen behoorde ook een aantal ambtenaren (voornamelijk inspec-
teurs)  van het ministerie van 0 K en W.88  Het lag nadrukkelijk in het
voornemen om een band met het ministerie te garanderen. In de statuten
van de private inspectie zou die band ook zichtbaar worden.

Op 16 januari 1947 vond het eerste overleg tussen de aangeschrevenen
onder voorzitterschap van prof. Kohnstamm plaats. Naar aanleiding van
(positieve) reacties89, nam de Nutscommissie in februari 1947 het initiatief
om een studiecommissie in te stellen waarin zowel maatschappelijke groepe-
ringen als vertegenwoordigers van schriftelijke onderwijsinstellingen zitting
hadden. De Algemeen secretaris van het Nut, dr. P.H. Schroder, zat de
commissie voor.90 De commissie kwambinnen een maand al met hetadvies

86 Eenzelfde gedachte ontwikkelde het Nut ten aanzien van het kleuteronderwijs. De overheid
bleef terughoudend om een wettelijke regeling voor het kleuteronderwijs in het leven te
roepen, waardoor in dit onderwijs vooralsnog een rijksinspectie achterwege bleef. In 1948
stelde het Hoofdbestuur van  het Nut, mevrouw W.M. Nijkamp  aan als inspectrice van de
Nutskleuterscholen: Gedenkboek 1984, p. 151.

87      De Algemeen Secretaris van het Nut,  dr.  P.H. Schruder schreef in de brief van 24 december
1946: 'Er is grond ernstige kritiek uit te oefenen op vele instellingen, die onderwijs geven
door middel van schriftelijke cursussen. Het vertrouwen der deelnemers in het instituut hunner
keuze blijkt dikwijls misplaatst te zijn: verlies aan geld en aan energie is somtijds het enige
resultaat  van het volgen ener cursus'. De brief nodigt  uit  om te beraadslagen  over  een

inspectoraat voor het schriftelijk onderwijs. Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier
2185.

88 Uitgenodigd werden: het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, afdeling
VormingBuitenSchoolverband; deNederlandseJeugdgemeenschap;hetKatholiekeCentrum
voor Nederlandse Cultuur; het Christelijke Werkliedenverbond Patrimonium; Algemene
Nederlandse Onderwijzersverbond; de R.K. Arbeidersbeweging; het Nederlands Vakverbond;
het Christelijk Nationaal Vakverbond; het Verbond Nederlandse Werkgevers; de Algemene
Katholieke Werkgeversvereniging; het Centraal Sociaal Werkgeversverbond; het Nederlandse

Middenstandscentrum; hetInstituutvoorMiddenstandsontwikkeling;deR.K.Middenstands-
vereniging; Inspectie Nijverheidsonderwijs; de Dienst vande Kwartiersvertegenwoordiging-
generaal; Inspectie MiddelbaarOnderwijs; Hoofdinspectie LagerOnderwijsende Vereniging
van Volkshogescholen. Zie brief d.d. 24 december 1946, Gemeentearchief Amsterdam,
nr. 211, dossier 2185.

89     In 1946 was reeds een Bond van Instellingen voor Schriftelijk Onderwijs (BISON)opgericht.
90     De overheid was in de commissie vertegenwoordigd door de heren Oosterlee (hoofd afdeling

Vorming Buiten Schoolverband) en Kleiterp (hoofdinspecteur Lager onderwijs). Daarnaast
hadden de heren Suurhoff (NVV), Wind (PBNA), Wiedhaup (IVIO), Peters (Nederlandse
Jeugdraad), Mey (Instituut Kuyper), Rutten en Westendorp in de commissie zitting. De heer
Niemeyer trad op als secretaris.
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om centrale organisaties van werkgevers, werknemers, middenstanders en
de jeugd, uit te nodigen zich aan te sluiten bij een stichting die het toezicht
op de schriftelijke instellingen zou organiseren.91 Het toezicht zou gekop-
peld worden aan een erkenning die de stichting aan de instellingen zou
afgeven indien zij bereid waren zich te onderwerpen aan een aantal deugde-
lijkheidsnormen. De commissie had over die normen al eerste gedachten
geopperd. Zo werd al snel de behoefte gevoeld te werken met een Erecode
die door de instellingen ondertekend moest worden.92 De overheid was
ook nadrukkelijk een plaats toebedacht in de stichting. De verschillende
maatschappelijke organisaties, zo was de gedachte, vertegenwoordigden
de consumenten van de instellingen en om de bescherming van de consument
was het in de eerste plaats te doen.

Nadat de studiecommissie zich opgeworpen had als voorlopig curatorium
van de op te richten stichting en zij de eerste instellingen na een kwaliteits-
toets had opgenomen in de (voorlopige) stichting, werd op 7 juli 1947 de
Stichting Inspectie Schriftelijk Onderwijs definitief opgericht.93 Als
belangrijkste doelstelling werd in de Akte van Oprichting genoemd

'door middel van samenwerking tussen overheid, organisaties die hen verte-
genwoordigen die schriftelijk onderwijs volgen en instellingen van schriftelijk
onderwijs, door nauw contact met de Nederlandse pers-organisaties, het peil
van het schriftelijk onderwijs in de ruimste zin te verhogen, en het weren van
datgene, wat niet als verantwoord moet worden beschouwd'.94

Als 'aangeslotenen' werden, zo blijkt uit artikel 1 van de Statuten, naast
de instellingen voor schriftelijk onderwijs ook de overheid, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG, indien zij deel uitmaakt van het
Curatorium) en de consumentenorganisaties, gerekend. Het Bestuur (Curato-
rium) bepaalde het beleid van de stichting. Het was gemachtigd de erken-

91   Gedenkboek Nut 1984, p. 153. Zie ook van Wolferen (1968), p. 60.
92 Van Wolferen (1968), p. 60.
93    De oprichting geschiedde door een Akte van Oprichting die notarieel gepasseerd werd. Op

28 november 1947 werden vervolgens door het Curatorium de statuten vastgesteld. Omdat
erkendeinstellingen statutaireenpositie inde stichtinghadden, konpasnaeenperiode waarin
die instellingen door het voorlopig curatorium waren erkend, de stichting volledig operationeel
worden.

94   Artikel 2, sub a,b en c van de Akte van Oprichting. In het Jaarboekje 1947-1949 van de
ISO werd de doelstelling als volgt geformuleerd: 'Ons doel staat in beginsel vast: een duidelijk
onderscheid te maken tussen ernstige arbeid op het gebied van het schriftelijk onderwijs
enbeunhazerij, waardooronderwijsinstelling en studerendebeidezullen wordenbeschermd.
Dan kan ook worden gewerkt voor verbetering van het bonafide onderwijs, waarme(le de
gehele maatschappij is gebaat', Jaarboekje 1947-1949, p. 23.
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ningen af te geven. Het Curatorium belichaamde volgens de statuten de
samenwerking tussen Overheid, Consumentenorganisaties en Instellingen
voor schriftelijk onderwijs. Zij hadden dan ook statutair een plaats in het
Curatorium toegewezen gekregen. 95

Het hoofd van de Afdeling Vorming Buiten Schoolverband, dr. A. Oosterlee,
toonde zich reeds bij de oprichting van de ISO in 1947 bereid op persoonlijke
titel in het Curatorium zitting te nemen.m Het zou nog twee jaar duren eer
hij in mei 1949 officieel als vertegenwoordiger van het ministerie werd aangewe-
zen. Over de rol die het departement ten opzichte van de ISO moest spelen,
bleek enige discussie te bestaan.97 Ofschoon Oosterlee slechts op persoonlijke
titel zitting nam, werd aldus toch een zekere betrokkenheid van het ministerie
bereikt.

Naast het Curatorium kende de ISO een Algemene Vergadering van Aange-
slotenen, Inspecteur(s),98 een Commissie voor de erkenning, een Bureau
en een Perscommissie. Vooral de inspecteur en de Commissie voor de
erkenning dienden het bestuur van advies bij de erkenningsbeslissing. Vanaf
september 1951 mocht aan de erkenning de naam van het ministerie van
0 K en W verbonden worden. Als voorwaarde daarvoor stelde het
departement wel dat onderwijsinspecteurs zitting zouden nemen in de
Commissie voor de erkenning die aan het ISO-bestuur advies zou uitbrengen
over de erkenning.w Een jaar eerder had het ministerie het Curatorium
gemachtigd de erkenningsbewijzen mede namens het ministerie te onderte-
kenen.

95     Artikel II, sub  11  Satuten:  in het Curatorium namen plaats een vertegenwoordiger van het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, twee onderwijsdeskundigen, 6
vertegenwoordigers van de consumenten en 6 vertegenwoordigers van de instellingen.

96    Oosterlee was volgens Knippenberg/Van der Ham (1993)'een overtuigd aanhangervan Van
der Leeuws denkbeelden':  p.  339. Zij noemen de afdeling Vorming Buiten Schoolverband
'een bolwerk van Van der Leeuw-aanhangers' p. 421.

97 Ondanks herhaald aandringen om Oosterlee aan te wijzen besliste de minister steeds niet
op dit verzoek. Op het departement, zo blijkt uit latere ambtelijke stukken uit 1959/1960,
bestond bij sommigen de opvatting dat ambtenaren geen zitting moesten nemen in dergelijke
inspecties. Van een daadwerkelijk toezicht door de overheid zou op deze wijze namelijk
geen sprake kunnen zijn, zo was de opvatting. Ook rondom de opvolgers van Oosterlee
(E.A. Schuttenhelm in 1955 en M.D. van Wolferen in 1960) vond een dergelijke discussie
in de top van het departement plaats. Hun benoeming ging overigens wet door. Zie archief
SPO, doosnr. 2436, ministerie van 0 en W.

98   Er was maar 6tn inspecteur actief.
99 Het betrof hier inspecteurs VHMO en NO.
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Dit gebeurdeniet zonder discussies. Hetdepartement kreeg indezetijdadviezen
van inspecteurs waarin getwijfeld werd aan de mogelijkheden die de overheid
zou hebben om daadwerkelijk controle uit te oefenen. De naam van het
ministerie zou gebruikt kunnen worden als reclame-middel. mo

De inspecteur van de ISO was toegevoegd lid van de erkennings-
commissie. In de praktijk bracht de inspecteur een advies uit aan de Com-
missie. Een aparte beroepscommissie was er in de beginjaren van de ISO
niet: er was wel de mogelijkheid om in beroep te komen tegen een weigering
of intrekking van een erkenning bij het Curatorium.  In de statuten werd
als eis gesteld dat een lid van het Curatorium of van de Commissie voor
de erkenning niet aan de behandeling en beslissing van een erkenning in
het ISO-bestuur mochtdeelnemen indienhetbelanghebbende was.101 Vanaf
1957 werd in de statuten een onafhankelijke Commissie van beroep bevoegd
verklaard om voortaan in hoogste instantie te beslissen over

'het al of niet verlenen of handhaven van de erkenning, respectievelijk van instel-
lingen, telkens wanneer haar ter vernietiging van een door het Bestuur genomen
beslissing een uitspraak wordt gevraagd door een of meer daartoe in het
Reglement op de erkenning aan te wijzen gerechtigden'. 102

In de beginjaren timmerde de ISO hard aan de weg. In korte tijd werden
regels gesteld op grond waarvan erkenningen werden afgegeven die nog
steeds herkenbaar zijn in de huidige wetgeving. Van de 124 instellingen
die in 1947 in aanmerking wilden komen voor een erkenning werden er
37 door de ISO erkend. Daarmee werd een eerste schifting tot stand ge-
bracht. 103 In die eerste jaren wilde de ISO er vooral voor zorgen dat haar
werk bij het publiek bekend werd. Bekendheid van haar erkenningen was
de grootste waarborg dat er bij bonafide instellingen lessen gevolgd zouden
worden.  Het werk vande ISO zou alleen maar zinvol zijn indienhetpubliek
waarde zou gaan hechten aan het predikaat 'erkend door ISO'. De sanctie
die de ISO kon opleggen was de intrekking van de erkenning.

De ISO legde zichzelf daarbij wel een beperking op door het voeren van het
keurmerk niet verplicht te stellen. Artikel 3 van het Reglement op de erkenning
bepaalde dat een erkende instelling het recht had zich te noemen 'erkend door
de Inspectie  van het Schriftelijk Onderwijs'.  Van een plicht  was geen sprake.

100 Brief van inspecteur d.d. 24 oktober 1950, archief SPO, ministerie O en W.
101 Artikel II, sub 36 en artikel II, sub 39 Statuten ISO.
102 Artikel II, sub 42 Statuten ISO.
103 Van Wolferen (1968) p. 60.
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Het werd eveneens aan de instelling zel f overgelaten of men aan het predikaat
wenste toe te voegen 'met medewerking van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen'. Bij menigeen zal deze vermelding overigens de
indruk gegeven hebben dat men met een overheidsinspectie van doen had.

De stichting hoopte op medewerking van de pers in haar aansporing dat
alleen cursussen gevolgd zouden worden bij erkende instellingen.

Zo ging de stichting er kort na haar oprichting toe over kranten aan te schrijven
om ze te verzoeken geen advertenties te plaatsen van niet erkende instellin-
gen.'04 De wijze waarop instellingen hun klanten werven is een voortdurende
bron van zorg. De perscommissie van de ISO besteedde er veel tijd aan. Zo
hield men nauwkeurig in de gaten wat er op radio en later op televisie beweerd
werd over het schriftelijk onderwijs in het algemeen en over bepaalde instellingen
in het bijzonder. Omroepen kregen brieven indien de informatie die zij over
het schriftelijk onderwijs verstrekt hadden, niet juist was.  De ISO adverteerde
zelf in bladen om op te roepen slechts bij de erkende instellingen onderwijs
te volgen. Zij was actief om die advertenties gratis in allerlei bladen geplaatst
te krijgen.

3.4 De ISO-reglementen

De publiciteit was een middel om steun voor het werk van de ISO te
vergaren. Daarnaast moest gewerkt worden aan het garanderen dat de
erkenning die de ISO afgaf geloofwaardig was. Daartoe was de ISO al vrij
snel overgegaan om reglementen op te stellen waarin procedures en voor-
waarden werden vastgelegd waaraan door de instellingen voldaan moest
worden om erkend te worden en te blijven. Tevens kreeg in die reglementen
de inspectie een plaats.

Uiteindelijk kende de ISO naast een Algemeen Reglement, een Reglement voor
de erkenning waarin een Normenreglement (met Erecode), een Examenreglement
en een Colportagereglement waren opgenomen. 105

Deze reglementering legde de basis voor de latere wetgeving. De ISO is daarin
baanbrekend geweest. Veel zaken die in de toenmalige reglementen van de ISO

104  Brief van 26 augustus 1948, ISO-archief. Dit archief bevindt zich in het Rijksarchief van
de Provincie Utrecht.

105 Het Normenreglement trad op 29 maart  1949 in werking, het examenreglement op  11  mei
1950, het Colportagereglement op 12 september 1952. Hieronder worden de reglementen
besproken zoals die in 1964 golden. In 1960 zijn de reglementen mede vanwege een algehele
statutenverandering, gewijzigd. V66r 1960 kon het Dagelijks Bestuurerkenningen verlenen
en intrekken. Daarna kon dat slechts door het bestuur gebeuren. De Commissie van advies
voor de erkenning heette voor 1960 de Commissie voor de erkenning.
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als voorwaarden golden om erkend te worden, zijn ook thans voorwaarden voor
erkenning.

Als 'romp' voor de erkenningen gold het Reglement voor de erkenning.
Hierin werden vooral procedures vastgesteld om tot een erkenning te komen
en deze eventueel in te trekken.

Daarbij speelden de belangrijkste organen van de ISO hun rol: de inspectie die
de aanvraag van een instelling die erkend wil worden bestudeerde en daarover

rapport uitbracht aan de Commissie van advies voor de erkenning; het Dagelijks
Bestuur dat op basis van het advies van de Commissie een voordracht deed aan
het Bestuur, dat vervolgens besliste over de erkenning. In de erkenningsprocedu-
re valt op dat de ISO een aantal momenten in het reglement inbouwde om de
instelling de gelegenheid te geven commentaar van de ISO te verwerken opdat
een erkenning meer kans van slagen zou hebben.'06 Daarnaast werd de moge-
lijkheid geboden om deskundigen te laten oordelen over de situatie. 107

De inspectie van de ISO speelde met haar inspectierapport een belangrijke
rol bij de beslissing over de erkenning. Daarnaast hield de inspectie toezicht
op de instellingen. Het Algemeen Reglement bepaalde dat de inspectie
tweemaal per jaar elke instelling aan een onderzoek zou onderwerpen. 108

Zij zou van het eerste onderzoek rapport uitbrengen aan de Commissie van
advies en van het tweede rapport aan het Dagelijks Bestuur van de ISO. Deze

rapporten konden de basis vormen van maatregelen die tegen een instelling
genomen konden worden indien zij zich niet aan de voorwaarden hield. Het
Dagelijks Bestuur had de bevoegdheid zelf een aantal sancties uit te vaardigen
in  de  sfeer van aanbevelingen, waarschuwingen en berispingen.'09 Indien  de
sanctie zo ver zou moeten gaan dat de erkenning ingetrokken moest worden

110werd de beslissing, op voordracht van het DB, aan het Bestuur overgelaten.
Van groot belang bij dit alles was dat de erkenningen slechts voor een bepaalde
tijd werden afgegeven. Hiermee stond een voortdurende bemoeienis van de
inspectie vast. 111

106 Artikelen 14, 16 en 19 Reglement op de erkenning.
107 Artikelen 12, 15 en 54 Reglement op de erkenning.
108 Artikel 59 Algemeen Reglement, zie ook artikel 27 Reglement op de erkenning.
109 Artikel 34 Reglement op de erkenning.
110 Artikelen 36 e.v. Reglement op de erkenning.
111 Zie artikel 22 Huishoudelijk Reglement ISO. De inspectierapporten die jaarlijks van de

erkende instellingen werden opgemaakt zijn zeer uitgebreid en gedetailleerd. Alle ISO-normen

werdenzeeruitvoeriggecontroleerd. Vooraldewijzewaaropdeinstellingencursistenwerven
en waarop zij melding maken dat zij door de ISO erkend zijn, werden uitvoerig bestudeerd.
Van elke instelling werden alle leerkrachten gecontroleerd of zij aan de vereiste bevoegdheden
voldeden. Het rapport werd daardoor soms heel dik! Wanneer er naar de mening van de
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In het Reglement op de erkenning werden ook regels gegeven met betrek-
king tot bezwaar en beroepsmogelijkheden. Sinds 1957 kende de ISO een
onafhankelijke commissie waarbij beroep kon worden ingesteld:12  Die
mogelijkheid werd niet alleen geboden aan de instelling die het niet eens
was met het bestuursbesluit omtrent het niet erkennen of handhaven van
de erkenning van betrokken instelling113, maar ook aan bestuursleden
van de ISO die het niet eens waren met het bestuursbesluit.

Deze opmerkelijke beroepsmogelijkheid (beroep tegen een beslissing waarvoor
men als bestuurslid mede-verantwoordelijkheid draagt) stond open voor een
bestuurslid indien tenminste eenderde deel van de uitgebrachte stemmen in het
bestuur tegen het meerderheidsbesluit was: 14 De mogelijkheid om beroep
aan te tekenen bij de commissie bestond ook voor erkende instellingen die het
niet eens waren met het bestuursbesluit om een instelling te erkennen. Hun
beroepsrecht kon echter alleen geeffectueerd worden indien zij bij de aanvraag
van die erkenning de hun geboden gelegenheid bezwaar aan te tekenen, hadden
gebruikt en daarbij het recht van beroep hadden voorbehouden.'15   Deze
beroepsmogelijkheid is waarschijnlijkteverklarenuitdetijddathet ISO-bestuur
nog mede uit direct betrokken instellingen bestond die de mogelijkheid geboden
moest worden om correctie aan te brengen op een meerderheid van niet direct-
betrokkenen. Sinds 1960 werd het bestuur zodanig samengesteld dat de
instellingen er geen deel meer van uitmaakten. De commissie van beroep had
de mogelijkheid het bestuursbesluit te vernietigen en haar beslissing daarvoor
in de plaats te stellen: artikel 55 Reglement op de erkenning. De beroeps-
mogelijkheid bleef dus beperkt tot de bestuursbesluiten. In dat opzicht was het
naast een opmerkelijke, ook een beperkte beroepsgang.

Uiteindelijk moest de procedure van het Reglement leiden tot een erkenning.
Artikel 1 van het Reglement gaf aan dat die erkenning inhield dat de
instelling als aanvaard moest worden beschouwd en als zodanig ook bij
de ISO aangesloten werd. De ISO-aanvaarding was niet voor iedere
instelling weggelegd. Dit bleek uit het aantal erkenningen dat door de
stichting tussen 1947 en 1966 werd afgegeven: in 1947 waren er dat 37
en in  1966, 43. Het aantal bleef in de twintig jaar dat de ISO actief was,

inspectie iets niet in orde was, vroeg zij een garantstelling van het Curatorium van de betref-
fende instelling. Zie archief SPO, doosnr. 2379, ministerie van 0 en W.

112 Artikel 47, Algemeen Reglement.
113 Artikel 44, Algemeen Reglement.
114 Artikel 45, Algemeen Reglement.
115  Artikelen 46 en 8 Algemeen Reglement. De beperking voor de erkende instellingen slechts

in beroep te kunnen komen indien zij eerder bezwaar hadden gemaakt is niet altijd te
rechtvaardigen: bezwaren kunnen gaandeweg ontstaan, of pas later zo'n zwaarte krijgen
dat men er iets tegen wil gaan ondernemen.
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schommelen rond de 50, terwijl er veel meer instellingen waren. 116 Daarbij
speelde ook een rol dat een aantal instellingen de harde concurrentiestrijd
niet aankon en weer van het toneel verdwenen. 117

De erkenningsaanvraag en het toezicht op de instellingen werden getoetst
aan de normen die de ISO aan het schriftelijk onderwijs stelde. Volgens
het Reglement op de erkenning moest er een Normenreglement ingesteld
worden waarin inhoudelijke voorwaarden werden gesteld waaraan de
instellingen moesten voldoen.

Zo werd in dit reglement een definitie opgenomen wat onder schriftelijk
onderwijs moest worden volstaan: 'methodisch en didactisch verantwoorde
overdracht van kennis gepaard aan inzicht, hoofdzakelijk door middel van het
geschreven woord': norm A van het Normenreglement.
Het Normenreglement stelde de eis dat 'in het algemeen' de leerkracht die belast
was met het samenstellen van het schriftelijk onderwijsmateriaal en de leerkracht
die belast was met de leiding van de studie van de cursisten, de voor het betref-
fende vak geldende onderwijsbevoegdheid moest bezitten. 118 De correctie van
ingezonden werk zou moeten plaatsvinden door leerkrachten die daartoe waren
aanvaard door de inspectie. 119 De cursistenzoudenmoeten worden aangespoord
om regelmatig huiswerk ter correctie in te zenden.
Van een overeenkomst tussen instelling en cursist werd nog niet expliciet ge-
sproken. Wel stelde het Normenreglement de eis dat op het inschrijfformulier
de verplichtingen van beide partijen duidelijk moesten worden vermeld. De
verplichtingen die de cursist aangegaan was moesten worden beheerst door begin-
selen van redelijkheid. 120

Naast het Normenreglement heeft vooral het Examenreglement veel invloed
gehad op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van de erkende
instellingen. Dit Reglement verplichtte elke erkende instelling om een
examenreglement op te stellen waarin belangrijke waarborgen werden
opgenomen voor een zo deskundig en onafhankelijk mogelijke beoordeling
van de leerling. Slechts als daaraan was voldaan kreeg de instelling het
recht om diploma's af te geven.

116 Tabel ISO-erkenningen bij Van Wolferen (1968), p. 63.
117 Van Wolferen (1968), p. 63 en Houtkoop/Van Eck/Lington (1982), p. 19.
118 Norm B, I, 1. Deze regel was voor het schriftelijk onderwijs van enorm belang om naar

buiten toe de indruk te wekken dezelfde kwaliteit te kunnen garanderen die ook in het
reguliere onderwijs werd geboden. De ISO heeft er in korte tijd voor gezorgd dat aan deze
garantie werd voldaan.

119 Norm B, II, 2.
120 Norm B, III, 6. Hiermee was feitelijk wel sprake van een soort overeenkomst: het

inschrijfformulier kon als een bewijs voor het aanwezig zijn van de overeenkomst worden
beschouwd.
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De erkende instellingen moesten in hun examenreglementen o.a. de termijn
van bekendmaking van de examendatum opnemen, de wijze van examinering
vastleggen (openbaar, schriftelijk, mondeling) en de samenstelling en de taak
van de examencommissie regelen.'21 De ISO zou het reglement van de instel-
ling beoordelen volgens een aantal beginselen. De examencommissie zou
onafhankelijk en deskundig moeten zijn, het schriftelijk en mondeling examen-
werk zou zodanig moeten worden beoordeeld dat de objectiviteit was gewaar-
borgd (met liefst twee deskundigen) en er zou op moeten worden toegezien
dat het examen in overeenstemming zou zijn met het examenprogramma (de
lessen).

122

De leiding van een instelling moest te goeder naam en faam bekend staan
en mocht niet zonder toestemming van de inspectie door middel van
colportage cursisten werven.123 Een Colportagereglement schreef  voor,
onder welke voorwaarden instellingen gebruik mochten maken van colpor-
teurs. 124

Het aanzien van de instelling was, we noemden het reeds, een belangrijk
punt voor de ISO. Een instelling moest bonafide zijn. De bij het Normenre-
glement gevoegde Erecode getuigt daar zeer uitvoerig van. Vooral de
cursistenwerving diende onberispelijk te zijn. Het schriftelijk onderwijs
had immers vele jaren in een kwaad daglicht gestaan door allerlei wer-
vingsmethoden toe te passen die ertoe leidden dat mensen intekenden op
cursussen die zij niet konden voltooien omdat zij niet voor hen geschikt
waren. De instelling had dan weI inmiddels het inschrijfgeld opgestreken.
In de Erecode werd vooral benadrukt dat de lessen, prospectussen en publi-
katies van de erkende instellingen niet strijdig mochten zijn met de wet
en met algemeen aanvaarde normen van fatsoen en niet schadelijk zijn voor
de   openbare  orde en goede zeden.125 De inhoud   van de publikaties   en
propaganda moest een waarheidsgetrouw beeld van de instelling geven.

126

De problematiek van de cursistenwerving zou eind jaren vijftig, begin
jaren zestig de ISO in opspraak brengen.

Het is waarschijnlijk daardoor dat ondanks de r=Is bestaande bepalingen omtrent
werving in het Reglement op de erkenning en ondanks het bestaan van de
Erecode, in het Reglement op de erkenning in 1961 de bepaling werd opgenomen

121  Paragraaf 7 Examenreglement.
122 Paragraaf 7, sub c, Examenreglement.
123 Normen B, III, 1 en 7, Normenreglement.
124   In het Colportagereglement werd verlangd dat de instelling informatie gaf over taak, instructie,

werkwijze en salariering van de colporteurs.
125  Erecodenorm  1.
126 Erecodenorm 2.
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dat er bij de werving van cursisten geen cadeaus mochten worden aangebo-
den. IZ7 Verder werd nog  eens  in het Reglement opgenomen dat de publiciteit
van de erkende instellingen moest overeenkomen met de waarheid en moest
beantwoorden aan de opvattingen van de ISO, omtrent de waardigheid van een
instelling voor onderwijs en aan algemeen aanvaarde begrippen van fatsoen. 128

Het streven van de ISO om zo geloofwaardig mogelijk over te komen kreeg
eind jaren vijftig een flinke deuk toen de affaire rond het Nederlands Talen
Instituut (NTD escaleerde. Uiteindelijk zou deze affaire de aanzet vormen
voor het in het leven roepen van rijkstoezicht op de instellingen en het
opheffen van de ISO.

3.5 De NTI-ajIaire

Het NTI was in de jaren vijftig een snel groeiend instituut voor schriftelijk
onderwijs. In 1960 behaalde het 80.000 inschrijvingen en was daarmee
in Nederland het instituut met de meeste cursisten.129 Het instituut besteed-
de veel aandacht en geld aan reclame-activiteiten. Bij de werving van
cursisten ging zij te werk met opzichtige advertenties en het aanbieden van                     J
cadeaus.

Zo bood het NTI cursisten die zich zouden inschrijven een vulpen of een atlas
aan. Tevens had het instituut de gewoonte om bekende Nederlanders op te voeren
om een bepaalde cursus aan te prijzen (o.a. Ko van Dijk). Dat kon in de ogen
van velen niet door de beugel, want deze bekende Nederlanders studeerden

feitelijk niet bij het NTI. Het ten tonele voren van niet bestaande personen die
vertelden over het succes dat zij met de NTI-cursus hadden bereikt, werd tevens

verwerpelijk gevonden. De wijze waarop het NTI zijn eigen instituut aanprees
ondervond eveneens kritiek. Het NTI afficheerde zichzelf als 'het grootste
instituut', terwijl dat uit de cofers niet viel op te maken. 130

127 Artikel 57 Reglement op de erkenning
128 Artikel 58 Reglement op de erkenning.
129 Woltz (1961) en zie ook punt 5e in het 'Overzicht van enige feiten welke zich hebben

voorgedaan sedert de beslissing van het bestuur tot intrekking der erkenning van het NTI',
oktober 1962, gevoegd bij verzoek van het ISO-bestuur om een uitspraak van de Commissie
van beroepd.d. 5 oktober 1962, te vinden inhet (niet genummerde) ISO-archiefRijksarchief
Provincie Utrecht.

130  Ook de volgende aanbeveling riep veel idtaties op: 'Dit gratis studiepakket laat U ontdekken,
dat de moderne manier van lesgeven evenveel verschilt van de vroegere manier als een straal-
vliegtuig van een trekschuit'.
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De ISO beschouwde deze methoden in strijd met de in haar Erecode gestelde
eisen.131 Het gevolg was dat de ISO-erkenning in 1957 geweigerd
werd.132 Toen het NTI in 1959 opnieuw een poging ondernam om de
erkenning te krijgen, werd het Curatorium van het Taleninstituut ingescha-
keld om de ISO te overtuigen dat het NTI in aanmerking kwam voor
erkenning. In dat Curatorium, dat naar aanleiding van alle negatieve
publiciteit rond het NTI, in 1958 was opgericht, zat een aantal bekende
Nederlanders.133 Het slaagde  erin  om de inspectie  van de  ISO te overtui-
gen dat het Curatorium de Directie van het NTI na de verkregen erkenning
wel zo ver zou krijgen dat aan de ISO-voorwaarden voldaan zou wor-
den. 134  Bij de inspectie  gaf de overweging de doorslag  dat het belangrijk
was het grote NTI bij de ISO te betrekken en te binden aan de ISO-re-
gels.135 De Commissie voor de erkenning van de ISO volgde het inspectie-
rapport echter niet en weigerde een positief advies te geven aan het Bestuur
van de ISO. De Commissie was niet overtuigd dat het Curatorium zoveel
invloed op de Directie zou hebben dat daardoor de wervingsactiviteiten

131   Illustratief zijn de volgende opmerkingen van de ISO-inspecteur mr. Kaiser in een interview
in Het Parool van 20 februari 1965 over het NTI: 'Het NTI deed voortdurend dingen, die
in onze ogen beslist niet door de beugel konden: ze verkochten daar in Rotterdam onderwijs
alsof het zeep of drop was. Ik herinner mij advertenties over bliksemcarri8res dank zij  een
NTI-cursuszoals die vanHenk Hogendoorn, fabrieksarbeiderte Emmen, diehettotdirecteur
bracht. Het NTI plaatste de advertentie ook in Belgische bladen, maar daar heette de
succesvolle fabrieksarbeider Jan Peeters uit Mechelen. Wij hebben vanzelfsprekend ook
wel moeilijkheden met andere instituten gehad, maar het hopeloze van het conflict met het
NTI was, dat men in Rotterdam niet aanvoelde wat wij bedoelden'. In hetzelfde artikel komt
NTI-directeur Van Schaik aan het woord: 'Nou, ja onze methode is wat indringend: wij
proberen door cadeaus uit te lokken dat men een cursus aanvraagt, maar wat is daar tegen?
Wij zijn een instituut voor volksontwikkeling en dan moet je afdalen tot het niveau van de
mensen,  die je witt bereiken'.

132 Besluit van 8 november 1957. De ISO-inspectie had in haar advies weinig goede woorden
over voor het beleid  van het  NTI  :'(...) de onscrupuleuze en van weinig goe(le smaak
getuigende middelen, welke daartoe te baat werden genomen, welke talloze weldenkenden
aanstoot hebben gegeven en de naam van het schriftelijk onderwijs jarenlang op ernstige
wijze hebben geschaad. Men denke aan het op grond van de meest onbetekende aanleiding
gebruik maken van klinkende namen van personen en instellingen; het schermen met
waardeloze diploma's; het wen'en van cursisten door middel van cadeaustelsels en vulgaire
postreclame; processentegen wiedoormiddel van folders 'proeflessen" haddenaangevraagd
maar zonder het te weten op cursussen hadden ingeschreven; leugencampagnes tegen de
Inspectie, die beoogde  peil en aanzien  van het schriftelijk onderwijs te verhogen'.

133 Het betrof o.a. prof. dr. W. Schermerhorn (oud premier), prof. dr. F.J.Th. Rutten (oud-
minister van Onderwijs), en generaal H.J. Kruls (oud generaal-majoor van het Militair Gezag
1944-1945).

134 Aanvullend rapport ISO-inspectie (nr. XIII-17) 13 maart 1959.
135 Van Wolferen (1968), p. 69.
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zouden veranderen. De erkenning afgeven alvorens aan alle voorwaarden
voldaan was, zou slechts mogelijk kunnen zijn wanneer het om toelaatbare
tekortkomingen zou gaan. Daarvan was, in de ogen van de Commissie,
bij   het  NTI geen sprake.136 Het ISO-bestuur  (toen  nog DB) volgde  het
advies van de Commissie en weigerde het NTI te erkennen.

Hierop greep het NTI de mogelijkheid aan (die sinds 1957 bestond)
ominberoep tegaanbij deCommissie vanberoep. Deze Commissie- die
hiermee voor het eerst in actie kwam - vernietigde het bestuursbesluit
en gelastte alsnog de erkenning.137 De Commissie oordeelde in navolging
van het inspectierapport dat het NTI

'een beeld vertoont van een welvarende instelling, die technisch goed is
geequipeerd, inhet bezit vanoverhetalgemeendeugdelijkteachtenlesmateriaal
dat is samengesteld door bevoegde leerkrachten, van cursussen, die onder
bevoegde leiding staan, waarvan de correctiewerkzaamheden op verantwoorde
wijze worden gecontroleerd en de correctieresultaten overzichtelijk geadminis-
treerd; en tenslotte, wier schoolexamens in overeenstemming met de voor-
schriften der Inspectie worden afgenomen'.

De reden waarom niet tot erkenning was overgegaan betrof de cursisten-
winning en de publiciteit. De Commissie van beroep vond

'gelet op het vele goede dat op essentiele punten met betrekking tot het NTI
geconstateerd is en op de uitdrukkelijke garantie van het Curatorium dat het
NTI de normen der Stichting getrouw zal naleven, de erkenning niet geweigerd
behoort te worden'.

De erkenning veroorzaakte veel onrust in en buiten de wereld van het
schriftelijk onderwijs. Het was de erkende instellingen een doorn in het
oog dat de snel groeiende concurrent NTI nu ook het predikaat 'erkend

136 Advies Commissie voor de erkenning d.d. 18 maart 1959. Uit de notulen van de Commissie
blijkt dat het NTI een zaak betreft die reeds de nodige sporen had achtergelaten: men was
mer geirriteerd over het gedrag van het NTI. Een enkel commissielid vond het gedrag van
het NTI te vergelijken met chantage, men was niet onder de indruk van de klinkende namen
inhetCuratorium vanhet NTI, detoonvandebrievenvanhet NTI werd'ongepast' gevonden
en een lid van de Commissie dreigde bij het ministerie aan te dringen niet langer mee te
werkenaan ISO-erkenningenindienhet NTIeen erkenning mukrijgen Zienotulenbij advies
van 18 maart 1959, archief ISO, Rijksarchief Provincie Utrecht. De gemoederen zouden
in de jaren die volgden nog meer verhit raken.

137 Uitspraak Commissie van beroep 2 juni 1959, archief ISO, Rijksarchief Provincie Utrecht.
In de Commissie hadden zitting: mr. H.F. Houthoff (voorzitter), E.A. Schuttenhelm, J.
Peters,  mr.  H.  van  der  Bij en Pater J.H.Gr.  ter  Haar.
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door de ISO, met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen', mocht voeren, ondanks de wervingsmethoden die in
hun ogen misleidend waren. De ISO werd speerpunt van kritiek gemaakt.

Ondanks het feit dat het ISO-beleid tot de NTI erkenning vrijwel onomstreden
was, kreeg de ISO nu een reeks van verwijten naar het hoofd geslingerd. Het
feit dat de inspectie mede gefinancierd werd door de erkende instellingen werd
verdacht gemaakt, het ISO-bestuur zou niet (onderwijs) deskundig zijn
- geklaagd werd dat de inspecteur een jurist was en daarom geen verstand
van onderwijs kon hebben - en de ISO zou onvoldoende controle uitoefenen
op de inhoud van de cursussen. De irritatie tussen een aantal (grote) erkende
instellingen en de ISO nam zodanig toe dat zij weigerden nog langer de erken-
ning te vermelden:38 Opmerkelijk  was  dat de meeste klagers zelf participeer-
den in het bestuur van de ISO en derhalve tevens verantwoordelijk waren voor
de stappen die gezet waren met betrekking tot het NTI. Zij opereerden op twee
fronten tegelijk. Dit vormde bij de ISO weer een bron van irritatie.

De kritiek op de ISO sijpelde ook door naar de Tweede Kamer waarin bij
de behandeling van de onderwijsbegroting van 1960 voor het eerst vragen
gesteld werden over de toenemende onvrede over het ISO-beleid.139
Kamerleden suggereerden dat met ten onrechte verleende erkenningen de
naam van het ministerie in diskrediet werd gebracht. De regering reageerde
in eerste instantie nog terughoudend, vol vertrouwen in het werk van de
ISO. Men dacht te kunnen volstaan met de mededeling dat de verbetering
zou optreden met de nieuwe structuur die de ISO in 1960 zelf zou
doorvoeren als gevolg van een statuten- en reglementenwijziging. 140

138  Desfeer was verziekt: instellingengingenhet werk vande ISO overdoendooronafhankelijke
deskundigen in te schakelen om het NTI te ondemoeken, de ISO startte een onderzoek naar
de fiscale perikelen van een instelling, ex-werknemers van een instelling stuurden brieven
naar de regering waarin ze zich beklaagden over het geringe toezicht van de ISO.

139 Van Wolferen (1968) geeft een uitvoerig verslag van de parlementaire discussies rond de
NTI-erkenning tussen 1959-1962: pp. 64-72. Zitting 1959-1960,5700, Rijksbegroting 1960
Hoofdstuk VI, nr. 15, p. 11, 1.k. (vraag 180). Woltz (1961) omschrijft in zijn artikel in
het Algemeen Handelsblad de affaire als een wespennest: zowel Tweede als Eerste Kamerle-
den zouden betrokken zijn bij een aantal erkende instellingen doordat zij deel uitmaakten
van Raden van Toezicht ofdocent waren bij een instelling en uit dien hoofde extra geinteres-
seerd waren kritische vragen te stellen overde NTI-erkenning. Nogal wat kamerleden bleken
inderdaad relaties met particuliere instellingen te hebben. Het Eerste Kamerlid Van der Vliet
had zitting gehad in de Commissie van advies van de ISO en het Eerste Kamerlid Scher-
merhorn zat in het Curatorium van het NTI: zie debat EK, Handelingen 18 april 1961, pp.
2280-2281. Het kamerlid Kleisterlee  was  lid  van de  Raad van onderwijskundig Toezicht
van de LOI en de kamerleden Kleywegt, Peters, Roosjen en Zegering Hadders waren lid
van de Raad van Financieel Toezicht van de LOI.

140 Zitting 1959-1960, 5700, Rijksbegroting 1960 Hoofdstuk VI, nr. 17, p. 51 r.k. en Hande-
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Pas toen een jaar later tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting  1961
tien erkende instellingen voor schriftelijk onderwijs aan de minister een telegram
stuurde waarin zij hun beklag deden over het beleid van de ISO, leidde dat tot
een actievere opstelling van de staatssecretaris van Onderwijs.14' De instellin-
gen stelden in het telegram dat het bonafide onderwijs in ernstige mate benadeeld
werd indien door de ISO instellingen erkend werden die er blijk van hadden
gegeven niet de juiste mentaliteit voor zo'n erkenning te bezitten. 142 Verbete-
ring  door de nieuwe ISO-statuten was volgens  hen niet opgetreden.141  De
regering zegde de Kamer toe dat er een onderzoek zou komen naar het functio-
neren van de ISO.

Met het overleg dat het ministerie van Onderwijs op 6 juni  1961 had met
de verontwaardigde instellingen die het telegram hadden gezonden, werd
in feite de discussie geopend over de opheffing van de ISO en het in het
leven roepen van een andere vorm van toezicht op het schriftelijk
onderwijs.144 De instellingen zagen geen heil in het reorganiseren van

lingen Tweede Kamer,  Deel II, 26 november 1959, zitting 1959-1960, pp.  2173 r.k.,  2202
r.k.,2-12-1959, 2277/2278, 2296, 2306 r.k., 2311 1.k.

141 Het telegram was ondertekend door: Het instituut voor Schriftelijk Onderwijs 'Duitse
Brugcursussen' (Bussum); ICS (Leiden); Instituut Holthuizen-Schelts van Kloosterhuis (Hilver-
sum); ISL (Haarlem); ISNO ('s-Gravenhage); IVEX (Eindhoven); LOI (Leiden); Parola
Instituut (Iziden); Nederlandse Hout Academie ('s-Gravenhage) en Publiscript (Voorschoten).

142 Volgens Woltz (1961) was het telegram vooral een initiatief van A.J. van Haasteren van
de  LOI. Het telegram  luidde:'Excellentie, naar aanleiding  van het antwoord  dat   Uwe
Excellentie op de gestelde vragen inzake het schriftelijk onderwijs bij de behandeling van
de Begroting 1961 heeft gegeven, voelen onderstaande instellingen zich gedrongen U erop
attent te maken dat o.a. bij hen ernstige bezwaren bestaan tegen het beleid van de inspectie
van het schriftelijk onderwijs. Zij zijn van mening dat door de gang van zaken bij de ISO
het bonafide schriftelijkonderwijs in ernstige mate wordtbenadeeld inhetbijzonderdoordat
deze inspectie erkenningen verleent aan en handhaaft van instellingen waarvan de leiding
duidelijk blijk geeft de juiste mentaliteit hiervoor te missen, tevens zijn zij van mening dat
van een sanerende werking van de per 1 januari 1960 van kracht geworden zijnde
statutenwijziging weinig is gebleken. Zij willen erop wijzen dat het in het bijzonder de
organen van de ISO vertegenwoordigende instellingen zijn geweest die op een krachtiger
beleid hebben aangedrongen', archief SPO, ministerie van 0 en W.

143   Integendeel, zij beschouwden de nieuwe structuur als een verdere aantasting van hun positie,
nu zij geen deel meer uitmaakten van het bestuur dat de erkenningen verleende. Deze
statutenwijziging was een reactie op de kritiek die op de ISO bestond dat de erkenningen
niet objectief tot stand kwamen indien de instellingen daar zelf over mee beslisten.
Vanaf 1960 zaten slechts vertegenwoordigers uit kringen van de oprichters in het bestuur.
Daarnaast traden Gedelegeerden (vertegenwoordigers van Departementen) en Toegevoegde
I.e(len (vertegenwoordigers van instellingen) op als leden van het Curatorium. Het Curatorium
had adviserende stem.

144 De ISO is niet bij het overleg aanwezig. Eerder heeft zij wel gereageerd op de klachten
van de instellingen. Het overleg werd voorgezeten door mr. M.D. van Wolferen, hoofd
van de Afdeling SPO van het ministerie. Van Wolferen meldt in zijn artikel in 'Het toezicht
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V

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Het particulier onderwijs' van H.A.M. Backx.

1. In onderzoek tenbehoeve van hetonderwijs wordttenonrechte weinig aandacht besteed
aan het particulier, niet door de overheid gesubsidieerde onderwijs. Het betreft hier een
onderwijssector die maatschappelijk van groot belang is en over het algemeen kwalitatief
goedonderwijs aanbiedt. Het is volkomengerechtvaardigddat inhetwetsvoorstel educatie
en beroepsonderwijs (WEB).tepaalde delen van het particulier onderwijs gelijkgesteld
worden met het reguliere beroepsonderwijs.

2. De noodzaak van een erkenning van een particuliere onderwijsinstelling door de
overheid is, noch uit de ontstaansgeschiedenis van de erkenningsregeling, noch uit huidige
wetgevingsopvattingen, aan te tonen.

3. De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO) dient in haar geheel ingetrokken
te worden. De gedachte van de regering om de WEO in de toekomst ten behoeve van
de particuliere instellingen voor voortgezet onderwijs te handhaven, is onvoldoende
beargumenteerd.

4. De kwaliteit van het onderwijs is een verantwoordelijkheid die bovenal bij de
onderwijsinstellingen dient te berusten; de overheid kan de onderwijskwaliteit slechts
beperkt beinvloeden Bn bewaken.

5. Naarmate het aantal regels ter bevordering van de onderwijskwaliteit toeneemt, neemt
de kwaliteit van het onderwijs af.

6. Bij de totstandkoming van wetgeving ten aanzien van het particulier onderwijs bleek
opnieuw dat het grondwettelijk begrip 'vrijheid van onderwijs' zeer interpretatie-gevoelig
is.

7. De contractactiviteiten van het reguliere, door de overheid bekostigde onderwijs, zijn
voor het particulier onderwijs een vorm van oneigenlijke concurrentie.

8. Het wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs (WEB) vormt, na de inwerkingtreding
van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de definitieve
doorbraak vande HOAK-gedachte inde structuur vande onderwijswetgeving. De overige
onderwijswetten kunnen niet langer achterblijven.

9. De politieke partijen die het 'paarse' kabinet-Kok vormen dienen er bij uitstek zorg
voorte dragendat burgers in vrijheid huneigen verantwoordelijkheid waarkunnen maken
en aldus mee kunnen helpen de maatschappij in te richten. De in paarse laingen wel
geopperde gedachte dat 'Den Haag zijn verantwoordelijkheid moet hernemen' doet daar
afbreuk aan en getuigt (opnieuw) van een onterecht geloof in de Haagse maakbaarheid
van de samenleving.

10. Niet elke promovendus voelt de behoefte met de laatste stelling een bewijs van
humoristische bekwaamheid af te geven.



De geschiedenis

de ISO: het vertrouwen en de goodwill van de ISO waren in hun ogen
'onherstelbaar geschokt'.145

Velen waren het erover eens dat het toezicht onafhankelijker van de instellingen
moest worden. Alhoewel de mogelijkheid van een rijkstoezicht naderbij kwam,
was desondanks allerminst een ieder er van overtuigd dat een dergelijk toezicht
er ook moest komen. In de adviezen die het departement in die tijd kreeg, werd
de mogelijkheid van een eigen private inspectie niet uitgesloten. Een dergelijke
inspectie zou om de onafhankelijkheid te waarborgen, meer dan de ISO door
de overheid financieel ondersteund moeten worden.146 Opmerkelijk was dat
sommige instellingen zich afvroegen of materiele controle op schriftelijk
onderwijs uberhaupt mogelijk zou zijn. Het waren deze instellingen die in hun
kritiek zo'n eis  weI  aan de ISO gesteld hadden. 147

Op het departement voelde de ambtelijke top steeds minder voor overheids-
bemoeienis met het particulier onderwijs. Zij adviseerde de staatssecretaris
naar aanleiding van de NTI-affaire om geen rijksinspectie in het leven te
roepen. De twijfel die eerder geuit werd bij de benoemingen van een verte-
genwoordiger van het departement in het ISO-bestuur en bij het verbinden
van de naam van 0 K en W aande ISO-erkenningen in 1951, zette nu door.

Er gingen zelfs stemmen op om de band van het departement met de ISO
helemaal te verbreken. De redenering van de ambtelijke top was dat de overheid
met een rijkstoezicht in de praktijk nooit acht toezicht op de particuliere
instellingen zou kunnen uitoefen maar er wel verantwoordelijk voor werd.
Overigens beseften de ambtenaren in hun adviezen dat de politieke realiteit het

op het schriftelijk onderwijs' (1968), dat het overleg onder voorzitterschap stond van 'een
hoofdambtenaar van het Ministerie': p.  70.  Dat is hij  dus zelf. Blijkbaar lag heel de affaire
rond het NTI zo gevoelig dat Van Wolferen in het hele artikel geen namen noemt. Van
Wolferen zal later ook de staatscommissie voorzitten die in 1962 ingesteld werd om de meest
gewenste vorm van toezicht te onderzoeken. Ook die commissie werd, in de termen van
Van Wolferen, voorgezeten door 'een hoofdambtenaar van het Ministerie', p. 73.

145 Korte samenvatting van de bespreking, p. 4, Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier
2185.

146 De telegramschrijvers prefereerden een rijkstoezicht, maar zouden, na opheffing van de
ISO, de oprichting van een andere private inspectie ook acceptabel vinden. Het PBNA (die
het telegram niet had ondertekend maar de inhoud ervan wel steunde) pleitte zonder meer
voor een soort ISO-inspectie. Deze instelling wilde een eigen inspectie waarin de overheid
en de instellingen het voor het zeggen hadden: de consumenten moesten uit de inspectie
geweerd worden (brief PBNA, 19 augustus 1961). In dit advies klonk de onvrede met de
statutenwijziging van de ISO door. Met deze wijziging was vanaf 1960 de invloed van de
instellingen in het ISO-bestuur teruggedrongen.

147 Korte samenvatting overleg 6 juni 1961, p. 4, Archief ISO, Utrecht.
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wel eens onmogelijk zou kunnen maken dat de overheid zich zou terugtrek-
ken.148 Dit inzicht bleek juist: het rijkstoezicht zou er mede om die politieke
redenen komen.

Het ging de protesterende instellingen er niet alleen om de in hun visie ten
onrechte gegeven erkenning te bekritiseren. Dat blijkt o.a. uit het feit dat
zij weinig interesse hadden voor de pogingen die de ISO zelf ondernam
om de erkenning terug te draaien. De ISO-Commissie van advies voor de
erkenning liet er geen misverstand over bestaan dat de erkenning van het
NTI niet gegeven had mogen worden. 149 Wellicht heeft de ISO, zoals
Van Wolferen suggereert, te lang gewacht om de erkenning ongedaan te
maken, waardoor de discussie - ook in de politiek - steeds meer een
eigen leven kon gaan leiden.150 Het duurde nog tot 20 december 1961
eer het bestuur de erkenning introk.

Dat besluit leidde overigens weer tot een beroepszaak bij de Commissie van
beroep die op 23 februari 1963 het besluit van het bestuur om de erkenning
in te trekken, in stand hield. Het NTI had weinig gedaan om haar wervingsge-
drag aan te passen. De ISO had overigens naar het oordeel van de Commissie
in enkele opzichten mede aanleiding gegeven tot het tekort schieten van NTI
door een teveel aan niet of niet voldoende gerechtvaardigde bezwaren. 151

148 Zie schrijven 13. 10.1961, SPO-63, archief SPO, doosnr. 2436, ministerie van O  en  W.
149 Advies Commissie van advies voor de erkenning, 30 maart 1960, archief ISO Rijksarchief

Provincie Utrecht. Indit advies stelde de Commissie aan het bestuurvoorhet NTI een termijn
van zes maanden te geven waarbinnen de nog steeds plaatsvindende ontoelaatbare wer-
vingspraktijken gestopt werden. 'De Commissie is, ten slotte, van mening, dat het telkens
wijzen op steeds nieuwe fouten, welke de put,liciteit kenmerken, niet de oplossing kan brengen
van dit probleem, dat wordt veroorzaakt door een verkeerde mentaliteit bij degenen in de
leiding der instelling,  die in feite het karakter van de reclame bepalen'.  Uit de notulen van
de commissie blijkt verder dat son]mige leden het vertrouwen in de ISO zo geschaad vonden
dat het de vraag was of de leden hun zetels wel konden behouden.

150 Van Wolferen (1968) is het voor een belangrijk gedeelte niet eens met de kritiek op de ISO.
Hij vindt dat de zaak rond het NTI het vele goede werk van de inspectie ten onrechte doet
verbleken: 'Als conclusie zou schrijver dezes willen stellen, dat de grootste moeilijkheid
toentertijd hierin was gelegen, dat in de ISO een bijna onoplosbare vertrouwenscrisis was
ontstaan, waarbij van beide zijden prestigekwesties waren gerezen en het al dan niet juist
zijn van de bovengenoemde bezwaren bijna een vraag van ondergeschikt belang was gewor-
den', p. 72.

151 Zie uitspraak Commissie van beroep d.d. 23 februari 1963, p. 12. Gemeentearchief
Amsterdam,  nr. 211, dossier  2185. De verstoorde verhouding tussen  de  ISO  en  het  NTI
blijkt ook uit de tussenuitspraak die de Commissie op  13 juni  1962 deed en waarin zij beide
partijen verzocht nader overleg met elkaar te plegen. Van dat overleg komt niets. Het NTI
gaat volgens de ISO, ondanks herhaalde toezeggingen, niet op de uitnodiging in. Nadat het
ISO-bestuurbeslotenhad om de Commissie een uitspraakte vragen kwamhet NTIplotseling
met een aanbod tot overleg.  Daar ging het ISO-bestuur niet meer op in en vroeg op 5 oktober
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Een van de redenen waarom uiteindelijk de erkenning werd ingetrokken,
was het feit dat het NTI samenwerkte met een niet erkende instelling om
aldus, zo was de indruk, onder de ISO-normen uit te kunnen komen. Daar-
naast bleef de Commissie de aanbiedingen van cadeaus en referenties aan
te oude cij fers, situaties of gefingeerde personen, onaanvaardbaar vinden.
Het was gebleken

'dat de NTI zich niet wenste te conformeren aan de opvattingen van de ISO,
dat integendeel NTI herhaalde malen ervan blijk heeft gegeven, de ISO-normen
en het daarop steunende beleid ten aanzien van de desbetreffende punten onjuist
te  achten'. 152

De NTI-affaire heeft de discussie in het parlement over het instellen van
een overheidstoezicht op het particulier onderwijs, sterk bevorderd. Het
ISO-beleid stond voortaan ter discussie, of dat op feiten berustte of niet. 153

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen meldde bij de
behandeling van de onderwijsbegroting vanhetjaar 1962 dateencommissie
benoemd zou worden die zou gaan adviseren over de meest wenselijke
organisatie van het toezicht op het schriftelijk onderwijs.154 De bewinds-
man wilde nog wel kwijt

'te kunnen stellen, dat de ISO binnen het kader van de haar gegeven mogelijkhe-
den steeds te goeder trouw heeft gehandeld en heeft gedaan, wat zij volgens
haar doelstelling verplicht was. Dat hierbij ook enkele fouten zijn gemaakt,
moet als onvermijdelijk worden gezien'. 155

In de NTI-affaire werd de kritiek op de ISO buitenproporties hoog opgebla-
zen. De commerciele belangen speelden daarbij een grote rol. Er zullen
zeker misstanden zijn geweest bij enkele instellingen. De ISO wilde zoveel
mogelijk instellingen erkend houden opdat zij ze kon onderwerpen aan haar
toezicht. Zij heeft de belangen die speelden, onderschat. De onvrede bij
de erkende instellingen werd nog versterkt doordat zij door de statuten-

1962 de Commissie om een uitspraak.
152 Zie p. 12 van de uitspraak. Het NTI daarentegen verklaarde'dat het complex van moei-

lijkheden, die overigens ook bij ander instellingen voorkomen, zijn oorzaak vindt in een
verschil in mentaliteit tussen NTI en ISO, welke laatste te weinig begrip toont voor de
realiteit, dat reclame  in de huidige omstandigheden noodzaak  is',  p. 5 uitspraak.

153 Zitting 1960-1961, 6100, Rijksbegroting 1961 Hoofdstuk VI, nr. 13, p. 4, nr. 16, p. 8-9,
Handelingen TK, 10 januari 1961, p. 2534, r.k. en p. 2547 r.k.,11 januari 1961, p. 2594,
r.k., pp. 2624, 2629, 2631 1.k., 2631, r.k. en 2632,1.k.

154 Zitting 1961-1962, 6500, Rijksbegroting Hoofdstuk VIII, nr. 15, p. 3, r.k.
155 Zie Van Wolferen (1968), p. 73.
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wijziging niet meer betrokken waren bij de erkenningen. De inspecteur
kreeg in hun ogen daardoor te veel macht.

3.6 De Commissie toezicht schriftelijk onderwijs (CTSO)

In 1962 werd de adviescommissie ingesteld die moest nagaan hoe het
toezicht op het schriftelijk onderwijs geregeld moest worden.

Deze Commissie toezicht schriftelijk onderwijs (CTSO) fungeerde als een soort
pacificatie-commissie in de 'schoolstrijd van het schriftelijk onderwijs' die
kortstondig rond 1960 woedde. Het instellen van de commissie kreeg ruime
steun, zowel in de politiek als in kringen van het schriftelijk onderwijs.

De commissie was breed samengesteld: zowel de ISO als de instellingen
van schriftelijk onderwijs, de consumenten en de overheid waren erin
vertegenwoordigd.156 De minister van Onderwijs, Kunstenen Wetenschap-
pen had in de begrotingsstukken van 1962 reeds aan de Kamer geschreven
dat, nu de gedachte van de staatscommissie was geboren,

'niet nader op de fouten van de voorbije periode ingegaan moest worden en
dat daarop zeker niet een accent moet worden gelegd'. 157

De commissie achtte het in haar rapport

'niet op haar weg liggen, te dezer plaatse in te gaan op bedoelde bezwaren en
op het standpunt van de ISO te dien aanzien'. 158

De commissie moest in alle rust haar werk kunnen verrichten. De opdracht
was ruim gehouden: een onderzoek instellen betreffende de meest wenselijke
organisatie van het toezicht op het schriftelijk onderwijs. Op 26 januari
1962 werd de commissie ingesteld.159 Twee jaar later, op 13 januari 1964
bood zij haar rapport vertrouwelijk aan de staatssecretaris van Onderwijs

156  In de commissie hadden naast voorzitter mr. M.D. van Wolferen, lt.-kol. K.J. Danckaerts,
mr. F.J.W. Fabius, A.J. van Haasteren, mr. C. Kaiser, dr. P. Kieft, dr. M. van Straaten,
P. de Vries en C.J.J. Wiedhaup, zitting.

157 Zitting 1961-1962, 6500, Rijksbegroting 1962, Hoofdstuk VIII, nr. 15, p. 3, r.k.
158 Het toezicht op het schriftelijk onderwijs, Rapport van de Commissie toezicht schriftelijk

onderwijs, 's-Gravenhage 1965, p. 23 (hierna: Rapport).
159 Ooktegenhet instellenvan decommissiebestondenophet departementambtelijkebezwaren.

'Als er ergens twee schoolbesturen ruzie hebben, stelt U toch ook geen commissie in om
de  geschillen  bij te leggen', archief SPO, doosnr. 2436, ministerie  van  0  &  W.
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en Wetenschappen aan. Het zou nog anderhalf jaar duren voordat het
openbaar gemaakt werd.160

Om te voorkomen dat men op voorhand al in allerlei conflicten verzeild zou
raken, stelde de commissie de vraag hoe het toezicht eruit zou moeten zien uit
tot aan het einde van haar beraadslagingen. Allereerst maakte de commissie
een inventarisatie van het schriftelijk onderwijs in Nederland, waarna zij ging
bezien waarom een toezicht op deze vorm vanonderwijs nodig was. Vervolgens
ging de commissie bekijken waarover het toezicht zich moest uitstrekken om
tenslotte zich de vraag te stellen hoe het toezicht moest worden vormgege-
ven. 161

De noodzaak voor toezicht op het schriftelijk onderwijs werd volgens de
commissie behalve door het toenemend maatschappelijk belang van dit
onderwijs, vooral veroorzaakt door het bedrijfsmatig functioneren van de
instellingen van schriftelijk onderwijs. Hierdoor konden uit concurrentie-
overwegingen zodanig harde methoden gebruikt worden dat zij een
bedreiging vormden voor de individuele cursist en voor het hele aanzien
van het schriftelijk onderwijs in Nederland.162

Het rapport van de commissie wekt de indruk dat de problematiek in
grote eensgezindheid benaderd werd.163 Dat gebeurde ook met betrekking
tot de belangrijkste vraag die de commissie moest beantwoorden: hoe moet
het toezicht op het schriftelijk onderwijs georganiseerd worden? Eensgezind
pleitte de commissie voor een toezicht dat wordt uitgevoerd door een rijksin-

164
spectie.

160 Dat gebeurde uiteindelijk op 27 september 1965. Het was in die tijd nog niet gebruikelijk
dat adviezen aan de regering onmiddellijk na aanbie(ling openbaar werden gernaakt. In het
anderhalf jaar waarin het rapport vertrouwelijk was werden adviezen ingewonnen van
verschillende instanties. Het feit dat het zo lang duurde eer het rapport openbaar werd,
belemmerde depublieke discussie over het toezicht op het schriftelijk onderwijs. Instellingen
klaagden daar over bij het ministerie. Zij vonden het met name vervelend dat het parlement
hierdoor niet bij de discussies betrokken kon worden.

161 De commissie redeneerde dat naar haar mening eerst na overeenstemming over de aard en
de omvang van het toezicht zinvol kon worden overlegd, welke (organisatie)vorm aan dit
toezicht zou moeten worden gegeven: p. 11 rapport. Ook in dit opzicht gedraagt de commissie
zich als de pacificatie-commissie van 1917: zie H.L.C. Hermans, H.A.M. Backx, W.E.
Pors, Hoofdlijnen Onderwijsrecht, Alphen aan den Rijn 1993, p. 42.

162 Rapport, p. 17.
163 Wel werd een minderheidsstandpunt van het commissielid P.Kieft gepubliceerd over

cursusinhoud en examenresultaten: pp. 40-44, Rapport.
164  Zie p. 33, Rapport. De commissie besteedde weinig discussies aan deze vraag. In de 1 lde

vergadering van de commissie kwam het onderwerp aan bod. De gedachte bestond unaniem
dat een rijksinspectie het meeste effect zou hebben vanwege het *grotere poids': 'Op grond
van de enorme positieve waarde van het rijkspoids meent men, dat er al winst is als een
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Volgens de commissie waren er drie mogelijkheden om het toezicht te
organiseren: eenparticulier toezicht, een toezichtdoorde overheid eneenmeng-
vorm van beide. De eerste optie (een geheel particulier toezicht) verviel in de
ogen van de commissie omdat zij vond dat gezien de historische ontwikkeling
van de ISO en vanwege de gebeurtenissen die aanleiding waren voor het instellen
van de commissie (de NTI-affaire) het afzijdig blijven van de overheid niet meer
mogelijk was. Een toezicht dat door particulieren en overheid gezamenlijk in
stand werd gehouden stuitte volgens de commissie op praktische bezwaren:
teveel organisaties zouden op een of andere manier bij die vorm betrokken
moeten worden om de objectiviteit nog enigszins te kunnen waarborgen,
waardoor het apparaat te omvangrijk zou worden. De financiering van een
dergelijk toezicht zou door de overheid moeten gebeuren om de schijn te
vermijden dat de inspectie afhankelijk zou zijn van de instellingen. In zo'n
situatie zat men al heel dicht bij een volledige rijksinspectie waarvoor, in de
ogen van de commissie, beter gekozen kon worden.

De commissie achtte een rijksinspectie het meest wenselijk omdat daarmee
meer gewicht in de schaal werd geworpen. Omdat in de visie van de
commissie vanwege de grondwettelijke vrijheid van onderwijs toezicht op
het schriftelijk onderwijs niet verplicht gesteld kon worden165, zou de
sanctie veel gewicht moeten hebben.

'De commissie acht dit aspect van bijzonder belang, omdat het er haars inziens
nu eenmaal primair om gaat voor het schriftelijkonderwijs eentoezichthoudend
orgaan te creeren, waaraan de afzonderlijke instituten zich niet dan ten nadele
vanzichzelfenvanhuncursistenkunnenonttrekken. Eendergelijke "aantrekke-
lijkheid" nu meent de commissie alleen vaneenrijkstoezichttekunnenverwach-
ten'.166

Een tweede argument om een rijksinspectie in te stellen werd gevormd door
de integratie die daardoor tussen het schriftelijk en regulier onderwijs kon
ontstaan. Het aanzien van het schriftelijk onderwijs zou hierdoor vergroot
worden en het zou meer gebruik kunnen maken van reeds in het onderwijs
bestaande voorzieningen. 167

rijksinspectie in concreto niet minder presteert  dan een semi-particuliere instelling'.  Zie
Verslag vergadering 3 juli 1963 Commissie toezicht schriftelijk onderwijs, archief SPO,
doosnr. 2434, ministerie van 0 en W.

165 De commissie, en met haar vele anderen, hanteerde een onjuiste opvatting over de reikwijdte
van het toezichtsbegrip in het onderwijsartikel van de Grondwet. Zoals nog later in het boek
aan de orde zal komen (hoofdstuk 4) staat de Grondwet w81 een (beperkt) verplicht toezicht
op heel het particulier onderwijs toe.

166 Zie Rapport, p. 33.
167 Zie Rapport, p. 34.
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De ondertoezichtstelling zou volgens de commissie gepaard moeten gaan
met een erkenning door de overheid. Om erkend te worden moest een
instelling aan de gestelde normen voldoen. Opmerkelijk was die gedachte
natuurlijk niet, want ze paste geheel in de ISO-traditie. 168

Veel normen die de CTSO presenteerde waren reeds uit de ISO-reglementen
bekend. Belangrijk bij de normering was wat onder schriftelijk onderwijs
verstaan moest worden. De ISO had hiertoe een definitie in haar reglementen
opgenomen: methodisch en didactisch verantwoorde overdracht van kennis
gepaard aan inzicht, hoofdzakelijk door middel  van het geschreven woord.169
De commissie kwam tot een andere definitie: schriftelijk onderwijs is onderwijs,
waarbij de communicatie tussen cursist en docent zich geheel of in hoofdzaak
voltrekt door geregelde uitwisseling van het gedrukte en geschreven woord en
andere visuele hulpmiddelen. De commissie had door het voortschrijden der
techniek inmiddels kennis kunnen nemen van nieuwe ondersteuningsmiddelen.

In de definitie werd niet gesproken van audio-visuele voorzieningen. Deze waren
in de ogen van de commissie nog niet essentieel voor het schriftelijk onderwijs.
Met de term 'in hoofdzaak' waren toch allerlei faciliteiten onder de definitie
te brengen.

170

Auteurs en correctoren moesten in het bezit zijn van bewijzen van be-
kwaamheid naar analogie van het (mondeling) schoolonderwijs, dan wel
- indien die er niet zijn - de door het toezicht aanvaarde bewijzen. 171

Cursisten moesten op het belang gewezen worden regelmatig werk in te
zenden, daartoe zouden regelmatig opgaven verstrekt moeten worden, die
binnen veertien dagen gecorrigeerd zouden worden. 172 Examens moesten
worden afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en een exam-
enreglement moest garanderen dat de examenopgaven betrekking hadden
op  de  in de cursus behandelde leerstof. 173

Van een expliciete overeenkomst werd - evenmin als in de ISO-
reglementen - niet gesproken. De wederzijdse verplichtingen tussen cursist

168 Zie Rapport, p. 36. De commissie pleitte ook voor het in het leven roepen van een aparte
afdeling voor schriftelijk onderwijs op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en
voor een soortgelijke afdeling bij de Onderwijsraad; pp. 36 en 37. Tevens pleitte de
commissie voor de oprichting van een vereniging waarin de instellingen van schriftelijk
onderwijs hun belangen zouden bundelen: p. 38.

169 Norm A Normenreglement ISO (1964).
170 Zie Rapport, p. 19.
171   Norm A  1.
172 Norm A 3.
173 Norm A 4.

61



Hoofdstuk 2

en instellingen moesten wel redelijk zijn. De instelling zou de aspirant-
cursist de nodige informatie moeten geven.

174

Nieuw (in vergelijking met de ISO-reglementen) was de expliciete
aandacht voor de inhoud van de cursus. De commissie had hieraan veel
tijd besteed. Zou een volledige controle op alle lessen mogelijk c.q.
wenselijk zijn, zo vroeg de commissie zich af.

'Met leedwezen moet de commissie erkennen dat een volledige controle op de
lessen als eigenlijk nodig zou zijn om praktische redenen niet verwezenlijkt
kan worden'.175 Het oordeel zou geveld moeten worden uit het samenstel van
gegevens die toegestuurd moeten worden en die het toezicht zelf weet te verga-
ren.

176

Een belangrijke norm die door de commissie voorgesteld werd betrof de
afstemming van de cursus op het niveau van de cursist voor wie de cursus be-
stemd is. De opgaven moesten in overeenstemming zijn met het karakter van
de cursus. De instelling moest de cursist daartoe o.a. informeren over de
exameneisen, de nodige vooropleiding en de cursusduur. 177

Veel aandacht gaf de commissie, na al het NTI-tumult, aan de normen die
gesteld moesten worden aan de werving. Zij sprak van 'een controversilile
materie'. Realistisch stelde de commissie dat de instellingen voor schriftelijk
onderwijs, veelal commercieel opgezet, niet zonder werving kunnen.

Zij gaf daarbij de door haar gevolgde redenering weer: 'Vervolgens zich
verdiepend in de problematiek van de commerciele reclame in het bijzonder,
kwam de commissie langs diverse stadia van welwillend optimisme tot stijgende
verbijstering over de enorme krachten, die hier vaak met succes worden aange-
wend, tot de - ietwat ontnuchterende - conclusie: werving/reclame is een
technisch hulpmiddel in het contact tussen lessenverkoper/docent en potentiele
koper/cursist.'178 Dat betekende in de ogen van de commissie niet dat er geen
speciale eisen aan die werving gesteld mogen worden: ' . . .zolang onderwijs niet
op 66n lijn is te stellen met een willekeurig produkt als bijvoorbeeld drop, dient
naar de mening van de commissie de werving voor onderwijsinstellingen een

174 Norm B 2.
175 Rapport, p. 25.
176 Commissielid Kieft kwam op dit punt met een minderheidsstandpunt. Hij vond in zijn

minderheidsnota (pp. 40 e.v. Rapport), dat alle lessen gecontroleerd moesten worden indien
zij opleidden tot staatsexamen of onder staatstoezicht het examen werd afgelegd Daarnaast
vond Kieft dat de resultaten van deze examens ter kennis gebracht moesten worden aan de
inspectie en aan de aspirant-cursisten.

177 Norm A 2.
178 Rapport, p. 29. Eerder had de commissie al geconstateerd dat mede door de reclame het

schriftelijk onderwijs een groei had doorgemaakt: p. 15.
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eigen gezicht te behouden door de keuze van bepaalde hulpmiddelen en de
afwijzing van andere'. 179

De normen waren reeds bekend uit de ISO-reglementen. De werving diende
in overeenstemming te zijn met de waarheid en de waardigheid van het
onderwijs, het aanbieden van cadeaus is verboden, alsmede het hanteren
van colportage, behoudens zeer bijzondere gevallen. 180

De ISO-norm dat de leiding van een instelling te goeder naam en faam bekend
moet zijn, bleef bestaan. 181 Hierin  werd  een  norm van 'waardigheid  van  het
onderwijs' gezien. Een verklaring van goed gedrag werd - zoals later ook
in wetgeving terecht is gekomen'82 - slechts aan de leiding van een instelling
gevraagd en niet tevens aan de docenten, zoals in het reguliere onderwijs vereist
is.m De commissie beargumenteert deze beperking 'gezien de andere orga-
nisatie van het schriftelijk onderwijs'.

3.7 Het rijkstoezicht voor het erkend onderwijs

De regering maakte bij de publikatie van het rapport van de CTSO in
september 1965 bekend het voorstel tot het instellen van een rijksinspectie
op het schriftelijk onderwijs in beginsel over te nemen.184 Dat verwonder-
de niet echt. Over het voorstel van de commissie was in de anderhalfjaar
waarin het (vertrouwelijke) rapport bediscussieerd was, weinig verschil
van mening ontstaan. De ISO had in een reactie van mei 1964 al gesteld
dat zij

'altijd voorstander is geweest van een van rijkswege uitgeoefende inspectie op
de instituten voor schriftelijkonderwijs'. Deze opvatting hadde ISO meermalen
uitgesproken, de particuliere inspectie werd steeds als een noodoplossing be-
schouwd.m

179 Rapport, p. 30.
180  Norm B 1: Volgens de ISO-reglementen was colportage toegestaan maar onderworpen aan

strenge controle, de CTSO stelde voor colportage behoudens toestemming te verbieden.
181  Norm C  1.
182 Niet in de WEISO, wel in de WEO.
183 Norm C 2.
184 Zie aanbiedingsbrief 27 september 1965, Rapport p. 5.
185  Brief ISO d.d.  13 mei 1964, kenmerk AO XVIII- 681, Gemeentearchief Amsterdam, nr.

211,  dossier  2185.
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De ambtelijke bezwaren die tegen een rijksinspectie waren ingebracht
werden politiek niet gevolgd.  In de Kamer was sedert jaren brede steun
te bespeuren voor het in het leven roepen van een rijkstoezicht.

De discussie spitste zich veel meer toe op het vrijwillige karakter van
het onder toezicht stellen van de instellingen. De commissie had geconclu-
deerd dat vanwege de Grondwettelijke vrijheid van onderwijs, het toezicht
waaraan de instellingen zich onderwerpen altijd vrijwillig zou moeten zijn.
De commissie doelde daarbij waarschijnlijk op het tweede lid van artikel
23 van de Grondwet (toen artikel 208) dat beperking van de onder-
wijsvrijheid toestond door een toezicht van de regering en een onderzoek
naar de bekwaamheid en zedelijkheid van de onderwijzer in het algemeen
vormend lager en middelbaar onderwijs.

De ISO had er zich in haar commentaar over beklaagd dat de commissie
niet meer over de Grondwettelijke aspecten had uitgeweid. De ISO stelde
zich, na ingewonnen juridisch advies, op het standpunt dat het tweede lid
van het onderwijsartikel in de Grondwet, voldoende rechtsgrond bood

'voor een wet, houdende verplichte onderwerping vanhet schriftelijk onderwijs
aan een feitelijk toezicht door de Overheid. Het feit dat tot op heden niet in
die mate gebruik is gemaakt van artikel 208, tweede lid, behoeft geen reden
te zijn nu een wettelijke verplichting niet in te voeren; integendeel, hier ligt
een  opdracht  voor de overheid'. 186

De Commissie toezicht schriftelijk onderwijs had voorgesteld het rijkstoe-
zicht bij (zelfstandige) algemene maatregel van bestuur te regelen. Daartegen
was verzet gerezen.187 Het kabinet kwam in 1966 met de mededeling 'dat
een regeling bij de wet de voorkeur verdient boven die bij algemene
maatregel van bestuur'.188  Het  feit dat het rijkstoezicht  bij wet geregeld
moest worden zou volgens het kabinet meer voorbereidingstijd kosten.

Uiteindelijk zou het wetsvoorstel pas op 22 mei 1970 bij de Tweede Kamer
ingediend worden. Deze lange overgangstijd naar een rijksinspectie bracht de
ISO weI in enige financiele problemen. Met het vooruitzicht van een (gratis)

186  Idem, p. 3. We zullen in het vierde hoofdstuk zien dat de Onderwijsraad zich op hetzelfde
standpunt stelde.

187  De ISO pleitte  voor een wettelijke regeling  'uit het oogpunt van rechtszekerheid'.  ISO-
commentaar d.d. 13 mei 1964, p. 2.

188 Zitting 1965-1966, aanhangsels 1281: antwoord op vragen van kamerleden Voogd en
Kleijwegtd.d. 8 augustus 1966. Reeds injuni 1966 washet ISO-bestuurop dehoogte gesteld
van het voornemen van de regering om met een wettelijke regeling te komen. De ISO werd
gevraagd voorlopig nog de erkenningen en het toezicht te behartigen: brief 21 juni 1966,
Gemeentearchief Amsterdam, nr. 211, dossier 2185.
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rijkstoezicht nam de belangstelling om in een (betaald) ISO-toezicht te partici-
peren, af. De ISO-begroting werd voor een belangrijk gedeelte door de
aangesloten instellingen opgebracht. Elke instelling betaalde al naar gelang de
omvang van haar omzet een contributie.189 Daarbovenop ontving de ISO een
subsidie van het rijk, voornamelijk ter bekostiging van het inspectie-apparaat.
In de jaren zestig liet de ISO een groeiend tekort op de begroting zien. Dat
leidde er o.a. toe dat het aantal inspecteurs van twee tot 66n teruggebracht moest
worden.

Wanneer we de discussies over het schriftelijk onderwijs in de jaren zestig
overzien, dan wordt duidelijk dat reeds vanaf de eerste debatten in de
Tweede Kamer in 1959, een sterke voorkeur bestond voor het in het leven
roepen van een onafhanketijk toezicht. Enige twijfel bestond er op het
departementofhetRijk het toezicht op hetparticulier onderwijs zou moeten
uitoefenen. De bezwaren kregen echter niet de overhand. Unaniem kwam
de commissie, die over het toezicht moest adviseren, tot de conclusie dat
een rijksinspectie het meest gewenst was. Dat standpunt was vanaf dan
onomstreden.190 Ook leefde breed de gedachte dat het rijkstoezicht slechts
vrijwillig kon geschieden. Bij verschillende parlementsleden bestond de
idee dat de Grondwet niet anders toeliet. Ook de regering heeft het standpunt
gehuldigd dat de Grondwet een verplicht toezicht op de schriftelijke instellin-
gen niet toestond. Het was logisch dat het rapport van de CTSO goed
ontvangen werd: het weerspiegelde een gedachte die reeds breed aanvaard
werd, ook in de kringen van het schriftelijk onderwijs. Niet zozeer dAt er
een rijkstoezicht op het schriftelijk onderwijs moest komen, maar de
reikwijdte van dat toezicht stond vervolgens nog ter discussie.

3.8 De Grondwetsherziening

Niet zonder belang voor het schriftelijk onderwijs waren de discussies die
in deze periode rond de Grondwetsherziening werden gevoerd. De algehele
Grondwetsherziening, zoals die in de jaren zestig in verschillende voorstellen
was bediscussieerd, liep zodanig vertraging op dat het regeringsvoorstel
inzake een nieuw grondrechtenhoofdstuk in de Grondwet niet tijdig door

189 Decontributieregeling kende 37 schalen. Elkeschaal was gekoppeld aaneenbepaaldeomzet.
In 1966 betrof de eerste schaal een omzet van nul tot f 5000,-, de tweede schaal ging van
f5000,- tot 15.000,- en de laatste schaal 37 ging over 3 miljoen gulden of meer. De minimale
contributie bedroeg f 50,-, de maximate f 15.000,-.

190 In de Eerste Kamer werd nog wel tegen een rijkstoezicht gepleit door kamerlid (en oud-
minister van onderwijs) Gielen.
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de Kamer behandeld kon worden.191 De Kamer en de regering werden
het er wel over eens dat desondanks haast geboden was het onderwijsartikel
in de Grondwet te wijzigen.

De Hoge Raad had in 1957'92 bepaald dat het onderwijs-begrip in het tweede
lid van het onderwijsartikel in de Grondwet zodanig ruim was dat daar ook
autorijscholen onder gebracht moesten worden. Vanwege het tweede lid van
het toenmalig artike1208 van de Grondwet, zag de overheid geen mogelijkheden
eisen te stellen met betrekking tot de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen
die de autorijlessen verzorgden. Die eisen mochten volgens het tweede lid slechts
gesteld worden aan de onderwijzers in het algemeen vormend lager en middel-
baar onderwijs.

Om de misstanden in de autorijscholenbranche de kop in te drukken kwam
het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 1969 met een wetsvoorstel
omtrent de erkenning van rijscholen. 193

In dit voorstel werd aan rijscholen die dat wilden, de mogelijkheid geboden
door de minister van Verkeer en Waterstaat erkend te worden. Zij mochten
die erkenning in hun publiciteit noemen.  Om voor die erkenning in aanmerking
te kunnen komen zouden de rijscholen aan een aantal bij of krachtens de wet
te stellen voorwaarden moeten voldoen.194 Als belangrijkste voorwaarde  gold
dat zowel de leiding van de rijschool als de instructeurs in het bezit moesten
zijn vanbewijzenvanbekwaamheid en zedelijkheid: zieartikel 3, eerste, tweede
en vierde lid, wetsvoorstel. De bedoeling van het voorstel was dat met name
de eisen van bekwaamheid bepaald zouden worden door het VAMOR-diploma
(Vakexamens Auto- en Motorrijschoolbedrijven) dat reeds voor rij-instructeurs
bestond. Aldus   werd   op het ministerie van Verkeer en Waterstaat   een
wetsvoorstel voorbereid dat vele trekken had van de ISO-regeling en de regeling
die op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in voorbereiding was
met betrekking tot het schriftelijk onderwijs.

Ook bij het voorstel met betrekking tot de rijscholen stelde zowel de rege-
ring als het parlement zich op het standpunt dat in verband met de
Grondwettelijke vrijheid van onderwijs de erkenningsregeling en de plaatsing
onder toezicht van de overheid slechts vrijwillig zou kunnen. 195

191 Wetsontwerp 11051, zie bijlagen Handelingen Il, 9181, nr. 23 waarin de bijzondere
Kamercommissie voor het beleid inzake Grondwet en Kieswet aan de regering liet weten
het voorstel niet voor de verkiezingen van 1971 te willen behandelen.

192 HR, 10-12-1975, NJ 1958, 176.
193 Wetsvoorstel 10214, ingediend op 14 juli 1969.
194   Artikel 2 wetsvoorstel.
195 Zitting 1968-1969, 10214, nr. 3, p. 1,1.k. en zitting 1969-1970, 10214, nr. 4, pp. 2-3 en
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De behandeling van dit wetsvoorstel werd stopgezet toen duidelijk werd
dateenaanstaande Grondwetsherziening, verdergaandemaatregelenjegens
de autorijscholen mogelijk zou maken. 196 In de Kamer werd de vrijwillige
erkenning als te zwak ervaren: er zou een regeling moeten komen die voor
alle autorijscholen zou gelden. Met de aanstaande Grondwetsherziening
kon dat verwezenlijkt worden. 197

Thans (1994) leeft bij vertegenwoordigers van de rijschoolbranche en
consumentenorganisaties de gedachte om per 1 januari 1995 een landelijke
vrijwillige erkenningsregeling voor autorijscholen en motorrijscholen in het
leven te roepen. De behoefte aan een dergelijke erkenning geldt als aanvulling
op de wettelijke bekwaamheidseisen. Een overkoepelende en onafhankelijke
stichting moet de kwaliteitsgarantie van de erkenning begeleiden en controleren.

De wijziging van het onderwijsartikel in de Grondwet werd in 1972 van
kracht.198 Het tweede  lid van artikel  208 bood voortaan de mogelijkheid
aan de wetgever om zelf bij wet aan te wijzen welke vormen van onderwijs
een onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs
geven, zouden moeten ondergaan. Ten aanzien van de autorijscholen werden
bekwaamheidseisen wettelijk verplicht gesteld, ten aanzien van het
schriftelijk onderwijs zou dat niet gebeuren.

199

4            De Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO)

Ondanks dat er al vanaf begin jaren zestig consensus bestond over het in
het leven roepen van rijkstoezicht op het schriftelijk onderwijs, duurde het
toch nog bijna tien jaar voordat een wettelijke regeling in werking trad.

zitting 1970-1971, 10214, nr, 5, p. 1.
196 Zitting 1968-1969, 10214, nr. 5, p. 2
197 Dat isuiteindelijkookgebeurd methet wetsvoorstel 12111, Wetrijonderricht motorrijtuigen,

dat in 1972 werd ingediend: Wet van 22 mei 1974, Stb. 346. Zie ook: J.A. Berman, De
Wet rijonderricht motorrijtuigen, AA 1974, pp. 401-405.

198 Wet van 10 februari 1972, Stb. 106.
199 Borman signaleert dat zowel in de WEISO als in de Wet rijonderricht motorrijtuigen een

combinatie van dwingende bekwaamheidseisen en erkenningseisen door de wetgever niet
wenselijk werden geacht. Borman (1974), p. 405. De Wet rijonderricht betreft uitsluitend
de bekwaamheid van de rij-instructeur: artikel 2 van die wet schrijft voor dat het verboden
is rijonderricht te geven, zonder in het bezit te zijn van een instructeursbewijs. Zo'n bewijs
kan men alleen bemachtigen indien aan bepaalde, bij algemene maatregel van bestuur
vastgelegde, bekwaamheidseisen voldaan wordt. Aan de rijschool als zodanig worden geen
eisen gesteld.
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Vanafjanuari 19641ag er een advies van de Commissie toezicht schriftelijk
onderwijs terwijl pas op 22 mei  1970 bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO), werd inge-
diend.200

De late indiening kwam, zo gafde regering tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel aan, 'door de velerlei vormen van overleg, waaraan be-
hoefte bestond als met het feit dat de aanvankelijk overwogen regeling van de
materie bij algemene maatregel van bestuur om in de memorie van toelichting
genoemde reden is vervangen door een regeling  bij de wet'.20' Dit argument
overtuigt niet. Ook al zou de voorbereiding van een wet meer tijd kosten dan
het maken van een (zelfstandige) algemene maatregel van bestuur, het
rechtvaardigt allerminst de lange tijd van zes en een halfjaar. De regering wist
al in 1966 dat het met een wettelijke regeling zou komen en had dat ook aan
de Kamer gemeld. Het overleg met verschillende instanties vond reeds plaats
in de periode waarin het rapport nog vertrouwelijk was. Het feit dat de ISO
nog de erkenningen en het toezicht behartigde, heeft er wellicht toe bijgedragen
dat de politieke prioriteit niet toenam.

4.1 Het wetsvoorstel

De regering koos voor een algemeen geformuleerde wet met een beperkte
omvang: in de algemene maatregel van bestuur konden meer bijzondere
regels gesteld worden. Aldus zou het beleid sneller aangepast kunnen
worden aan nieuwe ontwikkelingen.202

Het wetsvoorstel borduurde voort op het ISO-stramien. De instellingen die in
aanmerking wilden komen voor een erkenning moesten zich onderwerpen aan
bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. De erkenning werd niet meer
door een particuliere stichting afgegeven maar door de minister van Onderwijs
en Wetenschappen.203 Aan de minister werd het toezicht op de erkende
instellingen opgedragen, dat werd uitgeoefend door de inspecteur-generaal van
het onderwijs en door de inspectie.204 De minister werd ook bevoegd de erken-
ning in te trekken, indien bleek dat de instelling niet meer voldeed aan de voor-
schriften.21}' De Onderwijsraad moest voortaan gehoord worden bij de

200 Zitting 1969-1970, 10658, nrs. 1-2.
201 Zitting 1970-1971, 10658, nr. 5, p. 1.
202 Zitting 1970-1971, 10658, nr. 5, p. 2 1.k.
203 De erkenning zou niet meer tijdelijk worden afgegeven zoals bij de ISO het geval was.
204   Artikel 17 voorstel.
205   Artikel 14 voorstel.
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voorgenomen erkenning of intrekking ervan. Tegen een beschikking tot afwijzing
of intrekking van de erkenning werd nu voortaan Kroonberoep opengesteld.206

Een aantal zaken viel bij het voorstel op. Zo werd de door de Commissie
voorgestelde definitie van wat onder'schriftelijk onderwijs' verstaan moest
worden, uitgebreid: 'onderwijs, waarbij de communicatie tussen cursist
en instelling zich geheel of in hoofdzaak voltrekt door geregelde uitwisseling
van het gedrukte en geschreven woord al dan niet in combinatie met visuele,
auditieve, audio-visuele of andere hulpmiddelen'. Nieuw was ook dat de
instellingen voortaan verplicht zouden zijn in de van haar uitgaande
correspondentie te vermelden dat zij erkend zijn door het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen.207 Onder de ISO-reglementen waren de
instellingen dat niet verplicht. In het voorstel was ook voor het eerst sprake
vande voorwaarde dater eenschriftelijke overeenkomst tussende instelling
en de cursist tot stand moest komen. 208

Alhoewel er ten tijde van de ISO-erkenningen geen verplichting was om een
schriftelijke overeenkomst aan te gaan, bestond er tussen de instelling en de
cursist wel een contractuele band.209 Met deze expliciete verplichting van het
sluiten van een overeenkomst was en is het schriftelijk onderwijs zijn tijd ver
vooruit in het onderwijsrecht.210

Volgens het voorstel konden voortaan bij examens gecommitteerden
aangewezen wordenzil en werd het verbod om bij de werving cadeaus
aan te bieden gehandhaafd.212

In het voorstel werd echter niet meer gesproken over een colportageverbod.
Ten tijde van de ISO moest de inspectie toestemming geven voor het gebruik

206 Artikel 16 voorstel.
207  Artikel 5 voorstel.
208  Artikel 9 voorstel.
209 In het ISO-normenreglement werd van 'aangegane verplichtingen' gesproken ( Norm B3,

6) en in het advies van de Commissie werd gesproken van contracten die aan eisen van
redelijkheid moesten voldoen (Norm 82,1) alsmede over de informatie die verstrekt moest
worden alvorens enige verbintenis tot stand kon komen (Norm B2,2). Verder sprak de
Commissie in Norm B2,4 over 'inschrijfformulieren en andere op het aangaan van het
contract betrekking hebbende geschriften zijn voor eenieder begrijpelijk'. Het inschrijffor-
mulier kan wel worden beschouwd als bewijs van overeenkomst.

210  Zie W.E. Pors, De onderwijsovereenkomst, Tilburg 1989, (doctoraalscriptie KUB) tevens
zelfde auteur, zelfde titel, in: School en Wet, jrg. 35/70, nr. 10, oktober 1990, pp. 155-159.

211 Artikel 20, voorstel.
212 Artikel 57 Reglement op de erkenning ISO.

69



Hoofdstuk 2

van personen die als colporteurs probeerden cursisten te werven.213 De CTSO
had in haar voorstel een colportageverbod opgenomen waarvan slechts in zeer
bijzondere gevallen afgeweken mocht worden ter beoordeling van de minister:
Norm  Bl,  4.  Het  feit dat  in het WEISO-voorstel geen colportageverbod was
opgenomen, vormde 66n van de discussiepunten bij de totstandkoming van de
wet.

4.2 De parlementaire behandeling van de WEISO

De belangrijkste reden om het schriftelijk onderwijs onder rijkstoezicht
te plaatsen is naast de kwaliteitsbewaking de behoefte om controle te kunnen
uitoefenen op het wervingsgedrag van de instellingen, zo blijkt uit de toelich-
ting op het wetsvoorstel. De cursist moest beschermd worden tegen
inferieure kwaliteit die via een misleidende wervingsmethode aangeprezen
wordt. Daarnaast moesten de bonafide instellingen beschermd worden tegen
oneerlijke concurrentie.214 De regering volgde met de keuze voor een
rijkstoezicht de argumenten die de Commissie toezicht schriftelijk onderwijs
reeds in 1964 had opgesomd: een rijkstoezicht zou 'vanwege het gezag en
het  vertrouwen,  dat  men aan rijkstoezicht toekent', de voorkeur hebben
boven een andere (particuliere) vorm van toezicht. De competentieproblemen
die kunnen rijzen indien het toezicht in particuliere handen is zullen
zodoende voorkomen kunnen worden. Een bijkomend voordeel van het
rijkstoezicht was dat het schriftelijk onderwijs meer geintegreerd zou worden
in het gehele onderwijsstelsel.

Het argument dat de instellingen zich slechts vrijwillig zouden hoeven
te onderwerpen aan het rijkstoezicht werd ook nu weer door de regering
geconcludeerd uit de Grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Uit die vrijheid
zou volgen dat instellingen niet gedwongen kunnen worden zich aan enig
toezicht te onderwerpen. 215

Het wetsvoorstel kon in het parlement op brede steun rekenen. De
discussie spitste zich naast de reikwijdte van het toezicht vooral toe op de
wijze waarop een instelling cursisten zou mogen werven. Veel aandacht
werd besteed aan het ontbreken van het colportageverbod.

In het wetsvoorstel was de bepaling opgenomen dat de werving van cursisten
op, naar het oordeel van de minister, behoorlijke wijze geschiedt.216 Wat daar-
onder verstaan moest worden werd niet duidelijk. De opvattingen die in het

213 Norm B III, 7 en het daartoe ingestelde Colportagereglement.
214 Zitting 1969-1970, 10658, nr. 3, p. 1.
215 Idem, p. 1, r.k.
216 Artikel 8, eerste lid, WEISO.
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maatschappelijk verkeer gelden met betrekking tot behoorlijk en onbehoorlijk
gedrag, zouden nadere invulling aan deze bepaling moeten geven, aldus de
minister in zijn memorie van antwoord.217 In ieder geval mochten geen cadeaus
worden aangeboden. De regering vond een colportageverbod niet nodig. Het
zou ten onrechte de mogelijkheid wegnemen om mondelinge voorlichting te
geven over cursussen.218 De in voorbereiding zijnde Colportagewet219 zou
misstanden bij colportage afdoende bestrijden, ook voor het schriftelijk onder-
wijs. Weliswaar zou door deze wet ten aanzien van het schriftelijk onderwijs
geen verbod op colportage ontstaan, er zou voor deze instellingen wel de door
de Kamer gewenste afkoelingsperiode in het leven geroepen worden waarbinnen
de cursist, die een verbintenis was aangegaan, nog terug kon komen op zijn
besluit. De toezegging van de minister dat hij de afkoelingsperiode desnoods
in de algemene maatregel van bestuur van de WEISO wilde opnemen, kon de
Kamer in meerderheid niet op andere gedachten brengen. Aldus kwam het
colportageverbod bij amendement in de wet. 220

De relatie tussen de cursist en de instelling hield de Kamer ook nog op
een aantal andere punten bezig. Op aandringen van vele fracties ging de
minister ertoe over in de wet op te nemen dat de cursist maximaal aan een
opzegtermijn van drie maanden gebonden zou zijn indien hij de verbintenis
wilde beeindigen.221 Tevens werd door de minister bij Nota van Wijziging
een klachtrecht voor de cursist gecreeerd bij de inspectie.

222

Het wetsvoorstel werd op 31  mei 1972 door de Tweede Kamer en op
12 december 1972 door de Eerste Kamer aanvaard. Het verscheen op 13
december 1972 in het Staatsblad. De algemene maatregel van bestuur die
volgens artikel 7 van de wet nadere voorschriften zou moeten stellen
verscheen op 10 september 1973 in het Staatsblad als Besluit erkenning
instellingen schriftelijk onderwijs (BEISO).223 Dit Besluit bepaalde in

217 Zitting 1970-1971, 10658, nr. 5, p. 2.
218  Handelingen II, 30 mei 1972, p. 3349. De minister riep zelfs strijd met het toenmalige artikel

7 van de Grondwet in: pp. 3344 en 3350.
219 Wet van 7 september 1973, Stb. 438.
220 In artikel 3 werd bij amendement nr. 11 een derde lid toegevoegd waarin bij de werving

van cursisten verboden werd, gebruik te maken van personen die door huisbezoek zouden
trachten mensen te bewegen zich in te schrijven op een cursus of voor te lichten met
betrekking tot een cursus. Het verbod zou niet gelden indien de aspirant-cursist schriftelijk
om het bezoek gevraagd had. Aanname amendement: Handelingen II, zitting 1971-1972,
p. 3390.

221 Nota van Wijzigingen: Zitting 1970-1971, 10658, nr. 6, p. 1: toegevoegd aan artikel 9,
eerste lid, sub g.

222 Artikel 9, eerste lid, sub i, WEISO.
223 Besluit van 10 september 1973, Stb. 473, houdende nadere voorschriften met betrekking

tot erkende instellingen voor schriftelijk onderwijs.
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artikel 13, tweede lid, dat de WEISO op 13 oktober 1973 in werking zou
treden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1973.224

De invoering van de WEISO vond in nauw overleg plaats met het particulier
onderwijs. Op 17 januari 1973 werd op het departement de Werkgroep
Schriftelijk Onderwijs (afgekort WSFO) geinstalleerd.225 Zo werd in
gezamenlijk overleg de algemene maatregel van bestuur, het BEISO,
voorbereid,226 vonden de eerste discussies plaats over wat onder behoorlij-
ke werving moest worden verstaan en groeide de gedachte dat de erkenning
ook moest gelden voor het niet schriftelijk onderwijs. hield227 Tevens
de WSFO zich bezig met het opstellen van richtlijnen voor het opstellen
van examenreglementen.

De contacten van het departement met het particulier, schriftelijk onderwijs,
waren in die tijd nog intensief. Naar verloop van tijd, de WEISO was inmiddels
ingevoerd, verminderde het contact en hield de werkgroep op te bestaan. Met
de definitieve opheffing van de ISO in 1976 werd het ministerie geheel verant-
woordelijk voor het erkend onderwijs. De inspecteurs werden voortaan op het
ministerie aangesteld. Op het departement vormde het particulier onderwijs
slechts een gering aandachtspunt. Met het verdwijnen van de ISO verdween
er een organisatie die, in stand gehouden door de instellingen zelf, zich intensief
en nauw betrokken voelde met het schriftelijk onderwijs.

224 De bepalingen van het Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs, sloten sterk aan
op de voorschriften die in artikel 7, tweede lid, van de WEISO werden genoemd: nadere
voorschriften omtrent de kwaliteit van de cursussen, de betrekkingen tussen instelling en
cursist en de correctie van het door de cursist ingeleverde schriftelijk werk. Die onderwerpen
werden in het BEISO in de hoofdstukken II, III, en IV geregeld. De bepalingen van het
BEISO waren vaak nog opvallend algemeen van aard: een instelling moet zorg dragen dat
de cursussen verantwoord zijn en worden aangepast aan nieuwe, ter zake dienende ontwik-
kelingen; de instelling moet de cursist juiste inlichtingen geven, moet voortdurend in staat
zijn haar verplichtingen na te komen: zie artikelen 2,3 en 6.

225 In deze werkgroep hadden vertegenwoordigers van het departement van 0&W zitting,
de Consumentenbond, de ministeries van Defensie, Sociale Zaken en CRM, alsmede
vertegenwoordigers van de VISO (de Vereniging Instellingen Schriftelijk Onderwijs) en de
ISO. De werkgroep werd voorgezeten door mr. drs. T.L.J.Steenmetser.

226 Begrippen als 'kwaliteit van de cursus', 'aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen' en
'continuiteit', kwamen  in  deze  WSFO tot stand.

227 Een sub-commissie bestudeerde de mogelijkheid van een erkenning van het niet-schriftelijk
onderwijs. Zij kwam tot de conclusie, vanwege de onbekendheid met het veld, om de erken-
ningeninditonderwijsvooralsnog tebeperkentotdieopleidingenwaarvandeexamensonder
rijkstoezicht staan. In 1986 zou dit standpunt in de WEO verwezenlijkt worden.
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5       De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)

De WEISO heeft slechts dertien jaar gegolden: op 14 december 1983 werd
bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Wet op de erkende onderwijsin-
stellingen (WEO)228 ingediend dat op 1 oktober 1986 in werking trad.
Die nieuwe wet voldeed aan de behoefte de erkenningsregeling niet langer
te beperken tot het schriftelijk onderwijs, maar ook voor het mondeling
onderwijs ter beschikking te stellen. 229

Vooral vanuit de deelnemers, het bedrijfsleven en de bemiddelende instanties
op het terrein van de om-, her- en bijscholing, werd aangedrongen op meer
duidelijkheid omtrent de kwaliteit van het buitenschools mondeling onderwijs.
Zij pleittenvooreen erkenningsregeling zoals die ten aanzien van het schriftelijk
onderwijs bestond. Ook de behoefte vande overheid om in ons land in het kader
van de volwasseneneducatie een volledig net van kwalitatief goede instellingen
te hebben, droeg bij tot het introduceren van een ruimere erkenningsregeling.
Veel zicht op de aard en de omvang van het mondeling buitenschools onderwijs
bleek er overigens bij het indienen van het wetsvoorstel niet te zijn. 230

5.1 Het wetsvoorstel

Het verwondert niet dat de doelstellingen van de WEO sterk overeenkwamen
met die van de WEISO. Ook nu stonden de consumentenbescherming en
de bewaking van de kwaliteit van het niet bekostigd onderwijs, voorop.
Daarnaast werd bij de WEO nadrukkelijker de overzichtelijkheid van de
volwasseneneducatie genoemd. Het erkend onderwijs werd aldus gezien
als een onderdeel van het totaal aan onderwijsvoorzieningen.231 De struc-
tuur van de WEISO werd overgenomen. Staatssecretaris Ginjaar benadrukte

228 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nrs. 1-3.
229 De WEISO is niet als zodanig geevalueerd.  Er was eigenlijk weinig bekend over de werking

van de wet. De algemene indruk was dat de systematiek voldeed: zie advies Onderwijsraad
TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 4, p. 3 en Handelingen TK, 7 februari 1985, p.
3164 (staatssecretaris Ginjaar).

230 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3 p.  12. Het zou -mogelijk-om 100.000tot400.000
cursisten gaan die mondeling onderwijs zouden volgen. De ruime marge geeft al aan dat
men er weinig zicht op had.

231 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3, pp.  ll en 12. 'Eenen ander impliceert dat naast
de door de overheid bekostigde instellingen een net van herkenbaar kwalitatief goede instellin-
gen als extra keuzemogelijkheid binnen het bereik van een ieder komt'. De verwachting
werd uitgesproken dat erkende instellingen de behoefte zouden hebben een algemene erkenning
voor hun diploma te krijgen doordat deze als vrijstellingen zouden worden geaccepteerd
in het reguliere onderwijs.

73



Hoofdstuk 2

ten tijde van de parlementaire behandeling van de WEO nog eens dat het
bij deze wet om een ander soort wetgeving zou gaan:

'Anders dan bij het bekostigd onderwijs gaat het hier om- laten we dat vaststel-
len-bedrijfsmatig werkende instellingen. Datgeeft aanleidingtot hetopstellen
van een ander type regels dan in de overige onderwijswetgeving wordt gehan-
teerd'.232 De staatssecretaris doelde  met  name  op  het  feit  dat  de  WEO  zelf
geen regels bevat voor de inrichting van het onderwijs.

Nieuw in de systematiek van de WEO was dat voortaan het mondeling
onderwijs onder de reikwijdte van de wet gebracht moest worden. Dat heeft
het toepassen van de wet er niet gemakkelijker op gemaakt. Omdat men
onvoldoende zicht had op de aard en de omvang van mogelijke instellingen
die voor hun mondeling onderwijs erkenning zouden vragen, werd er
gekozen voor een gefaseerde invoering van de mogelijkheid tot erkenning.
Aldus ontstond een ingewikkelde structuur om onder de reikwijdte van de
wet te vallen. 233

5.2 De parlementaire behandeling van de WEO

De parlementaire debatten over de WEO gaven aan dat er net als bij
de WEISO - brede steun was voor het voorstel. Er was enige irritatie
bij het parlement dat de regering zo weinig achtergrond-informatie kon
bieden over het reilen en zeilen van het erkend schriftelijk onderwijs en
dat men ook niet veel informatie had over het mondeling onderwijs. Nu
er tien jaar ervaring opgedaan was met het erkenningssysteem van de
WEISO had meneen uiteenzetting over de knelpunten, de onvolkomenheden
en de jurisprudentie van deze wet gemist, zo redeneerden de meeste fracties.
Dit gold temeer omdat de structuur van de WEISO in de WEO grotendeels
werd overgenomen.234 Na sterk aandringen kwam in de Nota naar
aanleiding van het Eindverslag de regering met ervaringscijfers van de

232 Handelingen TK, 7 februari 1985, p. 3165.
233 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, pp. 3 en 5. Elke uitbreiding van de reikwijdte

zou geevalueerd worden en leiden tot de vraag of een volgende uitbreiding van de wet aan
de orde zou moeten komen: p. 5. Het lag in de bedoeling om eerst de opleidingen in het
besluit op te nemen die gericht zijn op een examen dat onder toezicht van de Rijksoverheid
staat; EK, vergaderjaar 1984-1985, 18197, nr. 137a, p. 2.

234 De Onderwijsraad had het als 'een ernstig gemis' gevoeld dat er geen achtergrondinformatie
verschaft was over de situatie van het mondeling niet bekostigd onderwijs: TK, vergaderjaar
1983-1984, 1897, nr. 4, p. 2.
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WEISO.235 Over het overig niet bekostigd onderwijs, waaronder het
mondeling, kon men geen informatie geven. 236

De noodzaak om met het wetsvoorstel te komen werd op deze manier wel erg
summier aangegeven. Er is natuurlijk alles voor te zeggen om de reikwijdte
van de erkenningen uit te breiden maar de regering kon toch niet - mede met
het oog op de ingewikkelde reikwijdte-regeling die men koos - de indruk
wegnemen dat men niet goed wist waar men aan begon. In het licht van de
verdere ontwikkeling van de WEO is dat een belangrijke constatering.

Constitutionele aspecten kwamen in de parlementaire discussies niet aan
bod. De regering wees er in de memorie van toelichting nog op dat er geen
sprake was van strijd met de onderwijsvrijheid, omdat de instelling die
erkend wil worden, zich vrijwillig onder het regime van de wet en dus het
toezicht, plaatst.237 Vanuit het parlement werden geen Grondwettelijke
aspecten bij het debat betrokken.

Zoals opgemerkt werd het wetsvoorstel als onderdeel van het stelsel
van de volwasseneneducatie gezien. De regering sloot zelfs niet uit dat de
WEO in een Wet volwasseneneducatie zou kunnen worden ingepast.

238

Vanuit de beide Kamers werd de gedachte geopperd of een ruimere erken-
ning van de diploma's van de erkende instellingen niet gewenst was. De
regering wilde echter niet verder gaan dan dat de erkende instellingen
konden opleiden voor een staatsexamen of een examen dat onder toezicht
zou staan van de Rijksoverheid. De eigen examens zouden slechts in die
zin effect hebben dat zij tot vrijstellingen in het reguliere onderwijs kunnen
leiden.

De bijzondere aandacht die bij de totstandkoming van de WEISO nog
was besteed aan de wervingsmethode van de instellingen, was bij de
parlementaire behandeling van de WEO aanmerkelijk minder. De regering
had in artikel 10 de bepalingen van de WEISO overgenomen: de werving
dient op behoorlijke wijze te geschieden. Dat betekende in ieder geval dat
er geen cadeaus aangeboden mochten worden en dat er, behalve in hoge
uitzondering, geen colportage toegepast mocht worden.

235 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 9, pp. 2-3.
236 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p.6: 'Inventarisatie van het niet-bekostigde

onderwijs is praktisch niet mogelijk'
237 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr.3, p. 11.
238   Veel meer dan die opmerking werd er niet over gezegd: TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197,

nr. 6, p. 8.
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De onrust over de wijze waarop de instellingen zich op de marla begaven werd
blijkbaar minder verontrustend gevonden, want van verschillende zijden werd
bij de regering aangedrongen minder streng te zijn bij de voorwaarden die aan
de werving gesteld werden. Vooral de mogelijkheid om voorlichting te geven
moest toch niet uitgesloten worden.239 Uiteindelijk werd bij Nota van Wijziging
het voorlichtingsverbod uit artikel 10 geschrapt.240

De afkoelingsperiode waarvan bij de WEISO nog sprake was werd nu door
de regering minder geschikt geacht:

'Een afkoelingsperiode van acht dagen (...) is wel voldoende voor een frituurpan,
maar niet voor een cursus, omdat die cursus in veel gevallen pas begint na die
periode van acht dagen en de behoefte om de overeenkomst ontbonden te krijgen
doorgaans pas bu de consument ontstaat na kennismaking met het produkt, in
dit  geval de cursus'. 241

Enige discussie werd in de beide Kamers gevoerd of het niet meer bescher-
ming aan de cursist bood indien niet de instelling als geheel, maar elke
cursus afzonderlijk zou worden erkend.242 De regering voelde daar niets
voor: een stelsel van erkenning van cursussen zou in de praktijk onuitvoer-
baar zijn. Een dergelijke gedetailleerde regeling zou leiden tot een bureau-
cratisch, arbeidsintensief systeem en zou de slagvaardigheid van instellingen
wegnemen.243 Door de vele erkenningen zou de overzichtelijkheid voor
de consument afnennen. 244

In tegenstelling tot de WEISO werd in de WEO voorgesteld om aan de leden
van dedirectie vaneen instellingbij hun infunctie tredeneen verklaring omtrent
hun gedrag te vragen. De regering had het vereiste nu wel opgenomen ten einde
een optimale waarborg te geven dat de erkende instelling bonafide is te ach-

239 Advies Onderwijsraad, TK, vergadetjaar 1983-1984, 18197, nr. 4. p. 4, en nr. 5 pp.  10-11.
240 TK, vergaderjaar 1984-1985, 18197, nr.  13, F. De discussie in de Kamer daalde neer tot

het niveau of bij 'schuifelen, even stil staan en doorlopen' het geven van voorlichting
geoorloofd zou zijn. Men had daarbij het bezoeken van een markt op het oog. De regering
vond dat dit kon. De bezoeker zou zich daarbij immers willens en wetens bloot stellen aan
de beInvloeding door 'kleurrijke rethoriek van de marktkooplui': TK, vergaderjaar 1983-1984,
nr. 8, p. 4 en nr. 9, p. 6.

241 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 18. In deze redenering is een niet erkende
opleiding wal te vergelijken met een frituurpan. Ten aanzien van het niet erkend onderwijs
geldt de afkoelingsperiode wel: zie ook HR 12-2-1988, NJ 1988, 444 (ECS-Tuithof).

242 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 5, p. 7, Handelingen II, p. 1988 en EK, vergadeIjaar
1984-1985, 18197, nr. 137a, p. 1.

243 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 10.
244 EK, vergaderjaar 1984-1985, 18197, nr. 137b(abusievelijk), p. 2 (memorie vanantwoord).
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ten.245 De Kamer vond die eis niet ver genoeg gaan: bij amendement werd
in artikel 8 opgenomen dat de leden van de directie te allen tijde in het bezit
moeten zijn van zo'n verklaring en dus niet alleen bij hun in functie treden.246

Onenigheid tussen Kamer en regering was er nog op een aantal kleine
punten. Zo werd uiteindelijk door de Kamer het Kroonberoep in de wet
opgenomen 47 en werd de opzegtermijn voor een niet-schriftelijke cursus
van 6 maanden of langer op maximaal 5 maanden gesteld. 248

In de WEO werd voortaan over een 'bevoegd gezag' (artikel 1, aanhef, sub
c) gesproken en werd ook het begrip 'cursus' in de definitiebepalingen opgeno-
men (artikel 1, aanhef, sub h). Enigediscussie was er over het begrip'instelling'
onder artikel 1, sub b. Een instelling werd gedefinieerd als 'een instelling voor
onderwijs' en in de Eerste Kamer vroeg men zich af of dit betekende dat daar-
mee slechts onderwijsinstellingen om een erkenning konden vragen. De regering
liet er geen misverstand over bestaan dat elke instelling die cursussen zou geven
en aan de voorwaarden van de wet zou voldoen, in aanmerking kon komen
voor een erkenning. 249

In het klachtrecht  dat een cursist  bij de inspectie heeft,  werd nu voortaan ook
gesproken over de bemiddeling die de inspectie zal betrachten: artikel 11, eerste
lid, sub i. Ondanks dat er in de WEISO niet gesproken werd over een mogelijke
bemiddeling was dat weI de praktijk.250
Voortaan konden volgens artikel 12 van de WEO bij algemene maatregel van
bestuur nadere voorschriften worden gegeven voor examens. Op grond  van
praktijkervaring met de WEISO bleek er behoefte om nader beleid te formuleren
met  betrekking tot examens. 251

245 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3, p. 14.
246 Amendement nr. 17, aangenomen 26 februari 1985, Handelingen II, p. 3509. De regering

wilde met haar formulering aansluiten bij wat in de onderwijswetgeving gebruikelijk is. De
Kamer vond het logischer dat de verklaring permanent gevraagd kon worden omdat de wet
daartoe in artikel 4 ook zou verplichten. Zie Handelingen Il, 28 november 1984, p.  1988.

247  Amendement nr. 21, aangenomen 26 februari 1985, Handelingen II, p. 3509. De CDA-fractie
en de regering bleven op dit punt voortdurend met elkaar in discussie. De regering vond
dat vanwege het gebonden karakter van de erkenningsbeschikking Arob-beroep moest worden
ingesteld en dat dit geregeld zou gaan worden in het wetsvoorstel 17201; de CDA-fractie
daarentegen vond dat er sprake was van een discretionaire beslissing van de minister en
dat, zolang wetsvoorstel 17201 nog niet behandeld was, het Kroonberoep van de WEISO
gehandhaafd moest worden. Zie nr. 3, p. 12; nr. 5, p. 3; nr. 6, p. 4, nr. 8, p. 3, nr. 9,
p. 4. Handelingen II, pp. 3167 en 3177.

248 Amendement 14, aangenomen 26 februari 1985, Handelingen II, p. 3509.
249 EK, vergaderjaar 1984-1985, 18197, nr. 137a, p. 2. Zie ook Handelingen EK, pp. 1474

en 1477.
250 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 21.
251 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 21.
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Op 2juli 1985 werd het wetsvoorstel WEO door de Eerste Kamer aangeno-
men en twee dagen later verscheen het in het Staatsblad. De WEO trad
op 1 oktober 1986 in werking.252 Een invoering in samenspraak met het
particulier onderwijs, zoals bij de WEISO werd gehanteerd door het instellen
van een departementale werkgroep, vond niet plaats.

Een instelling die onder de WEISO een erkenning had gekregen, behield deze
erkenning onder werking van de WEO. Wilde deze instelling echter ook
erkenning voor zun niet schriftelyke activiteiten, dan moesten alle activiteiten
van de instelling opnieuw erkend worden: artikel 28, tweede lid WEO. De
regering zegde tijdens de parlementaire behandeling van de WEO toe dat voor
deze instellingen de erkenningstoets toegespitst zou worden op de niet-schriftelij-
ke activiteiten.253 Een erkenning die een instelling onder de werking van de
WEISO had verkregen, ging automatisch over op de werking van de WEO.

De WEO heeft tot een forse groei van het aantal erkende instellingen geleid.
Ondanks het feit dat tijdens de parlementairedebattenbij de totstandkoming
van de WEO weinig aandacht was voor de mogelijk negatieve gevolgen
van de wet (sommige fracties wekten zelfs de indruk een onbeperkte vorm
van erkenning te willen) sprak de RPF-fractie reeds de vrees uit dat de wet
zou leiden tot een wildgroei van erkende opleidingen en diploma's. Zij
pleitte voor een bepaling in de wet die de erkenning zou koppelen aan het
passen in de structuur van het Nederlandse onderwijs.254 De regering
vond dat idee 'een verarming'. Daarmee zouden die instellingen die geen
pendant in het reguliere onderwijs hebben, geen erkenning kunnen
krijgen.255 Nog geen tien jaar later zou het kabinet bepleiten dat voortaan
een opleiding van een instelling (studierichting) door de overheid geregis-
treerd zouden worden en niet de instelling.256

252  Artikel 30 van het Besluit op de erkende ondenvijsinstellingen (BEO), Besluit van 26 augustus
1986, Stb. 466. Indezealgemene maatregel vanbestuur werdenachtereenvolgensbepalingen
opgenomen over de kwaliteit van de cursussen (waaronder correctie schriftelijk werk en
bepalingen met betrekking tot het mondeling en niet-schriftelijk onderwijs), de betrekking
tussen de instelling en de cursist, de examens en maatregelen indien een instelling ten aanzien
van een of meer cursussen niet voldoet aan de voorschriften. Ook op 26 augustus verscheen
het Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen in het Staatsblad: Besluit
van 26 augustus 1986, Stb. 467.

253 TK, vergadetjaar 1983-1984, 18197, nr 6, p. 25.
254 Deze fractie had op dit punt een vooruitziende blik; TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197,

nr. 5, p. 6.
255 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 9.
256 Zie wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs (WEB) in hoofdstuk 3 (par. 2.5) en 6 (par.

8) van dit boek.
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6        Conclusie

Het onderzoek naar de geschiedenis van het particulier schriftelijk onderwijs,
levert een aantal conclusies op die voor de verdere studie naar de relatie
van de overheid/wetgever met dit onderwijs, van groot belang is.

Het valt op dat de opkomst van het schriftelijk onderwijs ten tijde van
de eeuwwisseling, mede te verklaren is uit het feit dat de overheid
achterbleef in het aanbieden van beroepsonderwijs. Het specifieke vakge-
richte onderwijs had slechts geringe aandacht van de overheid. In de
groeiende behoefte naar beroepsgerichte scholing werd mede door het
individuele, schriftelijke onderwijs, voorzien. De overheid bemoeide zich
in deze tijd in het geheel niet met het particulier onderwijs. Zij legde priori-
teiten bij het verder ontwikkelen van het door haar bekostigde onderwijs.

Het was de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen die aan het begin
van deze eeuw als eerste enige ordening in het schriftelijk onderwijs
aanbracht. In het door het Nut ingestelde Bureau van advies en eigen studie
vindt men eerste (summiere) vormen van toezicht op het particulier onder-
wijs terug.

De overheid ging pas gedurende de Tweede Wereldoorlog interesse
tonen voor het particulier onderwijs. In de jaren dertig was dit onderwijs
sterk gegroeid vanwege de stijgende werkloosheid en de aangescherpte
vestigingsvereisten. Deze verschijnselen hadden de behoefte aan scholing
sterk doen toenemen. Het commerciBle karakter van deze particuliere scho-
lingsinstituten baarde de overheid zorgen. Alhoewel tijdens de oorlog het
departement overwoog om dit onderwijs onder verplicht rijkstoezicht te
plaatsen, kwam het daar uiteindelijk niet van.

De redenen waarom de regering na de oorlog bij nader inzien niet
overging tot het instellen van een toezicht op het particulier onderwijs, is
niet precies te achterhalen. Het kan zijn dat de gedachte dat de Grondwet
geen verplicht toezicht toestond, daarbij een rol speelde. De overheid liet
het toezicht over aan het particulier initiatief.

De door het schriftelijk onderwijs opgerichte Inspectie voor Schriftelijk
Onderwijs (ISO) heeft gedurende de jaren vijftig baanbrekend werk verricht.
Het door haar ontworpen erkenningsstelsel en de daaraan verbonden
reglementering, zou de kern vormen van de later tot stand gebrachte
wetgeving.  De ISO slaagde erin om in onafhankelijkheid het kaf van het
koren te scheiden: slechts betrouwbare instellingen kwamen voor een
erkenning in aanmerking. Het particulier onderwijs had met de ISO aange-
toond zelf het toezicht op haar sector ter hand te kunnen nemen.
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Toen de omstreden erkenning in 1959/1960 van het NTI zodanig de
aandacht trok, werd de druk op de overheid vanuit de particuliere onder-
wijsinstellingen en de politiek sterker om het toezicht over te nemen. Het
incident rond de erkenning van het NTI stelde ten onrechte heel het werk
van de ISO in een kwaad daglicht. Concurrentie-overwegingen, verminderde
invloed van de instellingen op het ISO-beleid vanwege een statutenwijziging
en de ruime politieke aandacht die voor het NTI-conflict bestond, speelden
een belangrijke rol. Opvallend aan de zaak was dat de kwaliteit van de            
erkende instelling niet ter discussie stond: het betrofhoofdzakelijk de wijze
waarop de instelling cursisten wierf.

Een wettelijk rijkstoezicht was door de kritiek op de ISO onafwendbaar
geworden. De overheid was bereid het toezicht over te nemen omdat zij
ervan overtuigd was hiermee een algemeen (onderwijs)belang te dienen.
Een commercieel belang (van de particuliere instelling) en het publiek belang
gingen samen.

In de wetgeving die vervolgens tot stand kwam werd het private ISO-
stelsel zonderenigediscussiegekopieerd. De wetgever was ervanovertuigd
dat het stelsel had voldaan.

Nog in  1986 werd met de inwerkingtreding van de WEO het aloude
erkenningsstelseluitgebreidtenbehoevevanhetniet-schriftelijkonderwijs.
Als belangrijkste reden hiervoor gold dat hetparticulier onderwijs zelfdeze
uitbreiding wenste. De wetgever kwam de instellingen (wederom) tegemoet.
Discussies over het wettelijk stelsel als zodanig werden ook nu niet gevoerd.

Met de WEO vond de overheid nog dat in principe elke particuliere
instelling voor rijkserkenning in aanmerking moest komen: zij wenste geen
beperking aan te brengen tot het onderwijs dat vergelijkbaar was met het             I
door haar bekostigde onderwijs. Kort nadeintroductie vande WEO zouden
als gevolg van nieuwe opvattingen over de rol van de overheid in het
onderwijs, die beperkingen w61 voorgesteld worden.
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Het erkend onderwijs in de overige onderwijswetgeving

1        Inleiding

Zowel tijdens de parlementaire totstandkoming van de WEISO als van de
WEO, benadrukte de regering de plaats van het erkend, particulier onderwijs
in het onderwijsbestel. Werd ten tijde van de WEISO nog gesproken over
de mogelijkheden die de regering aanwezig achtte voor het schriftelijk onder-
wijs met het oog op de permanente educatie, in de memorie van toelichting
op de WEO werd deze wet als onderdeel beschouwd van het regeringsbeleid
ophet terrein vande volwasseneneducatie: Het reguliere, doorde overheid
bekostigd onderwijs enheterkend onderwijs werden nog steeds beschouwd
als twee van elkaar gescheiden onderwijswerelden. Toch is met de groeiende
aandacht voor de volwasseneneducatie een ontwikkeling te bespeuren waarin
getracht wordt beide stelsels meer met elkaar in relatie te brengen. Dat
uit zich o.a. in het feit dat het erkend onderwijs in de onlangs tot stand
gekomen wetgeving inzakede volwasseneneducatie, eenplaats heeft gekre-
gen als mogelijke aanbieder van dit onderwijs.

Daarnaast worden in de onderwijswetgeving in toenemende mate
onderwijsvormen geYntroduceerd die grote gelijkenis vertonen met het
particulier onderwijs. De oprichting van de Open Universiteit, gesubsidieer-
de scholen die meer (wettelijke) mogelijkheden krijgen om contractcursussen
aan te bieden en de deelname van scholen van beroepsonderwijs aan scho-
lingsprojecten in het kader van het arbeidsmarktbeleid, zijn daar alle voor-
beelden van. De wens van het particulier onderwijs om voor hun examens
eenzelfde status te verwerven als die van het gesubsidieerde onderwijs,
lijkt verwezenlijkt te gaan worden. In recente voorstellen van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen zal het particulier onderwijs op een aantal
punten op gelijke voet met het bekostigd onderwijs behandeld worden. Deze
toenadering zal tot wijziging van de WEO leiden waardoor de overheid
zich voortaan met minder vormen van particulier onderwijs zal bemoeien
danvoorheen.

1 Zitting 1970-1971, 10658, nr. 5, p. 2,1.k. en TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3,
p. 11.
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In dit hoofdstuk gaan we op deze ontwikkelingen in. Welke raakpunten
vertoont de reguliere onderwijswetgeving met het erkend onderwijs? Aller-
eerst wordt beschreven welke plaats het erkend onderwijs inneemt in het
huidige stelsel van de volwasseneneducatie. Alhoewel deze recent tot stand

gekomen wetgeving binnenkort al weer vervangen zal worden door nieuwe
wetgeving, staan we voor een goed begrip van de toekomstige positie van
het particulier onderwijs toch allereerst wat uitvoeriger stil bij het huidige
stelsel van de volwasseneneducatie.

2    Het wettelijk stelsel van de volwasseneneducatie

Vooral na de Tweede Wereldoorlog zette de behoefte aan en de groei van
het onderwijs voor volwassenen definitief door. De maatschappij ontwikkel-
de zich in een snel tempo waarmee voor grote groepen volwassenen in de
samenleving, die weinig onderwijs hadden genoten, een achterstand dreigde.
De overheid liet zich niet onbetuigd door zeer uiteenlopende activiteiten
op te zettendie voorbereid werdendoor talrijke commissies.2 Vooral tijdens
de jaren zeventig bestond een goede voedingsbodem om zowel op het terrein
van het vormings- en ontwikkelingswerk als op het scholings- en onderwijs-
terrein, educatieve voorzieningen inhet leven te roepen.3 Nadat inhet begin
van de jaren tachtig de economische recessie had doorgezet, kwam het oplei-
dingsaspect meer in de belangstelling te staan. De behoefte aan om-, bij-,
en herscholing werd bij de stijgende werkloosheid groter. Aldus werd een
toenemende vraag naar educatie in het kader van het arbeidsmarktbeleid
zichtbaar.4

De behoefte om deze verschillende ontwikkelingen enigszins te
kanaliseren ontstond begin jaren tachtig. De bundeling moest leiden tot
een overzichtelijke regeling voor de volwasseneneducatie waarin alle
voorzieningen een plaats moesten krijgen.

2   Zie voor een uitgebreid overzicht, de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot
Invoering van de Kaderwet Volwasseneneducatie, TK, vergaderjaar 1987-1988, 20645, nr.
3, pp. 2-3. Daar worden o.a. genoemd de VOS (Vrouwen Orienteren zich op de Samen-

leving)-cursussen, de proefprojecten Open School, Ouders op Herhaling, alfabetiseringsgroe-
pen. Vele adviesorganen deden hun werk: Commissie Open School (1974), Commissie

Bevordering PlaatselijkeEducatieve Netwerken (1974), CommissieBetaald EducatiefVerlof
(1976). Voorbercidingscommissie Open Universiteit (1976).

3     Zie ook Bronneman-Helmers (1992), pp. 12-16. Bronneman-Helmers omschrijft negen belan-

gen die bij het in het leven roepen van volwasseneneducatie een rol spelen.
4    Zie ook Aalders (1994), p. 3.
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Om het hele stelsel van gesubsidieerde volwasseneneducatie te kunnen bevatten,
moet men minstens vier wetten met elkaar in verband brengen. Grofweg gezegd
komt het op het volgende neer: in de Kaderwet Volwasseneneducatie (KVE)5
wordt een planningspro=lure geregeld voor alle activiteiten die op het terrein
van de volwasseneneducatie plaatsvinden. In deze wet worden ook de
belangrijkste soorten van volwasseneneducatie omschreven. In twee andere -
wetten worden vervolgens de belangrijkste instellingen geregeld die de
volwasseneneducatie aanbieden: de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
(WCBO)6 en de bepalingen inzake het algemeen volwassenenonderwijs in de
WVO (VAVO).' In de Arbeidsvoorzieningswets worden tenslotte de be-
voegdheden en de bemoeienis geregeld van de arbeidsmarkt door inschakeling
van de arbeidsvoorzieningsorganisatie.'

De werking van dit complex geheel van wetgeving zal slechts kort duren.
De wetgever sprak ten tijde van de totstandkoming van deze wetten over
een'overgangsfase'. De KVE expireert op 1 januari 1996 en ook de werking
van de WCBO en VAVO wordt op die datum beibindigd.10 Het ligt in de
bedoeling dat er 66n geintegreerde wet op het beroepsonderwijs tot stand
komt waarin naast de vormen van beroepsonderwijs ook de volwassenen-

5        Wet  van 19 december  1991,  Stb.  709.
6    Wet van 27 mei 1992, Stb. 337.
7    Wet van 27 mei 1992, Stb. 336.
8    Wet van 28 juni 1990, Stb. 402.
9       De  totstandkoming  van de verschillende wetten was geen eenvoudig proces. Doordat de

voorstellen op verschillende tijdstippen werden ingediend was de samenhang soms vcr zoek.
De Kamer was hierover vooral geirriteerd bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake
de Arbeidsvootzieningsorganisatie. Desamenhang methet wetsvoorstelinzake hetcursorisch
beroepsonderwijs kon nog niet gemaakt worden omdat het nog niet bij de Kamer was
ingediend: TK, vergaderjaar 1988-1989, 20569, nr. 8, p. 51, idem nr.  13, p. 35 (PvdA-fractie
verzucht: ' . . .moesten bekennen datzij doorde bomenvandeaangekondigde onderwijswetge-
ving het scholingsbos nauwelijks meer konden zien') pp. 36 en 40. De situatie werd in 1989
nog eens extra bemoeilijkt door de val van het tweede kabinet Lubbers. De parlementaire
behandeling van de WCBO en IKVE werd opgeschort, terwijl die van de Arbeidsvoor-
zieningswet doorging. Uiteindelijk werd de invoering van de verschillende wetten op elkaar
afgestemd: de WCBO en VAVO traden op 1 augustus 1993 in werking ( artikel V, eerste
lid, WCBO en artikel VIII, eerste lid, VAVO); de KVE trad op 1 januari 1992 in werking:
artikel 87, eerste lid.

10   Artikel 87, vierde lid, KVE, artikel V, derde lid, WCBO. artikel VIII, vierde lid, VAVO.
Dezelfde expiratiedatum geldt voor de SVM-wet (Wet van 23 mei 1990, Stb. 266), artikel
IV, derde lid.
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educatie geregeld zal worden. 11 Hieronder gaan we kort in op de afzonder-
lijke wetten.

2.1 De Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (KVE)

De integratie van wetgeving op het terrein van de volwasseneneducatie ving
in 1981 aan met de indiening vanhet initiatiefwetsvoorstel inzake 'voorzie-
ningen en samenhang van de vorming en opleiding van volwassenen' door
de Tweede Kamerleden Van Kemenade, Meijer en Worrell.12

Dit voorstel, dat voortaan de Kaderwet Volwasseneneducatie genoemd werd,3,
kwam in 1985 in het Staatsblad.,4 De indieners van het initiatiefvoorstel waren
ermee akkoord gegaan dat de regering, na aanvaarding van de wet, met een
uitgebreide invoeringswetzoukomen waarino.a. eennieuweplanningssystema-
tiek zou worden geintroduceerd. Dit was noodzakelijk geworden omdat de
voorgestane systematiek van de Kaderwet Specifiek Welzijn (Stb. 1982, 539)
door intrekking  van die wet niet als zodanig gebruikt kon worden.  Op 20 juli
1988 werd de Invoeringswet Kaderwet Volwasseneneducatie bij de Tweede
Kamer ingediend. ts

In de KVE wordt aangegeven wat onder volwasseneneducatie verstaan
wordt:
- basiseducatie;
-   vormings- en ontwikkelingswerk;
- voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
- cursorisch beroepsonderwijs.

16

11     TK, vergaderjaar 1990-1991, 21122, nr. 4, pp. 12-13, idem, nr.  10, p. 3. De Tweede Kamer
drong bij de behandeling van de KVE aan op een tijdelijke werking van deze wet: TK,
vergadeijaar 1990-1991, 20645, nrs. 27 en 43, respectievelijk amendement van kamerlid
Ginjaar om de wet per 1 januari 1996 re laten expireren en een motie van de kamerleden
Reitsma en Van Gelder om de  wet te evalueren. De Kamer wilde hiermee de regering
aansporen een alomvattende regeling van de gehele volwasseneneducatie in samenhang met
die van het beroepsonderwijs tot stand te brengen. In juni 1994 is hiervoor een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer ingediend: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nrs. 1-2.

12  TK, vergaderjaar 1980-1981, 16689, nrs. 1-3. Met de indiening van het voorstel wilden
de kamerleden voorkomen dat opnieuw een periode van discussienota's zou aanbreken.

13      TK, vergaderjaar 1982-1983, 16689,  nr. 10, artikel  61.
14  Wet van 15 oktober 1985, Stb. 1985, 532.
15    TK, vergaderjaar 1987-1988, 20645, nrs.  1-2. Bij Tweede Nota van Wijzigingen werd het

voorstel, op basis van advies Van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
(CTW, kamerstuk 20645, nr. 9), voortaan Kaderwet Volwasseneneducatie genoemd: het
betrof in de opvatting van de toetsingscommissie meer een vervanging dan de invoering
van de wet: TK, vergaderjaar 1989-1990, 20645, nr. 14, intitult en p. 27.

16  Artikel 1, eerste lid, KVE.
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De KVE is vooral van belang voor de planning van de activiteiten door
de verschillende vormen van volwasseneneducatie. De KVE onderscheidt
daarbij een landelijk niveau en een regionaal niveau.17 De behoefte naar
verdergaande decentralisatie is aldus in de wet bevredigd.

Het particulier onderwijs wordt bij de volwasseneneducatie betrokken
doordat een aantal aanverwante beleidsterreinen in de wet geformuleerd
wordt, waaronder het erkend onderwijs.18 Met deze aanverwante terreinen
moet de minister  in zijn landelijke planvorming rekening houden. 19  Op
deze wijze wordt het particulier onderwijs in de planning van het reguliere
onderwijs betrokken. Het erkend onderwijs zal vooral met betrekking tot
het aanbieden van specifieke scholing een rol in de reguliere volwas-
seneneducatie spelen.

2.2 De Arbeidsvoorzieningswet

In de planning van de KVE wordt gebruik gemaakt van de arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie. Enkele maanden voor de  KVE  was  bij de Kamer  het
wetsvoorstel ingediend dat deze organisatie in het leven riep.20 Door deze
Arbeidsvoorzieningswet ontstond op landelijk en regionaal gebied een
organisatie waarin de overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorga-
nisaties, gezamenlijk verantwoordelijkheid zouden nemenvoor hetarbeids-
voorzieningsbeleid in Nederland. Deze organisatie, die een openbaar lichaam
met eigen rechtspersoonlijkheid is21  heeft als belangrijkste doelstelling
een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag naar en aanbod van
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt te bevorderen.22 Daartoe houdt de
organisatie zich vooral bezig met voorlichting, arbeidsbemiddeling en
scholing. 23

17 Zie Titel 2 en 3 van Hoofdstuk 2 van de wet.
18  Artikel 14, tweede lid, sub f, KVE.
19    Artikel 15, tweede lid, sub f, KVE. Dit wordt concreet vorm gegeven, zoals we nog zullen

zien, door het erkend particulier onderwijs de gelegenheid te bieden in te schrijven op
projecten van spec:ifieke scholing artikel 24, tweede lid en art. 74. KVE.

20 Wetsvoorstel instelling van de arbeidsvoorzieningsorganisatie en regelen op het gebied van
de arbeidsvoorzieningen (Arbeidsvoorzieningswet), ingediend op 27 mei 1988: TK,
vergaderjaar 1987-1988, 20569, nrs. 1-2. Het voorstel werd naast de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, mede ingediend door de ministers van Onderwijs en Weten-
schappen en Economische Zaken.

21   Artikel 2, tweede lid, Arbeidsvoorzieningswet.
22   Artikel 3 van de wet. Het betreft hier taken die voorheen bij het arbeidsbureau lagen dat

toentertijd uitsluitend door de overheid in stand werd gehouden.
23  Artikel 4, Arbeidsvoorzieningswet.
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De Arbeidsvoorzieningswet is het gevolg van de wens om te komen tot
decentralisatie en verzelfstandiging van overheidstaken. De organisatie bestaat
uit een Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) en 28 Regionale
Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA). Het CBA staat aan het hoofd van
de organisatie. Zowel in het CBA als in de RBA's hebben de overheid, de
werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties zitting. De overheid is
in het CBA o.a. vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs en Weten-
schappen en in de RBA's door de gemeenten en provincies.24 De wet is het
gevolg van de wens om organisaties die betrokken zijn bij het arbeidsmarktbeleid
in te schakelen bij de knelpunten die op de arbeidsmarkt bestaan. De betrokken
organisaties krijgen hierin een eigen verantwoordelijkheid. Door de sociale
partners die eigen positie te geven moet er een breder en effectiever draagvlak
ontstaan voor het voeren van een arbeidsmarktbeleid.25

Als belangrijk middel wordt in de Arbeidsvoorzieningswet scholing
genoemd.26 Onder scholing verstaat deze wet: iedere beroepsgerichte
educatieve activiteit die tot doel heeft volwassenen dan wel jeugdigen ten
aanzien van wie de leerplicht bedoeld in paragraaf 2 van de Leerplichtwet
1969 (Stb. 1971, 406) is getindigd, kennis, inzicht, vaardigheden en be-
roepshoudingen te doen verwerven, die van belang zijn voor hun positie
op de arbeidsmarkt of voor de uitoefening van hun beroep. 27

Scholing werd natuurlijk altijd al ingezet in het kader van het arbeidsmarktbeleid.
Centra voor (Administratieve) Vakopleiding voor Volwassenen (C(A)VV) en
Centra voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening (CBB) werden door
ministeries engemeenten ingezetom werklozenofmet werkloosheid bedreigden
te scholen, opdat hun positie op de arbeidsmarkt verbeterd kon worden.28 Ook
bedrijven organiseerden vormen van scholing voor hun personeel en vaak werden
particuliere instellingen ingezet om die scholing uit te voeren. Scholing is een
veelgebruikt instrumentopdearbeidsmarkt. Dearbeidsvoorzieningsorganisatie
blijft deze vormen van scholing onder de nieuwe wet financieren.29

24    Zie voor de samenstelling van het CBA: artikel 12 van de Arbeidsvoorzieningswet en voor
de samenstelling van het RBA artikel 25 van diezelfde wet.

25    TK, vergaderjaar 1987-1988, 20569, nr. 3, p. 4 en p. 12: De belangrijkste doelstelling van
de wet is een optimale afstemming te bereiken in kwalitatieve en kwantitatieve zin tussen
werkgelegenheid en beroepsbevolking. Het arbeidsvoorzieningsbeleid richt zich in het
bijzonder op het allocatieve verkeer tussen arbeidsorganisaties en beroepsbevolking.

26   Artikel 4, aanhef d, Arbeidsvoorzieningswet.
27    Artikel 1, eerste lid, sub j, Arbeidsvoorzieningswet.
28   De C(A)VV's maken inmiddels deel uit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de CBB's

zijn gemeentelijke instellingen die door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesubsidieerd
worden. Naast deze beide scholingsinstituten noemen we nog een tweetal subsidieregelingen
op het terrein van scholing: de Kaderregeling Scholing (KRS) en de Bijdrageregeling
Bedrijfstakgewijze Scholing (BBS).

29  Artikel 98, eerste lid, sub a, Arbeidsvoorzieningswet.
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De arbeidsvoorzieningsorganisatie krijgt de bevoegdheid - en dat was
nieuw - om financiele middelen toe te wijzen die door verschillende
departementen ter beschikking worden gesteld voor scholing.30 Daarbij
moet de KVE en de WCBO in acht genomen worden. Daarmee zijn we
aanbeland bij de volgende wet in het wettenbos voor volwasseneneducatie:
de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs. 31

2.3 De Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (WCBO)

Specifieke scholing - op dat terrein zijn vooral de raakvlakken met het
particulier onderwijs van belang- wordt in de WCBO beschouwd als een
onderdeel van het cursorisch beroepsonderwijs. Onder dit begrip worden
door de wet de volgende onderwijssoorten gebracht:
- leerlingwezen;
- deeltijd middelbaar beroepsonderwijs (DMBO);
- specifieke scholing.32

Specifieke scholing was niet eerder in een onderwijswet geregeld. Door
dit te doen werd de onderwijsinfrastructuur ingezet in het arbeidsmarktbe-
leid. Het verband tussen de WCBO en de scholing die in het kader van
het arbeidsmarktbeleid wordt ingezet, blijkt mede uit de omschrijving van
het begrip 'cursorisch beroepsonderwijs'. Hiermee wordt in de wet bedoeld

'opleidingen, bestemdvoorvolwassenenengeheelof gedeeltelijkleerplichtvrije
jeugdigen, gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoe-
fening van beroepen of functies waarvoor een beroepskwalificerende opleiding
is vereist ofdienstig kan zijn, en bevordert in samenhang daarmee de persoonlij-
ke ontplooiing  en het maatschappelijk  functioneren'.33

30  Artikel 98, eerste lid, sub b, Arbeidsvoorzieningswet.
31   Ingediend 1 mei 1989, TK, vergaderjaar 1988-1989, 21122, nrs. 1-2. Zie voor een studie

naar de constitutionele aspecten van de WCBO: De Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
en artikel 23 Grondwet, E.F.G. Polkamp, Tilburg 1992, (doctoraalscriptie KUB).

32     Artikel 2.1, WCBO. In deze wet worden zaken geregeld die voorheen o.a. onder de werking
van artikel 75 van de WVO werden gebracht. Zo worden met de WCBO de scholen voor
beroepsbegeleidend ondenvijs in het leven geroepen die de opleidingen in het kader van
het leerlingwezen verzorgen: artikel  2.3. Dem scholen kunnen  zich ook richten  op  het
verzorgen van specifieke scholing: artikel 2.5, aanhef, sub a, WCBO.

33  Artikel 1.2, eerste lid, WCBO.
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2.4 De erkende instellingen en de specifieke scholing

De erkende particuliere onderwijsinstellingen komen via de specifieke
scholing in aanraking met de wetgeving op het terrein van de volwassenen-
educatie. Dat blijkt uit artikel 2.5.  van de WCBO waarin de instellingen
die erkend zijn op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen,
worden genoemd als mogelijke verzorgers van specifieke scholing.34 Met
specifieke scholing worden de opleidingen bedoeld van overwegend korte
duur, niet zijnde opleidingen van het leerlingwezen en deeltijd middelbaar
beroepsonderwijs, die in hoofdzaak gericht zijn op deelnemers die hun
positie op de arbeidsmarkt willen behouden of verbeteren dan wel een
nieuwe positie willen verkrijgen.35 De WCBO tracht vooral te bereiken
dat het reguliere onderwijs een stevigere positie verwerft op dit (scho-
lings)gebied.36

De instellingen die in aanmerking willen komen voor overheidssubsidie ten
behoeve van het verrichten van specifieke scholing moeten zich melden in een
openbare inschrijvingsprocedure die het RBA organiseert.37 De Minister kan
in een RBA-regio een bemiddelingsinstantie (een zogenaamd Regionaal Bureau
Onderwijs, RBO) in het leven roepen die bemiddelt tussen de instellingen en
het RBA.38 Het komt er op neer dat de instellingen zich aanmelden bij een
RBO en dat dit Bureau een voorstel tot verdeling doet waarover het RBA
uiteindelijk beslist. Als grondslag van die verdeling kan het regionale plan, dat
het RBA met betrekking tot de specifieke scholing opstelt, dienen: artikel 23,
eerste lid, KVE. Belangrijke criteria die het RBA hanteert bij de uiteindelijke
verdeling zijn prijs, kwaliteit en levertijd:9

34  Artikel 2.5, aanhef, sub i, WCBO.
35  Artikel 2.78, eerste lid, WCBO.
36  Zie o.a. Verslag van een mondeling overleg in het kader van de instelling van een

arbeidsvoorzieningsorganisatie, TK, vergaderjaar 1990-1991, 20569, nr. 111, p. 10. De
minister berichtte  aan de Tweede Kamer  dat hij ervan uitging dat minimaal  25 %  van  de
scholing die door arbeidsvoorziening extra zou worden ingezet om werklozen te bemiddelen
naar de arbeidsmarkt, zou kunnen worden uitgevoerd door de onderwijsinfrastructuur: TK,
vergaderjaar 1990-1991, 20569, nr. 113, p. 2

37   Artikel 24, tWeede lid, KVE. De middelen die het RBA voor zo'n inschrijvingsprocedure
ter beschikking heeft worden bepaald door het CBA die uit eigen middelen kan putten en
uit middelen die de rijksoverheid bereid is uit te trekken voor specifieke scholing: artikel
98 Arbeidsvoorzieningswet, attikel 17, derde lid, KVE en artikel 18, derde lid, tweede volzin,
KVE.

38  Artikel 74 KVE.
39  Zie o.a. TK, vergaderjaar 1987-1988, 20569, nr. 3, p. 44.
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De regering ging er nadrukkelijk van uit dat het particulier onderwijs
gebruik zou maken van de openbare inschrijvingsprocedure bij het RBA.
Zij werd in dit opzicht zelfs gerekend onderdeel te zijn van de onderwijsin-
frastructuur.40 De regering konzich ook goed voorstellendat het particulier
onderwijs zitting neemt in de bemiddelingsinstantie.41 In het RBO moeten
vertegenwoordigers van scholen en scholengemeenschappen alsmede van
CVV's en CBB's zitting hebben. Daarnaast moeten vertegenwoordigers
van de basiseducatie en het vormings- en ontwikkelingswerk en het VAVO
erin deelnemen.42 Niet alleen het particulier onderwijs kan meedingen
in de inschrijvingsprocedure van het RBA, maar ook de bedrijfsscholen
mogen een offerte uitbrengen.43 Het reguliere gesubsidieerde onderwijs
heeft geen preferente positie in de procedure. Wel behoeven gedurende
vier jaar de CVV's en de CBB's niet mee te dingen in de inschrijvingsproce-
dure: zij behouden in die periode een normgarantie.44

Tijdens de parlementaire behandeling van de Arbeidsvoorzieningswet
werden vragen gesteld over de positie van het particulier onderwijs in de
inschrijvingsprocedure van het RBA. Aan de ene kant bestond bij kamerle-
den de indruk dat het private onderwijs verdrongen zou worden door de
ruimte die voor het reguliere onderwijs geschapen werd.45 Aan de andere
kant bestond de indruk dat het particulier onderwijs in een bevoorrechte
positie zou komen te zitten en vond men het onterecht dat de regering deze
onderwijssector tot de onderwijsinfrastructuur rekende.46 Het RBA zou
immers altijd de mogelijkheid hebben om het RBO-voorstel niet te volgen
en de opdracht voor scholing elders te geven. De regering zag dit gevaar
niet.47 Overigens, met de nieuwe integrale wet op het beroepsonderwijs

40  TK, vergaderjaar 1987-1988, 20569, nr. 3, p. 43.
41   TK, vergaderjaar 1988-1989, 21122, nr. 3, p. 27 en TK, vergaderjaar 1988-1989, 20569,

nr. 9, p. 50. In de praktijk hebben zich in een aantal regio's zogenaamde Particuliere
Regionale Educatieve Platforms (PREP's) ontwikkeld, waarin particuliere instellingen
samenwerken. Een PREP fungeert als een soort contactadres voor het RBO.

42  TK, vergaderjaar 1988-1989, 21122, nr. 3, p. 31.
43  TK, vergaderjaar 1989-1990, 20569, nr. 106, p. 6, en nr. 87e, p. 3.
44  Artikel 24, derde lid, KVE. Zie: Tijdelijke ministeriele regeling openbare inschrijvings-

procedure 1994,0&W Regelingen, nr. 9, p. 41. In 1995 zullen deze centra verzelfstandigd
worden en niet meer automatisch in aanmerking komen voor een normgarantie.

45   Met name de VVD-fractie vreesde dit: TK, vergaderjaar 1988-1989, 20569, nr. 8, p. 50
en nr. 13, p. 41.

46 Dit standpunt werd door de PvdA-fractie ingenomen: TK, vergaderjaar 1988-1989, 20569,
nr. 8, pp. 49-50. Deze fractie had twijfels of een RBO nodig zou zijn: idem, nr.  13, p.
36.

47   EK, vergaderjaar 1989-1990, 20569 en 21063, nr. 87c, p. 26.
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in het verschiet, was het de bedoeling van de regering de RBO-constructie
48slechts van tijdelijke duur te laten zijn.

Met de deelname van het erkend particulier onderwijs aan de inschrij-
vingsprocedure van de specifieke scholing volgens de WCBO en de KVE/-
Arbeidsvoorzieningswet, werd deze vorm van onderwijs door de wetgever
opnieuw formeel erkend als een onderdeel vande onderwijsinfrastructuur.

Wanneer een erkende instelling scholing verzorgt in het kader van de WCBO
en de KVE, valt zij onder de toezichtsbepaling van de WCBO.49 Het toezicht
op het cursorisch beroepsonderwijs wordt opgedragen aan de minister van Onder-
wijs. De inspectie heeft, zo schrijft de regering in de memorie van toelichting
op de WCBO, toegang tot, respectievelijk recht op inlichtingen van alle
instellingen (inclusief C(A)VV's, CBB's en particuliere opleidingsinstituten),
bedrijven en natuurlijke personen, die cursorisch beroepsonderwijs geven. De
feitelijke taakuitoefening van de inspectie zal, zo vervolgt de regering, per
onderwijssector verschillen, en afhankelijk zijn van de aard van de voor de be-
treffende sector geldende regelingen.50 Volgens de WCBO kunnen slechts -
erkende particuliere instellingen meedingen naar opdrachten voor specifieke
scholing. Zij vallen op grond van de WEO reeds onder de rijksinspectie.

Het nieuwe stelsel van wetgeving met betrekking tot de volwas-
seneneducatie is erg complex geworden. De regering is zich bewust van
deze complexiteit en zal mede daarom met nieuwe wetgeving komen. 51

De Toetsingscommissie voor wetgevingsprojecten zette vraagtekens bij het hele
besturingsmodel waarvoor in deze wetten gekozen was, en vroeg zich af of
dit op aanbod georienteerde model wel voldoende flexibel zou zijn om de groei-
ende vraag in goede banen te leiden. De Commissie vroeg zich ook af of de
deelterrein-overschrijdende benadering in een planningsstructuur noodzakelijk
en zinvol is: er zouden naast overeenkomsten ook verschillen zijn tussen de
deelterreinen. 52

48  TK, vergaderjaar 1990-1991, 21122, nr. 5, p. 12 en nr. 10, p. 35.
49  Artikel 4.1, WCBO.
50  TK, vergaderjaar 1988-1989, 21122, nr. 3, p. 18.
51  TK, vergaderjaar 1988-1989,21122, nr. 3, pp. 3-4.
52   Advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten op de Invoeringswet

Kaderwet Volwasseneneducatie, TK, vergaderjaar 1989-1990, 20645,  nr.  9,  pp.   10-11.
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2.5 Nieuwe voorstellen op het terrein van de volwasseneneducatie:

mogelijke consequenties voor de WEO

Bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving op het terrein van de
volwasseneneducatie was al duidelijk dat dit geheel van regels geen lang
leven beschoren zou zijn. De regering nam de voorbereiding van nieuwe
geintegreerde wetgeving voortvarend ter hand. Nadat op 1 januari 1992
de KVE in werking was getreden, en nog voordat de werking van de VAVO
en WCBO een aanvang had genomen, kwam in maart 1993 het kabinet
met een tweetal notities waarin zij aangaf hoe het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie in de toekomst vorm gegeven moet worden. Het betrof
hier de Discussienota 'Blijven leren' en de Kernpuntennotitie over de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs.53 De regering ging in beide notities in op
de positie van het erkend particulier onderwijs in het toekomstig stelsel
van volwasseneneducatie. De wijzigingsvoorstellen die in de notities met
betrekking tot de WEO gepresenteerd werden, zoudentot een fundamenteel
andere relatie moeten leiden tussen de overheid en het particulier onderwijs.
Ondanks fundamentele kritiek van o.a. de Onderwijsraad54 op de Kernpun-
tennotitie, publiceerde het ministerie in het najaar van 1993 een concept-
wetsvoorstel waarin de Kernpuntennotitie in grote lijnen gevolgd werd.
Na verschillende consultaties  werd  in juni  1994 het wetsvoorstel  bij  de
Tweede Kamer ingediend.55 In Hoofdstuk 6 van dit boek zal uitgebreider
op dit wetsvoorstel ingegaan worden. Op die plaats wordt het voorstel tevens
besproken in het kader van de kwaliteitszorg. In deze paragraaf zullen,
in het verlengde van de in de vorige paragrafen geschetste (thans gelden(ie)
wetgeving, slechts de hoofdlijnen van de discussienota's en het wetsvoorstel
aan de orde komen. Aldus wordt een eerste indruk gegeven van de toekom-
stige wetgeving op het terrein van het beroepsonderwijs en de volwassenen-
educatie en de plaats die het particulier onderwijs daarin zal hebben.

53 Beide notities werden op 29 maart  1993 door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
aan de Tweede Kamer aangeboden. Zie o.a. TK, vergadetjaar 1992-1993, 22800 VIII, nr.
92.

54    Advies van 25 juni 1993, OR 93000116/Alg., Uitleg nr. 19,8 september 1993, pp. 35-41.
55     TK, vergade:jaar 1993-1994, 23778, nrs.  1-2. Op de naamgeving is door velen kritiek geuit.

Vooral het begrip 'educatie' vond men een te ruim begrip. In de meeste commentaren werd
gepleit  voor het handhaven  van de (ingeburgerde) term 'volwasseneneducatie', waardoor
het wetsvoorstel Wet BVE genoemd zou kunnen worden. Het ministerie voelde niet veel
voor deze redenering en handhaafde de term 'educatie'; zie memorie van toelichting op het
concept-voorstel van 23 november 1993, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, p.
13.
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2.5.1   De discussienota 'Blijven leren'

In navolging vandiscussies in hetberoepsonderwijs 6, werd in de discussie-
nom 'Blijven leren' gepleit voor het in het leven roepen van een kwalificatie-
norm die iedereen in staat moet stellen om een primaire startkwalificatie
te behalen. Met zo'n primaire startkwalificatie wordt bedoeld dat een ieder
na het basisonderwijs tenminste met succes een opleiding afgerond moet
hebben op het niveau van het leerlingwezen of twee jaar middelbaar
beroepsonderwijs (MBO). Zondereendergelijke kwalificatie is eenstabiele
maatschappelijke participatie onvoldoende gegarandeerd. Het werd door
de regering als een kerntaak van de overheid gezien om elke (jonge) burger
in de gelegenheid te stellen tenminste een kwalificatie te laten behalen die
hem of haar in staat stelt vanuit een stabiele positie op de arbeidsmarkt
in de samenleving te functioneren.57 Als uitgangspunt voor de aanpassing
van het stelsel geldt, aldus de memorie van toelichting op de onderwijsbe-
groting van 1993, dat de mogelijkheid geboden wordt 66n initieel beroeps-
kwalificerend diploma te behalen op een niveau dat overeenkomt met zijn
of haar capaciteiten. 58

Interessant is in dit opzicht de gedachte om kwalificaties die niet voortkomen
uit de bekende onderwijstrajecten te gaan erkennen. Een door het ministerie
ingestelde commissie Erkenning Verworven Kwalificaties (EVK) pleitte in haar
rapport voor het op deze wijze uitbreiden van het aantal kwalificaties. Het zou
hier moeten gaan om kwalificaties die opgedaan zijn op diverse manieren en
op diverse plaatsen, bijvoorbeeld: op de werkplek, door levenservaring, door
zelfstudie etc. De doelgroep van dit zogenaamde EVK-proces bestaat uit
individuen die hun kennis en vaardigheden niet elders kunnen laten erkennen.
De EVK-erkenning zou door de reguliere onderwijsinstellingen moeten
geschieden. De kwalificaties die in het particulier onderwijs verkregen worden
moeten volgens de commissie bij EVK betrokken worden. 59

In de memorie van toelichting op de onderwijsbegroting van 1993 werd
tevens gesproken van aanpassingen  van het 'leerrecht',  in die  zin dat de

56 Rapport Commissie Rauwenhoff: Onderwijs Arbeidsmarkt, naar een werkzaam traject, Alphen
aan den Rijn, 1990, de kabinetsreactie daarop en de Rauwenhoff-convenanten d.d. 17
december 1991, Uitleg 29 januari  1992, pp.  2 e.v en 'Beroepsvorming langs vele wegen',
Rapport Commissie Dualisering, november  1993.

57 Beleidsnota 'Blijven leren',  p.  24.  Zie ook TK, vergaderjaar 1992-1993, 22800 VIII,  nr.
2, p. 8, kerntaken 5 en 6.

58  TK, vergaderjaar 1992-1993, 22800 VIII, nr. 2, p. 12.
59 Kwaliteitenerkennen, Rapport vandeCommissie Erkenning VerworvenKwalificaties(onder

voorzitterschap van prof. dr. W.H.F.W. Wijnen), Zoetermeer 1994.
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verantwoordelijkheid voor de bekostiging van onderwijs in een aantal
opzichten gerelateerd zou moeten zijn aan de leeftijd van de deelnemer.
Beide zaken (het leerrecht en de minimale startkwalificatie) werden in de
beleidsnota 'Blijven leren' verder uitgewerkt.

Met betrekking tot de leeftijdsgrens tot wanneer de overheid zijn zorg zou
moeten uitoefenen, zou, zoals elders in het onderwijs, op 27 jaar gesteld moeten
worden: vanaf die leeftijd mag verondersteld worden dat de meesten voldoende
gelegenheid hebben gehad om een initieel beroepsopleidingstraject te voltooien
en daarmee voldoende bagage te hebben voor een stabiele maatschappelijke
participatie.60 De financieringsverantwoordelijkheid van de overheid werd niet
meer aanwezig geacht voor die educatieve activiteiten die zonder de overheid
tot stand komen. Evenmin gold dat voor 'soorten aanbod die betrekking hebben
op (functie)-specifieke belangen van derden (werkgevers, individuele burgers)
en waarvan de kosten ook aan derden kunnen worden toegerekend'.61  De rege-

ring ging ervan uit dat de bestaande bekostigde onderwijsinfrastructuur 'een
vrijwel dekkend voorzieningenpatroon' vormt. 62

De niet door de overheid bekostigde, private instellingen moesten volgens
de nom nadrukkelijk in het beleid betrokken worden. Zij moeten gerekend
worden tot een onderdeel van het educatieve bestel. De beleidsinzet is, aldus
de regering, 'gericht op maximale gelijkwaardigheid', en er moet 'tussen
beide delen zoveel mogelijk gelijke voorwaarden worden gecreterd voor
het verwerven van een positie  op de educatieve markt'.63

Voor de opleidingen die niet voor een erkend examen opleiden (volgens een
door de overheid bekostigde of erkende opleiding) zou onderzocht worden of
een examenbureau uitsluitsel kanbieden: dit onafhankelijk landelijkbureau zou
belast moeten wordenmet het ontwikkelenenafnemen vanexamens en het afge-
ven van diploma's en certificaten met een waarde die vergelijkbaar zijn met
diploma's van het bekostigd en erkend onderwijs.64 Deze gedachte van een
soort certificatie-bureau is vooralsnog niet opgenomen in het WEB-voorstel.

60  Discussienota, p. 40.
61  Discussienota, p. 36.
62   Discussienota, p. 45. Uit reacties op de notitie 'Blijven leren' bleek dat er meer steun was

voor de gedachte de minimale startkwalificatie te bevorderen dan voor het voorstel het
leerrecht te laten beeindigen bij 27 jaar: TK, vergaderiaar 1993-1994, 23400, VIII, nr. 73,
P. 5.

63      Discussienota,  pp.  44  en  45.
64  Discussienota, p. 49.
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2.5.2   De Kempuntennotitie (KPN) en het voorstel Wet educatie en be-
roepsonderwijs (WEB)

In de Kernpuntennotitie Wet educatie en beroepsonderwijs (KPN) werd
de positie van het private onderwijs verder uitgewerkt. De Kernpuntennotitie
richtte zich op de inhoud van de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB). De Kernpuntennotitie  werd   in dat voorstel in grote lijnen  ge-
volgd.63

In de WEB moet het hele secundaire beroepsonderwijs (deeltijd mid-
delbaar beroepsonderwijs enberoepsbegeleidend onderwijs) en volwassenen-
educatie (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, basiseducatie, vor-
mings- en ontwikkelingswerk en cursorisch beroepsonderwijs) worden
samengebracht. Nog duidelijker dan in de Discussienota stelt de overheid
zich bij de WEB tot taak de regelingen zodanig vorm te geven dat ook het
private onderwijs in de sector kan opereren.66 Dat komt tot uiting in een
van de belangrijkste doelstellingen van de wet om een kwalificatiestructuur
tot stand te brengen waardoor deelnemers aan het onderwijs tot tenminste
het niveau van een startkwalificatie kunnen worden gebracht. In de wet
worden ten behoeve van het private onderwijs de voorwaarden opgenomen
waaronder instellingen dezelfde diploma's kunnen verstrekken als het
reguliere, door de overheid bekostigde onderwijs. 67

De Onderwijsraad heeft in zijn advies op de Kernpuntennotitie kritisch
gereageerd op de nieuwe verhouding van de overheid tot het particulier
onderwijs:

' . . .   de  Raad  acht,   in het bijzonder  met  het  oog  op de bewaking  van  de
deugdelijkheid van het onderwijs, een zekere mate van consumentenbescherming
door de overheid gewenst. Hij bepleit daarom een vorm van wettelijke erkenning
van deze sector die mede berust op onafhankelijke advisering door de
Onderwijsraad. Hij zou het vanuitdeugdelijkheidsoogpunt enrekening houdend
met die bescherming van de consument betreuren als het de kant op zou gaan

65   Wel werd in het wetsvoorstel een geheel nieuw stelsel van opleidingen gepresenteerd. In
hetconcept-wetsvoorstelzouhiermeehetonderscheidtussenmbo-opleidingenenhetleerling-
wezen verdwijnen. Vanwege de vele protesten hiertegen werd dat onderscheid in het
definitieve voorstel in stand gehouden door de introductie van twee soorten leerwegen: een
beroepsbegeleidendeleerweg(vergelijkbaarmethetleerlingwezen)eneenberoepsopleidende
leerweg (vergelijkbaar met het dagonderwijs): artikel 7.2.2, tweede lid, sub a en b, WEB-
voorstel.

66   KPN, p. 19. Zie ook Hoofdstuk 10 Van de memorie van toelichting op het WEB-voorstel:
TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, pp. 111-115.

67     KPN,  p.  8. Zie artikel 1.4.1, WEB-voorstel.
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die de notitie lijkt te suggereren namelijk dat de instellingen het maar onder
elkaar moeten uitzoeken'.68

Ook in de Tweede Kamer reageerden een aantal fracties terughoudend op
de voorstellen van de regering om het particulier onderwijs een gelijkwaardi-
ge positie aan het reguliere onderwijs te geven.69 Desalniettemin zette
de regering de plannen voort.70 De in de KVE en WCBO in gang gezette
ontwikkeling om het erkend onderwijs in het onderwijsbeleid te betrekken
kreeg in het WEB-voorstel verder navolging. In dat voorstel zal de integratie
met het regulier onderwijs slechts voor een beperkt deel van het particulier
beroepsonderwijs kunnen gelden: de particuliere opleidingen die in de
structuur van de WEB-opleidingen passen.

3        De studiefinanciering en het erkend onderwijs

Ten tijde van de totstandkoming van de WEO werd in het parlement gespro-
ken over een mogelijke toename van de kosten voor studiefinanciering van
500.000 gulden doordat nu ook het mondeling onderwijs onder de erken-
ningsregeling werd gebracht.71 Al spoedig bleek dat dit bedrag schromelijk
onderschat was. Dat kwam mede door de inwerkingtreding van een nieuw
studiefinancieringsstelsel per 1 oktober 1986: de Wet op de studiefinancie-
ring   (WSF). 72

Onder de werking van de WEISO konden cursisten van erkende schrifte-
lijke onderwijsinstellingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
in de studiekosten. Dat stelsel werd met de inwerkingtreding van de WEO

68    Advies OR 93000116/Alg. d.d. 25 juni 1993, Uitleg nr. 19,8 september 1993, pp. 38-39.
In zijn advies op het WEB-voorstel (februari 1994) gaat de Raad niet meer in op deze
problematiek.

69    UCV 8 d.d. 25 oktober 1993. Kamerlid Van Gelder (PvdA) benadrukte dat ook het patticulier
onderwijs aan de breedte-eis van de opleidingen zou moeten voldoen. Dat was meestal geen
kenmerk van het particulier onderwijs (pp. 8-12,8-16). Kamerlid Franssen (VVD) zag het
gelijkstellenvanhetparticulieronderwijsalseenmogelijkebedreigingvanhetgesubsidieerde
stelsel. Hij voelde nog het minst voor het wijzigen van de WEO (pp.  8-18 en 8-42). Alleen
D66-Kamerlid Versnel-Schmitz was positief over de mogelijke rol van het particulier
onderwijs (p. 8-23).

70  Volgens de regering zou uit de reacties op zowel de Kernpuntennotitie als het concept-
wetsvoorstel blijken dat brede instemming bestaat met het beleidsuitgangspunt van het op
gelijke voet betrekken van het commercieel onderwijs in de kwalificatiestructuur: TK,
vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 111.

71  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3, p. 12.
72  Wet van 24 april 1986, Stb. 252.
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ook van toepassing op het mondeling onderwijs. Met de nieuwe Wet op
de studiefinanciering werd de mogelijkheid geopend dat cursisten die bij
de erkende onderwijsinstellingen studeren, in aanmerking konden komen
voor studiefinanciering met een vergoeding ten behoeve van levensonder-
houd (Hoofdstuk II van de WSF).73 Als voorwaarde wordt in de WSF
gesteld dat tenminste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
aantal uren per week overdag onderwijs gevolgd wordt.74 In het Besluit
op de studiefinanciering (BSF) is het minimum aantal uren op 19 gesteld.75

Niet alleen de werking van de WSF zorgde voor een toename van het aantal
uitkeringen, ook het systeem van de WEO droeg ertoebij dat nietgoed voorspel-
baar was in welke mate een beroep gedaan zou worden op studiefinanciering.
De WEO erkent instellingen, geen cursussen, waardoor een eenmaal erkende
instelling een nieuwe cursus kan toevoegen aan haar aanbod. De erkende
instelling hoeft de nieuwe cursus volgens artikel 17 WEO slechts bij het
ministerie aan te melden. Het ministerie gaat na of de cursus voldoet aan de
eisen van de WSF en BSF. Zij vraagt daarvoor advies aan de inspectie die met
name beoordeelt of de cursus terecht minimaal 19 uren opvoert. Het ministerie
moet tevens nagaan of de cursus behoort tot de in artikel 5 WSF genoemde
onderwijssoorten.76 Is aan alle voorwaarden voldaan dan meldt het ministerie
de cursus aan bij de Informatiseringsbank.

Voor de cursisten die niet onder de werking van Hoofdstuk II van de WSF
vallen blijft de mogelijkheid bestaan om een tegemoetkoming in de
studiekosten te vragen. Het betreft hier de Regeling Tegemoetkoming
studiekosten voor studerendenjongerdan 18 jaarende Regeling Tegemoet-
koming studiekosten voor studerenden vanaf 21 jaar.77 Vooral de laatste

73   Artikel 9, eerste lid, sub h, ten derde, WSF.
74   Artikel 9, eerste lid, sub h, WSF.
75     Artikel 5 Besluit studiefinanciering, Besluit van 22 september 1986, Stb. 477. De duur van

een uur werd op 50 minuten gesteld en indien het onderwijs wordt gegeven in een afwijkend
aantal minuten per uur, dient in totaal ten minste 950 minuten per week overdag onderwijs
te worden gevolgd. In de praktijk wordt ook de eis gesteld dat een cursus minimaal 1 jaar
moet duren.

76  In artikel 5 worden genoemd:
a. wetenschappelijk onderwijs;
b. hoger beroepsonderwijs;
c. middelbaar beroepsonderwijs;
d.   het vierde leerjaar of hoger van een school voor vookereidend wetenschappelijk onderwijs

of een school dan wel afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs;
e.  het overige voortgezet onderwijs;
f. speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

77 Het betreft hier dus uitsluitend vergoedingen voor studiekosten (zoals boeken, reiskosten,
lesgeld) en geen kosten van levensonderhoud.
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regeling is van belang voor cursisten in het erkend onderwijs. Sinds 1991
is de reikwijdte van deze regeling zodanig beperkt dat nog maar een kleine
groep cursisten in het erkend onderwijs er gebruik van kan maken. 78

De open-einde-mogelijkheid die aldus met betrekking tot claims op de
studiefinanciering bestond, leidde ertoe dat de regering in de onderwijsbe-
groting van 1992 voorstelde om de studiefinanciering en de tegemoetkoming
in de studiekosten aan diegenen die per 1 augustus 1992 onderwijs zouden
gaan volgen dat niet door de overheid bekostigd of aangewezen was, niet
meer mogelijk te maken. Het werd niet langer tot de taak van de overheid
gerekend om studiefinanciering te verstrekken voor erkend particulier
onderwijs, 'gelet op de budgettaire problematiek en prioriteit voor het
bekostigd onderwijs:79 De Kamer ging niet akkoord met deze inperking
vande mogelijkheden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering.

In het in juni 1994 ingediende WEB-voorstel wordt wederom door de regering
voorgesteld het recht op studiefinanciering voor deelnemers aan het particulier
beroepsonderwijs te beeindigen. Zij ziet het niet als haar taak om de toeganke-
lijkheid van niet door haar bekostigde opleidingen via aanspraak op studie-
financiering te bevorderen. Daarnaast zou het verlenen van studiefinanciering
tezeer als een indirecte vorm van subsidiering werken.80

4       De concurrentie tussen het particulier en regulier onderwijs:
de Open Universiteit en de contractactiviteiten

De laatste jaren heeft de overheid door middel van wetgeving de mogelijkhe-
den voor het door haar bekostigde onderwijs verruimd om actief te zijn
op het terrein waar doorgaans de particuliere onderwijsinstituten opereerden.
De overheid ging in de jaren tachtig voor het eerst zelf afstandsonderwijs
aanbieden via de Open Universiteit en bood vanaf 1989 aan gesubsidieerde
scholen een wettelijke mogelijkheid om vanuit de schoolorganisatie com-

78     In  deze  TS  21 + regeling komen nog slechts de opleidingen  MAVO,  HAVO,  VWO,  de
opleidingen van de Open Universiteit en de lerarenopleidingen voor tekortvakken in
aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor het erkend onderwijs betekent dit feitelijk dat
nog slechts de leerlingen die op een particuliere, erkende AVO-school zitten, eventueel een
tegemoetkoming krijgen. V66r 1991 bestond de mogelijkheid ook voor het LBO, MBO,
WO en BBO of een diploma met eenzelfde waarde. In mei 1994 heeft het kabinet een
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend omtrent de tegemoetkoming studiekosten voor
alle leeftijdscategorieen: Wet Tegemoetkoming studiekosten (WTS), zie Uitleg nr.   13,25
mei 1994, p. 12.

79  TK, vergaderjaar 1991-1992, 22300 hoofdstuk VIII, nr. 2, p. 71.
80  TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 110.
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merciele cursussen op de markt te brengen. We doelen hier op de Wet op
de Open Universiteits'   en  de  Wet  op de contractactiviteiten. 82

4.1 De Open Universiteit

Terwijl in het buitenland het schriftelijk onderwijs aan het einde van de
vorige eeuw zich vooral manifesteerde op het terrein van het universitair
onderwijs,83 kwam in Nederland het wetenschappelijk afstandsonderwijs
pas honderd jaar later van de grond. Particuliere instellingen boden wel
cursussen aan die als onderdeel van een universitaire opleiding gezien
konden worden, maar over het algemeen waren zij niet actief op de
universitaire markt.84 De groeiende interesse in ons land voor de volwasse-
neneducatie in de jaren zeventig en het besef dat er voor grote groepen
mensen een belemmering bestond om universitair onderwijs te volgen als
tweede kans onderwijs, hebben ertoe geleid dat door de overheid initiatieven
op dit gebied genomen werden. Door gebruik te maken van de methode
van het afstandsonderwijs, zouden groepen bereikt kunnen worden die niet
snel een studie aan een universiteit gaan volgen. Na een reeks rapporten
die vanaf het begin van de jaren zeventig gepubliceerd werd en die pleitte
voor de oprichting van een Open UniversiteitsS, werd in 1981 het initiatief
genomen tot het stichten van zo'n universiteit.86 De overheid zag het als
haar  taak  om het voortouw te nemen.

81   Wet van 14 november 1984, Stb. 573.
82   Wet van 14 juni 1989, Stb. 297.
83 Zie eerder in hoofdstuk 2.
84 Het betrof ten tijde van het ontstaan van de OU slechts een bescheiden aantal (enkele

honderden) cursisten dat bij particuliere instellingen wetenschappelijk onderwijs volgt: TK,
vergaderjaar 1978-1979, 14400, nrs. 34, p. 32.

85     Nota'Op weg naarhogeronderwijs nieuwe stijl' (1972) waarin voornaderonderzoekgepleit
wordt naar de Open Universiteit; rapport 'Open Hoger Onderwijs: Advies tot oprichting
van een Open Universiteit' (1977) van een studiecommissie van de Commissie Open School
en Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs 0.1.v. prof. dr. R.A. de Moor; regeringsnota
'Open Universiteit in Nederland' (1977, TK, 1976-1977, 14400, nrs. 1-2); rapport 'De
Nederlandse Open Universiteit' (1979, TK, 1978-1979, 14400, nrs. 3-4) van de Commissie
Voorbereiding Open Universiteit wederom 0.1.v. De Moor en tenslotte de beleidsnotitie
'De Oprichting van een Open Universiteit in Nederland' (1979, TK, 1979-1980, 14400,
nrs. 5-6) die uiteindelijk leidde tot de indiening van een voorontwerp van wet op  10 juni
1981. Zie voor uitgebreid overzicht: TK, 1983-1984, 18227, nr. 3, pp. 2-3.

86 Dat gebeurde via een bijzondere procedure: nog voordat het wetsvoorstel van de Open
Universiteit bij het parlement werd ingediend, werd er bij wet een stichting opgericht die
gemachtigd werd op haar beurt de Open Universiteit op te richten: Wet van 14 mei 1981,
Stb. 336, (kamerstukken 16628). Op 12 januari 1982 verscheen de Bekostigingsbeschikking
Open Universiteit in de Staatscourant, Stcrt. 1982, 10.
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De discussie in de voorbereidingsfase spitste zich toe op de vraag of er een
aparte instelling moest komen of dat de Open Universiteit bij verschillende
reguliere universiteiten ondergebracht moest worden. De regering benadrukte
dat de nieuw op te richten instelling, waarvan zij voorstander was, de enige

zou zijn die door de overheid gesubsidieerd zou worden. Daarmee werd niet
gezegd dat anderen hun onderwijsvrijheid niet zouden mogen benutten door
ook een instelling op te richten. Die zou echter niet voor subsidiering door de
overheid in aanmerking komen.87

Op 20 januari 1984 werd het wetsvoorstel van een Wet op de Open
Universiteit (WOU) bij de Tweede Kamer ingediend.88 De belangrijkste
doelstellingen, die reeds in 1977 in een regeringsnotitie waren genoemd,
betroffen naast het (op een betaalbare wijze) toegankelijker maken van het
hoger onderwijs, ook het stimuleren van vernieuwing in voltijd- endeeltijd-
onderwijs, zowel naar de inhoud als naar de vorm.89 Daarbij zou een
viertal 'vrijheden' voor de cursist in acht genomen moeten worden: de
toelating is niet verbonden aan het bezit van diploma's, er bestaat de moge-
lijkheid van vrije samenstelling van het onderwijsprogramma, het studietem-
po kan worden aangepast aan de individuele omstandigheden en er is weinig
binding aan plaats en tijd door het gebruik van middelen van afstandson-
derwijs.90 Deze vrijheden en de relatie die de Open Universiteit heeft met
de volwasseneneducatie kwamen expliciet in de wet tot uiting in artikel
3,  eerste  lid,:

'De Open Universiteit heeft, mede in het kader van de voorzieningen van de
volwasseneneducatie, tot taak de verzorging van hoger onderwijs voornamelijk
met behulp van afstandsmedia en op een zodanige wijze dat eenstudent op grond

87   TK, vergaderjaar 1979-1980, 14400, nrs. 5-6, p. 7, pp. 26 en 28. De ruime uitleg van het
zevende lid van het onderwijsartikel in de Grondwet, die ertoe leidde dat ook andere

bijzondere onderwijssoorten dande in dat lid genoemde voor rijksbekostiging inaanmerking
kwamen, werd hier dus niet toegepast.

88  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18227, nrs. 1-2.
89   In de notitie 'Open Universiteit in Nederland', TK, 1976-1977, 14400, nrs. 1-2, p. 5, noemde

de regering vier doelstellingen:
1.    aanbieding van een mogelijkheid van hoger onderwijs voor hen, die in het verle(len om

welke reden dan ook daaraan niet toekwamen;
2.  vermindering van de druk op de huidige instellingen van hoger onderwijs door een

werkelijke alternatieve mogelijkheid te scheppen om in een latere levensfase te studeren;
3.    het  creeren  van een goedkope  vorm van hoger onderwijs;
4.   stimulering van vernieuwing in voltijd- en deeltijdonderwijs, zowel naar de inhoud als

naar de vorm van doceren.
Zie ook TK, vergaderjaar 1983-1984, 18227, nr. 3, pp. 34.

90 Zie rapport Voorbereidingscommissie, TK, vergaderjaar 1978-1979, 14400, nrs. 3-4.
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van vrije toelating en vrije samenstelling van een studieprogramma en een zelfge-
kozen studietempo daarvan gebruik kan maken'.

De relatie van de Open Universiteitgi met het overige (particuliere)
afstandsonderwijs in Nederland, kwam bij de totstandkoming van de wet
maar zeer summier aan bod. In het parlement werd slechts door een enkele
fractie gevraagd naar de verhouding tussen de Open Universiteit en de
particuliere onderwijsinstellingen.92 De regering pleitte er voor dat er
samenwerkingmetde overige instellingen tot stand kwam. 93 Departiculiere
instellingen voelden de oprichting van de Open Universiteit als een vorm
van concurrentie die met belastinggeld in stand werd gehouden.

In 1993 is de Wet op de Open Universiteit opgenomen in de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de WHW.94 In artikel
1.3,  derde lid,  van de WHW, krijgt de Open Universiteit als taak weten-
schappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs te verzorgen.  In elk geval
verzorgt zij initiible opleidingen's endoet dat in de vorm van afstandsonder-
wijs. De relatie met de volwasseneneducatie wordt niet meer genoemd.
Evenmin komen de eerder genoemde 'vrijheden' terug in de wettekst. Wat
tevens opvalt is dat binnen de taakstelling van de Open Universiteit in artikel
1.3 slechts het verzorgen van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs
genoemd wordt. In de Wet op de Open Universiteit werd gesproken over
de verzorging van 'hoger onderwijs'. Hieronder werd het hele gebied van
onderwijs bedoeld dat volgt op het secundair onderwijs.96

91 Zie artikel 2, eerste lid, van de wet: Er is een instelling voor hoger afstandsonderwijs,
genaamd Open Universiteit, deze is gevestigd te Heerlen.

92   Met name de VVD-fractie ging hierop in: TK, vergaderjaar 1983-1984, 18227, nr. 5, p.
8 en nr. 8, p. 4. In de Eerste Kamer wilde de CDA-fractie nog weten of particuliere
initiatieven op het gebied van hoger afstandsonderwijs voor bekostiging in aanmerking zouden
kunnen komen: zie EK, vergaderjaar 1984-1985, 18227, nr. 4, p. 5 en nr. 4a pp. 7-8.  Ook
in eerdere nota's kwam de relatie met het particulier onderwijs slechts summier aan bod:
TK, vergadeliaar 1976-1977, 14400, nrs. 1-2, p. 15 en vergaderjaar 1978-1979, 14400,
nrs. 3-4, p. 32.

93   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18227, nr. 6, p. 10 en nr. 9, p. 9.
94    Wet van 8 oktober 1992, Stb. 593. Wet op de Open Universiteit is bij deze wet ingetrokken:

artikel 16.1, aanhef, sub c, WHW.
95 Hiermee wordthet hogeronderwijsbedoeld dat aansluit opde tweede fase vanhet voortgezet

onderwijs: artikel 1.1, eerste lid, sub e, WHW.
96    Er is geen aanleiding in de definitie van de WHW een beperking te zien in vergelijking met

de WOU. Wellicht dat de term 'in elk geval initiate opleidingen' enige ruimte probeert aan
te geven.
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De bepalingen van de Open Universiteit zijn geincorporeerd in de hoofdstukken
van de wet. In Hoofdstuk  11  van de WHW wordt apart aandacht geschonken
aan het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit.

4.2     De contractactiviteiten in het reguliere onderwijs

Hetgesubsidieerde onderwijs brengt inhetkader vande volwasseneneduca-
tie, in toenemende mate onderdelen van zijn opleidingen in de vorm van
cursussen voor derden op de markt. Op het terrein van de (specifieke)
scholing wordt zij daartoe via de openbare inschrijvingsprocedure van het
RBA, zelfs uitgenodigd. Vooral scholen van beroepsonderwijs opereerden
al langer op het terrein van de cursussenmarkt. Zij voldeden hiermee aan
de stijgende vraag naar om-, bij- en herscholing. Bedrijven toonden zich
vaak geYnteresseerd ten behoeve van hun personeel gebruik te maken van
de voorzieningen van het reguliere onderwijs.97

Mede door de stijgende aandacht voor beroepsgerichte volwassenen-
educatie en scholing, ging in de jaren tachtig de overheid zich meer interes-
seren voor deze contractactiviteiten en voelde zij de behoefte wetgeving
tot stand te brengen.98 Het onderwijsbeleid kwam meer in het teken te
staan van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Scholing zou
moeten worden ingezet om werkloosheid te bestrijden en een economisch
herstelbeleid mogelijk te maken. Het financieel aantrekkelijk kunnen aanbie-
den van cursussen zou scholen stimuleren deel te nemen aan het nodige
scholingsaanbod. Dat zou, zo was de redenering, de maatschappelijke
oriflntatie en arbeidsmarktgerichtheid van scholen versterken.e De Wet
op de contractactiviteiten moest vooral bewerkstelligen dat scholen hun
activiteiten voor derden niet langer in een aparte neveninstelling zouden
aanbieden, maar onderdeel zouden laten uitmaken van hun schoolactiviteiten.
De  wet  zou dat voortaan expliciet mogelijk maken. 100 Naast de onder-

97 Het contractonderwijs is ook in andere onderwijssectoren niet ongebruikelijk. Zo kennen
universiteiten reeds lang contractcursussen die tegen een vergoeding aan mensen die niet
als student of auditor ingeschreven staan worden aangeboden. Meestal zijn het keuzevakken
uit het reguliere programma. Universiteiten kennen ook reeds lang het Post Academisch
Onderwijs (PAO-onderwijs). Dit zijn cursussen die speciaal voor een externe doelgroep
worden opgezet rondom een bepaald thema.

98   Op 10 maart 1988 werd het wijzigingsvoorstel van de Wet op het voortgezet onderwijs en
de Wet op het leerlingwezen inzake niet ten laste van 's Rijks kas komende cursussen en
werkzaamheden, bij de Tweede kamer ingediend: TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nrs.
1-2.

99  TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nr. 3, pp. 1-2.
100 Doordat er specifieke regels ontbraken voor het verrichten van activiteiten voor derden binnen

een school, was het niet mogelijk om personeel aan te stellen voor het verrichten van
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wijskundige voordelen die de wetgever zag in het feit dat de contractac-
tiviteiten binnen de school zouden plaatsvinden, was er ook de wens om
het financiale voordeel van de contractcursussen volledig ten goede te laten
komen aan het reguliere onderwijs. lot

De belangrijkste bepaling die met de Wet op de contractactiviteiten in
de WVO werd ingevoegd was het derde lid van artikel 20 dat luidt:

'Aan een school kunnen contractactiviteiten worden verricht, bestaande uit
cursussen waarvan de kosten niet ten laste van 's Rijk kas komen, en uit werk-
zaamheden voor eigen rekening ten behoeve van derden, voor zover deze
cursussen en werkzaamheden verband houden met het onderwijs aan de desbe-
treffende school en voor zover het belang van het onderwijs aan de school door
deze  cursussen en werkzaamheden niet wordt geschaad'.

102

Deze kernbepaling legt twee beperkingen op voor het verrichten van
contractactiviteiten: ze dienen verband te houden met het onderwijs dat
de school regulier verzorgt en mag het belang van dat onderwijs niet
schaden.

In de WVO werden daarnaast bepalingen opgenomen met betrekking tot het
personeel dat ten behoeve van contractactiviteiten kan worden ingezet. Het
bevoegd gezag zou er zorg voor moeten dragen dat het verrichten van
contractactiviteiten er niet toe leidt dat minder dan 51 % van de personeelskosten
van de school uit 's Rijks kas wordt vergoed.'03 De minister stelt een gedeelte
van de personeelskosten die voor contractactiviteiten worden aangewend als
compensatie vast voor de rijkskosten die gemaakt warden.'04 Verder worden
in de WVO garanties opgenomen dat de rijksvergoeding uitsluitend wordt aange-
wend voor onderwijsactiviteiten die ingevolge de WVO uit 's Rijks kas worden
bekostigd. Duidelijk moet wordendat er ten behoeve van de contractactiviteiten
geen rijksmiddelen worden ingezet.'03
Om het voor hen die contractonderwijs volgen mogelijk te maken dat zij een
diploma behalen zoals in het reguliere onderwijs wordt uitgereikt, werd de moge-

contractactiviteiten, zou de overschrijdingsregel van toepassing zijn, en zou geen garantie
bestaan dat de budgetten uit de contractactiviteiten niet vermengd zouden worden met reguliere
subsidies.

101 Overigens belemmerde de Wet op de contractactiviteiten het oprichten van andere
rechtspersonen niet: het bevoegd gezag behoudt de mogelijkheid om een afzonderlijke
rechtspersoon in het leven te roepen: TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nr. 3, p. 4

102 Een soortgelijke bepaling is opgenomen in artikel 2.7 van de WCBO en in de artikelen 38
en 60 van de KVE.

103  Artikel 41 van de WVO werd mede gesteld om te kunnen blijven voldoen aan de ABP-wet.
104 Zie artikelen 93a, 96m, tweecle lid, sub f, en 96n, WVO.
105 Artikel 100 WVO. Dat dit niet altijd gebeurt zullen we hierna zien bij de bespreking van

het inspectierapport 'Eigenlijk...oneigenlijk'.
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lijkheid in de wet gecreeerd om zich als extraneus bij de school in te laten
schrijven en als zodanig examen te doen. 106

Tijdens de parlementaire totstandkoming van de wet bestond bij verschil-
lende fracties de vrees dat met het verrichten van contractactiviteiten door
het gesubsidieerde onderwijs een oneerlijke verhouding zou gaan ontstaan
ten opzichte van het particulier onderwijs. Er zou derhalve een volledige
doorberekening van kosten moeten plaatsvinden.107 De regering zag deze
oneerlijke concurrentie niet:

'Door de doorberekening van alle kosten wordt bereikt dat de concurrentiepositie
tussen scholen met contractonderwijs en particuliere onderwijsinstellingen slechts
wordt bepaald door de mate van efficiency en de kwaliteit die beide weten te
bereiken. Het risico van verdringing van het private onderwijs wordt zeer klein
geacht aangezien contractactiviteiten juist daar kans van slagen hebben waar
een leemte is op onderwijsgebied. In elk geval wordt ontkend dat het wetsvoor-
stel tot deze verdringing bijdraagt, aangezien het geen financiele bevoordeling
van contractactiviteiten behelst'. 108

De regering herhaalde nog eens dat bepalingen in de wet waren
opgenomen waardoor de rijksbijdrage alleenmaar mag worden aangewend
voor onderwijsactiviteiten die ingevolge de WVO uit 's Rijks kas worden
bekostigd en dus niet voor contractactiviteiten.

Uit de boekhouding zou dienen te blijken welke uitgaven en inkomsten
betrekking hebben op de uitvoering van contractactiviteiten.109 Scholen zouden
hun activiteiten slechts op het terrein van hun onderwijs mogen doen. De
regering verwachtte dat in de beginfase niet meer dan 10 A 20 % van de activi-
teiten voor derden zouden plaatsvinden.

Daarnaast bestonden er in het parlement vragen over de fiscale
verplichtingen waaraan een school zou moeten voldoen indien het contractac-
tiviteiten zou verrichten. In hoeverre zou de school, of de aparte rechtsper-
soon waarinde activiteiten plaatsvinden, fiscaal bevoordeeld worden omdat
zij een onderdeel vormen van het reguliere onderwijsbestel?

106 Artikel 30 WVO.
107 TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nr. 4, p. 3 en TK, vergaderjaar 1988-1989, 20483,

nr.  6,  p.   1.
108 TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nr. 5, p. 4.
109 TK, vergaderjaar 1988-1989, 20483, nr. 7, p. 2.
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Alhoewel de staatssecretaris de indruk wekte dat in principe de contractactivitei-
ten niet onder een bevoordeeld fiscaal regime zouden vallen, blijkt dat op het
punt van de belastingplichtigheid van instellingen die contractactiviteiten
aanbieden,  nog veel onduidelijkheid bestaat. Van groot belang is of de overschot-
ten die de scholen op de contractactiviteiten behalen, structureel zijn en kunnen
worden aangemerkt als winst. 110

Met de Wet op de contractactiviteiten werd de werkingssfeer van de
WEO gewijzigd. In artikel 2, eerste lid, sub a, werd de bepaling opgenomen
dat de WEO niet van toepassing is op het onderwijs dat in het kader van
contractactiviteiten  in de  zin van de WVO plaatsvindt. 111 Scholen die hun
contractactiviteiten vanuit de school (en dus niet vanuit een aparte rechtsper-
soon) aanbieden, kunnen voor die activiteiten niet in aanmerking komen
voor een WEO-erkenning. Als toelichting op deze wijziging van de WEO
werd genoemd dat contractactiviteiten onderdeel van het onderwijsaanbod
van bekostigde scholen zou worden die daarbij gebonden zijn aan de bepalin-
gen van de WVO. Daarom zou er geen behoefte bestaan aan de mogelijkheid
tot erkenning op grond van de WEO.112 De wetgever hoopte met de Wet
op de contractactiviteiten immers tebereikendatscholenhuncontractactivi-
teiten voortaan in de school zouden aanbieden en niet langer via een aparte
rechtspersoon.

Bij de totstandkoming van een wettelijke regeling voor de contrac-
tactiviteiten valt een aantal zaken op. De eerste  is dat de overheid voor
zijn eigen commerciele activiteiten minder waarborgen heeft gesteld dan
die zij van het erkend particulier onderwijs eist.

De leraren die contractactiviteiten verrichten zijn niet gebonden aan de
bevoegdheidseisen die gelden voor docenten die bekostigd onderwijs geven:
artikel 33, zevende lid, WVO. De regering motiveerde dit met het argument

110 Het betreft hier vooral de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen omzetbelasting   en
vennootschapsbelasting moeten betalen. In een op de KUN voorbereide doctoraalscriptie
wordt door H.J.W. Havekes uitgebreid ingegaan op de consequenties die het verrichten van
contractactiviteiten heeft voor het belastingplichtig zijn inzake de Wet omzetbelasting en
de Wet op de vennootschapsbelasting. Geconcludeerd wordt dat scholen, die over het alge-
meen geen omzetbelasting hoeven te betalen, dat wel moeten doen voor hun contractacti-
viteiten. Door het verrichten van die activiteiten worden zij aangemerkt als ondernemer.
Het maakt geen verschil of de activiteiten binnen de school of in een aparte rechtspersoon
worden aangeboden en het maakt ook geen verschil of het openbaar of bijzonder onderwijs
betreft. Schrijver van de scriptie constateert  dat  er nog veel onduidelijk  is met betrekking
tot belastingplichtigheid en contractactiviteiten. Doctoraalscriptie H.J.W. Havekes,
'Contractactiviteiten, omzetbelasting en vennootschapsbelasting', Nijmegen, juli 1993.

111  Ingevoegd bij Nota van Wijziging: TK, vergaderjaar 1988-1989, 20483, nr. 8, Artikel IV.
112 Idem, p. 7.
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dat het toch meestal de docenten uit het reguliere onderwijs zijn die contractacti-
viteiten verrichten, en dat ook personen uit het bedrijfsleven als docent zouden
kunnen opereren indien de bevoegdheidseisen niet gesteld zouden worden. 113

Noodzakelijk is dat niet. Volgens de WEO dienen docenten bij erkende
instellingen aan de bevoegdheidseis te voldoen die in het reguliere onderwijs
geldt.

Doordat de wetgever de mogelijkheid heeft opengelaten dat de
gesubsidieerde scholen hun contractactiviteiten onderbrengen in een afzon-
derlijke rechtspersoon, zal op deze wijze de commercitle activiteit van een
school onttrokken kunnen worden aan het toezicht van de inspectie.

In de praktijk blijkt dat toezicht in zo'n situatie overigens ook niet te bestaan.

De inspectie kan slechts, indien er raakvlakken zijn met de reguliere activiteiten
van een school, een oordeel vellen over het commerciele gedrag van die school.
Indien een instelling de contractactiviteiten niet in een aparte rechtspersoon onder
brengt, maar in de schoolorganisatie opneemt, is daarop via de reguliere
wetsbepalingen w81 het toezicht van de inspectie van toepassing. In artikel 24c
vande WVO wordt voorgeschrevendatdeprogramma's dan weI de beschrijvin-
gen van de contractactiviteiten ter kennisneming aan de inspectie moeten worden
toegezonden.

Zoals hierboven reeds werd aangegeven vallen de contractactiviteiten
niet onder de werking van de WEO. Deze uitsluiting heeft betrekking op
de activiteiten die volgens de WVO-bepalingen onder de schoolorganisatie
worden gebracht. Voor de activiteiten die verricht worden in een aparte
rechtspersoon gelden deze beperkingen niet. Voor deze rechtspersoon kan
dus erkenning worden aangevraagd volgens de WEO.

Tijdens de totstandkoming van de WEO heeft de regering de mogelijkheid
opengelaten dat gesubsidieerde scholen in aanmerking zouden komen voor
erkenning voor hun niet gesubsidieerde activiteiten. Daarbij werd nadrukkelijk
gesteld dat het niet nodig was dat daarvoor de activiteiten in een aparte rechts-
persoon werden ondergebracht."4  Door in de WEO de bepaling op te nemen
dat de contractactiviteiten niet onder de erkenning kunnen vallen, is dit niet
meer mogelijk voor wat betreft hun contractactiviteiten binnen de school.

Was de totstandkoming van de Wet op de contractactiviteiten wel nodig?
De mogelijkheid voor gesubsidieerde instellingen om een aparte rechtsper-

113 TK, vergaderjaar 1987-1988, 20483, nr. 3, p. 7.
114 TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 15 en Handelingen II, 7 februari 1985, p.

3165, EK, vergadetjaar 1984-1985, 18197, nr. 1372, p. 1.
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soon op te richten en daarmee onder de bepalingen van de wet uit te kunnen
komen, bleef bestaan. Het ministerie van Justitie had in een brief aan het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te kennen gegeven de noodzaak
van de wet niet te zien:

'Omdat het de vraag is of het noodzakelijk dan wel wenselijk is om invloed
te hebben op de inhoud van contractonderwijs, kan wetgeving beter achterwege
blijven'.Its

In het evaluatierapport dat in 1993 verscheen over de werking van (de
Wet op) de contractactiviteiten, werd gepleit voor handhaving van de
wet. 116 Het rapport benadrukte  met  name de signaalwerking  die  van  de
wet uitgaat: het zou een signaal aan reguliere instellingen zijn, dat het
beschikbaar stellen van hun expertise en infrastructuur voor meerdere
doeleinden en doelgroepen eveneens hun taak is c.q. dat reeds contractactie-
ve instellingen op de goede weg zijn.

In het onderzoek werd geconcludeerd dat de effecten van de wet uiterst gering
zijn.  De wet is meer te zien als een gevolg van ontwikkelingen die reeds plaats-
vonden, dan dat zij nieuwe tot stand heeft gebracht: zij heeft er niet toe geleid
dat meer reguliere onderwijsinstellingen contractactiviteiten gingen uitvoeren.
De wet heeft ook nauwelijks effect gehad op het type instelling dat contractactivi-
teiten ging verzorgen: het bleven vooral instellingen voor beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie die er mee aan de slag gingen."' Er trad ook geen
verandering op in het gedrag van scholen om de activiteiten in aparte rechts-
personen onder te brengen. 118

Het aantal contractactiviteiten dat vanuit het reguliere onderwijs in het
leven wordt geroepen (al dan niet in een aparte rechtspersoon) neemt gestaag
toe. Het betreft met name instellingen voor beroepsonderwijs en volwasse-
neneducatie. In het algemeen vormend onderwijs en lager beroepsonderwijs

115 Brief van 20 maart 1987. J.P.J.M. Rouwet is dem mening tevens toegedaan in zijn
doctoraalscriptie die hij in december 1992 op de KUB verdedigde: Contractonderwijs in
het Voortgezet Onderwijs, Tilburg 1992.

116  E. de Bruijn, e.a., Contractactiviteiten door onderwijsinstellingen; vormgeving en effecten,
1993. p. 20

117 Rapport p. 17.
118 Nog geen derde (31 %) van de onderzochte instellingen had de activiteiten bij de school

ondergebracht. Volgens de onderzoekers heeft de wetswijziging hierin niet veel verandering
gebracht. Het patroon dat de instellingen de contractactiviteiten in de startfase in de school
onderbrengen om ze, indien ze aanslaan. in een aparte rechtspersoon onder te brengen, is
niet veranderd: rapport pp. 11, 18 en tabel 4.6, p. 59.
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vinden betrekkelijk weinig contractactiviteiten plaats.119 Het gaat hoofdza-
kelijk om cursussen.

Vooral cursussen bedoeld voor werkenden bij bedrijven of instellingen en
cursussen die in het kader van de arbeidsvoorziening worden aangeboden, vinden
veel aftrek.tio Vooral het aantal cursussen voor werklozen en herintreders
en cursussen die 'op maat' aangeboden worden voor het bedrijfsleven, neemt
toe. De meeste groei zit in de kortere cursussen. 121

Uit het evaluatierapport blijkt dat de instellingen nogal wisselende
prijsstellingen voeren. Instellingen betrekken in hun prijsstelling niet altijd
alle personele kosten en berekenen vaak geen winst- en risico-opslag. Ook
het uurtariefvandocenten, zo constaterende onderzoekers, is zeer verschil-
lend.122 Deze wijze van prijsstelling is vooral het particuliere onderwijs
een doorn in het oog. Zij vreesden bij de totstandkoming van de Wet op
de contractactiviteiten reeds een verdergaande oneerlijke concurrentie door
het gesubsidieerde onderwijs. Door het niet integraal doorberekenen van
de kosten en het vrijelijk gebruik maken van de door de overheid
gesubsidieerde voorzieningen, zou het contractonderwijs bij de gesubsidieer-
de scholen in het voordeel zijn.

In het inspectierapport 'Eigenlijk...oneigenlijk',  dat in augustus  1993
gepubliceerd werd, kwam naar voren dat de klachten van het particulier
onderwijs over concurrentievervalsing, niet geheel onterecht zijn. 123  In
dat rapport inventariseerde de inspectie 'mogelijke vormen van oneigenlijk
gebruik' die met de introductie van de nieuwe wetgeving op het terrein
van  beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zouden optreden. 124   ZO

119 Uit het evaluatie-onderzoek werd opgemaakt dat van de onderzochte instellingen van
voortgezet onderwijs, w.o. LBO, KMBO, BBO, AVO, VAVO, DMBO en Vormingswerk
(in totaal hebben 297 instellingen gereageerd) 53  % op een of andere manier contractactivi-
teiten vet:richt. Daarbij valt op dat alle MBO en BBO-instellingen dergelijke activiteiten
aanbieden.

120 Rapport, p. 10.
121 Rapport, p. 13.
122 De tijdens de totstandkoming van de wet zo bepleitte doorberekening wordt dus niet overal

verwezenlijkt. Zie rapport, pp. 12 en 67-71.
123   'Eigenlijk...oneigenlijk', een verkenning van vormen van gebruik van wetten en besluiten

in de sector BVE die, naar de mening van de inspectie, nia overeenkomen met de bedoelingen
van de wetgever, rapport nr. 1993-3, Den Haag 1993. De klachten die de inspectie
binnenkreeg kwamen o.a. uit het erkend particulier onderwijs. Zo toonde de Vereniging
Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) zich actief om in een aantal concrete gevallen
te klagen over concurrentievervalsing: zie pp. 28, 31, 35 en 37 van het rapport.

124 De inspectie constateerde dat juist in een situatie waarin scholen worden uitgedaagd zich
marktbewust op te stellen en zich bewust worden van de voordelen die dat met zich
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stelde de inspectie vast dat instellingen via advertenties onder eigen naam
opleidingen aanprezen die niet tot hun reguliere onderwijsaanbod gerekend
konden worden en die niet door het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen bekostigd werden. De lezer van folders en advertenties zou er
niet uit kunnen opmaken dat het in feite om opleidingen ging die door de
instelling als contractactiviteit werden aangebo(len. Evenmin werd duidelijk
dat het om activiteiten ging die in een afzonderlijke rechtspersoon waren
ondergebracht. De inspectie vond dat deze ontwikkeling de relatie tussen
het particuliere onderwijsveld en de bekostigde instellingen, omschreven
als 'public-private parmership', niet ten goede kwam. Hetbetrof hier immers
opleidingen die tot voor kort uitsluitend door de particuliere instellingen
werden verzorgd. Door deze onbetrouwbare wijze van werving zou de
cursist niet meer kunnen nagaan of er bij de geafficheerde opleiding wel
of geen sprake is van toezicht van de overheid op de deugdelijkheid en de
kwaliteit van de opleiding en de examinering, aldus de inspectie.125 De

inspectie beval de minister aan om de gezonde concurrentieverhoudingen
tussen publieke en private instellingen te bevorderen door deze een gelijk-
waardige positie toe te kennen op het terrein van de kwalificatiestruc-
tuur.126 Het kabinet overweegt deze gelijkschakeling tussen bekostigd
enniet-bekostigd onderwijs in denieuwe Weteducatie enberoepsonderwijs
enigszins te verwezenlijken. De inspectie beval de minister ook aan de
instellingen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie er op te wijzen
dat bij de presentatie van door het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen bekostigde opleidingen in advertenties, folders en studiegidsen
de officiele aanduiding van die opleidingen gehanteerd diende te worden.
Verder zouden de instellingen verplicht moeten worden in hun publikaties
te vermelden of de opleiding tot het bekostigd,  dan wel het contractonderwijs
behoort. Onder de naam van de instelling zou er geen reclame gemaakt
mogen worden voor een opleiding die noch op basis van overheidsbe-
kostiging, noch op basis van de regeling voor het contractonderwijs, uitge-
voerd werd. Hiermee werd gedoeld op het contractonderwijs in de aparte
rechtspersoon.127 Tevens zouden de instellingen volgens de inspectie in

meebrengt, het verleidelijk is de grenzen van de regelgeving nader te verkennen, zeker als

die grenzen nog niet duidelijk vast lijken te liggen. inspectierapport, p. 7. Een gemeenschap-
pelijke noemer voor de aangetroffen gevallen van mogelijk oneigenlijk gebruik zou te vinden
zijn in het feit dat instellingen zich voor allerlei doelgroepen aantrekkelijk willen afficheren:
rapport, p. 10

125 Rapport, p. 14.
126 Aanbeveling 9, p. 24 rapport.
127 Aanbeveling 1, p. 22.
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hun publikaties moeten laten uitkomen of voor de betreffende opleiding
de minister eindtermen had vastgesteld. De inspectie hoopte met deze
suggesties ook de situatie te vermijden dat het overheidsbudget door de
instellingen gebruikt wordt voor het aanbieden van opleidingen in de com-
mercitle sfeer. 128

Het inspectierapport roept het beeld op van een vermenging tussen de
contractactiviteiten en het reguliere onderwijs van de instellingen. De
misstanden doen denken aan de beginjaren van het particulier onderwijs
en aan de problemen die bestonden rond de ISO-erkenning van het NTI.
Ook toen werd gepleit voor regelgeving om de werving en publikaties van
de particuliere instellingen getrouw te laten zijn. De minister heeft inmiddels
toegezegd met regelgeving te komen die instellingen verplicht duidelijk
te vermelden op wat voor onderwijs hun aanprijzing van toepassing is. 129

Dit is met het oog op het voornemen van de regering om zich minder inten-
sief te bemoeien met toezicht op particuliere instellingen, een interessant
gegeven: de overheid voelt de behoefte in 'eigen huis' op te treden tegen
misstanden op dit terrein.

5       Het aangewezen onderwijs

Tot slot van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het aangewezen onderwijs.
De belangrijkste aanleiding daartoe wordt gevormd door de nieuwe wetge-
ving op het terrein van het hoger onderwijs. Door die wetgeving is de
erkenningsmogelijkheid inde WEO voorparticuliere instellingen vanhoger
onderwijs, komen te vervallen. De redenering van de wetgever daarbij was
datdezeparticuliere instellingen, indienzij een'erkenning' vande overheid
wensen, zich volgens de regels van de Wet op het hoger onderwijs en

128  Rapport, p. 15. Tevens zouden de instellingen studiefinanciering in het vooruitzicht stellen
in gevallen waarin dat niet mogelijk was. Cursisten voor contractonderwijs zouden ook in
het reguliere programma worden ingeschreven om aldus in aanmerking te komen voor
studiefinanciering. Leerlingen bij het reguliere onderwijs zouden verplicht worden om
contractactiviteiten te volgen. De instellingen zouden ook nogal gemakkelijk nieuwe
opleidingen aanbieden waarvoor men van het departement geen toestemming had verkregen.

129 Reactie minister op het inspectierapport: brief aan de Twee(le Kamer d.d. 30 augustus  1993,
kenmerk BVEBI-93063232. De gedachte om een dergelijke verplichting in het WEB-voorstel
te regelen, werd in het voorstel dat in juni  1994 bij de Kamer werd ingediend nog niet
meegenomen: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 24. De BVE-instellingen vinden
een meldingsplicht overigens niet terecht. Zij beschouwen dit als een aantasting van hun
autonomie: zie verslag BVE-Kamer, Uitleg, nr. 7, 16 maart 1994, p. 46. Deze autonomie
wordt minder van belang geacht indien het gaat om het weren van de particuliere onderwijs
in hun sector: ten behoeve daarvan wordt de bescherming van de overheid juist ingeroepen.
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wetenschappelijk onderzoek (WHW) voortaan zoudenmoeten latenaanwij-
zen. Een dergelijke aanwijzing zou het OrgAniseren van staatsexamens, Zoals
dat in het hoger beroepsonderwijs nog ten behoeve van een aantal vakken
gebeurde, verder overbodig maken. Deze staatsexamens zullenop den duur
verdwijnen, met alle gevolgen van dien voor het erkend, particulier onder-
Wijs.

In  de  Inleiding  van  dit boek (hoofdstuk  1) is reeds ingegaan  op  de
herkomst van het door de overheid aanwijzen van bijzondere onderwijsin-
stellingen. In deze paragraaf wordt allereerst in het algemeen bij het ver-
schijnsel aanwijzingen stilgestaan, waarna uitgebreider de relatie van het
particulier onderwijs met de aanwijzingsmogelijkheid in de WHW aan bod
komt. De problematiek van de staatsexamens wordt daarbij meegenomen.

5.1      Het aanwijzen van onderwijsinstellingen

Het belangrijkste verschil tussen een particuliere instelling die volgens de
WEO erkend is en een die op grond van een onderwijswet is aangewezen,
is dat de aanwijzing de bevoegdheid geeft om diploma's uit te reiken die
eenzelfde civiel effect hebben als de diploma's in het reguliere (door de
overheid bekostigde) onderwijs. Een aangewezen instelling onderwerpt zich
aan veel wettelijke voorwaarden die voor het reguliere onderwijs gelden.
Veelal zal zo'n aangewezen instelling zijn onderwijs op eenzelfde wijze
dienen in te richten als voorgeschreven is aan een door de overheid bekos-
tigde instelling.

De mogelijkheid om instellingen aan te wijzen is te vinden in het voortgezet
en hoger onderwijs."° Een aangewezen instelling onderwerpt  zich  aan  het
toezicht van de onderwijsinspectie."'  De WEO is op dit aangewezen onderwijs
niet van toepassing: zie artikel 2, eerste lid, derde volzin. Dat wil dus zeggen
dat het aangewezen onderwijs niet in aanmerking kan komen voor een WEO-
erkenning.

132

130  Zieartikelen 56-59 WVO en artikelen 1.11-1. 12en6.9-6.12 WHW (diedeartikelen 171-174
WHBO en artikelen 218-223 WWO vervangen).

131 Een volgens artikel 56 van de WVO aangewezen instelling wordt als school aangemerkt
volgensartikel 1 vande Leerplichtwet: zieook H. Drop, Algemeneinleiding onderwijsrecht,
Zwolle 1985, p. 184. Leerlingen op aangewezen instellingen komen in aanmerking voor
studiefinanciering.

132 Tochkomthet voordaterkende instellingentevens een aanwijzinghebben: zij hebbendaartoe
een aparte rechtspersoon opgericht. Dit komt vooral voor bij particuliere scholen voor
(algemeen) voortgezet onderwijs, die zodoende met hun aanwijzing reguliere eindexamens

mogen afnemen. Zij moeten in hun publiciteit duidelijk aangeven voor welk onderwijs de
leerling zich inschrijft: het aangewezen of erkende. In de praktijk zal dat verschil niet altijd
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5.2 Het erkend onderwijs en de aanwijzing in de WHW

Tot de wetswijziging die in 1993 met de WHW in werking trad, kon een
instelling die hoger onderwijs verzorgde, volgens de WEO erkend worden.
Zij diende in dat geval onderwijs te verzorgen dat opleidde voor het afteggen
van een staatsexamen als bedoeld in artikel 175 van de Wet op het hoger
beroepsonderwijs (WHBO), of dat opleidde voor een propedeutisch of
afsluitend examen als bedoeld in artikel 31 van de WHBO, dan wel voor
het afleggen van een of meer krachtens de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs (WWO) geregelde examens van de eerste fase. 133

Met de komst van de WHW werd in het hoger onderwijs een nieuwe
besturingsfilosofie geintroduceerd waarin de overheid terug treedt ten gunste
van meer autonomie voor de instellingen. Dit leidde ertoe dat de overheid
scherper ging afbakenen met welke categoriean van hoger onderwijs zij
nog een relatie wenste te onderhouden. In de memorie van toelichting op
de WHW zei de regering het als volgt:

'Het uitgangspunt dat bevoegdheden de overheid slechts dan toekomen indien
die strikt nodig zijn voor effectieve sturing, of wanneer belangen en rechten
beschermd dienen te worden, ligt ten grondslag aan de regelingen voor het
bekostigdenhet aangewezenhogeronderwijs. Tussen individuenof instellingen
die binnen het overige hogere onderwijs functioneren enerzijds en de overheid
anderzijds bestaat geen bestuurlijke relatie'. 134

Op grond van deze uitgangspunten zou de werkingssfeer van de WEO
zodanig aangepast dienen te worden dat het hoger onderwijs daarbuiten
zou vallen 'om vermenging van stelsels te voorkomen', aldus de rege-
ring.135 Het particulier hoger onderwijs dat een overheidserkenning wil
bezitten dient voortaan aangewezen te worden.

Het hoger onderwijs dat in het verleden een WEO-erkenning had
gekregen, bestond hoofdzakelijk uit instellingen die opleidden voor een
staatsexamen in het hoger beroepsonderwijs.136 Met de invoering van

merkbaar zijn. Vooral in de jaren tachtig is dit particulier voottgezet onderwijs sterk gegroeid:
zie P. Troost, A. Wesselingh, De gefortuneerde drop-out, in: Jeugd en samenleving, nr.
4, april 1991, pp 255-266.

133 Zie artikel 2, twee(le lid, sub b, ten vierde en ten vijfde WEO (oud) en artikel 2, aanhef,
sub a, Besluit reikwijdte WEO. In de praktijk betroffen de erkenningen uitsluitend het
onderwijs dat opleidde voor een staatsexamen dat volgens de WHBO werd aangeboden.

134 TK, vergaderjaar 1988-1989, 21073, nr. 3, p. 44.
135 Idem, p. 46.
136 Artikel 2, twee(le lid, sub b, ten vierde, WEO (oud). Het betreft hier de staatsexamens

handvaardigheid, Staatspraktijk Diploma Bedrijfsadministratie (SPD), leraar stenografie,
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de WHBO in 1986 was het aantal staatsexamens in het hogerberoepsonder-
wijs reeds teruggebracht. De invoering in de WHBO van de mogelijkheid
tot inschrijving als extraneus had ertoe geleid dat de staatsexamens in de
vakken die men ook in het reguliere beroepsonderwijs kon volgen, waren
afgeschaft. Men moest zich voortaan als extraneus bij een reguliere instelling
voor hoger beroepsonderwijs laten inschrijven om examen te kunnen doen.
Nu in de WHW de programmeervrijheid van instellingen toenam, zouden
ook de nog resterende staatsexamens van de vakken die geen tegenhanger
in het reguliere onderwijs kenden, kunnen verdwijnen.137 Het reguliere
onderwijs zou de leemten dienen op te vullen. De particuliere instellingen
die het onderwijs ten behoeve van de (verdwenen) staatsexamens ver-
zorgden, zouden via een aanwijzing zelf de diploma's kunnen uitreiken,
die met het staatsexamen verdwenen waren. Van grote invloed bij deze
voorstellen was de gedachte dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen
van hoger onderwijsexamens primair bij de onderwijsinstellingen zelf
behoort te liggen en niet bij de overheid.

De afschaffing van de staatsexamens in het hoger onderwijs 138 betekent
voor een aantal erkende instellingen dat hun erkenningsgrond op termijn
komt te vervallen. 139 Een mogelijk alternatief voor een particuliere instel-
ling vormt het aanvragen van een aanwijzing. Om voor een aanwijzing in
aanmerking te kunnen komen moet een instelling zich echter aan verschil-
lende wettelijke vereisten onderwerpen.

5.3            De  aanwijzingsprocedure  in  de  WHW

Het belangrijkste recht dat aan de aanwijzing kan worden ontleend is dat
de instelling aan een met goed gevolg afgelegd examen een getuigschrift
kan verbinden dat dezelfde rechten geeft als in het door de overheid
bekostigde onderwijs: artikel 1.12, eerste  lid. De voorwaarde  is wel  dat

leraar machineschrijven, tolk/vertaler en muziek; zie artikel El l, Invoeringswet WHBO.
137 TK, vergaderjaar 1988-1989, 21073, nr. 3, p. 85.
138  Artikel  16.18 WHW laat de staatsexamens nog vier jaar vanaf de invoering van de WHW

(1993) bestaan. Daarna is er nog een jaar de mogelijkheid om examens af te nemen voor
hen die in het laatste jaar zijn afgewezen: het zogenaamde bezemjaar. Eerder had de regering
slechts een overgangsperiode van twee jaar voorgesteld. Door interventies vanuit het
particulier onderwijs  (m.n  de  VBMO)  is die periode opgerekt tot maximaal  vij f jaar;  zie
TK, vergaderjaar 1988-1989, 21073, nrs. 1-2, artikel 15.15; TK, vergaderjaar 1990-1991,
21073, nr. 12, artikel VV en nr. 17, anikel 00000.

139 Deze staatsexamens hadden, naast hun vermelding in het Invoeringsbesluit WHBO, nog
steeds hun formele grondslag in artikel 60, WVO. Vandaar dat zij gedurende de overgangsfase
onder de reikwijdte van de WEO blijven vallen.
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het een opleiding betreft die initieel onderwijs verzorgt. Hieronder verstaat
de wet het hoger onderwijs dat aansluit op de tweede fase van het voortgezet
onderwijs.140

Een aangewezen instelling moet zich houden aan de wettelijke bepalingen
inzake de kwaliteitszorg, de registratie, het onderwijs, de examens en de
promoties, alsmede de vooropleidingseisen.141 Dit betekent o.a. dat een
instelling zich moet onderwerpen aan een regelmatige zelfevaluatie en aan
eenexterne beoordeling, zijn opleidingen moet laten registreren inhet Cen-
traal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO), en een onderwijs-
en examenregeling moet opstellen volgens de eisen van de wet. 142

De minister neemt het besluit tot aanwijzing van een instelling. 143

De zojuist genoemde vereisten uit artikel  1.12 zijn daarbij de belangrijkste
maatstaf.

Alhoewel de instelling als zodanig wordt aangewezen, kan de minister besluiten
om een opleiding van een instelling de aanwijzing te ontnemen. 144 Daartoe
kan hij overgaan indien de kwaliteit van een opleiding gedurende een reeks
van jaren onvoldoende is geweest, dan wel indien niet of niet meer voldaan
wordt aan de overige aanwijzingsvoorwaarden. Het advies van de Onderwijsraad
wordt zowel bij het besluit tot aanwijzing als bij de intrekking ervan, ingewon-
nen.

Een aangemelde opleiding wordt in principe door de minister geregis-
treerd.145 Vervolgens heeft de minister de bevoegdheid om de registratie
te beeindigen wanneer hij een opleiding een aantal rechten onthoudt of ont-
neemt. Ten aanzien van het aangewezen onderwijs zal dat doorgaans de

146weigering of de intrekking van de aanwijzing betreffen.

140 Artikel 1.1, eerste lid, sub e, WHW.
141 Artikel 1.12, tweede lid, WHW.
142 Een opleiding in de godgeleerdheid dan wel een opleiding gericht op een godsdienstige of

levensbeschouwelijk ambt, hoeft slechts aan een beperkter aantal vereisten te voldoen: zie
artikel 1.12, derde lid, WHW.

143  Artikel 6.9, eerste lid, WHW. In de WWO moest de aanwijzing bij KB genomen worden:
zie artikel 218, eerste lid, WWO 1986.

144 Artikel 6.10, WHW.
145   Artikel 6.14, vierde lid, WHW. Slechts het niet voldoen aan formele inschrijvingsvereisten

kan de minister ertoe aanzetten niet te registreren.
146 Ten aanzien van het bekostigd onderwijs zal het vooral gaan om het niet bekostigen van

de opleidingen/ofhet onthouden vanhet civiel effect aanhetdiploma. Bij nieuweopleidingen
zat daarbij doorslaggevend zijn dat de verzorging van de opleiding, gelet op het geheel van
de voorzieningen op het gebied van het hoger onderwijs. in redelijkheid niet doelmatig kan
worden geacht: artikel 6.4, eerste lid, WHW.
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De erkenningen die op grond van de WEO voor het hoger onderwijs
verleend zijn, zouden nog een jaar na de inwerkingtreding van de WHW
gelden. Indien de erkende instelling binnen dat jaar een verzoek tot aanwij-
zing heeft ingediend,  zou de erkenning doorlopen totdat beslist is op het
verzoek tot aanwijzing. 147

Bij het aanwijzen van particuliere instellingen in de WHW, valt het
volgende nog op. Zoals wehierboven reeds signaleerden wordt inde WHW
de particuliere instelling als zodanig aangewezen, enniet de opleiding. Het
valt op dat in de WHW de minister kan beslissen om ten aanzien van een
opleiding de aanwijzing in te trekken. Hiermee wordt de indruk bevestigd
dat de opleiding het aangrijpingspunt voor de aanwijzing is. Het is ook
de opleiding die geregistreerd wordt in het CROHO.148 Het is hierdoor
mogelijk dat een aangewezen instelling ook opleidingen verzorgt die niet
aangewezen zijn. Hierdoor kan dezelfde verwarring ontstaan die met de
WEO kan optreden. Artikel 6, tweede lid van de WEO staat toe dat een
erkende instelling ook activiteiten buiten de erkenning verricht. De
reikwijdte-regeling van de WEO impliceert dat een instelling slechts voor
het onder de reikwijdte vallend onderwijs de erkenning kan krijgen. Het
ministerie heeft in een circulaire bepaald dat een volgens de WHW aange-
wezen instelling slechts hoger onderwijs mag verzorgen. De instellingen
die op basis van de WEO erkend waren en naast hun hoger onderwijs-
activiteiten nog andere activiteiten verrichtten, zullen voor die activiteiten
een aparte instelling in het leven moeten roepen.149 Het ministerie stelt
zich namelijk op het standpunt dat een onderwijsinstelling niet onder het
regime van meer dan 66n onderwijswet mag vallen. 150

6        Conclusie

Wanneer we de positie van het erkend particulier onderwijs in de reguliere
onderwijswetgeving beschouwen, valt een tweetal ontwikkelingen op. In
de onlangs tot stand gekomen (ingewikkelde) wetgeving op het terrein van

147 Artikel 16.13, WHW.
148 Het ministerie spreekt in de circulaire aangaande de aanwijzing ex artikel 6.9, WHW

(CFI/F/BVH-93044153 d.d.  19 juli 1993) zelf ook over het aanwijzen van opleidingen.
149 Circulaire 19 juli 1993, p. 2.
150 Deze opvatting volgt niet uit de parlementaire geschiedenis van de WHW. In de memorie

vantoelichtinghuldigdederegeringdeopvatting dat'ttninstelling zowelerkend (niet-hoger)
ondenvijs als aangewezen (wel-hoger) ondetwijs kan verzorgen'. TK, vergaderjaar 1988-1989,
21073, nr. 3, p. 46.
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de volwasseneneducatie wordt het erkend onderwijs aangemerkt als
potentiele aanbieder van deze vorm van onderwijs. Deze wettelijke positie
loopt vooruit op toekomstige ontwikkelingen waarin het particulier onderwijs
- indien het onder toezicht van de overheid wil komen- verder gelijkge-
steld wordt met het bekostigd onderwijs. Daarnaastzijn inde onderwijswet-
geving de laatste jaren de mogelijkheden verruimd voor het reguliere
onderwijs om concurrerend te kunnen optreden ten opzichte  van  het
particulier onderwijs door het aanbieden van cursussen die speciaal voor
derden bestemd zijn.

De ontwikkeling om het erkend onderwijs in de thans geldende wetgeving
als voorziening van volwasseneneducatie en scholing te beschouwen, werd
sterk bevorderd door de toenadering van deze onderwijssector tot het
arbeidsmarktbeleid. Het particulier onderwijs zou in de behoefte aan
scholing, die vooral ten behoeve van de arbeidsmarkt steeg, een rol kunnen
spelen. Vandaar dat in de wetgeving van de volwasseneneducatie dit onder-
wijs een plaats kreeg. De koppeling met de WEO is daarin nog duidelijk
aanwezig: slechts door de overheid erkende instellingen komen in aanmer-
king voor inschakeling in het reguliere onderwijsproces.

In de nieuwe wetsvoorstellen inzake het beroepsonderwijs en volwas-
seneneducatie wordt het particulier onderwijs verder gelijkgesteld met het
reguliere onderwijs: zij kan- indien zij dit wil - zich onderwerpen aan
de wettelijke voorschriftendie voorhetbekostigdberoepsonderwijs gelden.
Als maatstaf voor een relatie met de overheid geldt niet langer de erkenning
via de WEO maar het feit dat de particuliere opleiding gelijkwaardig is
aan een bekostigde (beroeps)opleiding. Dit betekent dat nog slechts een
gedeelte van het particulier onderwijs onder overheidstoezicht zal kunnen
vallen. Dit deel krijgt de publiekrechtelijke bevoegdheid om diploma's uit
te reiken die eenzelfde effect hebben als de diploma's in het reguliere
beroepsonderwijs. In het hoger onderwijs was deze ontwikkeling reeds in

gang gezet door het particulier onderwijs slechts de mogelijkheid te bieden
onder toezicht van de overheid te komen indien men erin zou slagen om

aangewezen te worden.

De concurrentie tussen het contractonderwijs van reguliere scholen en het
particulier onderwijs neemt toe. Het particulier onderwijs voelt dit als een
oneerlijke concurrentie omdat reguliere scholen gebruik kunnen maken van

gesubsidieerde voorzieningen. De mogelijkheden die de wetgeving sinds
enkele jaren voor het reguliere voortgezet onderwijs bevat om inde school-
organisatie contractactiviteiten uit te voeren, was slechts van symbolische
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waarde. De scholen boden die activiteiten reeds geruime tijd aan in aparte
rechtspersonen. Zij zijn dat na de invoering van de Wet op de contractactivi-
teitenblijven doen. Uit onderzoek is geblekendatonvoldoende zichtbestaat
hoe de commerci8le activiteiten van scholen zich verhouden met hun gesub-
sidieerde onderwijs.

116



HOOFDSTUK 4

De verhouding van het particulier onderwijs tot artikel
23 van de Grondwet

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe het (erkend) particulier
onderwijs zich verhoudt tot het onderwijsartikel (artikel 23) in de Grondwet.
Daarbij wordt in hoofdzaak aan twee aspecten van dat Grondwetsartikel
aandacht geschonken: de onderwijsvrijheid (en de mogelijkheid om door
het uitoefenen van toezicht beperkingen aan die vrijheid te kunnen stellen)
en de zorgplicht die voor de overheid ten opzichte van het particulier
onderwijs uitde Grondwet voortvloeit. De overige leden van hetonderwijs-
artikel komen zijdelings aan bod.

Allereerst zal in paragraaf 2 in algemene zin worden bezien in hoeverre
de bepalingen van het onderwijsartikel op het particulier onderwijs van
toepassing zijn. Het toezicht in het tweede lid van artikel 23 wordt in
paragraaf 3 besproken, waarna in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
(paragraaf 4) de zorgplicht uit het eerste lid aan bod komt.

2        In hoeverre is artikel 23 van de Grondwet van toepassing op
het particulier onderwijs?

De vraag ofartikel 23 van de Grondwet van toepassing is op het particulier
onderwijs is in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden. We moeten
die toepassing per onderdeel van het onderwijsartikel bezien. De onduidelijk-
heid over de werking van het Grondwetsartikel begint al bij het eerste lid.
In dat eerste lid wordt het onderwijs 'een voorwerp van de aanhoudende
zorg der regering' genoemd. Hieruit moet niet een onbeperkte zorgplicht
van de overheid voor alle mogelijke vormen van onderwijs geconcludeerd
worden. Dat zou de overheid onmogelijk waar kunnen maken. De
overheidsbemoeienis zal van verschillende factoren afhangen. Het volgen
van een bepaalde interpretatie van het eerste lid is onvermijdelijk. We
komen in het tweede deel van dit hoofdstuk daar op terug.

Met betrekking tot het tweede lid van het onderwijsartikel ('het geven
van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en voor wat
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bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar
de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en
ander bij de wet te regelen') kan zonder twijfel geconcludeerd worden dat
dit op heel het particulier onderwijs van toepassing is. In dat lid wordt de
vrijheid van onderwijs gewaarborgd en die is in ons recht op heel het
onderwijs van toepassing. De Hoge Raad heeft in 1957 in zijn Goudse
rijschoolhoudersarrest aan de onderwijsvrijheid een ruime werking gegeven
door onder het begrip 'onderwijs' in het tweede lid van het Grondwetsarti-
kel, vele vormen van onderwijs te rekenen: In dit arrest, het betrof hier
de vestiging van een autorijschool zonder gemeentelijke vergunning,
bepaalde de Hoge Raad dat

'het in algemene bewoordingen vervatte voorschrift (van het tweede lid van
artikel 23 van de Grondwet, HB) niet onderscheidt tussen verschillende vormen
van onderwijs, en ook de geschiedenis van zijn totstandkoming voor het maken
van zodanig onderscheid geen grond biedt'.2

De beperkingen die aan de vrijheid van het particulier onderwijs gesteld
mogen worden, zijn dus gebonden aan het tweede lid van het Grond-
wetsartikel. We zullen in de volgende paragraafzien watde (verschillende)
beweegredenen voor de wetgever waren om ten aanzien van het particulier
onderwijs slechts voor een vrijwillig toezicht te kiezen. De gehanteerde
argumenten waren door de jaren heen niet altijd eenduidig. De gevolgde
interpretatie van het tweede lid On.n. over wanneer toezicht op het onderwijs
mogelijk is) werd door de wetgever niet expliciet toegelicht.

Wat betekent de vrijwillige onderwerping van het particulier onderwijs
aan het overheidstoezicht voor de toepassing van de overige leden van het
onderwijsartikel? Deze leden betreffen, grofweg gezegd, de regeling van
het openbaar onderwijs (leden drie en vier), de eisen van deugdelijkheid
die de overheid aan het uit de openbare kas bekostigde onderwijs mag stellen
(leden vijf en zes) en de gelijke bekostiging van het bijzonder en openbaar
onderwijs (lid zeven). On(tanks het feit dat deze leden van het onderwijsarti-
kel vooral betrekking hebben op het door de overheid bekostigd onderwijs,
zijn ze toch maatgevend voor het optreden van de wetgever ten aanzien
van het particulier onderwijs. We doelen met name op de bepalingen met
betrekking tot de deugdelijkheidseisen (de leden vijf en zes). De wettelijke
bepalingen, waaraan het particulier onderwijs zich weliswaar slechts vrijwil-

1    HR, 10 december 1957, NJ 1958, 176.
2    Zie tevens uitspraak Kantonrechter Assen, 30-5-1959, NJ 1959, 634, die in verband met

zweefvliegcursussen dezelfde bewoordingen gebruikt.
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lig onderwerpt, zijn aan te merken als inrichtingsvoorschriften die gelden
als deugdelijkheidseisen: De wetgever moet zich aan de beperkingen
houden die de leden vijfenzes vanhetonderwijsartikel hem met betrekking
tot het stellen van deugdelijkheidseisen opleggen.

De mogelijkheid om deugdelijkheidseisen aan het 'geheel of ten dele uit de
openbare kas te bekostigen onderwijs' te stellen is met de pacificatie in de
Grondwet gekomen. De wetgever zal bij het stellen van deze eisen ten aanzien
van het bijzonder onderwijs de vrijheid van richting in acht moeten nemen.

Welk 'bijzonder onderwijs' had de Grondwetgever in 1917 op het oog met
betrekking tot het vijfde en zesde lid? Het is aannemelijk dat hij doelde
op het bijzonder onderwijs dat door de overheid gesubsidieerd werd. De
redactie van de beide leden duiden daar reeds op (het betreft hier onderwijs
dat geheel of ten dele uit de openbare kas wordt bekostigd) en de (gelijke)
bekostiging van het bijzonder onderwijs was het centrale discussiepunt
tijdens de Grondwetsherziening van 1917.4 Aan het niet door de overheid
bekostigde private onderwijs zoals we dat nu kennen, werd toentertijd geen
aandacht geschonken. De schoolstrijd betrof vooral het bijzonder (lager)
onderwijs dat onderwijs verzorgde volgens de toenmalige Schoolwetten
en als zodanig concurreerde met het openbaar onderwijs.5

Sommigen beweerden ten tijde van de Grondwetsherziening van 1917 dat de
deugdelijkheidseisen uit het vijfde lid, ondanks dat zij ook voor het openbaar
onderwijs gelden, uitsluitend voor het bijzonder onderwijs van toepassing zouden
zijn. 6

3        Zie  ook  Drop  (1985), pp. 183-184 en Hermans/Backx/Pors  (1993),  p.  51.
4      Zie Handelingen over de Herziening der Grondwet, uitgegeven onder toezicht van mr. J.B.

Kan, deel I, 's-Gravenhage 1918, p. 543.
5 Savornin Lohmann zei het als volgt: 'Beiderlei soort van scholen gelijkelijk geschikt voor

de volksopvoe(ling', A.F. de Savornin I,ohmann, 'De Schoolstrijd heropend', Wageningen
1905, p. 3.

6       Het derdelidzoutoereikendgeachtmoetenwordenommetdeugdelijkheidseisentenopzichte
van het openbaar onderwijs te kunnen optreden. Huart stelde dat de woorden 'geheel of
ten deele' in het vijfde lid in verband staan met de bewoordingen van het zevende lid, dat
van de vergoeding van de kosten van het bijzonder onderwijs handelt: 'Bij algeheele
bekostiging heeft men gedacht aan het algemeen vormend lager onderwijs, bij gedeeltelijke
aan de imperatiefvoorgeschreven verleening van bijdragen aan bijzonder algemeen vormend
middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, alsmede aan de niet door de Grondwet bevolen,
maar aan het inzicht van den wetgever overgelaten subsidieering van alle overig bijzonder
onderwijs. Juist echter in verband met deze klaarblijkelijke bedoeling had men wijs gedaan
omhetopenbaar onderwijs in het vijfde lid niette vermelden': F.J.A. Huart, Grondwetsher-

ziening 1917 en 1922, Arnhem 1925, p. 371.
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Het ligt voor de hand dat de overheid de beperkingen die de Grondwet
haar ten aanzien van het door haar bekostigd onderwijs oplegt, in acht dient
te nemen ten aanzien van het niet door haar bekostigd onderwijs. De vrijheid
van onderwijs gebiedt haar dit. 7

In het vervolg van dit hoofdstuk zal allereerst stilgestaan worden bij het
toezicht uit het tweede lid van het onderwijsartikel. Daarbij staat de vraag
centraal welke mogelijkheden de overheid had en heeft om, rekening
houdend met de grondwettelijke bepalingen daaromtrent, een wettelijk
toezicht op het particulier onderwijs in het leven te roepen. We kiezen in
dithoofdstuk ervoor- in tegenstelling totde volgorde van het onderwijsar-
tikel - om allereerst de mogelijkheden van het uitoefenen van toezicht
uit het tweede lid te bespreken en daarna de zorgplicht voor de overheid
uit het eerste lid. Dit vloeit voort uit het feit dat de wijze waarop de
overheid toezicht op het particulier onderwijs meende te kunnenuitoefenen,
bij de totstandkoming van wetgeving een belangrijk punt was.  Om die
redenering te kunnen betrekken bij de vraag of de overheid zorg moet
uitoefenen voor het particulier onderwijs, behandelen we hier eerst de
mogelijkhedenvanhetrijkstoezicht. Deoorsprong vande toezichtsbepaling
in het onderwijsartikel zal daartoe allereerst onderzocht worden.

3       Het toezicht op het particulier onderwijs

3.1 Het ontstaan van de toezichtsbepaling in het tweede lid van het

onderwijsanikel

Het  tweede  lid  is  in  1848  in het onderwijsartikel gekomen. Het vestigde
de onderwijsvrijheid en beslechtte de eerste fase van de schoolstrijd voor
het bereiken van die vrijheid. Het ging er vooral om dat burgers de vrijheid
zouden krijgen om zonder toestemming van de overheid een school op te

7      Door deze opvatting is de redenering van de regering in de memorie van toelichting op het
WEISO-voorstel te verklaren die luidde dat voor een wettelijke regeling gekozen werd in
plaats van een (zelfstandige) algemene maatregel van bestuur, omdat zo'n amvb zich niet
verdraagt met de in het grondwetsartikel gestelde regel dat deugdelijkheidseisen bij wet
geregeld moeten worden: TK, zitting 1969-1970, 10658, nr. 3, p. 5, r.k. Naar het zich
laat aanzien heeft de regering hiermee de redenering van de Raad van State gevolgd die
in zijn advies reeds had gesteld dat 'een regeling van deugdelijkheidseisen en daarmede
verband houdend toezicht,  bij wet wordt vastgesteld'.  In de memorie van toelichting  is de
verbinding met het toezicht vervallen. Zie advies Raad van State nr. 54, d.d. 20 april 1966,
archief ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

120



Artikel 23 Grondwet

richten. 8 De bemoeienis  van de overheid  met het onderwijs  had  aan  het
einde van de  18de eeuw met de komst van de Bataafse Republiek een heftige
impuls gekregen. Het ontstaan van de eenheidsstaat maakte een uniformering
van regels mogelijk. De Staatsregeling van 1798 schreef in artikel 60 voor
dat 'De Maatschappij wil dat de verlichting en de beschaving onder hare
Leden zoveel mogelijk bevorderd worde'. Het instrument van het toezicht
zou daarbij belangrijk zijn. De Agent voor Nationale Opvoeding, J.H. Van
der Palm, richtte zich in de eerste Schoolwet van 1801 vooral op een
deugdelijk toezichtsapparaat van departementaal werkende schoolopzieners:
In de Schoolwet van 1806, die tot 1857 het lager onderwijs zou regelen,
werd al meteen in artikel   1   gesproken  over  het  toezicht.w De overheid
toonde in de eerste helft van de 19de eeuw uitsluitend interesse in het bevor-
deren en verbeteren van het openbaar onderwijs dat het karakter moest
hebben van een algemene, gemengde staatsschool waarop mensen van alle
gezindten terecht moesten kunnen. 11 Instellingen van bijzonder onderwijs
konden slechts na een vergunning van de overheid opgericht worden. Bij
het verlenen van die vergunning speelde de schoolopziener een belangrijke
rol.12 Deze oefende ook het toezicht uit over het bijzonder onderwijs.13

8  Zie Van der Pot/Donner/Prakke (1989), p. 363, Drop (1985), pp. 157-158 en Her-
mans/Backx/Pors (1993), p. 30.

9     Zie voor een uitgebreide studie van het ontstaan van het schooltoezicht in deze tijd: N.L.
Dodde, Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek, Groningen 1968.

10  Artikel 1, Wet van 3 april 1806, Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de
Bataafsche Republiek: 'Hetbijzonderopzigtoverdenstaatendeinrigtingderlagere scholen,
als mede over geheel het lager Onderwijs, is, onder het oppertoezigt van den Raadspen-
sionaris, of van den Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken namens denzelven, en
onder toeverzigt van het Departementaal en Landschaps Bestuur, alomme in dit Gemenebest,
opgedragen aan Personen, onder den Naam van Schoolopzieners, welke ( waar zulks vereist
wordt) dit opzigt oefenen onder medewerking van of gecombineerd met andere Personen
en  Commissien of Collegien naar  den  Aard den Scholen'.

11 Het onderwijs had door de overheersende invloed van predikanten een sterk protestants
karakter. Scholten noemt het 'verlicht Protestansch', dat vooral streefde naar verbroedering
tussen katholiek en protestant, naar een vereniging van noord en zuid: L.W.G. Scholten,
Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 1848, Utrecht, 1928, p. 37.

12   Artikel 12 Schoolwet van 1806. De vergunning zou worden afgegeven door het departe-
mentaal, landschaps-of gemeentebestuur, 'na vooraf gevraagde inlichting en bedenkingen
van den Schoolopziener  van het District  of de Plaatselijke Schoolcommissie'.

13     Artikel 13 vanhetReglement voorhet Lager Schoolwezenen Onderwijsbinnende Bataafsche
Republiek. Het ging hier om het bijzonder onderwijs eerste Klasse, dat uitging van een
diaconie, een godshuis (een instelling van weldadigheid uitgaande van een kerkelijke
gemeente), de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, of een ander gesticht (stichting) of
ook wel van particulieren. Naast de eerste Klasse bestond er bijzonder onderwijs tweede
Klasse welke in stand werd gehouden door schoolgelden eWof kostpenningen: Her-
mans/Backx/Pors (1993), p. 20.
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De schoolopzieners droegen er met name zorg voor dat de onderwijzers - ook
in het bijzonder onderwijs - in het bezit zoudenzijnvan 'een ofmeer voldoen-
de Getuigschriften van goed burgerlijk en zedelijk gedrag'14 Zij konden dat
verkrijgen door het afleggen van een examen waarin zij in bekwaamheid en
geschiktheid werden getoetst  en in 'Zedelijke en Godsdienstige denkwijze'. 15

Zo had de overheid toezicht op heel het onderwijs. Zij beschouwde eigenlijk
al het onderwijs als 'openbaar' in de zin dat het openbaar gegeven werd. Zo
interpreteerde zij ook de Grondwet waarin vanaf 1815 stond: 'Het openbaar
onderwijs is een aanhoudend voorwerp van zorg der Regeering. (...)'.16

De druk vanuit confessionele kringen om zonder beperkende voorwaarden
en toestemming van de overheid een school te mogen oprichten, leidde
uiteindelijk in 1848 tot het waarborgen van de onderwijsvrijheid in de
Grondwet. Dat gebeurde door het opnemen in het onderwijsartikel van de
volgende bepaling:

'het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en boven-
dien, voor zover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en
ander  door  de  wet te regelen'. 17

Omdat de beperkingen die in deze zinsnede aan het toezicht worden gesteld
later van groot belang zijn voor een goed begrip van het optreden van de
wetgever ten opzichte van hetparticulier onderwijs, wordt nader stilgestaan
bij de totstandkoming van deze formulering.

In het voorstel van de zogenaamde 'Negenmannen' in 1844 om te komen
tot een algehele Grondwetswijziging werd ten aanzien van het onderwijs
het volgende voorgesteld:

14    Artikel 6 Verordening op het afnemen en afteggen der Examens van degenen, welke Lager
Onderwijs begeeren te geven in de Bataafsche Republiek.

15 Zie artikel 16 Schoolwet en artikelen 7 en 8 Verordening.
16     Scholten (1928), p. 47. Donner (1978), p. 7 en S.C. den Dekker-Van Bijsterveld, Het juiste

onderscheid, School en Wet, jrg. 33/68, nr. 1, januari 1988, pp. 11 e.v. Overigens verkeerde
het bijzonder onderwijs in een slechte toestand. Ter Gouw beschouwt de 'volkomen vrijheid,
waarin zij geleefd hadden' als oorzaak van 'den ellendigsten toestand' waarin zij zich
bevonden. Hij citeert Van den Ende die gezegd zou hebben dat het bijzonder onderwijs 'veelal
de laatste toevlugt is voor onderwijzers, wien het niet had mogen gelukken bij eenige
Openbare school geplaatst te worden': J. Ter Gouw, Beknopt historisch overzigt van onze
Nationale Schoolwetgeving, Amsterdam 1862, pp. 36-37.

17   Artikel 194, vierde volzin van de Grondwet uit 1848.
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'de inrigting van het publiek onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen,  door de wet geregeld'.

18

De sporen van de wens om de onderwijsvrijheid in de Grondwet op te
nemen zijn daarin nog niet herkenbaar. Een Staatscommissie voegde echter
in 1848 in haar voorstel aan de zinsnede van de Negenmannen de belangrijke
bepaling toe:

'het geven van onderwijs is vrij, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid
des onderwijzers  en het toezigt der overheid, beide door de wet te regelen'.

Wat opvalt is dat de commissie niet repte over 'zedelijkheid' en dat in de
toelichting op het voorstel vooral gesproken werd van de vrijheid om 'te
onderrichten' weliswaar onder de voorwaarde,

'dat   hij,   die van onderwijs zijn beroep wil maken,    aan die proeven   van
bekwaamheid en aan zoodanig toezicht onderworpen zij, welke aan het publiek
eenige zekerheid schenken, dat de hoogste belangen van het opkomend geslacht
niet aan onwaardige handen worden toevertrouwd'. 19

Evenmin bevatte het voorstel een beperking van het toezicht naar soort
onderwijs. Het onderzoek naar de bekwaamheid gold in het voorstel voor
heel het onderwijs. De regering bracht daar in haar voorstel in 1848 de
beperking in die nog tot 1972 in de Grondwet zou blijven staan: het onder-
zoek naar bekwaamheid en zedelijkheid zou slechts toegestaan worden ten
aanzien van onderwijzers in het algemeen vormend lager en middelbaar
onderwijs. 20

Buijs verbaasde zich over deze beperking en vond dat die zowel door de regering
als door de Kamer ten tijde van de totstandkoming van het grondwetsartikel
in 1848, onvoldoende beargumenteerd werd. Buijs haalde Thorbecke aan die
vermoedde dat de verandering ten gunste van enkele inrichtingen, met name
de seminaria, 'gedachtenloos' zou zijn 'binnengeslopen'.2' De beperking werd

18    J.T. Buijs, De Grondwet, Toelichting en kritiek, Arnhem 1887, Tweede Decl, vierde stuk,
p. 760.

19  Buijs (1887), p. 761 en Handelingen Staten-Generaal, TK, 1847-1848, p. 473.
20     Artikel 224 vanhet Wetsontwerp X betreffende hetonderwijs en het armenbestuur, ingediend

op 19juni  1848, als onderdeel van de algehele herziening van de Grondwet. In totaal werden
12 wetsontwerpen ingediend.

21    Buijs (1887), pp. 761-762. Ook Scholten haalt Thorbecke aan wanneer hij stelt dat het 'niet
gewaagd is te veronderstellen, dat Roomsche invloed op deze wijze de klein-seminaries en
groot-seminaries heeft onttrokken aan staatsinvloed', Scholten (1928), pp. 134-135. Zie
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dus vooral gezien als een verbod voor de overheid om zich te zeer te bemoeien
met het hoger onderwijs.

De discussies richtten  zich  in 1848 voornamelijk  op het vestigen  van  de
vrijheid van onderwijs. Een meerderheid in de Kamer was slechts bereid
die vrijheid te aanvaarden indien in de Grondwet, net als in die van 1815,
de aanhoudende zorg van de regering voor het openbaar onderwijs,
opgenomen zou worden.22 De tegemoetkoming van de regering om dit
op te nemen bleek echter nog niet voldoen(le om de vrijheid mogelijk te
maken. Tevens werd de garantie gevraagd dat in iedere gemeente van
overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs zou zijn.23 De regering
toonde zich hiertoe bereid nadat duidelijk was geworden dat daarmee niet
bedoeld werd dat er in elke gemeente een openbare school moest komen. 24

Uiteindelijk werd in de Grondwet opgenomen dat er 'overal in het Rijk
van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven'.25

Ten tijde van de totstandkoming van de bepaling van het toezicht in
het onderwijsartikel werd hoofdzakelijk over het onderzoek naar de be-
kwaamheid en de zedelijkheid gesproken. Dat werd beschouwd als d6
beperking die aan de vrijheid gesteld mocht worden.26 Aan de mogelijkheid
om los van dit onderzoek, toezicht uit te oefenen, werd weinig aandacht
besteed. In verschillende voorstellen werd wel een zelfstandige plaats inge-
ruimd voor het toezichtsbegrip, nAAst het onderzoek naar de bekwaamheid
en de zedelijkheid van de onderwijzers.

Reeds in het voorstel van de Staatscommissie werd gesproken over 'onderzoek
en het toezigt, beide door de wet te regelen'.  En ook in het regeringsvoorstel
en in het uiteindelijke grondwetsartikel werd gesproken van'toezigt, en boven-
dien...het onderzoek,  het een en ander door de wet te regelen'.  Er  is dus van
begin af aan bedoeld om naast het onderzoek een algemeen toezichtsrecht op
het onderwijs mogelijk te maken.

ook Donner (1978), p. 18.
22   De regering had die zorg wel geregeld in artikel 226 van het voorstel met betrekking tot

het  armbestuur.
23 HandelingenTK, 1847-1848, Voorlopig Verslag, p. 473 en memorie van antwoord, p. 568.
24 Idem, Verslag van de Rapporteurs, p. 600.
25   Nota van Wijziging, p. 626. Zie ook Hermans/Backx/Pors (1993), p. 31.
26    Memorie van toelichting: 'Tegenover dat openbaar onderwijs, van het gezag uitgaande, zal

overstaan het regt der ouders om naar hunne begrippen de opvoeding hunner kinderen te
regelen, en de ontwikkeling van hun verstand toe te vertrouwen aan hen, die, geheel

onafhankelijk van het gezag, met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid
tot het geven van onderwijs hebben verkregen'.
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Wat de grondwetgever precies met het begrip 'toezicht' bedoelde toen hij
dat in 1848 introduceerde, bleef onduidelijk.27 Vast stond dat de inspectie
belast zou worden met de uitoefening van het toezicht: de schoolopzieners
waren in dat opzicht reeds een bekend fenomeen. Maar wat precies de
inhoud van hun toezicht zou moeten zijn, stond niet vast. De regering sprak
van een 'billijk toezigt der overheid'28 dat in de Kamer gecorrigeerd werd
door aan te duiden dat er sprake zou moeten zijn van een 'nauwlettend
toezigt'.29 Buijs interpreteerde de Grondwet zo dat naast het onderzoek,
het toezicht zich over alle takken van het onderwijs zou moeten uitstrekken,
dus ook over het hogere. Met het toezicht, zo redeneerde hij, wordt
'ongetwijfeld' niets anders bedoeld dan toezicht op 'het onderwijs en de
onderwijzer'.30 Scholten concludeert dat het toezicht bedoeld zou zijn om
staatsgevaarlijke theorie8n te weren. 31

Tijdens de voorbereiding van de Grondwetsherziening van 1983 is wel opgemerkt
dat het toezicht op het onderwijs ten doel heeft te waarborgen dat de uitoefening
van het grondrecht blijft binnen de grenzen die door de algemeen in de samenle-
ving geldende rechtsregels zijn getrokken.32 Donner beweert dat uit de wor-
dingsgeschiedenis van het artikel genoegzaam duidelijk is geworden dat het
toezicht niet preventief, maar slechts repressief mag werken. Het zou anders
de vrijheid te zeer frustreren. 33

De wetgever zal uitkomst moeten bieden over wat onder toezicht wordt
verstaan. De Grondwet schrijft immers voor dat het toezicht en het
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid ('een en ander') bij wet
geregeld moet worden.34 In de meeste onderwijswetten zijn bepalingen

27 Door beide elementen in het tweede lid te noemen (toezicht an onderzoek) heeft de
Grondwetgever wel aangegeven dat het 'toezicht' slechts een beperkte werking toekomt:
zou dat niet het geval zijn dan had men niet de bijzondere bevoegdheid tot het onderzoek
hoeven op te nemen.

28   Handelingen TK, 1847-1848, Memorie van Toelichting, p. 354.
29 Idem, Voorlopig Verslag, pp. 472-473.
30  En dus had de wetgever ten onrechte in 1876 in de Hoger Onderwijswet het toezicht op

dit onderwijs niet geregeld: Buijs, p. 777.
31  Scholten (1928), p. 131.
32   Staatscommissie Cals Donner, tweede rapport, pp. 45,67 en 68. Het toezichtsbegrip zou

in beperkte zin opgevat moeten worden. Het zou echter niet gemist kunnen worden, aangezien
ten aanzien van het gehele terrein van het ondenvijs enigerlei wijze van controle mogelijk
dient te zijn. Zie ook: Zitting 1970-1971, 11101, nr. 3, p. 1,1.k, en Drop (1985), p. 266.

33   Donner (1978), p. 23. Zie ook HR 17-12-1934, NJ 1935, pp. 392-395.
34  Zie Th. Storimans, De betekenis Van de toezichtsbepaling in het onderwijsartikel van de

Grondwet van 1848, in Onderwijsrecht 2, klystad 1985, pp.  il en 17. Ook Gielen merkt
op dat 'wat nu precies met toezicht werd bedoeld, karl uit de geschiedenis van de totstand-
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opgenomen waarin het toezicht wordt opgedragen aan de minister die het
uit laat voeren door de inspectie.

35

Voorlopig kunnen we uit de discussies van de vorige eeuw concluderen
dat het begrip 'toezicht' een zelfstandige betekenis heeft naast het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leerkrachten. De Grondwet-
gever heeft niet aangegeven wat precies onder dat zelfstandige toezicht moet
worden verstaan. Uit hetkarakter vande vrijheid vanonderwijs vloeit voort
dat het toezicht als zodanig nooit mag leiden tot een preventief verbod tot
het uitoefenen van onderwijs.36 De wetgever zal telkens dienen aan te
geven hoe het toezicht wordt ingevuld.

De Grondwetgever had met betrekking tot het onderzoek naar de
bekwaamheid en zedelijkheid de beperking aangebracht dat dit alleen maar
mocht plaatsvinden ten aanzien van het algemeen lager en middelbaar
onderwijs. Deze beperking werd nog tot 1972 gezien als belemmering om
op te kunnen treden tegen misstanden in het particulier onderwijs. 37

3.2 Het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid

De docenten in het erkend onderwijs onderwerpen zich aan bekwaamheidsei-
sen. In hoeverre biedt de geschiedenis van de totstandkoming van de toe-                '
zichtsbepaling enige duidelijkheid over wat de Grondwetgever in het tweede
lid met het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid heeft be-
doeld?

In het voorstel van de Staatscommissie van 1848 werd slechts over het
onderzoek naar de bekwaamheid gesproken en was er geen sprake van een
onderzoek naar de 'zedelijkheid'. De regering voegde het begrip  in haar
voorstel toe en het werd vervolgens zonder noemenswaardige discussie door
het parlement overgenomen. Er was blijkbaar consensus over het hanteren
van dit begrip.

Reeds in de Schoolwet van 1806 werd aan docenten de eis gesteld dat zij een
goed burgerlijk en zedelijk gedrag door een of meer voldoende getuigschriften

koming  van de grondwetswijziging  van  1848 niet worden opgernaakt', W.J.G.M. Gielen,
Het wondere ambt, Nijmegen, 1984, p. 14. Volgens Akkermans is ook uit latere kamerde-
batten niet duidelijk geworden wat de taak van de overheid op onderwijsgebied inhoudt:
P.W.C. Akkermans, Onderwijs als constitutioneel probleem, Alphen aan den Rijn/Brussel
1980, p. 41.

35   Zie o.a. de artikelen 5 Wet op het basisonderwijs (WBO), 113 WVO en 5.1 WHW.
36   Ook met een repressief verbod zal de overheid terughoudend moeten zijn.
37 Directe aanleiding voor de Grondwetsherziening van 1972 vormde de misstanden in de

(particuliere) autorijscholenbranche.
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konden bewijzen.18 Het zedelijk gedrag zou voorafgaand aan het examen
getoetst worden door hen 'op eene eenvoudige wijze te ondervragen en met
denzelven in een gemeenzaam gesprek te treden, zoo veel mogelijk trachten
te ontdekken deszelfs Zedelijke en Godsdienstige denkwijze en beginselen,
(...)'.39 Hier werd de zedelijkheid in relatie met de godsdienstigheid gebracht.
Dat is voor die tijd ook logiseh: kinderen moesten opgeleid worden tot
'christelijke deugden' en'christelijke deugdsbetrachting'.w Met de zedelijkheid
werd vooral het gedrag bedoeld. Groen van Prinsterer had in de Kamer reeds
in 1840 van een 'toezicht onder waarborg van kunde en gedrag' gesproken.
En ook in de toelichting op het voorstel van de Staatscommissie in 1848 stond,
ofschoon de zedelijkheid niet met zoveel woorden werd genoemd, dat het
toezicht er toe moest bijdragen dat 'de hoogste belangen van het opkomend
geslacht  niet in onwaardige handen worden toevertrouwd'.

In latere onderwijswetgeving werd het onderzoek naar de zedelijkheid
vertaald in de verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet
op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag. 41

De wetgever wist zich niet altijd goed raad met het begrip 'zedelijkheid'.
Ten tijde van de Grondwetsherziening van 1972, die de mogelijkheid
uitbreidde om het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid te
verrichten naar bij de wet aan te wijzen vormen van onderwijs, vroegen
verschillende kamerfracties zich af of het begrip 'zedelijkheid' nog wel
op zijn plaats was. Het begrip werd geassocieerd met een normbesef dat
juist in de jaren zestig en zeventig sterk ter discussie stond.42 Tijdens de
debatten werd tevens gestoeid met de vraag wat zedelijkheid nu eigenlijk
inhield. Het kamerlid Van Schaik kreeg enige bijval met zijn definitie dat
het begrip toeziet op 'het maatschappelijk gedrag in verband met zijn taak
als  onderwijzer'.43  Met deze, overigens  nog vage omschrijving werd het
begrip enigszins ontdaan van zijn ethische lading. Datzelfde probeerde het

38  Artikel 13 Schoolwet en artikel 6 van de Verordening op het afnemen en afleggen der
Examens vandegenen, welke LagerOnderwijsbegeerentegeven indeBataafscheRepubliek.

39  Artikel 8 Verordening.
40  Artikel 22 Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafsche

Republiek en artikel 11 Verordening 'Maatschappelijke' deugden werden geacht deel uit
te maken van de 'christelijke'.

41     Wet van 15 augustus 1955, Stb. 395. ZieH.L.C. Hermans, De verklaring omtrent hetgedrag
en de onderwijswetgeving, in: School en Wet, jrg. 35/70, pp. 144 e.v.

42 Het handhaven van het begrip 'zedelijkheid' vormde bijna het uitsluitende discussiepunt tijdens
de parlementaire behandeling van de Grondwetsherziening. Zie o.a. Zitting 1970-1971, 11101,
nr. 4, pp. 2-3, plenaire behandeling Tweede Kamer, Handelingen II, 16 februari 1971, pp.
2788-2801 en Eerste Kamer, Handelingen I, 10 maart 1971, pp. 823-843.

43  Handelingen TK, zitting 1970-1971, p. 2790.
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Eerste kamerlid Schelfhout die stelde dat de beantwoording van de vraag
wat zedelijkheid nu is, alleen te vinden is,

'wanneer men uitgaat van en erkenning geeft aan het feit, dat het onderwijs
een sociale functie is, een functie van de samenleving. Dat wil zeggen voortko-
mend uit de levensbehoefte van die samenleving en daarop wederom ook gericht:
dat is het geheel van menselijke verhoudingen. Juist die maatstaven zullen
moeten worden gevonden, die men kan samenvatten in het begrip zedelijkheid,
waarmede enig verantwoord oordeel mogelijk is over de geschiktheid van een
persoon om onderwijs te geven'.44

Opmerkelijk is dat Schelfhout het begrip 'geschiktheid' gebruikte. Tijdens
de parlementaire behandeling van het onderwijsartikel in 1848 was vanuit
de Tweede Kamer gevraagd of het begrip 'geschiktheid' niet toegevoegd
moest worden aan de te onderzoeken eigenschappen van de onderwijzers.
De regering verwierp die gedachte krachtig en met succes:

'door dat te doen zou men de deur openzetten aan volstrekte willekeur, vermits
daaromtrent zoovelegevoelens kunnenbestaanals erbeoordelaarszullen zijn'.45

Tijdens de kamerdebatten van de Grondwetsherziening van 1972 werd door
de regering het betrekkelijke belang voor het bekostigd onderwijs van het tweede
lid benadrukt. Indien de Kamer vond dat in het tweede lid niet langer sprake
zoumoeten zijn vanhetstellenvanzedelijkheidseisen, zou datnog nietuitsluiten
dat dit soort eisen toch gesteld kunnen worden: sinds 1917 zou de wetgever
deze eisen immers via het stellen van bekostigingsvoorwaarden kunnen opleggen.
Met andere woorden: voor het bekostigd onderwijs kan dat tweede lid gemist
worden.46

'De ondergetekenden merken op, dat bij het vervallen van het zedelijk-
heidsonderzoek in de voorgestelde bepaling de overheid bevoegd blijft om ten
aanzienvanhetvanoverheidswegegegevenopenbaaronderwijszedelijkheidsei-
sen en nadere regels te stellen. Voor wat betreft het bijzonder onderwijs blijft
het mogelijk zodanige voorwaarden te stellen hetzij als subsidievoorwaarde,
hetzij als voorwaarde voor de erkenning vandoorbijzondere scholenuitgereikte
diploma's. Het schrappen van bedoeld zedelijkheidsonderzoek in de voorgestelde
bepaling zal echter praktische consequenties kunnen hebben voor die instellingen

44  Handelingen EK, zitting 1970-1971, p. 828.

45    Buijs (1887), pp. 765-766. Het Tweede kamerlid Roethof haalde tijdens de debatten over
de Grondwetsherziening van 1972 deze passage aan om aan te tonen dat het gevaar van
willekeur ook bestaat bij een vaag begrip als zedelijkheid: hij pleitte ervoor om het begrip
te laten verdwijnen: Handelingen TK, zitting 1970-1971, p. 2799,1.k.

46   Zie ook de Conclusie van Advocaat-Generaal Loeffbij het Goudse Rijschoolhoudersarrest,
NJ 1958, 176.
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van bijzonder onderwijs die geen subsidie en geen erkenning van diploma's
genieten'.47

Dat de eis van bekwaamheid gesteld moest worden aan hen die onderwijs
geven, heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan. Zoals opgemerkt kende
de Wet van 1806 reeds een onderzoek naar de bekwaamheid van docenten.
Het in het bezit moeten hebben van een 'acte van bekwaamheid' was een
belangrijk instrument om de overheidszorg te laten bijdragen tot een betere
kwaliteit van het onderwijs.48 In de onderwijswetten is de bekwaamheidseis
vertaald in bevoegdheidseisen waaraan een leerkrachtdient te voldoen door
het in bezit hebben van bepaalde diploma's.

Dat het tweede lid nog tot 1972 als een belemmering werd gezien om
toezicht op het particulier onderwijs uit te oefenen is, wanneer men het
toezicht slechts opvat als het mogen stellen van bekwaamheidseisen, te
begrijpen. Daarmee oordeelde de wetgever zich niet bevoegd de mogelijk-
heid te verruimen om bekwaamheidseisen te stellen aan docenten van andere
onderwijssoorten dan die in het tweede lid genoemd werden. In 1905 had
hij dat wel gedaan ten opzichte van het hoger onderwijs. De zogenaamde
Wet-Kuyper had het mogelijk gemaakt dat bijzondere universiteiten door
de overheid aangewezen zouden worden opdat zij aan hun diploma's het
effectus civilis konden verbinden.49 Tot de vereisten waaraan zo'n
bijzondere universiteit moest voldoen behoorde ook de bevoegdheidsverkla-
ring van docenten.50 Met de Wet-Kuyper werd de restrictie van het tweede
lid, die er waarschijnlijk ingekomen was om het bijzonder hoger onderwijs
tebeschermen, zodanig geYnterpreteerd datereen onderwijsvorm onderge-
bracht werd die niet in dat lid genoemd was.

Het werkingsgebied van het onderwijsartikel is vaker door interpretatie
uitgebreid. Zo werd het zevende lid, waarin de financiele gelijkstelling beperkt
wordt tot het lager onderwijs, uitgebreid tot alle andere sectoren van het
onderwijs, zonder dat de tekst van het artikel gewijzigd werd. Tevens werd
het zevende lid zo geinterpreteerd dat de vrijheid van richting ook geeerbiedigd
dient te worden bij de bekostigingsvoorwaarden, terwijl daarvan slechts sprake

47 Zitting 1970-1971, 11101, nr. 5, p. 2, r.k. Tijdens de plenaire debatten werd door regering
en kamerleden dit argument herhaald: zie handelingen TK, zitting 1970-1971, p. 2798, r.k.
(ministerBeernink)enhandelingenEK, zitting 1970-1971, p. 824,1.k. (kamerlid Boukema).

48  Scholten (1928), pp. 35-36.
49  Wet van 22 mei 1905, Stb. 141.
50     Donner  (1978),  p. 65. Donner rechtvaardigt de inbreuk op de Grondwet  met  het  feit  dat

instellingen  er zich vrijwillig aan onderwierpen:  pp.  60-61.
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is bij het stellen van deugdelijkheidseisen in het vijfde lid." En ten tijde van
de Grondwetsherziening van 1887 vond een interpretatie van het onderwijsartikel
plaats waardoor zonder herziening van het artikel aanvaard werd dat rijkssubsidie
aan het bijzonder lager onderwijs mogelijk werd.52

3.3 De interpretatie van het toezichtsbegrip bij de totstandkoming van

de WEISO en de WEO

Omwille van de regeling van autorijscholen werd uiteindelijk een wijziging
van de Grondwet bij het parlement aanhangig gemaakt.53 Hierdoor zou
de wetgever voortaan kunnen aanwijzen voor welke vormen van onderwijs
hij het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid der onderwijzers
nodig zou achten. Deze eisen zouden dus niet langer beperkt hoeven te
blijven tot het lager en middelbaar onderwijs. Overigens werd door de
regering in de memorie van toelichting niet alleen de problematiek van de
autorijscholen genoemd als reden voor de Grondwetsherziening; ook ten
aanzien van het schriftelijk onderwijs zou de behoefte gevoeld kunnen
worden om eisen aan de docenten te stellen.54

De wetgever heeftde mogelijkhedendie de Grondwet vanaf 1972 bood,
niet aangegrepen om het toezicht op het particulier onderwijs verplicht op
te leggen: de wettelijke regeling die hij ontwierp bood slechts de moge-
lijkheid het toezicht vrijwillig te aanvaarden.

Deze keuze van de wetgever is opvallend. Ten tijde van de discussies in de
jaren zestig over het toezicht op het particulier onderwijs werd de opvatting
gehuldigd dat men een verplicht toezicht het meest wenselijke vond, maar dat
de Grondwet dat niet toestond. Daarom moest men volstaan met een vrijwillig
toezicht. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel dat het vrijwillig

51 P.W.C. Akkermans, Commentaar op artikel 23 Grondwet, in: Akkermans/Koekkoek, De
Grondwet, Zwolle 1992, pp. 381-382, idem: B.P. Vermeulen, De Tijdelijke Wet
Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO), Zwolle 1994, p. 25 en Hermans/Backx/Pors (1993),
p. 48.

52    Hermans/Backx/Pors (1993), pp. 39-41. De MO-wet van 1863 stond reeds rijksbekostiging
toe: zie artikel 2 van die wet.

53 Zitting 1970-1971, 11101, nrs. 1-2, ingediend op 15 januari 1971. In de Kamer was veel
kritiek dat het nahet arrest van de HR nog bijna 13 jaarmoest duren voordat het wetsvoorstel
werd ingediend. De regering had het voorstel mee willen nemen in de algehele grondwets-
herziening inzake de grondechten. De Tweede Kamer wilde het hiervoor ingediende
wetsvoorstel (11051) niet meer voor de verkiezingen van 1971 behandelen. De noodzaak
om het onderwijsartikel te wijzigen opdat er regelend opgetreden kon worden tegen
autorijscholen, werd in de Kamer w61 gevoeld, waarna het voorstel met betrekking tot het
onderwijs, op verzoek van de Kamer, apart werd ingediend.

54  TK, Zitting 1970-1971, 11101, nr. 3, p. 1, r.k.
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toezicht op het schriftelijk onderwijs regelde, beweerde de regering in 1970
nogdat 'dittoezichtuiteraarddegrondwettelijke vrijheid vanonderwijs onverlet
dient te laten en kan derhalve slechts toepassing vinden op instellingen die
hieraan vrijwillig hun medewerking verlenen'.s

Tot een uitvoerige studie van de constitutionele aspecten van het toezicht
kwam het in deze periode overigens niet. De commissie die de meest wense-
lijke vorm van toezicht op het schriftelijk onderwijs moest onderzoeken
en die in 1964 aan de minister adviseerde een rijkstoezicht in het leven
te roepen, ging er van uit dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs
ertoe moest leiden dat de instellingen slechts aan een vrijwillig toezicht
onderworpen konden worden.56 Een toekomstig toezicht zou dus zoveel
respect moeten afdwingen dat een eventueel intrekken van de erkenning
als een nadeel zou wordenervaren. Decommissie besteedde inhaar rapport
verder geen aandacht aan de constitutionele aspecten van toezicht op het
schriftelijk onderwijs.57 De indruk werd door de commissie gewekt dat
zij het betreurde dat er geen verplicht toezicht kon worden ingesteld.58
De ISO liet in een commentaar weten het advies van de commissie op het
punt van de uitleg van de Grondwet niet te delen. Volgens de ISO was op
grond van het tweede lid van het Grondwetsartikel wel degelijk een
verplichte onderwerping aan het toezicht mogelijk: in dat lid werd aan de
wetgever overgelaten het toezicht te regelen. Men zou daarin een opdracht

55 Zitting 1969-1970, 10658, nr. 3, p. 4, r.k. Waarschijnlijk doelt de regering op de nog in
1970 geldende beperking van het tweede lid het onderzoek naar de docenten slechts te kunnen
uitoefenen in het lager en middelbaar onderwijs. Ze ging daarbij voorbij aan het feit dat
het begrip toezicht in het tweede lid cell zelfstandige functie heeft. Het toezicht dient de
beperkingsgrond uit het tweede lid (het onderzoek naar de docenten) vanzelfsprekend te

respecteren: zie noot 27 van dit hoofdstuk.
56 Rapport Commissie toezicht schriftelijk onderwijs - hierna CTSO - (1965), p. 32.
57    De voorzitter van de commissie, mr. M.D. van Wolferen, destijds directeur Beroepsonderwijs

en Vormingswerk van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, ging in zijn publikatie
uit 1968 nog wat dieper in op de constitutionele aspecten van een rijkstoezicht op het
schriftelijkonderwijs: hij steldedateen rijkstoezichtopdeinstellingenvanschriftelijkonder-
wijs tegen de achtergrond van het toenmalige artikel 208 van de Grondwet, slechts zou kunnen
worden gebaseerd op een wettelijke regeling, die of subsidieverlening mogelijk maakt of
de mogelijkheid van een erkenning schept: Van Wolferen (1968), p. 59. Het is te betwijfelen
of deze opvatting juist is. Het tweede lid van artikel 208 stond zonder meer enige vorm
van toezicht toe, ook voor het schriftelijk onderwijs. Voor wat betreft het onderzoek naar
de docenten hield het tweede lid tot 1972 een beperking in dat slechts ten aanzien van het
lager en middelbaar onderwijs zo'n onderzoek was toegestaan. De wetgever had deze
mogelijkheid reeds in 1905 (in strijd met de tekst van het grondwetsartikel) verruimd tot
het hoger onderwijs.

58 Men spreekt van een 'complicerende factor' dat het toezicht niet verplicht gesteld kan worden:

Rapport,  p.  33.
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kunnen zien voor de overheid. De ISO ging zelfs zo ver in haar opvatting
dat instituten die niet aan de voorwaarden zouden voldoen, het onderwijs
belet moest worden. 59

In een overleg dat in 1967 tussen de ISO en staatssecretaris Grosheide
van Onderwijs en Wetenschappen plaatsvond, bevestigde de bewindsman
uiteindelijk de opvatting dat de Grondwet een bepaalde vorm van verplicht
toezicht toestond:

'De Grondwet verzet zich er derhalve niet tegen, indien in het wetsontwerp,
waarin onder meer de rijksinspectie op het schriftelijk onderwijs zal worden
geregeld, ook bepalingen zouden worden opgenomen, die de niet door de
overheid erkende instellingen zouden verplichten, bijvoorbeeld:
a.    hun statuten en reglementen aan de Minister mede te delen;
b.   hun gebouwen steeds toegankelijk te doen zijn voor de leden van de

inspectie;
c.      aan de leden van de inspectie alle verlangde inlichtingen te geven omtrent

het onderwijs'.60

Dergelijke bepalingen zouden niet in de wet opgenomen moeten worden
omdat daardoor het onderscheid tussen door de overheid erkende en niet-
erkende instellingen door het publiek niet meer wordt onderkend. Het is,
zo redeneerde staatssecretaris Grosheide,

'immers niet denkbeeldig dat de niet erkende, doch wel onder toezicht staande
instellingen, zich bij het publiek aandienen als onder toezicht van de overheid
staan'.

Daarmee was het werkelijke argument gegeven waarom het toezicht zich
niet zou mogen uitstrekken tot alle instellingen. De staatssecretaris erkende
dat de Grondwet het wel toestond dat zo'n toezicht in het leven werd
geroepen; het werd echter niet wenselijk gevonden het op heel het particulier
onderwijs van toepassing te laten zijn.

De Onderwijsraad daarentegen vond dat het toezicht op heel het parti-
culier schriftelijk onderwijs moest worden toegepast. De Raad kwam in

59    Brief ISO d.d.  13 mei 1964, kenmerk AO XVIII - 681, Gemeentearchief Amsterdam, nr.
211, dossier 2184.

60   Briefvan20april 1967, kenmerkWJZ67.093. VolgenseenISO-verslagvaneenbijeenkomst
van de staatssecretaris met het ISO-bestuur op 23 november 1965, stelde de bewindsman
nog dat de Grondwet een verplicht toezicht uitsloot. De opvatting dat toezicht op heel het
particulier onderwijs mogelijk is blijkt ook uit de artikelen 54-55 WVO, 170 WHBO en
224 WWO, waarin het niet uit de openbare kas bekostigde onderwijs een meldingsplicht
heeft opgelegd gekregen.  Zie ook Hoofdstuk  1,  noot  13.
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zijn advies over het uiteindelijk ingediende wetsvoorstel, dat slechts een
vrijwillig toezicht regelde, tot de conclusie dat de Grondwet juist zou
verplichten bij wet een toezicht op heel het particulier onderwijs in het leven
te roepen:

'De Afdeling is van oordeel, dat indien een wettelijke regeling voor het
schriftelijk onderwijs wordt getroffen, deze niet beperkt zal mogen blijven tot
een regeling, die slechts betrekking heeft op de zich voor erkenning aanmeldende
instellingen, doch zich tevens zal moeten uitstrekken tot alle overige instellingen,
waardoor het gehele terrein van het schriftelijk onderwijs onder de werking
van de wet zat komen te vallen. Zou dit onverhoopt niet gebeuren, dan vreest
de Afdeling van het voorliggende ontwerp  in de praktijk weinig effect.  (...)
Nu het schriftelijk onderwijs als tak van onderwijs wordt aangemerkt, zodat
daarvoor een wettelijke regeling moet worden getroffen, verplicht artikel 208,
tweede lid, Grondwet, naar de mening der Afdeling, bij die wet tevens het
toezicht van de overheid te regelen op het niet-erkende onderwijs. Naar haar
oordeel verlangt artikel 208, tweede lid, van de Grondwet imperatief, dat nu
eenmaal een regeling voor een nieuwe tak van onderwijs wordt opgezet, de
wet tevens een regeling dient te behelzen omtrent het toezicht van de overheid,
als bedoeld in genoemd lid'.61

Op 22 mei 1970, een half jaar voor de indiening van de Grond-
wetsherziening, had de regering bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel
erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO) ingediend. Zoals
gezegd koos de regering in dat wetsvoorstel niet voor een verplicht onder
rijkstoezicht plaatsen van het schriftelijk onderwijs: zij bood het rijkstoezicht
aan die instellingen aan die een erkenning van de overheid wensten.62 Die
atweging werd door de wetgever nog eens nadrukkelijk gemaakt toen bleek
dat er voor een amendement van de PvdA-fractie geen steun bleek. Dit
amendement stelde voor, nu de Grondwet dat mogelijk ging maken, om
alle instellingen van schriftelijk onderwijs onder toezicht van de overheid
te plaatsen. De PvdA dacht daarbij aan een verplichte registratie van de
niet erkende instellingen en het stellen van bekwaamheidseisen aan docenten
die bij deze instellingen werkzaam zijn.63 De regering nam deze gedachte
niet over. Een dergelijk toezicht zou niet uitvoerbaar zijn en het zou te veel

61 Advies Onderwijsraad m.b.t. ontwerp-WEISO, 10 februari 1969, Zevende Afdeling, OR
VIII/3 SFO. In hetzelfde advies uit de Onderwijsraad zijn twijfels over het nut van een
wettelijke regeling.

62 Zitting 1969-1970, 10658, nrs. 1-2.
63   Amendement nr. 11, zitting 1971-1972, 10658 ingetrokken op 31 mei 1972, Handelingen

TK, p. 3390.
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verwarring stichten: er zou een soort pseudo-erkenning door ontstaan.64

De argumenten om geen rijkstoezicht verplicht te stellen omdat de Grondwet
dat niet toestond, die de jaren daarvoor herhaaldelijk gebruikt werden,
werden nu niet meer gehanteerd.

Tijdens de totstandkoming van de WEO speelden constitutionele aspecten
geen rol. In de memorie van toelichting werd opgemerkt dat de in de wet
vervatte bepalingen zich verdragen met de grondwettelijke vrijheid van
onderwijs, omdat de instelling die erkend wil worden, zich vrijwillig onder
het regime van deze wet plaatst, en zich daarmee vrijwillig onder toezicht
plaatst.65 Meer vragen werden niet gesteld.

3.4 Conclusies uit het historisch onderzoek met betrekking tot het

toezichtsbegrip

De standpunten die de afgelopen decennia ingenomen zijn over de toezichts-
mogelijkheden die de Grondwet zou bieden ten opzichte van het particulier
onderwijs, laten een diffuus beeld zien. Steeds weer wisselende opvattingen
tonen aan dat ook op dit punt het onderwijsartikel voor meer dan 66n uitleg
vatbaar  is. We trachten  uit het (historisch) onderzoek  toch een aantal
conclusies te trekken.

De Grondwet biedt aan de wetgever de mogelijkheid om de vrijheid
van onderwijs te beperken door toezicht uit te oefenen op dat onderwijs.
Het begrip 'toezicht' in het tweede lid van het Grondwetsartikel, zo blijkt
uit de ontstaansgeschiedenis, heeft een zelfstandige betekenis naast de
mogelijkheid die dit lid biedt om een onderzoek in te stellen naar de
bekwaamheid en de zedelijkheid van de onderwijsgevenden. Het vormt
de rechtsgrond voor vele toezichtsbepalingen in onderwijswetten. Ondanks
het feit dat de overheid in de jaren na de oorlog de indruk wekte een
toezicht op heel het particulier onderwijs te prefereren, heeft zij daartoe
geen wettelijke maatregelen willen nemen. Zij oordeelde daarbij dat de
Grondwet een dergelijk toezicht niet toestond. Het is algemeen aanvaard
dat de wetgever bepaalt hoe het toezicht wordt toegepast.66 De overheid

64 Zitting 1971-1972, 10658, nr. 9, p.  1. De regering ontraaddehet amendement'ten stelligste'.
Het zou buiten de doelstelling van het wetsontwerp liggen: Handelingen TK, 30 mei 1972,
pp. 3348 en 3353.

65   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr 3, p. 11.
66  Zie ook P.J. Oud die bij Akkermans (1980) geciteerd wordt uit een artikel in Elsevier

Weekblad van 23 februari 1963: 'Een regeling van dit toezicht voor de autorijscholen, met
geen andere bedoeling dan de deugdelijkheid van dat onderwijs te waarborgen, zou noch
met haar letter, noch met haar geest in strijd zijn'. Akkermans geeft Oud gelijk dat overheids-
toezicht voor alle onderwijs geldt, mits er een wettelijke basis voor is: 'Aan het volledig
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mag slechts het toezicht niet zo inrichten dat het leidt tot een verbod om
onderwijs te geven. Het zal in het algemeen door de overheid slechts
terughoudend mogen worden uitgeoefend.

De overheid betrok in haar opvatting over het toezicht op het particulier
onderwijs vooral de mogelijkheid die het tweede lid bood om bij wet aan
docenten bekwaamheids- en zedelijkheidseisen te stellen.67 Voor 1972
beperkte de Grondwet die mogelijkheid tot onderwijsgevenden in het lager
en middelbaar onderwijs. Opvallend is dat de wetgever ten aanzien van
het particulier onderwijs strikt heeft vastgehouden aan de tekst van het
tweede lid, terwijl reeds aan het begin van deze eeuw de wetgever het
tweede lid zo had uitgelegd dat een onderzoek naar de bekwaamheid en
zedelijkheid van de onderwijsgevenden in het hoger onderwijs toegestaan
was. Tevens valt op dat de wetgever na 1972, toen zij door de Grondwets-
herziening de mogelijkheid had om het onderzoek naar de docenten op het
particulier onderwijs dwingend van toepassing te verklaren, deze mogelijk-
heid niet heeft benut. Zij bood de toezichtsregeling slechts aan voor degenen
die er zich vrijwillig aan wilden onderwerpen. Nadat in eerste instantie
grondwettelijke bezwaren tegen een verplicht toezicht als reden voor deze
keuze werden gehanteerd, bleek uiteindelijk dat de wetgever het minder
wenselijk vond dat er twee soorten toezicht zouden ontstaan: toezicht op
erkende en niet erkende instellingen.

3.5 Het toezicht als beperking van de onderwijsvrijheid

Grondrechten in onze Grondwet hebben geen absolute werking. Ook het
onderwijsartikel biedt verschillende mogelijkheden om het grondrecht te
beperken.68 Dat een grondrecht geen onbeperkte werking kan hebben,

vrije onderwijs, dat gesubsidieerd noch erkend wordt van overheidswege, zijn echter alleen
via een formele wet regels betreffende het toezicht en het onderzoek op te leggen', Akkermans
(1980), p. 27. Ook Drop (1985), p. 183, en Hermans/Backx/Pors (1993), p. 51, zijn deze
mening toegedaan.

67 Een discussie over een zelfstandig toezicht werd in die tijd niet gevoerd. Zie: Wet erkenning
rijscholen, zitting 1969-1970, 10214, nr. 4, pp. 2-3; WEISO, zitting 1969-1970, 10658,
nr.3, p  l, r.k., zitting 1971-1972, 10658, nr. 8, p. 1, Handelingen II, 30 mei 1971, pp.
3342 r.k en 3351, r.k.

68 Het tweede lid is daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook de in het zevende lid genoemde
bekostigingsvoorwaarden maken inbreuk op het grondrecht. Volgens het vierde lid kunnen
bij wet beperkingen gesteld worden op het grondrecht dat in elke gemeente van overheidswege
voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven wordt in een genoegzaam
aantal scholen. Het vijfde lid maakt het mogelijk- onder voorwaarden - het grondrecht
te beperken door deugdelijkheidseisen te stellen aan het uit de openbare kas bekostigd
onderwijs.
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ligt voor de hand. Voor een rechtsstaat is het wezenlijk dat naast rechten
66k plichten voor zijn burgers gelden. De rechtsorde, geschreven en
ongeschreven, legt beperkingen op aan het benutten van grondrechten.

De vrijheid van meningsuiting kent haar grenzen waar het gaat om het ontoelaat-
baar verstoren van de openbare orde, het recht van vergadering kan beperkt
worden door brandweervoorschriften, uitingen van godsdienstbeleving kunnen
belemmerd worden door voorschriften van een bestemmingsplan en de vrijheid
om onderwijs te gevenkanbeperkt worden dooraande docenten kwaliteitseisen
te stellen.0 Bij de meeste grondrechten wordt het aan de wetgever overgelaten
de beperkingen nader in te vullen.70

Over de wijze waarop en inhoeverre grondrechten kunnen wordenbeperkt,
wordt in de staatsrechtelijke literatuur veel aandacht besteed.71 Vooral
tijdens de voorbereiding van de Grondwet van 1983 stond deze vraag ruim
in de belangstelling. De discussie spitste zich toe op de vraag of algemene
beperkingen toegestaankonden worden zonder eenuitdrukkelijke beperkings-
clausule in de Grondwet. Met algemene beperkingen worden de beperkingen
bedoeld, die vervat zijn in rechtsregels, die zich niet speciaal richten op
de uitoefening van een grondrecht, maar die door hun algemene werking
de omvang van een grondrecht kunnen beinvloeden. Onder bijzondere
beperkingen worden verstaanbeperkingen die voortvloeienuit rechtsregels
die naar aard ofstrekking inhet bijzonder op de uitoefening van een grond-
recht betrekking hebben.72 Bijzondere beperkingen zijn slechts toelaatbaar

69 Burkens beweert zelfs dat beperkingsmogelijkheden een wezentijk onderdeet vormen van
grondrechten: M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands consti-
tutioneel recht, Zwolle 1989, p. 91.

70    Delegatie is daarbij niet altijd uitgesloten: uit de formulering van de Grondwet moet blijken
of delegatie is toegestaan.

71   Zie voor de belangrijkste literatuur op dit leerstuk: Burkens (1989), pp. 91-138, A.M.
Donner, Grondrechten als constitutionele rechten, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973,
pp 15-28 (i.h.b. pp. 22-27); Van der Pot/Donner/Prakke (1989) pp. 252-259; C.A.J.M.
Kortmann, Algemene en bijzondere beperkingen van grondrechten, NJB 1978, afl. 42, pp.
921-924; C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen van 1983 en 1987, Deventer
1987, pp. 51-56, A.K. Koekkoek/W. Konijnenbelt, Het raam van Hoofdstuk I van de herziene
Grondwet, in: Grondrechten, commentaar op Hoofdstuk I van de herziene Grondwet (Jeukens-
bundel) Nijmegen 1982, pp. 21-32; A.K. Koekkoek, /P.W.C. Akkermans, De Grondwet,
Zwolle 1992, pp. 28-37, B.P. Vermeulen, Algemene beperkingen, redelijke uitleg en redelijke
toepassing van grondrechten, Regelmaat 1990, pp. 78-85; S.C. den Dekker-van Bijsterveldt,
Algemene bepalingen van grondrechten en jurisprudentiele belangenafweging, TVO  1990,
nr. 12, pp. 270-273 en H.L.C. Hermans, Beperkingen van de ondenvijsvrijheid, School
en Wet, jrg. 36/71, nr. 11, november 1991, pp. 183-187.

72     Burkens (1989) p.  114. Hij citeert de Proeve van een nieuwe grondwet, 's-Gravenhage 1966,
p. 53 e.v.
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indien zij op een beperkingsclausule in het betreffende grondrecht gebaseerd
zijn, terwijl een algemene beperking veeleer voortvloeit uit de algemene
rechtsorde.73 Uiteindelijk nam de regering bij het indienen van de wets-
voorstellen die moesten leiden tot de nieuwe Grondwet van  1983,  het
standpunt in dat de Grondwet algemene beperkingen zonder grondwettelijke
basis niet zou toestaan, maar dat er wel - in uitzonderlijke gevallen -
een mogelijkheid geboden moest worden om naast bijzondere beperkingen
nog andere beperkingen van grondrechten toe te staan.74 Deze beperkings-
grond zou recht moeten doen aan de veranderde rechtsovertuiging, een
veranderend rechtsbestel en een redelijke uitleg van het grondrechtsar-
tikel.75 De regering benadrukte dat deze beperkingen slechts als hoge
uitzondering gehanteerd mochten worden. Het toestaan van deze uitzonderin-
gen kan ertoe leiden dat het grondrecht zonder beperkingsclausule (of niet
conform de clausule) t6ch beperkt wordt. In die zin wordt hetzelfde effect
bereikt als met de leer van de algemene beperkingen. Het hanteren van
een redelijke uitleg is echter niet hetzelfde als het toepassen van een
algemene beperking. Bij de redelijke uitleg van een grondrecht wordt veeleer
aan een situatie gedacht waarin het grondrecht geen toepassing behoort te

73  De discussie over het soort beperkingen en de toelaatbaarheid van beperkingen werd
bemoeilijkt door verwarring die bestond over de omschrijving van wat onder een algemene
beperking moet worden verstaan. Nadat deregering ineerste instantie algemenebeperkingen
wel toestond, wees zij dem mogelijkheid inhaargrondwetsvoorstel af. Beperkingenmoesten
in de opvatting van het kabinet op een grondwettelijke clausulering gebaseerd zijn. De
regering maakte de discussie nog ingewikkelder door binnen die beperkingen weer algemene
en bijzondere te onderscheiden. De argumentatie wekte verwarring: Burkens (1989), p.  115
e.v. en Kortmann (1978), p. 921 e.v.

74  TK, vergaderjaar 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 21 e.v.
75   De regering noemde de volgende gevallen:

a.  'wanneer de heersende rechtsovertuigingen zodanig evolueren, dat bepaalde belemmeringen
in de uitoefening van een grondrecht, zonder tot een beperkingsclausule herleidbaar te zijn,
algemeen aanvaard worden';
b. 'wanneer in de praktijk rechtsinstellingen, strijdig met de letter van het grondrecht, tot
ontwikkeling komen en op zeker moment een gevestigde en algemeen aanvaarde plaats in
het rechtsbestel innemen. Het beeindigen van zo'n instelling kan onder omstandigheden zo
ontwrichtend werken en zulke nadelige gevolgen hebben, dat de conclusie van de ongrond-
wettigheid  niet  meer op zijn plaats  is';
c.  'er zij op gewezen, dat niet alleen een grondrechtsartikel op redelijke wijze moet worden
uitgelegd, maar dat ook aan de redelijkheid grenzen kunnen worden ontleend waarbuiten
een grondrecht geen toepassing meer behoort te vinden: wanneer een overheidsmaatregel
een grondrecht naar de letter genomen beperkt doch de intrekking of vernietiging van die
maarregel in flagrante strijd zou zijn met wat algemeen als redelijk wordt aangemerkt, dan
zal zo'n maatregel niet licht ongrondwettig mogen worden geacht'.
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vindenterwijl het bij een algemene beperking vooral gaat omeenbeperking
die niet op het specifieke grondrecht gericht is. 76

Het geheel overziende kan men met betrekking tot de beperkings-
systematiek van de Grondwet 1983 de volgende conclusies trekken: beper-
kingen aan grondrechten dienen in beginsel te berusten op een in de Grond-
wet aangegeven mogelijkheid. Algemene beperkingen zijn niet toegestaan
zonder grondwettelijke basis. In uitzonderingsgevallen kunnen echter
beperkingen gesteld worden, die vaak gebaseerd zullen moeten zijn op een
redelijke uitleg van het grondrecht.

De discussies over het al dan niet toestaan van algemene beperkingen was vooral
van theoretisch belang. In de uitkomst van het debat werd recht gedaan aan
de reeds ontwikkelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State en werd tevens recht gedaan aan het groeiend
besef dat de Grondwet en haar grondrechten geen statisch gegeven zijn maar
steeds weer geYnterpreteerd moeten worden naar de ontwikkelingen in de maat-
schappij.77

De Hoge Raad had reeds eerder in zijn jurisprudentie duidelijk gemaakt
dat beperkingen aan grondrechten toegestaan waren indien dat door een
maatschappelijk belang gevorderd wordt. Die jurisprudentie speelde juist
op het terrein van het particulier onderwijs.78 Zo vond de Hoge Raad in
1959 dat in de Drankwet 'uit hoofde van zedelijkheidsbelangen' beperkingen
gesteld mochten worden aan het verrichten van danslessen. 79

76 Vermeulen vreest dat met het onverkort toepassen van de leer van de algemene beperkingen
of het hanteren van de redelijke uitleg, de rechter zich ontslagen kan voelen van de plicht
tot concrete belangenafweging: Vermeulen (1990), p. 84.

77     J. van der Hoeven, De plaats van degrondwet inhet constitutioneel recht, Zwolle 1958/1988.
78   Uit deze onderwijsjurisprudentie wordt wel geconcludeerd dat de HR daarmee algemene

beperkingen toestaat. Men kan ook beweren dat de HR een bepaalde interpretatie van het
grondrecht hanteert waardoor de beperking toegestaan is. Zie Van der Pot/Donner/Prakke
(1989), p. 254 en Burkens (1989), p. 128. Konijnenbelt/Koekkoek (1982) vinden deze
discussie 'nogal schimmig' en constateren dat het er in de discussie vooral om gaat hoe men
de handelwijze van de HR benoemt: p. 27.

79   HR 5-5-1959, NJ 1959,361 (Sittardse danslessen). Het betrof artikel 56, eerste lid, van
de Drankwet, waarin toestemming vereist werd van de burgemeester voor het gelegenheid
bieden van dansen in een voor publiek toegankelijke lokaliteit. Hieronder werd door de HR
ook verstaan het geven van danslessen. Advocaat-Generaal s'Jacob had de HR in die zin
geadviseerd: 'Het komt mij voor, dat men te ver gaat wanneer men zou willen aannemen,
dat elk voorschrift, ongeacht zijn strekking en de bedoeling, die bij de vaststelling ervan
bij de wetgever heeft voorgezeten, enkel en alleen omdat het in feite meebrengt, dat op een
bepaalde plaats of een bepaalde tijd of onder bepaalde omstandigheden een bepaald soort
van onderwijs niet kan worden gegeven, moet worden geacht een aantasting op te leveren
van  de  in de Grondwet gewaarborgde vrijheid van onderwijs'.
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In een later arrest van de Hoge Raad werd beslist dat het tweede lid van (toen)
artikel 208 'niet medebrengt dat het de verkeerswetgever niet vrij zou staan
(...) uit hoofde van verkeersbelangen regelen nopens het verkeer op de wegen
of paden te stellen, indien daarvan het gevolg zou zijn dat (...) de mogelijkheid,
om op de voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden
onderwijs te geven, wordt beperkt'.80 Zedelijkheidsbelangen (zoals het samen-
gaan van dansen en alcohol) en verkeersbelangen kunnen ertoe nopen dat de
onderwijsvrijheid beperkt wordt.

In de redenering die de Hoge Raad volgt in het toestaan van beperkingen
op de onderwijsvrijheid zijn ook aspecten te herkennen van de systematiek
van de doelcriteria.81 Het gaat in deze jurisprudentie om beperkingen die
gesteld worden aan de wijze waarop de onderwijsvrijheid wordt uitgeoefend.
De HR had eerder al uitgemaakt dat de beperkingen niet zo ver mogen gaan
dat zij het geven van onderwijs onmogelijk maken. 82

Bij de vraag of de HR met deze jurisprudentie algemene beperkingen
toestaat dient men wel een aantal kanttekeningen te maken. De jurisprudentie
dateert uit de periode v66r de Grondwetsherziening van 1983 en betreft
een grondrecht dat tijdens die herziening niet is gewijzigd. Uit dat laatste
feit wordt in de literatuur geconcludeerd dat de beperkingssystematiek die
sinds 1983 geldt, niet voor het onderwijsartikel zou gelden.83 Dat ZOU
betekenen dat ten aanzien van het onderwijs wel algemene beperkingen
toegestaan zouden zijn.84

De Centrale Raad van Beroep wekt in zijn jurisprudentie niet de indruk
deze mening te ondersteunen. In een aantal uitspraken waarin hij een

80  HR, 17-6-1969, NJ 1970, 27 (Autoles). Het betrof hier de regel in artikel 5 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens RVV (gebaseerd op artikel 2 van de Wegenver-
keerswet WVW) dat een rij-instructeur minstens drie jaar in het bezit moest zijn van een
rijbewijs eer hij autorijles zou mogen geven. Opmerkelijk was de Conclusie van Advocaat-
Generaal Remmelink bij dit arrest. Hij concludeerde dat artikel 5 van het RVV juist een
vrijheidsbevorderende bepaling was in plaats van een vrijheidsbeperkende: zonder zo'n
regeling zou men lesgeven temidden van het overige verkeer helemaal niet kunnen toestaan.

81 Hiermee wordt bedoeld dat er inbreuk gemaakt mag worden op het grondrecht vanwege
een belangwekkender beleidsdoel. Zo'n beperking mag doorgaans slechts bij formele wet
geschieden: Burkens (1989), p. 93. Koopmans constateert eenvoudigweg dat de Grondwet
uitgaat van een systeem van competentievoorschriften en doelcriteria: de wetgever mag met
het oog op een bepaald doel beperkingen stellen: T. Koopmans, Compendium van het staats-
recht, Deventer 1987, p. 263. Zie ook Kortmann (1987), p. 51.

82   HR 10-12-1957, NJ 1958, 176 (Goudse rijschoolhouder) en HR 17-12-1934, NJ 1935,392
(Bewaarschool).

83 Vermeulen (Regelmaat 1990), p. 83; L.F.M. Verhey/B.P.Vermeulen, Grondrechten en
rechten van de mens, vrijheid van onderwijs, NTOR 2,  1990 p. 102; Akkermans/Koekkoek
(1992), p. 369; anders: Hermans (School en Wet 1991) p. 184.

84 Zie Verhey/Vermeulen (1990).
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ontoelaatbare beperking van de onderwijsvrijheid constateerde, ging de Raad
op zoek naar een beperkingsgrond in de Grondwet. Nadat de CRvB gecon-
cludeerd had dat er zo'n beperkingsgrond niet was, paste hij een eigen
beperkingsnorm toe die te herleiden was uit zijn eerdere jurisprudentie
inzake de beperking van grondrechten jegens ambtenaren. 85

3.6        Vrijwilligheid

In het bestuderen van de constitutionele positie van het erkend particulier
onderwijs komt steeds naar voren dat er door de erkenningsregeling geen
schending van de onderwijsvrijheid plaatsvindt, omdat de instellingen zich
vrijwillig aan de beperkingen (toezicht en erkenningsvoorwaarden) onder-
werpen. Het vrijwillig accepteren van beperkingen aan grondrechten is geen
onbekende figuur. Het staat de burger vrij om bij overeenkomst zijn vrij-
heidsrechten te beperken. In de sfeer van de horizontale werking van
grondrechten is dat een bekend verschijnsel. De Hoge Raad heeft in zijn
Mensendieck-arrestenbevestigd dat het mogelijk is dat partijenovereenko-
men dat de vrijheid om onderwijs te geven beperkt wordt.

Ook deze zaak speelde in het particulier onderwijs. Het betrof de opleiding tot
lerares Mensendieck-oefeningen (soort gymnastiek-oefeningen) van de
Mensendieck-bond. Om uitoefening vandit vakte beschermen kwam deze Bond
met haar cursisten schriftelijk overeen dat bij onderbreking van de opleiding
zij geen Mensendieck-oefeningen zouden doceren of erbij behulpzaam zijn. Toen
een cursist, die er niet in geslaagd was het diploma te behalen, zich toch als
lerares Mensendieck-oefeningen ging vestigen, vormde dit de aanleiding voor
een juridische procedure waarin vooral de vraag centraal stond of de overeen-
komst van de Bond een geoorloofde oorzaak miste vanwege het gemaakte beding.
Volgens het Hof zou het beding een ontoelaatbare inbreuk betekenen op de

85 CRvB 16-11-1989, AB 1991, 24; CRvB 8-8-1991, AB 1991, 576 en CRvB, 8-8-1991, AB
1991, 577. Het betrof hier de beperkingsgrond 'dat de ambtenaar in de uitoefening van
grondrechten niet zo ver mag gaan dat de goede vervulling van zijn functie of de goede

functionering van de openbare dienst in volstrekt ontoelaatbare mate verstoord wordt'.  De
Raad voegde het woordje'volstrekt' toe om uit te laten komen dat de bevoegdheid om zonder
wettelijke grondslag de onderwijsvrijheid te begrenzen zo beperkt mogelijk gehouden moest

worden. Op deze jurisprudentie van de CRvB is ved kritiek gekomen: Hermans (School
en Wet 1991), Verhey/Vermeulen (NTOR 1990) en Hennekes in annotaties bij de uitspraken
in AB. Hennekes vindt overigens ook - zo blijkt uit zijn annotatie bij AB 1991, 24 - dat
door de (letterlijke) handhaving van het voormalige artikel 208, de vraag of inbreuk op de
vrijheid van onderwijs mag worden gemaakt niet zonder meer beantwoord kan worden op
basis van de sinds de Grondwetsherziening van 1983 heersende opvattingen. Algemene
beperkingen zouden zijns inziens ten aanzien van artikel 23 daarom nog kunnen.
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vrijheid van onderwijs. De Hoge Raad vond dit oordeel voorbarig en concludeer-
de:

'dat toch bij de beoordeling of een beding als het onderhavige in strijd is met
de openbare orde en de goede zeden mede moet worden gelet op het belang
hetwelk de overeenkomst beoogt te dienen, alsmede op de vraag of dat belang
zo gewichtig is dat het een beperking van de door het Hof bedoelde vrijheid
tot het geven van onderwijs in een mate als waarvan hier sprake is rechtvaar-
digt'.

In de vervolgprocedure werd door het Hof bepaald dat het belang van de Bond
om slechts mensen tot het specifieke vak toe te hoeven laten die de opleiding
voldoende hadden afgesloten 'dermate gewichtig is, dat het een beperking van
de vrijheid tot het geven van onderwijs als voorzien in de tussen de Bond en
Kerstens (cursist) gesloten overeenkomst rechtvaardigt'.  De HR liet het arrest
van het Hof in stand.86

Indien men met de overheid tot een vrijwillige beperking van zijn grondrecht
komt, ligt daarin wel de gevoeligheid dat men de beperking overeenkomt
met degene waartegen het grondrecht juist dient te beschermen. De ongelijk-
waardige positie die burger en overheid innemen dient zorgvuldig in de
gaten gehouden te worden. Dat geldt ook met betrekking tot de particuliere
onderwijsinstellingen.

Van belang bij het vrijwillig beperken van een grondrecht is de tegenprestatie
die dat oplevert. Tussen burgers speelt dit voor beide partijen. In relatie met
de overheid zal de tegenprestatie nadrukkelijker een voordeel voor de burger
die de beperking aangaat dienen op te leveren.87 Voor de particuliere instellin-
gen is dat het 'keurmerk' erkend te zijn door de overheid. Voor de Vrije Univer-
siteit was dat in 1905 het effectus civilis voor haar diploma's toen zij met de
Wet-Kuyper accepteerde door de overheid aangewezen te worden. Veelal is
het een financiale tegemoetkoming van de overheid die een beperkende voor-
waarde acceptabel maakt.

86   HR 31-10-1969, NJ 1970,57 en 18-6-1971, NJ 1971,407. Bij deze uitspraken speelde de
bescherming van het Mensendieck-diploma een belangrijke rol. De cursist werd het geven
van onderwijs slechts in zoverre beperkt dat zij geen Mensendieck-onderwijs mocht geven.
Elke andere vorm van 'bewegingsleer' zou zij wel mogen doceren. Hiermee is de werking
van het civiele effect van onderwijsdiploma's nog eens bevestigd. In het onderwijs is het
immers gebruikelijk dat de uitoefening van een beroep (inclusief het lesgeven) gebonden
is aan een erkend diploma. Deze consequentie wordt doorgaans door de onderwijsdeelnemer
aanvaard.

87    Donner (1978) vindt dat de overheid bij een dergelijke beperking aan een aantal beginselen
van behoorlijk bestuur moet voldoen. Tevens moet volgens Donner uitsluitend de overheid
de tegenprestatie kunnen bieden: pp. 60-62.
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Kan er nog wel gesproken worden van vrijwilligheid indien de belangen
zo groot zijn dat de beperkingen haast wel aanvaard m6eten worden? Zou
er in zo'n situatie sprake kunnen zijn van indirecte schending van de
onderwijsvrijheid: men onderwerpt zich (uit concurrentie-overwegingen)
gedwongen aande beperkingen? Alhoewel de Hoge Raad zich niet expliciet
over een dergelijke indirecte schending heeft uitgelaten, lijkt het erop dat
hij niet erg gevoelig is in zo'n situatie een ontoelaatbare beperking van de
onderwijsvrijheid te zien.

Dat zou men kunnen concluderen uit het VAMOR-arrest. Een aantal autorij-
schoolhouders beklaagde er zich tot aan de Hoge Raad over dat het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rijschoolhouders bevoordeelt die in het
bezit zijn van een VAMOR-diploma. Deze rijscholen mogen het examen van
hun leerlingen bijwonen en worden geinformeerd over de fouten die de examen-
kandidaat gemaakt heeft. Het CBR heeft als enige instantie in Nederland de
publiekrechtelijke bevoegdheid om rijbewijzen af te geven. De autorijscholen
die niet in het bezit waren van een VAMOR-diploma vonden dat het CBR met
zijn publiekrechtelijke bevoegdheid hun onderwijsvrijheid ontoelaatbaar beknotte.
Dat vond ook Procureur-Generaal Langemeijer die concludeerde dat er sprake
was van een indirecte inbreuk op de vrijheid van onderwijs. De Hoge Raad
bleek niet gevoelig  voor deze argumenten:   'dat  (...) de verzekering  van die
vrijheid geen waarborg bedoelt te zijn voor het bestaan van gelijke kansen voor
allen die onderwijs willen geven, ongeacht hun bekwaamheid daartoe, en daarom

maatregelen welke, zonder iemand de mogelijkheid onderwijs te geven te
ontnemen, voor onderwijzers die door het afteggen van een examen van hun
bekwaamheid hebben doen blijken, bijzondere mogelijkheden scheppen, welke
voor andere onderwijzers niet openstaan, met de vrijheid van onderwijs geenszins
onverenigbaar zijn, ook al zouden laatstgenoemden door het verschil in kansen
dat dientengevolge ontstaat, nadeel ondervinden en al zou zulk een maatregel
zijn genomen met de bedoeling den desbetreffende tak van onderwijs te sane-
ren'.88

Concluderend kunnen we het volgende stellen. De (vrijwillig aanvaarde)
beperkingen die aan de uitoefening van de onderwijsvrijheid aan het
particulier onderwijs door de wetgever worden opgelegd, stroken met de
beperkingsmogelijkheden die de Grondwetgever bij de Grondwetsherziening
van 1983 heeft toegestaan en de opvattingen die daarover in literatuur en
jurisprudentie overheersen. De beperkingen zijn ook alleszins verdedigbaar.

Met betrekking tot de erkenningsregeling voor het particulier onderwijs
moet allereerst opgemerkt worden dat de waarborgen voor de instellingen

88     HR 8-12-1961, NJ 1962, 56 (VAMOR). Borman vindtdatde HR indit arrest'verstrekkende
bewoordingen' hanteert, Borman (1974), 9 402.
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in de wet geregeld zijn. Dit biedt voor de instellingen een ferme garantie
tegen misbruik die uit de ongelijkwaardige positie met de overheid zou
kunnen voortvloeien. De instellingen willen de erkenning van de overheid
graag bemachtigen. Op de markt maakt dat een kwaliteitsindruk. Hierdoor
zullen de instellingen zich zeker in een bepaalde mate gedwongen voelen
om hun vrijheid te beperken. De toelaatbaarheid van deze beperking zal
afgemeten moeten worden aan de mate van werkelijke vrijwilligheid bij
de instellingen om er zich aan te onderwerpen. Die lijkt vooralsnog
aanwezig. De instellingen hebben altijd gevraagd om het overheidstoe-
zicht.89

4        De constitutionele zorgplicht van de overheid

'Het onderwijs  is een voorwerp  van de aanhoudende zorg der regering',
luidt het eerste lid van artikel 23 van de Grondwet. Deze bepaling benadrukt
nog eens het enigszins tweeslachtige karakter van het grondrecht. Het
onderwijsartikel biedt niet alleenbescherming tegen ongewenste overheidsbe-
moeienis, maar instrueert de overheid ook om op te treden. Het grondrecht
draagt aldus kenmerken in zich van een klassiek en sociaal grondrecht.
In de laatste fase van de schoolstrijd die in 1917 met de pacificatie beslecht
werd, zijn deze beide kenmerken in het onderwijsartikel in evenwicht
gebracht: om daadwerkelijk te kunnen genieten van de onderwijsvrijheid
zal daartoe materieel ook de mogelijkheid moeten bestaan.

De (veel gehoorde) opvatting dat het karakter van het onderwijsartikel
als een sociaal grondrecht vooral in het eerste lid tot uiting komt, doet
onrecht aan de overige bepalingen van het artikel. De meeste bepalingen
van het artikel dragen zowel elementen van vrijheidswaarborgen in zich
als de zorg dat (materiele) voorzieningen de vrijheid mogelijk maken: zij
gaan als het ware hand  in hand.

Voor ons onderzoek is de vraag of ten opzichte van het particulier
onderwijs vanuit de Grondwet een zorgplicht aanwezig is te achten, van
groot belang.  Meer in het algemeen wordt hier de vraag gesteld naar het
overheidsbeleid ten aanzien van dit onderwijs. In zekere zin werd in hoofd-
stuk twee, waarin het ontstaan van overheidsbemoeienis met het (schriftelijk)
particulier onderwijs geschetst werd, reeds veel verteld over het aanwezig
zijn van die zorg. Voor een goed begrip van het eerste lid in het onderwijs-

89 Devrijwilligheidkanookgeconcludeerd wordenuithet feitdat veelinstellingendeerkenning
niet willen.
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artikel wordt allereerst stilgestaan bij het ontstaan ervan. Daarna wordt
het zorgbegrip bezien in relatie tot het karakter van het onderwijsartikel
als een klassiek en sociaal grondrecht.

4.1 De totstandkoming van het eerste lid in het onderwijsanikel

Reeds in de Staatsregelingen van 1797 en 1798 kwam de zorg van de
overheid voor het onderwijs tot uiting.90 In de Grondwet van 1814 werd
in artikel 140 de zorg van de overheid voor het onderwijs in relatie gezien
met de bevordering van de godsdienst en ter uitbreiding van kennis:

'Ter bevordering van Godsdienst, als vaste steun van de Staat en ter uitbreiding
van kennis is het openbaar onderwijs op de hooge, middelbare en lagere scholen
een aanhoudende voorwerp van de zorge der Regering. De Souvereine Vorst
doet van den Staat dier scholen jaarlijks  aan de Staten Generaal een uitvoerig
verslag geven'.  Een jaar later werd in de Grondwet volstaan met de bepaling
dat 'Het openbare onderwijs een aanhoudend voorwerp van de zorg der Regering
is'91
Het is zeker zo dat deze bepalingen in het onderwijsartikel opgenomen werden
om daarmee de verantwoordelijkheid voor de centrale overheid de benadruk-
ken.92 Ze weerspiegelen echter ook de behoefte van de overheid om zich
intensief met (de verbetering van) het onderwijs te bemoeien. De verschillende
schoolwetten die in de eerste helft van de vorige eeuw tot stand kwamen, geven
daar blijk van.

Bij de fundamentele Grondwetsherziening van 1848 kwam, mede op aandrin-

gen van het parlement, het eerste lid terug in het onderwijsartikel: Het
openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering.
Deze bepaling moest, nu het onderwijs vrij was, voorkomen dat de over-

90    Staatsregeling 1797, artikel 763;
'Het algemeen opzicht over de Nationale Hooge School of Universiteit, Academien, Taal-
en Grond Schoolen, mitsgaders de zorg over het Nationaal Onderwijs in deszelfs geheelen
omvang, zal worden toevertrouwd aan een Collegie, het welk genaamd zal worden: Het
Opperbestuur  van het opentlijk onderwijs'.
Staatsregeling 1798, artikel 60:
'De Maatschappij wil dat de verlichting en de beschaving onder hare Leden zoveel mogelijk
bevorderd worde'.

91 Donner constateert dat uit de totstandkoming van deze beide Grondwetten niet kan worden

afgeleid dat het de bedoeling was met de openbare school een staatsmonopolie te stichten.
Dooroverhet bijzonderonderwijs te zwijgen wektenzij de indruk dit onderwijs vrij te willen
laten: Donner (1978), p. 3.

92   Akkermans (1992), p. 373 en P.W.C. Akkermans, J.Bax, L.F.M. Verhey, Grondrechten

en  grondrechtenbescherming in Nederland, Groningen  1988,  p.  81.
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heidszorg voor het openbaar onderwijs zou verflauwen.93 'Openbaar' werd
inmiddels beschouwd als'van overheidswege'. Doordat nu in de Grondwet
tevens opgenomen werd dat er in het Rijk voldoend openbaar lager
onderwijs gegevenmoest worden, kreeg heteerste lid daarmee eenconcrete
uitwerking.

Met de pacificatie van 1917 werd de zorgplicht van de overheid voor
heel het onderwijs geregeld doordat de beperking in het eerste lid tot het
openbaar onderwijs kwam te vervallen: de zorg was voortaan op het gehele
onderwijs gericht. Deze afdwingbaarheid werd voor wat betreft het bijzonder
onderwijs bevestigd in het zevende lid waarin de bekostigingsgarantie door
het Rijk werd OPgenomen.94

Ten tijde van de Grondwetsherziening van 1983 werd in de voorstellen
die het kabinet Den Uyl indiende, het eerste lid in een apart artikel onderge-
bracht. De redactie van dat aparte artikel 1.22 gaf enigszins aan welke
inhoud de regering toentertijd aan het eerste lid wilde geven. Het artikel
1.22 luidde:

'Het scheppen van voorwaarden voor de instandhouding en ontwikkeling van
voorzieningen waardoor ieder een op de persoonlijke en maatschappelijke
behoeften en mogelijkheden afgestemde vorming en opleiding kan verwerven
is  voorwerp  van de aanhoudende  zorg der overheid'.95

In dit voorstel werd de zorgplicht omschreven als 'instandhouden en ontwik-
kelen van voorzieningen'. De regering gaf hiermee aan die zorgplicht een
ruime uitleg.

Het begrip 'onderwijs' werd vervangen door 'vorming en opleiding'. De Tweede
Kamer had moeite met de introductie van dit uitgebreide artikel 1.22. In de
Kamer bestond de vrees dat ontwikkelingen in het onderwijs niet langer zouden
plaatsvinden volgens artikel 208 maar volgens het nieuwe artikel 1.22 met als
mogelijk gevolg dat de onderwijsvrijheid minder tot zijn recht zou kunnen
komen. Angst was een belangrijke drijfveer bij de behandeling van de wijzi-

93 Zitting 1847-1848,  VV,  p. 473. Daartoe moest ook de bepaling dienen dat er overal in het
Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven. Juist vanwege
deze toegevoegde bepaling vond Buijs het eerste lid overbodig. Buijs vond het eerste lid
een soort toelichting op de twee volgende leden, 'Loutere phrase, gevaarlijk in elke wet'93:
Buijs (1887), p. 770. Buijs zag het gevaar dat het eerste lid zou worden uitgebreid met zorg
voor het hele onderwijs en dat het bijzondere onderwijs daaruit aanspraak op subsidie zou
kunnen maken: pp. 770-771.

94    Ook in het derde en vierde lid, waarin het instandhouden van het openbaar onderwijs wordt
gewaarborgd, kan een bepaalde afdwingbaarheid gezien worden.

95  TK, vergaderjaar 1975-1976, 13873.
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gingsvoorstellen van artikel 208 in 1976. De discussie over het voorgestelde
artikel   1.22  en de uiteindelijke verwerping ervan, geven het belang  van  het
mogelijk gevolg van deze bepaling aan. Geheel zonder rechtsgevolg werd deze
bepaling dus niet geacht. De regering liet overigens niet na te benadrukken dat

de opsplitsing van artikel 208 in twee artikelen geen enkele inhoudelijke beteke-
nis had: de verhouding tussen 1.22 en 1.23 zou hetzelfde zijn als de verhouding
tussen artikel 208, eerste lid en de overige leden.96 Artikel 1.22 zou niet,
evenmin als  1.23, door de Kamer aanvaard worden.

4.2 Hoe ver strekt de zorgplicht in het eerste lid?

Het eerste lid van artikel 23 van de Grondwet geeft uitdrukking aan de
algehele zorg die de overheid ten opzichte van het onderwijs in acht moet
nemen. Hetonderwijsartikel geeft zelfinzijnoverige leden verder invulling
aan de reikwijdte van die zorg. Hiermee wordt in de Grondwet niet een
definitieve afbakening gegeven. Steeds zal opnieuw bezien moeten worden
tot hoever de zorg van de overheid zich uitstrekt.  Deze zorg kan niet onbe-

perkt zijn. Het is voor de overheid ondoenlijk zich met alle mogelijke
vormen van onderwijs in de maatschappij in te laten. In die zin is het
aannemelijk dat het begrip 'onderwijs' nooit zo ruim geinterpreteerd kan
worden als in het tweede lid geschied is ten behoeve van de onderwijsvrij-
heid.

Akkermans/Bax/Verhey hebben verdedigd dat de wetgever bepaalt tot
hoever de zorg van de overheid in het onderwijs gaat. De overheidszorg
beperkt zich in die redenering tot de door de wetgever relevant geachte
vormen van onderwijs.97 Op zichzelf is wetgeving een belangrijke en
praktische maatstaf voor het aanwezig achten van overheidsoptreden. De
Grondwet heeft de wetgever op verschillende plaatsen in het onderwijsartikel
de bevoegdheid gegeven nadere invulling te geven aan het grondrecht. Dat
is ook goed mogelijk met betrekking tot het eerste lid. De zorg van de over-
heid beperkt zich echter in de praktijk niet tot die sectoren waarover men
wetgeving tot stand heeft gebracht.

In het verleden is gebleken dat de zorg van de overheid zich zonder
wetgeving kan uitbreiden naar terreinen waarop de overheid zich eerder
niet begaf. Andere instrumenten werden daarbij gehanteerd, zoals subsidi-
ering en het verlenen van erkenningen. Dat geldt voor het werkingsgebied
van de volwasseneneducatie, maar ook voor het particulier onderwijs.

96 F.C.L.M. Crijns, De herziening van artikel 208 van de Grondwet, Het loon van de angst?
in: Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982,
pp. 445-447.

97  Akkermans/Bax/Verhey (1988), p. 75.
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Jarenlang volstond de overheid ten aanzien van het particulier onderwijs
ermee om de erkenningen die door de branche zelf werden afgegeven, te
ondersteunen. Specifieke wetgeving bestond ten aanzien van het particulier
onderwijs niet.

De redenering dat het bestaan van overheidszorg bepaald wordt door
wetgeving geeft nog niet aan wMrom die wetgeving in het leven is geroepen.
De zorg van de overheid voor het onderwijs is geen vaststaand gegeven
maar wordt sterk bepaald doorde maatschappelijke ontwikkelingendie zich
manifesteren naar tijd en omstandigheden. Dat kan ook betekenen dat de
zorg afneemt. De bemoeienis van de overheid wordt tevens beperkt tot
hoever deoverheid dezorg kan waarmaken. Delaatstejaren iseen ontwik-
keling waarneembaar waarin de overheid meer terug treedt en verantwoorde-
lijkheden meer overlaat aan maatschappelijke organisaties. Een dergelijke
tendens zal gevolgen hebben voor de invulling van de zorg.

Ten aanzien van het particulier onderwijs zien we dat de overheid
voorstelt een wettelijke erkennings- en toezichtsregeling, die in principe
voor een ieder openstond, te vervangendooreenbeperkte toezichtsregeling
die alleen nog maar geldt voor instellingen die vergelijkbaar zijn met het
onderwijs dat de overheid bekostigt. Hiermee is de zorg van het eerste lid
geplaatst in de algehele opvattingen over de verdeling van verantwoordelijk-
heden in de maatschappij. Een dergelijke benadering past ook in recente
grondrechtentheorie8n die een minder scherp onderscheid willen maken
tussen sociale en klassieke grondrechten.

4.3 De zorgplicht en het karakter van het grondrecht:  klassiek en sociaal

Het onderwijsartikel wordt wel 'een fraai afgewogen samenstel van vrij-
heidswaarborgenensociaal-culturele garanties' genoemd.98 Hiermee wordt
tot uitdrukking gebracht dat de vrijheid van onderwijs als grondrecht zowel
kenmerken van een klassiek als sociaal grondrecht in zich herbergt. Tot
het klassieke element wordt dan in hoofdzaak de waarborg gerekend dat
in ons land onafhankelijk van de overheid onderwijs gegeven en ingericht
kan worden, tot het sociale element wordt de zorg gerekend die de overheid
voor het onderwijs moet hebben. Deze zorg komt het sterkst tot uiting in
de financieringsverantwoordelijkheid die de overheid in het grondrecht
opgedragen krijgt voor zowel het eigen, openbare onderwijs, als het private,
bijzonder onderwijs. Een scherpe scheiding is tussen beide kenmerken van

98  Burkens (1989), p. 72. Zie ook Akkermans/Bax/Verhey (1988), p. 27.
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het grondrecht niet altijd te maken: het garanderen van de vrijheid en het
materieel mogelijk maken van deze vrijheid zijn sterk met elkaar verweven.

Het onderwijsartikel past in die zin in de opvatting dat het onderscheid
tussen sociale en klassieke grondrechten wellicht niet zo groot is als in de
dogmatiek lange tijd is verdedigd. Het onderwijsartikel toont tevens aan
dat sociale grondrechten niet een produkt zijn van de naoorlogse sociale
welvaartsstaat maar reeds eerder bestonden. De opvatting dat sociale
grondrechten moeilijk afdwingbaar zijn99, wordt voor het onderwijsartikel
niet aanvaard.100

Ondanks het feit dat het onderscheid tussen sociale en klassieke
grondrechten nog steeds wet gehanteerd wordt, lijken de scherpe kanten
van dat onderscheid de laatste tijd meer verlaten. In het Handboek van het
Nederlandse Staatsrecht van Van der PoUDonner wordt het onderscheid
gerelativeerd:

'Het is overspannen om, naar gelang men met een 'klassiek' dan wel met een
'sociaal' grondrecht te maken zou hebben, te stellen dat in het ene geval iedere
zeggenschap van de overheid in beginsel zou zijn uitgesloten, terwijl in het
andere geval die zeggenschap niet alleen geboden, maar ook verplichtend en
de kern van het grondrecht zou wezen. Zo berooft men het begrip grondrechten
van iedere eigen betekenis en maakt men het substantief geheel ondergeschikt
aan het adjectief.101

Ook Burkens-die hetonderscheid wel hanteert- vindt hetbelangrij-
ker de multifunctionaliteit en de multidimensionaliteit van grondrechten
te benadrukken omdat daarmee recht gedaan wordt aan de pluriformiteit
en gedifferentieerdheid van de hedendaagse samenleving.102 Hirsch Ballin
vindt dat het aanvaarden van een tegenstelling tussen klassieke en sociale
grondrechten blijk geeft van het denken in termen van een tweedeling tussen
overheid en individu ('de op de dichotomie overheid/individu gebaseerde
grondrechtentheorie') en te weinig rekening houdt met verbanden in de
samenleving ('de op het netwerkparadigma van de rechtsorde gebaseerde
grondrechtentheorie').103 In zijn opvatting moeten sociale grondrechten,

99  Burkens (1989), p. 81 en Akkermans (1980), p. 48.
100 Zie D. Mentink, Orde in onderwijsbeleid, Deventer 1989, p. 29. Hij spreekt van 7iet in

rechteafdwingbarekarakter vanhet socialegrondrecht (t.w. het recht op openbaaronderwijs
en het recht op bekostiging  van het bijzonder onderwijs)'.

101 Debenamingenzoudenmoeten'uitslijten'. VanderPot/Donner/Prakke(1989), pp. 350-351.
102 Burkens (1989), pp. 38-39.
103 E.M.H. Hirsch Ballin, Werking en verwerkelijking van grondrechten, in: Begrensde vrijheid,

Zwolle 1989, pp. 128-145. Tevens gepubliceerd in: Rechtsstaat en beleid, Zwolle 1991,
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'zelfs bij voorkeur worden verwerkelijkt doordat - waar nodig ook als resultaat
van ondersteunend overheidsoptreden - de verhoudingen in de samenleving
zilf van dien aard worden dat de door sociale grondrechten beschermde belangen
tot hun recht komen'. 104

In het onderwijs is bij uitstek de verwezenlijking van het grondrecht door
maatschappelijke organisaties voelbaar. Hetonderwijsartikel is hetprodukt
van de pacificatie waarin de maatschappelijke groeperingen en overheid
naar evenwicht zochten om hun rol in het onderwijs te defini8ren. Hirsch
Ballin betrekt dan ook het onderwijs in zijn opvatting over grondrechten. 105

Een niet scherp onderscheid aanbrengen tussen sociale en klassieke
grondrechten vanwege de rol die maatschappelijke groeperingen bijdragen
aan de verwezenlijking van grondrechten, sluit aan op recente ontwikkelin-
gen in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en maat-
schappij. Het bevorderen van vormen van zelfregulering is hierbij  aan de
orde. Deze discussie vindt in het onderwijs in vele sectoren plaats. Het
recentelijk terugtreden van de overheid ten gunste van maatschappelijke
groeperingen, betekent echter niet dat de verantwoordelijkheden tussen
overheid en die groeperingen gelijkgesteld zijn. De overheid heeft de zorg
voor een verantwoorde verdeling. Dit houdt in dat zij dient te bewaken
dat de verantwoordelijkheid gedragen kin worden. In die zin ligt er een
bijzondere betrokkenheid bij de overheid voor het verwezenlijken van sociale
grondrechten. Zo zal zij zorg moeten dragen voor een rechtvaardige en
rechtszekere verdeling van de (financiible) middelen. Dat voorts bij de
realisering van sociale grondrechten tevens een verantwoordelijkheid ligt
bij maatschappelijke organisaties en instellingen, is een wezenlijk kenmerk
van onze Nederlandse samenleving.

4.4 De zorgplicht voor het particulier onderwijs

De opvatting dat de zorgplicht van de overheid vooral bepaald wordt door
tijdsgebonden maatschappelijke ontwikkelingen en dat daarbij de ideeen
over de verantwoordelijkheid van de overheid een grote rol spelen, komt

pp. 145-162.
104 Hirsch Ballin, a.w. p. 139. Zoontjens vindt dat deze theorie als grote verdienste heeft dat

zij eenminofmeeromvattende, functionele visieop grondrechtenbiedt. Zij richt zich vooral
op de realisering van doelstellingen van individuen en maatschappelijke verbanden. P.J.J.
Zoontjens. Vrijheid van wetenschap, Zwolle (1993), p. 32.

105 E.M.H. Hirsch Ballin, De andere helft van de wereld, in: Bestuur en meesterschap, 's-
Gravenhage 1988, pp. 59-71, tevens gepubliceerd in: Rechtsstaat en beleid, Zwolle 1991,
pp. 479-493.
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duidelijk tot uiting in de wijze waarop de overheid zich met het particulier
onderwijs heeft bemoeid.

De betrokkenheid van de overheid is in het tweede hoofdstuk uitvoerig
aan bod gekomen. Weliswaar weigerde de regering in eerste instantie een
rijkstoezicht in te stellen, de bemoeienis van het departement bij de erken-
ningen die sinds 1947 door de private ISO werden afgegeven, was groot.
De overheid was bij de oprichting van de ISO betrokken.  Zij gaf daarmee
aan belang te hechten aan het uitoefenen van een bepaalde mate van zorg
ten aanzien van het particulier onderwijs. De opvattingen uit de jaren zes-
tig/zeventig over de mate waarin de overheid sturend moest optreden,
hadden tot gevolg dat de wens van de particuliere instellingen om onder
overheidstoezicht geplaatst te worden, door de wetgever verwezenlijkt werd.
De overheid zag als zorgbelangen de kwaliteit van het onderwijs en de
bescherming van de consument. De overheid vond in de lijn van algemene
opvattingen die toen leefden over overheidssturing, dat zorg voor het parti-
culier onderwijs op haar plaats was.

Die opvatting heeft nog tot in de jaren tachtig geleefd. In 1986 trad
zelfs nog een wettelijke regeling in werking die de bemoeienis van de
overheid uitbreidde naar het mondeling niet-schriftelijk onderwijs. De
opvattingen over een nieuwe sturingsrol van de overheid die in de jaren
tachtig tot stand kwamen, waren er nog niet in terug te vinden. Het duurde
echter niet lang of ook ten aanzien van het particulier onderwijs werd de
vraag naar de mate van zorg door de overheid gesteld. Nadat eerst het
particulier onderwijs aan het begin van de jaren negentig een plaats had
gekregen in de wetgeving op het terrein van de volwasseneneducatie en
beroepsonderwijs (als potentiale aanbieder van dat onderwijs), wordt thans
in het midden van de jaren negentig de relatie van de overheid met het
particulier onderwijs voor een belangrijk deel (nl. het beroepsonderwijs)
beperkt tot die opleidingen die vergelijkbaar zijn met het aanbod dat door
de overheid bekostigd wordt. In hoofdstuk 6 zullen deze ontwikkelingen
nader aan bod komen.

5          Conclusie

Op de vraag in hoeverre het onderwijsartikel uit de Grondwet (artikel 23)
van toepassing is op het particulier onderwijs, is geen eenduidig antwoord
te geven. Het staat buiten kijf dat het tweede lid van het artikel, waarin
de kern van de onderwijsvrijheid gewaarborgd wordt, onverkort voor het
particulier onderwijs geldt. De toepassing van het eerste lid op het particulier
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onderwijs is afhankelijk van de interpretatie die men aan de zorgplicht van
de overheid geeft. De overige leden van het Grondwetsartikel gelden voor
de wetgever als een richtsnoer bij het optreden ten behoeve van het
particulier onderwijs.

Bij de totstandkoming van wetgeving voor het particulier onderwijs,
bestond bij de wetgever lang de indruk dat de Grondwet geen verplicht
toezicht op dit onderwijs toestond: het tweede lid van het onderwijsartikel
schreef tot 1972 voor dat de eisen van bekwaamheid en zedelijkheid slechts
aandocenten inhet lager enmiddelbaar onderwijs gesteld mochten worden.
In deze opvatting werd ten onrechte geen aandacht besteed aan de zelf-
standige betekenis dat het toezichtsbegrip in het tweede lid heeft nAAst de
eisen die aan de docenten te stellen zijn. Op grond van het toezichtsbegrip
in het tweede lid had de wetgever ten aanzien van h661 het particulier
onderwijs een toezicht in het leven kunnen roepen. Een dergelijk optreden
van de wetgever zou de vrijheid van onderwijs nooit mogen belemmeren
en zou derhalve slechts beperkt en repressief van aard kunnen zijn.

Toen vanaf 1972 in de Grondwet de mogelijkheid geboden werd het
onderzoek naar de docenten naar andere sectoren uit te breiden, maakte
de wetgever hiervan ten opzichte van het particulier onderwijs geen gebruik.
Als belangrijkste reden werd daarvoor genoemd dat bij de consument
verwarring zou ontstaan tussen erkende instellingen en instellingen die
slechts onder beperkt overheidstoezicht zouden staan.

Na het bestuderen van het leerstuk van het beperken van grondrechten,
kwamen we tot de conclusie dat de beperkingen die door de wetgever aan
de vrijheid van het particulier onderwijs gesteld zijn, toelaatbaar geacht
moeten worden. Instellingen onderwerpen zich vrijwillig aan die beperkingen
en worden daartoe niet zodanig gedwongen dat van vrijwilligheid geen
sprake zou zijn. Debeperkingenhebbendaarnaast een wettelijkegrondslag.
Zij komen voort uit een maatschappelijk belang dat bij de wetgever leefde.

De zorg die de overheid volgens het eerste lid van het Grondwetsartikel
voor het onderwijs moet hebben, is geen vaststaand gegeven maar wordt
naar tijd en omstandigheden ingevuld. In een periode waarin de overheid
haar verantwoordelijkheden geneigd is te delen met maatschappelijke organi-
saties, zal die zorg beperkter ingevuld worden. Een dergelijke invulling
van het zorgbegrip is gebleken in het gevoerde overheidsbeleid ten opzichte
van het particulier onderwijs. Allereerst hield de overheid zich op afstand
waarna in de jaren zestig haar bemoeienis toenam door het in het leven
roepen van wetgeving. Thans is de overheid geneigd weer meer zorg aan
de instellingen zelf over te laten.
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De in dit hoofdstuk gehanteerde opvatting over zorg van het onderwijs,
strookt met recente grondrechttheorieen waarin het onderscheid tussen
klassieke en sociale grondrechten minder sterk benadrukt wordt. In die
opvatting komt de verwezenlijking van grondrechten vooral tot stand door
het functioneren van allerlei maatschappelijke verbanden. Een bijzondere
rol van de overheid mag daarbij niet uit het oog worden verloren.
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HOOFDSTUK 5

De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)

1        Inleiding

In dit hoofdstuk wordt bezien hoe de wetgever, gegeven de constitutionele
randvoorwaarden, zijn zorg voor het particulier onderwijs in regelgeving
heeft vertaald. We beperken ons daarbij tot de Wet op de erkende onderwijs-
instellingen (WEO) en de daaruit voortvloeiende nadere regelgeving. 1

In de WEO biedt de wetgever de mogelijkheid om particuliere onder-
wijsinstellingen onder rijkstoezicht te plaatsen in ruil voor een erkenning
door de overheid. Deze wet trad in 1986 in werking en verving de Wet
erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO).2 De WEO volgde
in grote lijnende systematiek van de WEISO. Vanwege het feit datdeWEO
vele bepalingen van de WEISO heeft overgenomen wordt hier niet meer
afzonderlijk bij deze laatste wet stilgestaan. Slechts daar waar evidente ver-
schillen optreden zal de voorganger van de WEO aan bod komen.

De bespreking van de WEO en haar nadere regelgeving zal aan de orde
komen in drie blokken. Het eerste blok (paragraaf 2) betreft de verhouding
tussen het erkend onderwijs en de overheid. De erkenning en het toezicht
staan daarin centraal.  In het tweede blok wordt aandacht geschonken aan
de bepalingen die betrekking hebben op het onderwijs van de erkende
instellingen. De cursus, de onderwijsovereenkomst en het examen zullen
daarbij  in het bijzonder besproken worden (paragraaf 3). Tenslotte komen
in het derde blok de verschillende participanten aan het erkend onderwijs
aan bod: hoe heeft de wet de positie van de cursist, de docent en het
bevoegd gezag geregeld (paragraaf 4).

In dit hoofdstuk worden de wettelijke bepalingen als onderdeel van het
gehele WEO-stelsel besproken. In het volgende hoofdstuk komen een aantal
van de onderwerpen (zoals de onderwijsovereenkomst en de examens)
uitgebreider terug.

1      Wet van 4 juli  1985, Stb. 407, Besluit van 26 augustus 1986, Stb. 466 en het Besluit van
26  augustus  1986,  Stb.  467. In Bijlage  III  is deze wetgeving opgenomen.

2        Wet  van 13 december  1972,  Stb.  746. De WEISO  werd in artikel 28, eerste  lid,  van  de
WEO ingetrokken.
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De grens tussen de blokken is niet altijd scherp te trekken. Omdat de wet een
erkenningsregeling van de overheid betreft, is de rol van die overheid op vele
plaatsen voelbaar en staan vele bepalingen in het teken vande erkenning. Omdat
de wetgever de erkenning vooral in het belang van de kwaliteit van het onderwijs
en de cursist geregeld heeft, komen ook die aspecten bijna overal terug. Ook
de rol van het bevoegd gezag, die zorg moet dragen voor het verwezenlijken
van de erkenningsvoorwaarden, is op vele plaatsen in de wet zichtbaar. Toch
is geprobeerd de verschillende bepalingen te groeperen naar de meest in het
oog springende functie, om zodoende zicht te krijgen op de werking van de
wet vanuit verschillende posities. Overlappingen zijn onvermijdbaar.

2        De relatie met de overheid

2.1 De erkenning

De essentie van de wet wordt gevormd door de bepalingen die moeten leiden
tot de erkenning. Om een erkenning te verkrijgen zal een instelling onder
de reikwijdte van de wet moeten vallen. In artikel 2 van de wet wordt in
het eerste lid de reikwijdte in het algemeen omschreven: 'Deze wet heeft
ten doel te komen tot een regeling voor erkenning van het bijzonder onder-
wijs  dat niet volledig en rechtstreeks  uit 's Rijks kas wordt bekostigd'.
Daarna volgen in dat lid een reeks van onderwijsvormen waarop de WEO
nfet van toepassing is. In het tweede lid worden vervolgens soorten onder-
wijs genoemd waarop de wet w61 van toepassing is.

De wetgever had enige moeite bij de totstandkoming van de WEO om
de juiste definitie van het werkingsgebied van de wet te bepalen. Het
voorstel van artikel 2 werd een aantal keren, zonder enige toelichting,
gewijzigd.

Bij de indiening van het wetsvoorstel werd een negatieve formulering gekozen:
'Deze wet is niet van toepassing op het onderwijs dat volledig en rechtstreeks
uit  's Rijks kas wordt bekostigd...'.3 Bij  Nota van wijziging werd een positieve
formulering geintroduceerd:
'Deze wet heeft ten doel te komen tot een regeling voor erkenning van het
bijzonder onderwijs, dat niet uit 's Rijks kas wordt bekostigd'.4 Ten slotte werd
in een latere Nota van wijziging toegevoegd 'het bijzonder onderwijs dat niet
volledig en rechtstreeks' waarmee de formulering tot stand kwam die in de wet
is terug te vinden.5

3   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 2, artikel 2, p. 2.
4   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 7, p. 2.
5   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 10, p. 1.
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Bij deze algemene reikwijdte-bepaling valt een tweetal zaken op. De term
'bijzonder onderwijs' werd geintroduceerd zonderdatdeze inde begripsbe-
palingen gedefinieerd werd. Op zichzelf is het gebruik van de term juist:
het bijzonder onderwijs is in ons bestel het onderwijs dat in stand wordt
gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtsper-
soon.6 Enige verwarring zou door het gebruik van de term kunnen ontstaan
doordat er meestal het gesubsidieerd bijzonder onderwijs mee wordt bedoeld.
In de WEISO werd de term niet gebruikt:

Ten tweede valt op dat de definitie spreekt over het bijzonder onderwijs
dat niet volledig en rechtstreeks uit 's Rijks kas wordt bekostigd. Hiermee
werd de mogelijkheid geschapen dat gedeeltelijk door de overheid bekostigde
instellingen onder de WEO-erkenning zouden kunnen vallen. De vraag is
of het in het licht van deze definitie wel passend is dat een door de overheid
bekostigde school in het kader van de WEO erkend wordt voor de niet
bekostigde activiteiten. De regering hield dit tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel nadrukkelijk voor mogelijk.8 Het ligt
meer voor de hand dat de bekostigde onderwijsinstellingen in dat geval
de Wet op de contractactiviteiten volgen die sinds 1989 van kracht is.9

In de WEO werd gekozen voor een gefaseerde invoering van de
erkenning van het niet-schriftelijk onderwijs. Dit gefaseerde karakter is
in het tweede lid van artikel 2 terug te vinden. Het schriftelijk onderwijs
komt altijd in aanmerking voor erkenning.10 Het overige (niet-schriftelijke)

6    Zie bijvoorbeeld artikelen 1 WBO en WVO.
7    In het parlement werd er geen aandacht aan besteed, behalve de SGP-fractie die in het

Voorlopig Verslagvroeg ofergeenverwarring konontstaanwanneerparticuliere instellingen
cursussen gingen verzorgen voor overheidsmedewerkers: TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197,
nr. 5, p. 6. In het in juni 1994 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel educatie en
beroepsonderwijs (WEB) wordt voorgesteld artikel 2 van de WEO zodanig te wijzigen dat
niet langer van 'bijzonder onderwijs' gesproken wordt, maar van 'het onderwijs dat niet
volledig en rechtstreeks uit 's Rijks kas wordt bekostigd..': TK, vergaderjaar 1993-1994,
23778, nrs. 1-2, artikel 12.4.9. Het vervallen van het woordje 'bijzonder' wordt niet
toegelicht.

8    TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 6, p. 15 en Handelingen II, 7 februari 1985, p.
3165, EK, vergaderjaar 1984-1985, 18197,  nr.  137a,  p.  1. Dem mogelijkheid bestaat dus
niet voor het openbaar ondenvijs: zijvalt buiten de werking van deze wet (zie artikel 1 WEO).
Dit is weer niet het geval indien een openbare school een zelfstandige rechtspersoon opricht
voor zijn particuliere activiteiten.

9    Wet van 14 juni 1989, Stb. 297. De activiteiten in het kader van deze wet zijn in artikel
2 van de WEO uitgesloten: zij kunnen dus niet voor erkenning in aanmerking komen. Een
school die zijn contractactiviteiten daarentegen in een aparte rechtspersoon onder brengt
kan wei in aanmerking komen voor een WEO-erkenning. In de praktijk gebeurt dat, voor
zover mij bekend, niet.

10  Artikel 2, tweede lid, sub a, WEO.
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onderwijs dat erkend kan worden, wordt 6f in het tweede lid van artikel
2 genoemd, 6f bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.11 Het
in de wet genoemde onderwijs heeft vooral betrekking op het onderwijs
dat opleidt voor een bepaald (staats)examen of voor een door de wet vereist
vestigingsdiploma. De aangewezen soorten onderwijs zijn terug te vinden
in hetBesluit Reikwijdte Wet opde erkende onderwijsinstellingen, kortweg
het Reikwijdte-besluit genoemd.12 Dit besluit betreft eveneens onderwijs
dat opleidt voor een examen waarbij de overheid betrokken is.13 Het Reik-
wijdte-besluit biedt daarnaast de mogelijkheid om instellingen te erkennen
die opleiden voor een examen dat wordt afgenomen door een rechtspersoon
die vermeld staat in een bijlage bij het Besluit. Een dergelijk (extern)
examen moet onder toezicht van een rijksgecommitteerde staan. Zo'n
gecommitteerde kan slechts met instemming van het ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen worden aangewezen. Door deze methode kan de
reikwijdte van de wet steeds uitgebreid worden: een vermelding in de bijlage
is voldoende. 14

In Titel II van de wet worden de (procedurele) voorschriften gegeven
voor een instelling om een erkenning te verkrijgen. De minister gaat over
tot erkenning van een instelling indien deze voldoet aan de voorschriften
van de WEO en aan die van het Besluit op de erkende onderwijsinstellingen
(BEO).  De wet bepaalt dat de instelling erkend wordt  en niet de cursus.15
In de Kamer werd wel gesuggereerd om niet de instelling maar de cursus
te erkennen. 16 De regering waarschuwde dat het erkennen van cursussen
in plaats van de instelling niet uitvoerbaar zou zijn. Het zou leiden tot 'een
bureaucratisch, arbeidsintensief systeem, hetgeen niet te rijmen valt met

11   Artikel 2, tweede lid, sub 5, WEO.
12  Besluit van 26 augustus 1986, Stb. 467.
13   Artikel 2, sub a t/m e Reikwijdte-besluit.
14    De vereiste toestemming van het ministerie van Onderwijs en WetenschappelI bij het aanwijzen

van een rijksgecommitteerde is in  1989 in het besluit opgenomen: Besluit van 22 november
1989, Stb. 536. Deze toestemming moet voorkomen dat te snel gecommitteerden worden
aangewezen. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen draagt namelijk de kosten
die verbonden zijn aan het onder de werking van de WEO brengen. Vooral met betrekking
tot destudiefinanciering zijndiekosten onderschat. Overigens zal inde toekomst waarschijn-
lijk geen uitbreiding van de reikwijdte meer plaatsvinden. De minister heeft in januari  1994
beleidsregels gepubliceerd waaruit blijkt dat hij zeer terughoudend zal zijn om de reikwijdte
nog verder uit te breiden.

15  Artikel 3 WEO.
16  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 5, p. 7 en Handelingen II, 28 november 1984,

p. 1988.
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de voorgestane deregulering.'  Het zou tevens de slagvaardigheid van de
instellingen verminderen. 17

Het is weliswaarde instelling die erkend wordt, maar het is de cursus die daartoe
de mogelijkheid biedt: de cursus wordt getoetst. Het erkennen van cursussen
zou wellicht tot uitvoeringsproblemen hebben geleid, het thans gevolgde systeem
van het erkennen van een instelling, die daarnaast allerlei andere activiteiten
kan verrichten die niet onder de erkenning vallen, leidt tot onoverzichtelijkheid
voor de consument. De systematiek kan ertoe leiden dat een reeds erkende instel-
ling een niet erkende opleiding verzorgt die onder de werking van wet komt.
Het Reikwijdte-besluit schrijft in dat geval voor dat deze instelling opnieuw
een erkenning vraagt voor deze cursus.18 De reikwijdte-regeling raakt hier
aardig in de knoop met het uitgangspunt van de wet dat instellingen (en niet
cursussen) erkend worden.

Het geheel van de reikwijdte-regeling overziende, moet men concluderen
dat deze zeer onoverzichtelijk en voor de burger moeilijk toegankelijk is.
Er moeten drie stappen gezet worden (wet, besluit en bijlage) om te kunnen
achterhalen tot hoe ver de reikwijdte zich uitstrekt. De regeling geeft aan
de minister van Onderwijs en Wetenschappen de mogelijkheid om het wer-
kingsgebied van de wet te verruimen: de minister bepaalt hoe en in welke
mate de reikwijdte uitgebreid wordt. De regering vond de gefaseerde invoe-
ring noodzakelijk om organisatorische redenen: er was geen zicht op de
hoeveelheid instellingen van niet schriftelijk onderwijs die een beroep op
een erkenning zouden doen. Om de druk op de regeling enigszins te regule-
ren  werd  voor deze invoering gekozen. 19 De regering  ging  er ten tijde
van de behandeling van de WEO nog vanuit dat uiteindelijk het gehele niet-
schriftelijke onderwijs onder de werking van de wet gebracht moest worden.

Bij het verzoek om erkenning moet een instelling gegevens verstrekken
omtrent het aantal en de aard der cursussen en het aantal cursisten. 20

17  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18971, nr. 6, p. 10.
18   Artikelen 3-5 Reikwijdte-besluit. Dit geldt alleen voor een aangewezen onderwijssoort. Indien

een erkende instelling zelf een nieuwe cursus wil verzorgen die niet tot de aangewezen vormen
behoort (dus tot het schriftelijk onderwijs of de in artikel 2, tweede lid, sub b, van de WEO,
genoemde opleidingen) kan zij volstaan deze te melden bij het ministerie: artikel 17, tweede
lid, WEO.

19    TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3, p. 12. Vanuit de Kamer rezen hierover vragen:
TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 5, pp. 2-3. Ten tijde van de behandeling van het
wetsvoorstel was echter nog niet duidelijk hoe de reikwijdte in de algemene maatregel van
bestuur uitgebreid zou worden.

20 Een beginnende instelling zal veel van de vereiste gegevens nog niet kunnen verlenen. Het
was daarom logischer geweest indien de wetgever voor het krijgen van een erkenning had
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Tevens moet de instelling de onderwijsbevoegdheid melden van de auteurs
en de docenten en een verklaring overleggen omtrent het gedrag van de
directieleden. 21

Artikel 7 van de wet omschrijft wat onder de bekwaamheidseis van auteurs en
docenten wordt verstaan. Het betreft een bewijs dan wel verklaring zoals die
voor het desbetreffende vak voor het op grond van een onderwijswet uit 's Rijks
kas bekostigd onderwijs vereist zijn. Indien er geen overeenkomstig onderwijs
is kan de minister een ander bewijs van bekwaamheid aanvaarden. De minister
heeft de algemene bevoegdheid om van deze regels af te wijken.22

Het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag blijft beperkt tot
leden van de directie.23 In de reguliere onderwijswetten is het gebruikelijk
dat deze eis ook aan de docenten gesteld wordt. 24

De minister beslist uiterlijk 66njaar na de aanvraag over de erkenning.
Om tot die beslissing te komen kan hij zich omtrent de kwaliteit van de
cursussen laten adviseren door deskundigen.25 De minister hoort tevens
de Onderwijsraad.26

Een eenmaal erkende instelling moet op correspondentie, publikaties
en reclame zichtbaar maken dat men erkend is met de woorden: 'erkend
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet
op de erkende instellingen'.27 Een instelling die naast activiteiten waarop
de WEO van toepassing is, nog andere activiteiten verricht moet duidelijk
latenuitkomen op welk onderwijs de erkenning betrekking heeft.28 Doordat
een instelling kan volstaan met de mededeling dat het erkend is door de
minister 'voorzover het onderwijs onder de reikwijdte  van de  wet valt',
zal het . oor de consument vaak niet duidelijk zijn welke activiteit van een
instelling onder de erkenning valt.

De wetgever heeft blijkbaar het oog op andere onderwijsactiviteiten die de
instelling verricht. Dat blijkt vooral uit het duidelijk moeten doen uitkomen

geeist dat de instelling reeds een bepaalde periode actief is.
21   Artikel 4, tweede lid, WEO.
22  Artikel 4, derde lid, WEO.
23  Artikel 8 WEO.
24 Zie artikelen 3 WBO en 33 WVO.
25   Artikel 5, eerste lid en artikel 4, vierde lid, WEO.
26 Dat gebeurt overigens niet voor de erkenning die aan een reeds erkende instelling gegeven

moet worden voor een cursus die als aangewezen onderwijs onder de reikwijdte komt te
vallen: artikel 4 Reikwijdte-besluit.

27  Artikel 6, eerste lid, WEO.
28  Artikel 6, tweede lid, WEO.
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'op welk onderwijs' de erkenning van toepassing is. Strikt genomen is het
voorschrift niet beperkt tot onderwijsactiviteiten. Het tweede lid van artikel
6 benadrukt dat een erkende instelling slechts niet-erkende activiteiten mag
verrichten die niet onder de reikwijdte van de wet vallen. Een erkende instelling
zal voor al zijn activiteiten die onder de WEO vallen, moeten voldoen aan de
voorwaarden van de wet. Doet een instelling dit niet, dan loopt zij het risico
dat de minister de hele erkenning intrekt.

De minister heeft de bevoegdheid de erkenning van een instelling in
te trekken indien zij niet meer aan de voorschriften bij ofkrachtens de WEO
gesteld, voldoet.29 In de WEO is, in tegenstelling tot de WEISO, de
mogelijkheid gecreeerd om, alvorens tot intrekking van de erkenning over
te gaan, de inschrijving op de cursus, waaraan de gebreken kleven, te
verbieden totdat de instelling weer aan de voorschriften voldoet. Mochten
daarna de gebreken blijven voortbestaan, dan kan tot intrekking van de
erkenning worden overgegaan. De minister zal doorgaans de instelling de
gelegenheid geven om haar gebreken te herstellen. De minister hoeft dat
echter niet. In het BEO zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de
genoemde maatregelen.

30

Tegen de beslissingen met betrekking tot het verlenen, weigeren of
intrekken van de erkenning werd beroep op de Kroon opengesteld.31

2.2 Het toezicht

Het toezicht op de erkende instellingen, zo bepaalt artikel 22, is opgedragen
aan Onze Minister. Het wordt onder zijn gezag uitgeoefend door de inspectie
onder leiding van de inspecteur-generaal van het onderwijs. Het deskun-
digenonderzoek waarvan in de wet gesproken wordt, wordt meestal opge-
maakt  door de inspectie. Voordat het ministerie een adviesaanvraag  voor

29  Artikel 19, eerste lid, WEO.
30   Artikelen 26-29 BEO. In dem artikelen herkennen we een aantal bepalingen die ook al in

de wet zelf staan of daarin niet zouden misstaan. Artikel 27 vertelt hetzel fde als artikel  19,
eerste lid, sub a, WEO, namelijk dat de minister de instelling in de gelegenheid stelt om
onvolkomenheden te herstellen. Verder bepaalt het BEO dat de maatregelen schriftelijk aan
de instelling moeten worden medegedeeld en dat het bevoegd gezag van de instelling er zorg
voor draagt dat de minister op de hoogte gehouden wordt van de werkzaamheden die
tengevolge van de maatregel verricht worden. In de nota van toelichting op het BEO deelde
de regering mee dat deze regels beogen 'een flexibel en juist gedoseerd optreden van de
overheid ten aanzien van sancties mogelijk te maken':  Stb.  1986,  466,  p.  10.

31   Artikel 21 WEO. Dit artikel is per 1-1-1994 vervallen: Wet van 16 december 1993, Stb.
650.
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erkenning aan de Onderwijsraad richt, laat het de inspectie een rapport
opstellen over de betreffende instelling. 32

Naast de taken van de inspectie, die in Titel V van de wet staan

opgesomd en die overeenkomen met de taken die de inspectie in het regulie-
re onderwijs heeft, zijn nog andere 'toezichtsmomenten' in de wet terug
te vinden. Zij dwingen de instellingen om informatie aan de minister te
verschaffen.

Volgens artikel 18 van de wet kan de minister een deskundigenonderzoek
instellen om zich te doen voortichten omtrent de kwaliteit van de cursussen
(zie ook artikel 4, vierde lid). Het bevoegd gezag van een erkende instelling
moet de minister jaarlijks informeren over het aantal cursisten, en zonder meer
de nadere inlichtingen verstrekken die de minister wenselijk acht alsmede van
stukken die het naar de minister zendt, afschriften naar de inspectie sturen.

Wijzigingen in het aantal en de aard der cursussen moeten onverwijld aan de
minister worden gemeld.33

Voor het toezicht op examens kan de minister gecommitteerden aanwij-
zen.34 De minister houdt in het algemeen reeds toezicht op het examen
doordat hij het examenreglement van de instelling dient goed te keuren. 35

Naast een examenverslag  moeten ook het examenrooster en de vergaderdata
vande examencommissie tenminste zes wekenvoorde aanvang vanhet examen,
alsmede ook de samenstelling vande examencommissie, aande minister bekend
gemaakt te worden. 37

3       Het onderwijs

3.1 De cursus

De cursus is zodanig afgestemd op de kennis en ervaring van de cursist,
dat het gestelde doel redelijkerwijs kan wordenbereikt.38 Omtrent de kwali-
teit van de cursus worden nadere voorschriften gesteld in de algemene

maatregel van bestuur. Daartoe zijn in Hoofdstuk II van het BEO regels

32 Zie hierover meer in het volgende hoofdstuk, par. 5.2.1.
33 Zie artikel 17 WEO.
34   Artikelen 13 WEO en 20 BEO.
35  Artikel 12, eerste lid, WEO.
36  Artikel 12, vierde lid, WEO.
37  Artikelen 18 en 16, vijfde lid, BEO.
38  Artikel 9, eerste lid, WEO.
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opgenomen. Zo bepaalt artikel 2 van het BEO dat het bevoegd gezag van
de instelling er zorg voor moet dragen dat de cursussen zowel inhoudelijk
als methodisch en didactisch verantwoord zijn en worden aangepast aan
nieuwe, ter zake dienende ontwikkelingen. Volgens de toelichting op het
BEO heeft dit betrekking op onder meer taal, leesbaarheid, terminologie,
vraagstelling, overzichtelijkheid, indeling in hoofdstukken, typografische
vormgeving en illustraties van cursussen. 39

De Raad van State vreesde in zijn advies op het WEO-voorstel dat het bepaalde
in artikel 9, eerste lid, niet concreet genoeg zou zijn om daadwerkelijk de
kwaliteit van de cursus te kunnen waarborgen. Weliswaar zou de bepaling nader
uitgewerkt moeten worden in de algemene maatregeI van bestuur, maar indien
dat op dezelfde wijze zou gebeuren als onder de WEISO geschied was, dan
zou dat in de ogen van de Raad van State niet concreet te noemen zijn.40 De
bepalingen in het BEO zijn vrijwel identiek aan de bepalingen in het Besluit
erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (BEISO).41

De cursist moet erop gewezen worden dat het wezenlijk is dat regelmatig
werk ter correctie wordt ingezonden (voor wat betreft het schriftelijk
onderwijs) of regelmatig de lessen worden bijgewoond en die ook zorgvuldig
worden voorbereid (voor wat betreft het niet-schriftelijk onderwijs). 42

Het BEO bepaalt ook dat het bevoegd gezag moet beschikken over volledig
lesmateriaal wanneer het de inschrijving op een cursus openstelt. 43 Tevens
moeten de lokaliteiten waarin de mondelinge lessen of praktijkoefeningen worden
gegeven, en die waarin de examens van de instelling worden afgenomen, voldoen
aan redelijke eisen.44 Het bevoegd gezag draagt er in ieder geval zorg voor
dat door zijn handelen of nalaten het belang van het onderwijs niet geschaad
wordt.45

39  Stb. 1986, 466, p. 12.
40  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, A-C, p. 3.
41 Zie artikelen 2-12 Besluit  van 10 september  1973,  Stb.  473.
42     Artikelen 4 en 9 BEO. Het bevoegd gezag krijgt zelfs opgedragen de cursist tot ander gedrag

te manen bij achterstand van het inzenden van werk of herhaaldelijke afwezigheid bij de
lessen. In de toelichting op het BEO gaf de regering aan getwijfeld te hebben of dit soort
regels niet al te betuttelend zijn en niet beter weggelaten kunnen worden. Ze koos ervoor
ze toch te handhaven als nadere invulling van de algemene opdracht van artikel 9 van de
wet.

43  Artikel 13, tweede lid, BEO. De minister kan goedkeuren dat van deze regel wordt
afgeweken. Hier wordt gedoeld op situaties dat het materiaal wei klaar is maar nog niet
in druk verschenen is.

44  Artikel 14 BEO.
45  Artikel 16 WEO.
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3.2 De overeenkomst

Zoals ook al onder de ISO-reglementen gebruikelijk 6 was en door de
WEISO voorgeschreven werd, bepaalt de WEO dat er een schriftelijke
overeenkomst tussen de instelling en de cursist tot stand moet komen. De
wet omschrijft wat er in ieder geval in de overeenkomst opgenomen moet
worden.47 Zo moet er ter uitwerking van artikel 9, eerste lid, van de wet,
de vooropleiding van de cursist die voor het volgen van de cursus nodig
of wenselijk is, in vermeld staan. De studiegids maakt deel uit van de over-
eenkomst.48 In het volgende hoofdstuk wordt in het kader van de zelfregu-
lerende werkzaamheden van de erkende instellingen uitgebreider stilgestaan
bij de voorwaarden waaronder de onderwijsovereenkomst gesloten dient
te worden.

3.3 De examinering

Zeer belangrijk in het bevorderen van het aanzien van het particulier
onderwijs, is het opstellen van examenreglementen geweest. De ISO was
daar reeds in de jaren vijftig mee begonnen.  Op die wijze kon de kwaliteit
van het onderwijs indirect afgedwongen worden. Essentieel was dat de
voorwaarden voor de examenreglementen voorschreven dat de examinering
en de beoordeling mede door onafhankelijken werd verricht.

In de WEO worden de voorschriften voor de examens van een instelling
uitvoerig in artikel 12 geregeld.49 In het eerste lid wordt omschreven wat
het examenreglement, dat door de minister moet worden goedgekeurd, in
ieder geval moet bevatten. De examenopgaven moeten zoveel mogelijk
betrekking hebben op de gehele tijdens de cursus behandelde leerstof en
de examendata moeten tenminste 6 weken voor de aanvang van het examen
schriftelijk aan de cursist worden medegedeeld. De wet garandeert dat indien

46 Het inschrijfformulier kon als zodanig worden aangemerkt, zie artikel 6 Normenreglement
ISO.

47  Artikel 11 WEO.
48   Artikel 11, tweede lid, WEO. In artikel 12 van het BEO wordt het bevoegd gezag er nog

eens op gewezen in prospectussen en studiegidsen op duidelijke wijze de gegevens die in
een overeenkomst dienen te staan, te vermelden.

49    Artikel 12 geldt uitsluitend voor het schliftelijk onderwijs. Het overig onderwijs wordt erkend

op basis van overheidscontrole op het examen. Hierdoor hoeft aan deze instellingen, zo is
de redenering van het departement, niet meer de eis gesteld te worden dat zij een
examenreglement dienen te hebben: zie hierover meer in hoofdstuk 6, par.  4.2.2.,  sub b.
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een cursist geslaagd is hem ook een diploma en een beoordelingslijst wordt
uitgereikt.50

De WEO schrijft, anders dan de WEISO, voor dat bij algemene
maatregel van bestuur, nadere voorschriften met betrekking tot de examens
worden gegeven. Dit is uitvoerig in het BEO gebeurd in Hoofdstuk IV. 51
Het betreft hier nadere regels voor het examenreglement, de samenstelling
van de examencommissie, het aanmelden voor het examen, het examenroos-
ter, de examenopgaven, het toezicht op het examen, de beoordeling en de
uitslag en nadere voorschriften met betrekking tot de diploma's etc. Ook
op de examenreglementen komen we in het volgende hoofdstuk uitgebreider
terug.

4       De participanten

4.1 De cursist

Een belangrijke reden van de overheid om voor het particulier onderwijs
rijkstoezicht mogelijk te maken, kwam voort uit het oogpunt van consumen-
tenbescherming. De aspirant cursist moest beschermd worden tegen  de
minder betrouwbare instellingen door de bonafide instellingen een soort
'keurmerk' te geven waarmee zij zich kunnen onderscheiden.

Wanneer we de wettelijke positie van de cursist bij het erkende onderwijs
nader bezien, valt op dat vele regels op een of andere manier met de positie
van de cursist te maken hebben. De erkenning en het daarmee samenhan-
gende toezicht wordt vooral in het belang van de onderwijsdeelnemer in
het leven geroepen, het is daarom logisch dat de wettelijke bepalingen
daarop betrekking hebben. Vooral die bepalingen die we hiervoor bespraken
over de inhoud van het onderwijs, hebben direct of indirect betrekking op
de cursist.

50    Artikel 14, eerste lid, WEO. De cursist heeft recht op de uitreiking van een certificaat indien
hij een deelexamen heeft gehaald (artikel 14, tweede lid) en een verklaring indien hij de
cursus heeft voltooid, maar niet in aanmerking komt voor een diploma of certificaat: artikel
14, derde lid, WEO.

51 Deze regels zijn opgesteld op grond van praktijkervaring met de WEISO. In het kader van
die wet bleek de behoefte te bestaan om het beleid ten aanzien van de voorwaarden gesteld
aan examenreglementen nader uiteen te zetten in een circulaire: 'Handreiking examenregle-
menten', BVO-SFO-74/036 d.d. 5 juli 1974. Deze regels kregen in het BEO een stevigere
juridische basis: zie nota van toelichting op het BEO, Stb. 1986, 466, p. 10.
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De bepaling dat de cursus zodanig is afgestemd op de kennis en ervaring van
de cursist, dat het gestelde doel redelijkerwijs kan worden bereikt (artikel 9
WEO), en artikel 16 van de WEO waarin het bevoegd gezag wordt opdragen
het belang van het onderwijs niet te schaden, richten zich eveneens tot de onder-
wijsconsument.52 De verplichting om de relatie tussen instelling en cursist
te regelen in een overeenkomst vormt een belangrijk onderdeel van zijn rechts-
positie (artikel 11), een cursist heeft er belang bij dat een erkende instelling
als zodanig herkend kan worden en dat de wet daarom voorschrijft dat zij de
erkenning in publikaties, correspondentie en reclame moet voeren (artikel 6,
eerste lid). En natuurlijk is het in het belang van de consument dat een docent
bekwaam is (artikel 7) en dat de directie zich naar behoren gedraagt (artikel
8). Tevens zijn de bepalingen in het BEO met betrekking tot het inzenden van
schriftelijk werk, het daaraan herinneren en het volgen van de lessen, en de
garantie dat het werk binnen twee weken wordt nagekeken, in het belang van
de cursist.53 Tevens kan in dit kader het beroepsrecht waarvan artikel 15, sub
i, van het BEO spreekt, genoemd worden. Al deze bepalingen geven aan dat
de wet er indirect op vele plaatsen toe dient het belang van de cursist te
beschermen. Hiermee is niet gezegd datdie belangendoor de wet optimaal gere-
geld zijn.54

4.2 De docent

Overde docent is betrekkelijk weinig geregeld inde WEO. Eigenlijk betreft
het alleen de bepaling dat hij in het bezit moet zijn van een bewijs, dan
wel verklaring van bekwaamheid zoals die voor het betreffende vak in het
reguliere onderwijs geldt.55 Over zijn rechtspositie wordt in de wet niets
geregeld: de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing
op de privaatrechtelijke instellingen die met hun personeel een arbeidscon-
tract afsluiten.

In het BEO wordt nog een aantal bepalingen gegeven die op de docent betrekking
heeft. De docent kan door het bevoegd gezag worden vervangen indien hij bij
herhaling de hem opgedragen taak niet naar behoren vervult: artikel 3 BEO.
De docent moet het door de cursist ingezonden werk binnen twee weken

52 Hetzelfde geldt voor de soortgelijke bepalingen in de artikelen 10 en 13 van het BEO:
docenten moeten onderwijs geven volgens het door het bevoegd gezag vastgestelde
lesprogramma en het bevoegd gezag moet er zorg voor dragen verplichtingen ten aanzien
van de cursist na te komen. Dat het bevoegd gezag tevens moet beschikken over het volledig
lesmateriaal, is tevens in het belang van de cursist.

53   Artikelen 4, 5, 6, 7 en 9 van het BEO.
54 H.A.M. Backx, De cursist in het erkend particulier onderwijs, School en Wet, jrg. 35/70,

nr. 10,  1990, pp. 165-169. In dit artikel worden vooral het gebrekkige beroepsrecht en ont-
breken van medezeggenschap genoemd.

55  Artikel 7 WEO.
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nagekeken hebben: artikel 7 BEO.56 Bij de correctie moeten alle ter zake
doende aanwijzingen voor de cursist wordengevoegd: artikel 5 BEO.S' Volgens
artikel 10 van het BEO moet de docent zich houden aan het lesprogramma van
de  instelling.

4.3 Het bevoegd gezag

Het begrip 'bevoegd gezag' is met de WEO geintroduceerd: de WEISO
kende het begrip niet. Daarmee sluit de WEO aan op wat in onderwijswetten
gebruikelijk is. In artikel 1 wordt het bevoegd gezag omschreven als de
natuurlijke persoon van wie de instelling uitgaat dan wel het orgaan van
de rechtspersoon dat bevoegd is terzake van de instelling rechtshandelingen
te verrichten. 58

Voor vele opdrachten in de wet moet het bevoegd gezag zorgdragen. Zo moet
het volgens artikel 16 in algemene zin zorg dragen dat door zijn handelen of
nalaten het belang van het onderwijs niet kan worden geschaad. Het bevoegd
gezag heeft een belangrijke rol in het informeren van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen.

59

In een reeks van bepalingen in het BEO krijgt het bevoegd gezag de zorgplicht
opgelegd voor de kwaliteit van de cursussen, de examens en de betrekkingen
tussen de cursist en de instelling.60

56   In een PBNA-regeling geldt dat de docent drie dagen na ontvangst het werk gecorrigeerd
moet terugsturen, opdat het zodoende - met de tijd die het versturen kost- binnen twee
weken bij de cursist terug in het bezit is.

57    De docent in het schriftelijk onderwijs moet er zich rekenschap van geven dat hij de cursist
in de regel geen mondelinge toelichting kan geven: hij dient zich niet te beperken wat goed
en wat fout is. Zie nota van toelichting BEO, Stb. 1986, 466, p. 13.

58   De definitie luidde eerst anders: de rechtspersoon dan weI de natuurlijke persoon waarvan
de instelling uitgaat. De Raad van State drong er in zijn advies op aan dat in de definitie
tot uiting zou komen dat het bevoegd gezag een orgaan van de rechtspersoon is. Daarmee
zou aangesloten worden op de systematiek van artikel 1 WVO. In de Wet op het
basisonderwijs (artikel 1, WBO, Wet van 2 juli 1981, Stb. 468) blijkt niet duidelijk dat het
bevoegd gezag een orgaan van de rechtspersoon is: zie ook artikel 35 WBO. De regering
paste echter de definitie aan de wensen van de Raad van State aan: TK, vergad«jaar 1983-
1984, 18197, A-C, pp. 4 en 8.Hetbevoegd gezag is inhet onderwijs doorgaans het schoolbe-
stuur en dat fungeert meestal als een orgaan van de rechtspersoon.

59  Artikel 17 WEO. Zie ook artikel 29 BEO.
60  Zie de hoofdstukken 2,3, en 4 BEO.
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5       Het karakter van de WEO

In het volgende hoofdstuk wordt nader stilgestaan bij het functioneren van
het wettelijk stelsel vande WEO. Dat daarbij ook het karakter van de WEO
aan bod zal komen is onvermijdelijk. In deze paragraaf wordt reeds een
aantal opvallende typeringen genoemd die voortvloeien uit het tot nu toe
besprokene.

De WEO is een onderwijswet die sterk afwijkt van de overige onderwijs-
wetgeving. Door haar structuur en systematiek, maar ook door het soort
onderwijs dat zij regelt, is zij een vreemde eend in de bijt. De overheid
heeft met de WEO een wet in het leven geroepen over een onderwijsvorm
waarmee zij zelf geen inhoudelijke en financiele binding heeft.

De structuur, systematiek en inhoud van de WEO zijn sterk historisch
bepaald. De basis voor de wijze waarop particuliere instellingen erkend
worden is door de ISO in de jaren vijftig gelegd. De wetgever tracht de
kwaliteit van het onderwijs en de belangen van de cursist te bewaken door
de erkenning af te geven indien aan de wettelijke voorwaarden wordt
voldaan. Het uit te oefenen toezicht op de instellingen moet waarborgen
dat zij zich houden aan de voorwaarden. De WEO wordt getypeerd door
het procedurele karakter van haar bepalingen.

Dit is in de bestuursrechtelijke wetgeving niet ongebruikelijk.61 De wet stelt
zelf geen inhoudelijke eisen aan het onderwijs.62 Volstaan wordt met de
algemene bepalingen dat de cursus afgestemd is op kennis en ervaring van de
cursist (artikel 9 WEO) en dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat de
cursussen zowel inhoudelijk als methodisch en didactisch verantwoord zijn en
worden aangepast aan nieuwe, ter zake dienende ontwikkelingen (artikel 2 BEO).
De instellingen zijn slechts inhoudelijk gebonden aan wat er minimaal in de
onderwijsovereenkomst met de cursist (artikel  11) en minimaal  in het examen-
reglement (artikel  12) moet worden opgenomen. Zij bepalen zelf de structuur
van de cursus. Een dergelijke benadering is te verklaren uit de mate van afstand
die er tussen overheid en het particulier onderwijs bestaat. Hierdoor zijn de
normen die de wet hanteert op sommige terreinen algemeen gehouden en niet
altijd concreet ingevuld. De Raad van State had in zijn advies op het wetsont-
werp hierop gewezen.63

61     Zie Van Wijk/Konijnenbelt (1993) waarin gesteld wordt dat administratiefrechtelijke wetten
maar heel weinig materiele normen geven: zij geven veeleer procedures waarbirmen be-
stuursorganen alsnog tot materiele normering moeten komen: p. 151.

62   Dit is bij de totstandkoming van de WEISO een bewuste keuze van de wetgever geweest:
men had meer inhoudelijke voorwaarden aan de erkenning kunnen verbinden: zie TK, zitting
1970-1971, 10 658, nr. 5, p. 2,1.k.

63   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, A-C, p. 3 en p. 7.
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De bepalingen die met betrekking tot de kwaliteit van de cursussen in
de algemene maatregel van bestuur zijn opgenomen, komen, met uitzonde-
ring van de bepalingen over correctie, enigszins overbodig over.

Dat een cursus inhoudelijk, methodisch en didactisch verantwoord moet zijn
en aangepast moet worden aan de nieuwe ontwikkelingen (artikel 2 BEO) is
een vanzelfsprekend kenmerk van het onderwijs, dat indien men er zich, zeker
in het particulier onderwijs, niet aan houdt, afgestraft zal worden. Dat docenten
vervangen kunnen worden indien zij niet naar behoren hun taken vervullen
(artikel 3 BEO), is een bevoegdheid die het bevoegd gezag altijd heeft, ongeacht
of daaromtrent een regel in het BEO wordt opgenomen. De betuttelende bepa-
lingen dat een cursist regelmatig werk moet inzenden en lessen moet bijwonen
(artikelen 4 en 9 BEO) geven geen blijk van de volwassen relatie die verwacht
mag worden in het particulier onderwus te bestaan tussen cursist en instelling
De regels met betrekking tot correctiehebbendaarentegen wel hun nut (artikelen
5-8 BEO). Enige sanctie bestaat er niet op dit soort regels.

De WEO heeft een beknopt karakter gekregen: in 30 artikelen wordt
getracht het particulier onderwijs in bepaalde banen te leiden. Op de bepalin-
gen over de reikwijdte na, is de wet daarmee overzichtelijk gebleven. Ook
het BEO is beknopt gebleven (31 artikelen).

Biedt het sanctie-instrumentarium voldoende mogelijkheden om de hand-
having van de wet te waarborgen? Tot het intrekken van een erkenning
komt het zelden.64

De belangrijkste 'sanctie' zit in het niet verlenen of intrekken van de erken-
ning.65 Aan het verlenen van de erkenning ligt een uitgebreid onderzoek ten
grondslag. Daarna wordt de greep op het onderwijs minder.66

64     Zo blijkt uit mededelingen van de inspectie. Zowerd per 1 augustus 1994 vanwege het plegen
van examenfraude wel de aanwijzing van het instituut De Boer ingetrokken (zie Uitleg, nr.
19, 7 september 1994, p. 5) maar niet de erkenning die zij via een andere rechtspersoon
bezit (zie Bijlage II, nr. 59). Men wilde met het intrekken van de aanwijzing waarschijnlijk
vooral voorkomen dat het instituut nog langer landelijke eindexamens afnam. Het intrekken
van de erkenning was op grond van de artt.  19 jo.  16 van de WEO niet ondenkbaar geweest.
zelden

65 Tussen instellingen en het ministerie bestaat, naar het blijkt, een andere relatie. Bij het
aanvragen van een erkenning wordt een instelling,  na een eerste ambtelijke 'check', indien
zij niet aan de voorwaarden voldoen, er op gewezen dat de erkenning onhaalbaar is en
geadviseerd de aanvraag niet door te zetten. Dat blijkt in vele gevallen te werken. De
commercieel ingestelde instellingen stellen het meer op prijs met het departement in overleg
te treden dan een formele beroepsprocedure te beginnen.

66  Ook de Onderwijsraad vraagt zich af hoe de inspectie de eenmaal verleende erkenning
controleert: zie schrijven Onderwijsraad OR 4/382 K-3 (september 1990).
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6        Conclusie

In dit hoofdstuk werd de erkenningsregeling van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen (WEO) nader besproken. Een aantal zaken viel daarbij
OP.

De reikwijdte-regeling van de WEO is complex. De wetgever beoogde
in de wet het uitgangspunt vast te leggen dat niet de cursus maar de
instelling erkend zou worden. In de praktijk zal echter vaak de cursus het
aangrijpingspunt zijn om te bepalen of een instelling erkend kan worden.

De reikwijdte-regeling zorgt voor verwarring. Het is een erkende
instelling toegestaan om activiteiten te verrichten die buiten de erkenning
vallen. Die instelling moet in publikaties duidelijk laten uitkomen dat die
activiteiten buiten de erkenning vallen. Omdat een instelling kan volstaan
met de mededeling dat haar erkenning slechts geldt voorzover haar onderwijs
onder de reikwijdte van de wet valt, zal voor de consument niet altijd
duidelijk zijn welke onderwijsactiviteit onder de erkenning valt en welke
niet. Het erkenningssysteem, dat toch vooral beoogde aan de consument
een kwaliteitsonderscheidend oordeel te geven, wordt hiermee ondergraven.

De (weinig) inhoudelijke onderwijsnormen die de wet kent, zijn
algemeen van aard en niet altijd gemakkelijk te toetsen. De voorschriften
met betrekking tot de onderwijsovereenkomst en met betrekking tot de
examens hebben daarentegen sterk bijgedragen aan een betere rechtspositie
van de cursist.

Een aantal bepalingen in het BEO is overbodig. De handhaving van
het wettelijk stelsel is door hetsanctie-instrumentariumgebrekkig geregeld.
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Kenmerken en noodzaak van wetgeving van het erkend
onderwijs

1      Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk een overzicht is gegeven van de WEO, zal
in dit zesde hoofdstuk het optreden van de wetgever nader beoordeeld
worden. Een dergelijke beschouwing kan niet worden los gezien van de
actuele ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving van het particulier
onderwijs. Afzonderlijke bemoeienis van de wetgever met het particulier
onderwijs zal waarschijnlijk in de toekomst aanzienlijk verminderen. De
veranderde opvatting over de positie van de overheid ten opzichte van dit
onderwijs wordt bestudeerd aan de hand van de herkomst en de werking
van die positie. In dit hoofdstuk zullen daarom voortdurend verbanden
gelegd worden tussen het bestudeerde verleden, de realiteit van het heden
en de ideeen over de toekomst. Het zijn deze lijnen die in dit hoofdstuk
tot een aantal conclusies zullen leiden.

Een belangrijke reden voor de wetgever om regelgeving ten aanzien
van het particulier onderwijs te creeren was het bevorderen en behouden
van de kwaliteit van het onderwijs. Indien de overheid dit onderwijs erkent
en toezicht erop uitoefent, kan dit het aanzien en daarmee de kwaliteit van
het onderwijs sterk bevorderen, zo was de redenering. Door de overheids-
zorg zou beter gewaakt kunnen worden over de belangen van de consument,
die beschermd moesten worden tegen al te willekeurig, commercieel
optredende, particuliere onderwijsinstellingen.

De wetgeving op het terrein van het particulier onderwijs zal in dit
hoofdstuk bezien worden vanuit het streven de kwaliteit van het onderwijs
te beinvloeden. Daarbij staan twee vragen centraal: hoe de wetgever getracht
heeft de kwaliteit te bevorderen, zowel wat betreft de normstelling als de
handhaving daarvan, en of het voor het bereiken van die kwaliteit wel
noodzakelijk was om wetgeving in het leven te roepen.

Nuhetkwaliteitsoogmerk nadrukkelijkde aandacht krijgt, zal allereerst
inalgemene zin worden stilgestaanbij hetkwaliteitsbegrip inhet onderwijs.
In paragraaf 2 wordt getracht de vraag te beantwoorden wat onder kwaliteit
van het onderwijs wordt verstaan. In hoeverre is een definitie, indien deze
al te geven is, bruikbaar in het particulier onderwijs? Vaak vertellen
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definities van kwaliteit meer over doelstellingen en behoeften dan dat zij
inhoudelijk aangeven wat kwaliteit precies is. In paragraaf 3 zal dan ook
de doelstelling van de wetgeving op het terrein van het particulier onderwijs,
besproken worden. Bij het bestuderen van de kwaliteitsdoelstelling is het,
wanneer een commercieel belang zo nadrukkelijk om de hoek komt kijken
als bij het particulier onderwijs het geval is, van belang de verschillende
motieven te ontrafelen die een rol spelen bij het nastreven van een dergelijk
doel. Voor de betrokken onderwijsinstellingen kunnen er andere redenen
zijn om de komst van wetgeving te bepleiten dan voor de overheid.

Bij het bestuderen van de wijze waarop de wetgever tracht de kwaliteit
te bevorderen en te bewaken, wordt in dit hoofdstuk enerzijds de wettelijke
normstelling bezien (paragraaf 4) en anderzijds de handhaving van het
kwaliteitsstelsel als zodanig (paragraaf 5) besproken. Slaagt de overheid
erin om de kwaliteit van het onderwijs met het gekozen stelsel te waarbor-
gen? Hierbij wordt gekeken naar de (juridische) gevolgen van de wetgeving
in de praktijk. Gegevens die een aantal erkende instellingen verschaften,
vormen een belangrijke bron van informatie. Hiermee wordt getracht een
indruk te geven van het gevolg van wettelijke normen en procedures in
de praktijk. In paragraaf 6 wordt een voorlopig antwoord gegeven op de
vraag of het wettelijk (WEO-)stelsel de kwaliteit van het onderwijs
bevordert.

In de tweede helft van dit hoofdstuk zal de vraag aan de orde komen
of het wettelijk optreden van de overheid wel noodzakelijk was. Het eigen
karakter van de wetgeving in deze bijzondere onderwijssector, de totstand-
koming van deze regelgeving en de algemene ontwikkelingen en opvattingen
ten aanzien van de (onderwijs)wetgeving, komen daarbij in paragraaf 7
aan de orde. Het moment breekt daarna aan om de actuele ontwikkelingen
over de positie van de overheid ten opzichte van het particulier onderwijs,
te betrekken bij de bevindingen in het onderzoek tot dan toe. In paragraaf
8 worden daarvoor de voorstellen met betrekking tot de toekomstige
wettelijke positie van het particulier onderwijs geschetst en becommenta-
rieerd. Deze voorstellen zijn onlangs bij het parlement ingediend. De actuele

ontwikkelingen zullen derhalve een rol spelen in de conclusies van dit hoofd-
stuk.
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2       Het begrip 'kwaliteit' in het onderwijs

Duidelijkheid verschaffen over wat in het onderwijs onder kwaliteit wordt
verstaan is geen gemakkelijke opgave. 1 Aandacht voor kwaliteit  is  'in'.
Er is welhaast geen maatschappelijke sector te vinden die niet uitgebreid
verwikkeld is in kwaliteitszorgprocessen. Voor ons onderzoek is het van
belang te bezien hoe het begrip kwaliteit in het (particulier) onderwijs
omschreven wordt om daarmee meer zicht te krijgen op de positie van de
overheid die ter waarborging van die kwaliteit optreedt.

Wanneer de verhoogde aandacht voor kwaliteit in het overheidsoptreden
van de laatste jaren wordt bezien, dan valt op dat dit gepaard gaat met het
besef dat niet de overheid door het stellen van normen deze het best kan
waarborgen, maar dat de kwaliteit zal toenemen naarmate de betrokkenen
zelf meer verantwoordelijkheid bezitten. Daarmee kan de ontwikkeling die
de kwaliteitszorg doormaakt geplaatst worden in het afstandelijker en
selectiever optreden van de overheid. Het lijkt erop dat na een naoorlogse
periode waarin de samenleving vooral gericht was op het cre8ren van de
nodige voorzieningen en trachtte deze te vervolmaken, thans de nadruk
ligt op het verfijnen en verbeteren van die voorzieningen en de noodzaak
ervan - mede in het licht van de overheidsfinancien - kritisch wordt
bezien. Ook op het terrein van de (kwaliteit van de) wetgeving is deze
ontwikkeling waarneembaar.2

Wat in al die ontwikkelingen onder kwaliteit verstaan wordt, dient, per
sector beoordeeld te worden. Een pasklare definitie is vaak niet te geven.
Men wil juistde ruimte cre8ren om per sector te bepalen wat onder kwaliteit
verstaan moet worden. En dan nog zal het niet eenvoudig zijn een
eenduidige definitie van het begrip te formuleren.

2.1 Kwaliteit in het reguliere, door de overheid bekostigde onderwijs

De toename van de bemoeienis van de overheid met het onderwijs is door
de eeuwen heen voor een groot gedeelte verklaarbaar door de zorg voor
de kwaliteit van het onderwijs. Wetgeving werd vooral in het leven geroepen
om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Toen het onderwijs zich
meer tot taak ging stellen om de burgers toe te rusten met de vaardigheden
die de maatschappij in toenemende mate van hen ging eisen, werd het

1         Er wordt wel gesproken  over een 'containerbegrip'  zie  o.a.:  F.J.M de Rijcke,  Zorg  voor
kwaliteit, in: School en Wet, jrg. 38/73, nr. 10, p. 195.

2    TK, vergaderjaar 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, Zicht op wetgeving.
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onderwijs als een algemeen (volks)belang onderkend. In eerste instantie
beperkte de zorg zich in de vorige eeuw nog tot het basisonderwijs (de
volksschool), later breidde de aandacht zichuit naar het voortgezet en hoger
onderwijs.

2.1.1        Zorg   en  deugdelijkheid

De zorg van de overheid voor het onderwijs, die de vorige eeuw in ver-
schillende Grondwetten en Schoolwetten tot uiting kwam, had mede ten
doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het onderwijs zou aan
een overheidstoezicht onderworpen moeten worden en de onderwijzers in
het lager en middelbaar onderwijs zouden voortaan getoetst worden op hun
bekwaamheid enzedelijkheid. Tevens zou overal inhet Rijk vanoverheids-
wege voldoend openbaar lager onderwijs worden gegeven.3 De vrees dat
door de opkomst van het bijzonder onderwijs de volksschool in de verdruk-
king zou komen, zat diep. De verschillende leden van het onderwijsartikel
van de Grondwet zijn er de vertaling van. De overheid wilde door toezicht
op het bijzonder onderwijs, bewerkstelligen dat dit onderwijs aan kwaliteits-
normen zou voldoen.

De verdere gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs,
die in 1917 metde Pacificatie bereikt werd, ging gepaard met verdergaande
eisen die de overheid zou kunnen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs
dat door haar gesubsidieerd werd.  Zo kwam in dat jaar de mogelijkheid
in het Grondwetsartikel om deugdelijkheidseisen te stellen aan het geheel
of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs.4 In het onderwijs
wordt dan ook, als het over de kwaliteit gaat - in navolging van de Grond-
wet - vaak over de deugdelijkheid van het onderwijs gesproken:

Er is in het onderwijsrecht veel gesproken over het mogelijk verschil dat er
bestaat tussen de deugdelijkheidseisen en de tevens in 1917 in de Grondwet
uitdrukkelijk vastgelegde mogelijkheid voor de overheid om bekostigingsvoor-
waarden aan het bijzonder onderwijs te kunnen stellen. Mentink heeft in zijn
dissertatie aangetoond dat de Grondwetgever in 1917 geen scherp onderscheid
voorogenhadtoenhet zoweldeugdelijkheidseisenals bekostigingsvoorwaarden

3        Artikel 194 Grondwet  1848.
4    Zie vijfde en zesde lid, artikel 192 van de Grondwet 1917 (thans artikel 23).
5   A.K. Koekkoek, Hoe deugdelijk is kwaliteit?, in: Onderwijs en kwaliteit, publikatie

Onderwijsraad ter gelegenheid 70 jarig-bestaan, 's-Gravenhage 1989, pp. 43-55. Koekkoek
vindt dat kwaliteitseisen tevens deugdelijkheidseisen in de zin van de Grondwet moeten zijn.
Zie ook Mentink (1989), p. 206. Mentink vindt dat de overheid zo min mogelijk de term
'onderwijskwaliteit' moet gebruiken. Het is beter van deugdelijkheid te spreken.
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in het onderwijsartikel van de Grondwet opnam.6 De beide termen zouden 66n
endezelfde soortvoorwaarden veronderstellen. Mentink: '...het betreftdegroep
van eisen die door de wetgever aan openbare en bijzondere scholen in het belang
van deugdelijk onderwijs wordt gesteld'.7

Deugdelijkheidseisen richten zich vooral op de kwaliteit van het onderwijs
en zijn als bekostigingsvoorwaarden aan te merken. 8 Het zou echter onjuist
zijn de kwaliteitszorg te beperken tot de volgens de Grondwet te stellen
deugdelijkheidseisen. De deugdelijkheidseisen vormen een belangrijk
instrument van de overheid om de kwaliteit te bevorderen. Zij werken in
het grondwettelijk bestel vooral als legitimatie voor het mogen stellen van
beperkingen aan het grondrecht.

Deugdelijkheidseisen worden zowel aan het openbaar als aan het
bijzonder onderwijs gesteld. Het zesde lid spreekt van 'even afdoende'.
Dit betekent niet dat de eisen voor beide onderwijssoorten dezelfde zijn.9
Ten aanzien van het bijzonder onderwijs moet de vrijheid van richting bij
het stellen van deugdelijkheidseisen, in acht genomen worden. Hieronder
verstaat de Grondwet 'met name' de keuze der leermiddelen en de aanstel-
ling der onderwijzers.

De Grondwet geeft geen uitsluitsel over wat onder deugdelijk onderwijs
verstaan moet worden. Van oudsher is het traditie in ons land dat het
onderwijs grotendeels zelf de inrichting (en de kwaliteit) bepaalt van het
onderwijs. De vrijheid van onderwijs draagt de vrijheid van inrichting in
zich. 10

Inde wet moet duidelijk worden welke kwaliteitseisenaan het onderwijs gesteld
worden. Akkermans en Mentink stellen in hun studie uit 1986: 'In algemene

6       Mentink(1989), pp. 90en 94. Zieook: D. Mentink/P.W.C. Akkermans, DeugdelijkOnder-
wijsbeleid, Den Haag 1986, p. 35.

7     Mentink (1989), p. 147. Mentink ziet in de herkomst van deugdelijkheidseisen tevens een
verwevenheid met bekostigingsvoorwaarden: deugdelijkheidseisen werden in het leven
geroepen om de bekostiging van het bijzonder onderwijs gepaard te kunnen laten gaan met
kwaliteitseisen.

8     Donner (1978), p. 78. Overigens hebben deugdelijkheidseisen niet uitsluitend betrekking
op onderwijsinhoudelijke zaken. Van oudsher vallen er ook organisatorische, bestuurlijke,
administratieve en financiele zaken onder: Mentink (1989), p. 87. Ook hieruit blijkt dat
ergeenscherponderscheidtemakenistussendeugdelijkheidseisenenbekostigingsvoorwaar-
den.

9 Hieroveris vooral bij de (parlementaire) totstandkomingvande WVOveel discussiegeweest.
Zie Hermans/Backx/Pors (1993), pp. 95-98. Bij deze behandeling is het onderscheid tussen
deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden sterker benadrukt dan vootheen geschiedde:
Mentink (1989), p. 144.

10  Vermeulen (1994), pp. 3945.
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zin gaat het om voorwaarden die de (gedelegeerde) wetgever meent te moeten
stellen om het onderwijs naar behoren te kunnen laten functioneren. Wat hier
precies onder moet worden verstaan ligt niet vast. Bepalend is een aan
tijdsomstandigheden gebonden beeld van regering en parlement over goed onder-

Wijs'."

De beperking vande regelbevoegdheid ligt in de vrijheid van het onderwijs
(waaronder voor het bijzonder onderwijs de vrijheid van richting) en in
de vrijheid van inrichting. De wetgever, zo constateren Akkermans en
Mentink, heeft een voorkeur voor goed te kwantificeren eisen. Hierdoor
zijn de voorschriften objectief te toetsen en zo min mogelijk vatbaar voor
interpretatieproblemen. 12

2.1.2      Bekostiging  en  inhoudelijke  normering  als  kwaliteitsinstrument

Een belangrijk instrument ter bevordering van de kwaliteit in het reguliere
onderwijs is de bekostiging door de overheid. Inde onderwijswetten spelen
de bekostigingsvoorwaarden een dominante rol. Vanaf het moment dat de
overheid zich meer methet (financieel) functioneren vanhet onderwijs ging
bemoeien, namen de bekostigingsregels toe. Zij hadden niet slechts betrek-
king op het regelen van de subsidie-relatie, maar betroffen in toenemende
mate ook het onderwijsproces. Dezeeisen, die ook als deugdelijkheidseisen
zijn aan te merken, hebben weliswaar het karakter van (procedurele)
inrichtingsvoorschriften, ze bepalen in hoge mate het verloop van het
onderwijs op de scholen.

De wetgever legt het onderwijs een bepaalde structuur op, schrijft de vakken
voor, stelt eisen aan een schoolwerkplan en bepaalt de eindexameneisen. In
recente ontwikkelingen in het onderwijs, waardoor de aandacht meer komt te
liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de scholen, is het streven erop
gericht het aantal voorschriften terug te dringen. Scholen zijn binnen hun
autonomie zalf verantwoordelijk voor de kwaliteit vanhun onderwijs. Ondanks
dit streven bestaat de indruk dat juist ter bescherming van de kwaliteit toch nog
veel voorschriften door de wetgever aan het onderwijs gesteld worden." Heel
duidelijk doet zich dit verschijnsel voor bij de kerndoelen die de scholen sinds

11     Akkermans/Mentink (1986), p. 36. Donner (1978) omschrijft het als volgt: 'Deugdelijkheid
is niet een absoluut begrip, maar is integendeel steeds gerelateerd aan het doel waartoe het

onderwijs wordt gegeven en waarvoor het onderwijs opleidt', p.  142. Zie ook Mentink (1989),
P. 4.

12   Akkermans/Mentink (1986), p. 38. Zij doelen op zaken als het aantal vakken, het aantal

lesuren per week, het aantal lessen per vak en de duur van de lesuren.

13   Mentink (1989), p. 146.
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1993 dienen te hanteren bij hun inrichting van het onderwijs.14 Het naleven
van deze, nog vrij gedetailleerde kerndoelen, dwingt scholen een bepaald
programma te volgen. 15

In het hoger onderwijs is weliswaar een nieuwe besturingsfilosofie in de
wetgeving geintroduceerd, maar ook daar bestaat bij sommigen de indruk dat
de overheid zijn inhoudelijke bemoeienis met het onderwijs ten behoeve van
de kwaliteitszorg heeft vergroot.16 Onmiskenbaar is echter  in het hoger onder-
wijs op een aantal essentiale terreinen de verantwoordelijkheden met betrekking
tot de kwaliteitszorg en het onderwijsaanbod bij de instellingen zelf komen te
liggen. Sinds de jaren tachtig is die ontwikkeling in het onderwijs in het geheel
waar te nemen. 17 Het gevaar dreigt echter   dat de wetgever de geboden
autonomie toch nog met veel controle-zekerheden wil omgeven.

Naast de hierboven genoemde voorschriften, kennen de meeste onderwijs-
wetten vele zogenaamde 'pure' bekostigingsregels. Dit zijn regels die vrij
technisch van aard zijn en die bepalen wanneer een school in aanmerking
komt voor subsidie. In de meeste onderwijswetten zijn zij zeer talrijk. Dit
soort regels vertonen geen enkele relatie met inhoudelijke kwaliteitseisen.
Dat is opvallend omdat zij vaak zeer bepalend zijn voor het (materieel)

14 Besluit kerndoelen basisonderwijs, Besluit van 4 mei 1993, Stb. 264 en Besluit kerndoelen
en adviesurentabel basisvorming 1993-1994, Besluit van 6 april 1993, Stb. 208.

15    Koekkoek somt in zijn rede ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Onderwijsraad
een reeks van plannen en verplichtingen op die de WBO aan een basisschool oplegt: een
schoolwerkplan, een activiteitenplan, een nascholingsplan, een zorgplan, een onderwijs-
vernieuwingsplan, een positief actieplan. Hij spreekt in dit verband van een 'litanie van
plannen en verplichtingen': A.K. Koekkoek, Verantwoordelijkheid en Kwaliteit,    in:
Ontwikkeling in het onderwijsbeleid, 's-Gravenehage  1994, pp. 61-69. Uit de evaluatie van
het basisonderwijs werd geconcludeerd dat scholen met teveel verplichte vakken worden
geconfronteerd: Zicht op kwaliteit, Commissie evaluatie basisonderwijs, januari 1994. Zie
ook:'Ruimte voor leren', Adviesraad voor het onderwijs ARO, Utrecht, juni 1994.

16  R.J. Jue, Sturen op afstand in het hoger onderwijs, in: Rol en waarde van de wet in het
concept van sturen op afstand in het onderwijs, Zwolle 1990, pp. 33-85.

17    Zie voor deze discussie: Nota Hoger Onderwijs; Autonomie en Kwaliteit, TK, 1985-1986,
19253, nrs.  1-2, De school op weg naar 2000, een besturingsfilosofie voor de negentiger
jaren, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1988, pp. 4-5; advies op deze nota van
de Commissie voor detoetsingvan wetgevingsprojecten: 'Verantwoordelijkheidvooronder-
wijs', 's-Gravenhage, juli 1989, pp. 20-24; Onderwijs als kerntaak van de overheid, TK,
vergadeijaar 1992-1993, 22800 hoofdstuk VIII, nr. 2, p. 7 e.v; Stukken m.b.t. bestuurlijke
vernieuwing inhet onderwijs: TK, vergaderjaar 1992-1993, 22827, nrs. 2-6en Schevenings
Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, Gezamenlijke richtinggevende uitspraken 6 juli en 5
november 1993 en Gezamenlijke uitspraken op grond van de rapportages van de uitwerkings-
groepen van 22 maart 1994, Den Haag 1994; Een beroep met perspectief, de toekomst van
het leraarschap, Leiderdorp  1993,  pp.  87-89.
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kunnen bestaan van een school. Deze regels bepalen welhaastmathematisch
of men subsidie krijgt; een inhoudelijke toets vindt er niet plaats. I8

2.1.3   Het begrip 'onderwijskwaliteit'

Het ministerie vanOnderwijs en Wetenschappen heeft enkelejaren geleden
een poging ondernomen het kwaliteitsbegrip nader te omschrijven. In de
memorie van toelichting op de onderwijsbegroting van 1985 werd ingegaan
op de kwaliteit van het onderwijs. 19

Hierin werd kwaliteit van het onderwijs omschreven als: 'de mate waarin het
onderwijs erin slaagt de drie hoofdfuncties van de educatie te verwezenlijken,
namelijk:
a.     toerusting tot maatschappelijk verantwoord functioneren (algemene culturele

taak);
b.    toerusting ten behoeve van de beroepspraktijk (arbeidstaak);
c.       bijdragen aan de persoonsvorming (individuele ontplooiing)'.
Deze kwaliteitsmaatstaven komen, zo vervolgde de notitie, tot uiting in
normstelling (kwaliteitsbepaling), normbewaking (kwaliteitsbewaking) en kwali-
teitsbevordering (ondersteuning).

De commissie evaluatie basisonderwijs hanteerde in haar rapport 'Zicht
op kwaliteit' (1994) een eigen werkwijze om de kwaliteit van het basis-
onderwijs te toetsen. Zij noemde een viertal elementen waardoor goed
basisonderwijs bepaald zou worden:

1.        een  leer-vormingsaanbod, dat maatschappelijk relevant  is en aangepast
is aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden; dat vervat is in
onderwijskundig verantwoord onderwijsleermateriaal; waarvoor voldoende
tijd om te leren wordt geboden;

2. hoge opbrengsten die op een efficiente wijze zijn verkregen;
3. gunstige omstandigheden op het gebied van instructie, schoolorganisatie

en pedagogisch klimaat;
4. gunstige omstandigheden op het gebied van onderwijswetgeving, onderwijs-

beleid en financiele middelen; materiele voorzieningen; lerarenpopulatie.
Door de commissie zijn kwaliteitscriteria en kwaliteitskenmerken vastgesteld
die voortkomen uit drie perspectieven: van de wetgever; van de wetenschap
en van direct betrokkenen bij het onderwijs.20

18 Als voorbeeld kan genoemd worden de regel dat een school pas in aanmerking komt voor
bekostiging door het Rijk indien naar verwachting een bij wet vastgesteld aantal leerlingen
de school zal bezoeken.

19  TK, vergadeijaar 1984-1985, 18600, hoofdstuk VIII, nr. 2, p. 38-46.
20 Rapport Commissie evaluatie basisonderwijs, Zicht op kwaliteit (1994),  p.   11.
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Opvallend aan de werkwijze van deze commissie is dat concreter wordt
aangegeven waarop getoetst wordt om de kwaliteit op te sporen. Kortweg
komt de kwaliteitstoets dan neer op het controleren van het leeraanbod,
het rendement (waaronder efficiency) en de omstandigheden waarmee een
school geconfronteerd wordt. Onder deze omstandigheden worden enerzijds
de schoolgebonden interne omstandigheden bedoeld (instructies, organisatie,
pedagogisch klimaat, materiible voorzieningen en leraren), anderzijds worden
daar ook externe factoren als wetgeving, beleid en financiele tegemoetkomin-
gen onder gerekend.

Het rendement is een belangrijk (kwantitatief) instrument om de kwaliteit
van het onderwijs te toetsen. Alhoewel het toepassen van rendementsgege-
vens in het onderwijs slechts langzaam op gang komt, wint het de laatste
tijd terrein.21 In het hoger onderwijs spelen rendementsgegevens een rol
bij de subsidiEring. 22

In recente wijzigingen die in de bekostigingsstelsels vor het onderwijs hebben
plaatsgevonden, wordt veelal het lump-sum stelsel geintroduceerd. De kosten
van een school worden niet meer achteraf gedeclareerd bij de overheid, maar
men krijgt vooraf een som geld die toereikend geacht wordt te zijn voor de
kosten  van de school. Een dergelijk stelsel  laat  de  scholen meer vrijheid  en
dit kan kwaliteitsbevorderend werken. Het risico bestaat, omdat de minister
in deze lump-sum stelsels per onderwijssector met een maximum budget
('plafond financiering') werkt, dat bij eentoestroomvanleerlingenmethetzelfde
budget de kosten gedekt moeten worden. Dit bernvloedt de kwaliteit negatief.23

De regering omschrijft in haar notitie uit 1985 kwaliteit in termen van
doelstellingen: wat moet het onderwijs bereiken om aan een minimale

21    Zie o.a. WRR-rapport 'De onderwijsverzorging in de toekomst', 's-Gravenhage 1991, pp.
65-76 en het onderzoek waarop de Raad zijn opvatting mede baseerde: Scholen toetsen op
kwaliteit, J. Pouwels en P. Jungbluth, Nijmegen 1991. In het kader van het zogenaamde
Schevenings Beraad is minister Ritzen met de koepelorganisaties in maart 1994 overeenge-
komen dat scholen voortaan in een Schoolgids de resultaten van hun leerlingen gaan publi-
ceren. In een dergelijke gids zou tevens de mate van kwaliteitszorg verantwoord moeten
worden t.a.v. verzuim, aantal verwezenlijkte lesuren, zittenblijven. Zie Gezamenlijke
uitspraken 22 maart 1994 in het kader van het Schevenings Beraad, Den Haag 1994, pp.
112-118 (bijlage 2) en Uitleg nr. 8,23 maart 1994, p. 11 en Uitleg nr. 9, 13 april 1994,
p. 6. Eerder had plaatsvervangend secretaris-generaal van het departement, dr. F.J.H. Mertens
in een rede voor het RION d.d. 26 november 1993, voor een kwaliteitsdocument gepleit:
Uitleg nr. 3, 26 januari 1994, pp. 4-6.

22 Zie artikel 2.6, tweede lid, WHW. Het ligt in het voornemen van het kabinet om ook in
het secundaire beroepsonderwijs het rendement van een school mee te laten wegen in de
bekostiging: artikel 2.2.2, tweede lid, WEB-voorstel.

23 Zie Bronneman-Helmers (1992), p. 49. In het MBO speelt thans (1994) een dergelijke situatie.
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kwaliteit te voldoen. Dit is in het onderwijs nietongebruikelijk.24 Essentieel
in veel definities over 'kwaliteit' is de mate waarin aan de gestelde eisen
wordt voldaan. In andere sectoren zien we een soortgelijke algemene
formulering.25

2.1.4   Wat is kwaliteit in het onderwijs?

De conclusie met betrekking tot het kwaliteitsbegrip zou als volgt kunnen
zijn: kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken die het
onderwijs moet bezitten omte kunnen voldoen aan vastgestelde of vanzelf-
sprekende behoeften. Daarbij zijn in ieder geval drie behoeften c.q. taken
te signaleren: een algemene culturele maatschappelijke taak, een beroepsont-
wikkelingstaak en zorg voor individuele ontplooiing. Het algemeen belang
klinkt hierin door en de bemoeienis van de overheid vloeit er in belangrijke
mate uit voort. Het rendement van een school kan nooit alleen een toetsin-
strument zijn: de interne en externe omstandigheden van een school moeten
meegewogen worden. Kwaliteit betreft in deze omschrijving niet de mate
van uitmuntendheid, maar het voldoende aanwezig zijn van minimale
vereisten, waaraan de overheid toetst.

24 Koekkoek noemt het gemeenschappelijkeelement indevele definitiesvan het begrip kwaliteit
het feit dat het betrekking heeft op eisen en op normen die aan goederen of diensten worden

gesteld. De kwaliteit van goederen of diensten geeft aan of zij voldoen aan vooraf gestelde
eisen: Koekkoek (1989), p. 44. In het wetsvoorstel WEB wordt kwaliteit omschreven als:
het optimaal, onder toetsing aan professionele standaarden, door de instelling voldoen aan
door andere partijen geformuleerde onderwijs- en vormingsbehoeften: TK, vergaderjaar
1993-1994, 23778, nr. 3, p. 89.

25 Ookindegezondheidszorg vindteen uitgebreidekwaliteits(bewakings)discussieplaats. Daar
wordt het begrip kwaliteit omschreven als 'de mate van overeenkomst tussen enerzijds een

werkelijke situatie en anderzijds een verwachte, gewenste of vereiste sitiiatie':   TK,
vergadeijaar 1990-1991, 22113, nr. 2, p. 3 (nota Kwaliteit en zorg), uitgewerkt in het
wetsvoorstel Kwaliteitswet zorginstellingen, TK, vergaderjaar 1993-1994, 23633, nrs.  1-2.
In het bedrijfsleven wordt in het kader van de NEN/ISO 9000-normering (waarover later
meer) en de daaraan verbonden certificering over kwaliteit gesproken als 'het geheel van
eigenschappen en kenmerken van een produla of dienst dat van belang is voor het voldoen
aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften' zie: K.G. van der Poel, R.A.G. Peeters
en T. Haverkamp, Invoering en certificering van een gestandaardiseerd kwaliteitssysteem,
in: Informatie, jrg. 33, nr. 7/8, p. 487. Met betrekking tot dezelfde materie omschrijft
Rienstrahet eenvoudiger: kwaliteitwordt gedefinieerd als het voldoen aan de gestelde eisen:
F. Rienstra, Kwaliteitssystemen: normen, evaluatie en certificatie, in: Informatie, jrg. 33,
nr. 9, p. 574.
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2.2     Het begrip 'kwaliteit' in het particulier onderwijs

In het licht van de in de vorige paragraaf genoemde kenmerken van kwaliteit
van het onderwijs, is in het particulier onderwijs de toerusting ten behoeve
van de beroepspraktijk vooral van belang. De overige twee hoofdfuncties
waaraan kwalitatief voldoende onderwijs zou moeten voldoen, te weten
het toerusten van maatschappelijk verantwoord functioneren en het bijdragen
aan persoonsvorming, zijn in het particulier onderwijs niet zonder belang,
maar staan minder centraal dan in het reguliere onderwijs. De meeste
cursisten in het particulier onderwijs streven een verbetering op de arbeids-
markt na. Zij volgen liever geen vakken die hoofdzakelijk uit algemene
vorming bestaan. Hierin onderscheidt zich het particulier onderwijs van
het reguliere. Veel particuliere instellingen werven cursisten met het noemen
van hun exclusieve vakgerichtheid. In die vakgerichtheid ligt het maatschap-
pelijk belang. Daarmee is de doelstelling voor de wetgever aanmerkelijk
beperkter dan bij het reguliere onderwijs.

Bij het beoordelen van de externe en interne omstandigheden van
particuliere instellingen alsmede bij het behaalde rendement, doen zich
problemen voor. Het is moeilijk over rendementscijfers van particuliere
instituten tebeschikken: instituten hanteren zeniet ofmakenze nietbekend.
En ook over de omgevingsfactoren van de instellingen is weinig bekend.
Er is betrekkelijk weinig onderzoek ged,an naar het particulier, niet gesubsi-
dieerde onderwijs. De overheid verleent wel erkenningen aan de instellingen
en houdtdientengevolge toezicht op ditonderwijs, ze gafechter geenpriori-
teit aan onderzoek naar de kwaliteit van dit onderwijs.

Het onderzoekdat onlangs w81(inopdracht vanhet ministerie plaatsvond), wees
uit dat de relatie tussen de overheid en het particulier onderwijs door de
instellingen als slecht werd ervaren.26 Pas de laatste jaren is daarin enige
kentering waar te nemen. Het voornemen van de regering om het particulier
onderwijs op te nemen in het totale aanbod van secundair beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie, speelt daarbij  een  rol.

26 P.E.A. Troost en A.A. Wesselingh, De functionaliteit van het particulier onderwijs, Nijmegen
1993. Er bestaat op het departement een apart overleg met vier grote instellingen: LOI,
PBNA, Schoevers en Wolters-Kluwer. Naar het schijnt wordt dit de 'Vierschaar' genoemd:
zie onderzoeksrapport Troost/Wesselingh, p. 22.
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3        Kwaliteitsbevordering als doelstelling van regelgeving

Bij de totstandkoming van de twee 'erkenningswetten' van het particulier
onderwijs, werd door de wetgever de zorg voor de kwaliteit van het
onderwijs genoemd als een belangrijke reden om wetgeving in het leven
te roepen. In de toelichting op de WEISO werd de kwaliteitszorg in het
kader van de consumentenbescherming geplaatst.27 Het toezicht zou ten
behoeve van de cursist en de goede naam van de instelling in het leven
geroepen moeten worden. De consument moest tegen inferieure kwaliteit
of methoden worden beschermd. Ook de WEO sprak in 66n adem over
'grotere bescherming van de consument en bewaking van de kwaliteit van
de opleidingen'.28 Daarnaast moest wetgeving ervoor zorgen  dat   het
particulier onderwijs een volwaardige plaats zou innemen in het totale
onderwijsbestel.

De indruk bestaat dat het motief om tot wetgeving over te gaan niet
zozeer lag in het feit dat de kwaliteit gewaarborgd moest worden, maar
dat een mogelijk te commercieel getinte opstelling van de instituten
tegenover de consument moest worden tegengegaan. De kwaliteit van de
instellingen stond op het moment dat wetgeving tot stand kwam, veel minder
ter discussie. Het particulier toezicht van de ISO had reeds gezorgd dat
slechts instellingen erkend werden die kwaliteit boden. De wetgever greep
in omdat er maatschappelijk door alle betrokken partijen om gevraagd werd.
Toen h de jaren tachtig de reikwijdte van de WEISO werd uitgebreid tot
het niet-schriftelijk onderwijs, werd dat vooral gemotiveerd met een
verwijzing naar het feit dat de betrokken instellingen daarom vroegen.29
De instellingen zagen in een bescherming door de overheid een commercieel
belang: zij konden zich met die bescherming op de markt onderscheiden.
De overheid was onder de doelstelling de kwaliteit te bewaken bereid de
instellingen tegemoet te komen. Het door het particulier initiatief ontwik-
kelde stelsel werd hierop bijna integraal in wetgeving overgenomen. Daaruit
bleek dat de wetgever het in de praktijk ontwikkelde erkenningssysteem
voldoende vond om de kwaliteit van het particulier onderwijs te kunnen
waarborgen.

Die gedachte heeft de regering nu verlaten. In het onlangs gepubliceerde
wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs (waarover later in dit hoofdstuk

27 Zitting 1969-1970, 10658, nr. 3, p. 4, r.k.
28  TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nrs. 1-3, p. 12.
29   TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nr. 3, p. 11. Zie voor commentaar van de Raad van

State hierop: idem, A-C, p. 3.

180



Kenmerken en noodzaak van wetgeving

meer), dat de bestaande wetgeving op het terrein van de volwasseneneducatie
en beroepsonderwijs moet vervangen, wordt gesteld dat 'het erkenningssysteem
op basis van de WEO te weinig garanties biedt voor een regelmatige bewaking
van de kwaliteit van het erkende onderwijs'. De kwaliteitsbewaking zou in het
kader van de WEO-erkenning in toenemende mate verschillen met de kwali-
teitseisen die aan het bekostigde onderwijs worden gesteld:

In de bespreking van het erkenningsstelsel van de WEO onderscheiden we
twee aspecten: de normen die de wet stelt om de kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen en het stelsel van kwaliteitshandhaving. Hierbij zullen
gegevens betrokken worden uit het onderzoek naar de wijze waarop de

31instellingen met een aantal van de WEO-voorschriften omgaan.

4         Kwaliteitsbevordering door inhoudelijke onderwijsnormen in
de WEO

4.1 De normstelling in de WEO ter bevordering van de kwaliteit

De wet geeft opdracht aan de erkende instellingen een aantal zaken zelf
te regelen en biedt daartoe een aantal randvoorwaarden. De regels met
betrekking tot de onderwijsovereenkomst en het examenreglement zijn
daarvan de duidelijkste voorbeelden. In die zin zet de wet aan tot zelfre-
gulering.32

De overheid biedt de instellingen richtlijnen (en zogenaamde 'handreikingen')
voorde wijze waarop zij het besthun zelfregulerende activiteiten kunnenuitvoe-
ren.33 Een aantal van deze richtlijnen werd bij de inwerkingtreding van de
WEISO in overleg met de instellingen voor het eerst vormgegeven. De richtlijnen
pogen de regelingen van de erkende instellingen zoveel mogelijk op elkaar af
te stemmen. Ondanks het feit dat ze ruimte laten om een eigen invulling aan
de reglementenen voorwaarden te geven, wordenzij doorde meeste instellingen
ver gaand gevolgd. Bij de invoering van de WEISO in 1973 werden de

30  TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 113.
31  Damoe zijn ongeveer 200 erkende instellingen aangeschreven met het verzoek hun

onderwijsovereenkomsten, examenreglementen en overige reglementen toe te sturen. Ongeveer
75 instellingen hebben gereageerd. Het onderzoek pretendeert geen uitputtende statistische
gegevens te verstrekken: er wordt slechts een indruk verkregen over de wijze waarop instellin-
gen met de wetgeving om gaan.

32  Er is hier sprake van geconditioneerde zelfregulering: zie L.A. Geelhoed, Deregulering,
herregulering en zelfregulering, in: Overheid en zelfregulering, Zwolle 1993, pp. 49-50.

33 Het betreft hier: Richtlijnen examenreglementen, Hulpmiddel bij de opstelling van een
studieovereenkomst en Handreiking bij de opstelling van een leerplan.
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richtlijnen voor de examenreglementen nog gepubliceerd als een circulaire.34
Met de invoering van de WEO zijn veel bepalingen van deze circulaire in het
BEO opgenomen, waarna nieuwe richtlijnen zijn opgesteld. De indruk bestaat
dat het ministerie de richtlijnen veel meer als een advies beschouwt, als een
hulpmiddel, dan dat ze als beleidsregels gehanteerd worden. In depraktijk wordt
niet gerept over een toets aan de richtlijnen. Het ministerie hecht bij het afgeven
van een erkenning vooral veel waarde aan de adviezen van de inspectie en de
Onderwijsraad.

De randvoorwaarden die de wet met betrekking tot het bevorderen van de
kwaliteit van het onderwijs geeft, betreffen naast de zojuist genoemde
algemene norm waaraan het onderwijs moet voldoen, de vereiste be-
voegdheden van de docenten, de controle op de werkzaamheden van de
cursisten, het lesprogramma en de continuiteit van het onderwijs. We stellen
ze in dit hoofdstuk in par. 4.2.4 aan de orde.

4.2 De zelfregulerende werkzaamheden van de instellingen: de onder-

wijsovereenkomst en het examenreglement

4.2.1 De onderwijsovereenkomst

Een belangrijk aspect van de consumentenbescherming wordt in de WEO
verwezenlijkt door in artikel  11 de voorwaarden te stellen waaraan een
overeenkomst tussen de cursist en de instelling moet voldoen. Hiermee
heeft de wetgever de mogelijkheid gecreeerd een reeks van zaken die
betrekking hebben op het onderwijs verplicht te stellen: ze moeten immers
in de overeenkomst worden opgenomen.

Van een overeenkomst was noch in de ISO-reglementen noch in de voorstellen
van de Commissie toezicht schriftelijk onderwijs, sprake. Met de WEISO is
het sluiten van een overeenkomst in de regelingenterecht gekomen. In de WEO
zijn de voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen verder aange-
scherpt. De wetgever benadrukte in de toelichting op de WEISO en de WEO
dat met een overeenkomst de belangen van beide partijen gediend zouden zijn. 35

34      BVO/SFO - 74/036 d.d.  5 juli  1974. Bij instellingen bestond de vrees dat het niet nakomen
van de richtlijnen zou leiden tot het niet goedkeuren van het examenreglement, met alle
gevolgen van dien voor de erkenning. Dat was niet de bedoeling van het departement en
in de praktijk is hiervan ook niet gebleken.

35 Zitting 1969-1970, 10658, nr. 3, p. 6,1.k. en TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197, nrs.
1-3, p. 15.
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a   De onderwijsovereenkomst in het onderwijsrecht
In het onderwijs realiseert men zich nog onvoldoende dat tussen de stu-
dent/leerling (of diens wettelijke vertegenwoordigers) en de onderwijsin-
stelling een overeenkomst gesloten wordt. Het juridisch duiden van de relatie
tussen beide partijen in de vorm van een contract wordt wel meer naar voren
gebracht,  maar  is  nog niet algemeen aanvaard.36 Het voordeel  (van  het
aanvaarden) van de aanwezigheid van een schriftelijk contract tussen de
leerling en de school is evident: het geheel van overeengekomen rechten
en verplichtingen is op papier vastgelegd en de instelling kan daarmee
gemakkelijker door de cursist op haar verplichtingen gewezen worden.

In het reguliere onderwijs kennen we ten behoeve van het leerlingstelsel de
leerovereenkomst tussen de patroon en de leerling die ten overstaan van het
landelijk orgaan tussen beiden gesloten wordt.37 In het onlangs gepubliceerde
wetsvoorstel educatie en beroepsonderwijs wordt voorgesteld niet alleen ten
behoeve van de beroepspraktijkvorming overeenkomsten te sluiten tussen de
deelnemer, de instelling en het bedrijf (en eventueel het landelijk orgaan)

38

maar voor heel het onderwijs het sluiten van een onderwijsovereenkomst
verplicht te stellen tussen bevoegd gezag en de deelnemer aan het onderwijs. 39
Hiermee wordt in een niet onbelangrijke sector van het reguliere onderwijs de
onderwijsovereenkomst tussen de school en de leerling formeel geintroduceerd.
Wellicht dat deze ontwikkeling hierdoor ook in de overige sectoren navolging
krijgt.

b   De wettelijke voorwaarden voor de onderwijsovereenkomst
De WEO regelt veel onderwerpen waaraan een overeenkomst in het belang
van het onderwijs moet voldoen. Veel van die zaken liggen voor de hand.

Zo bepaalt de wet dat de benaming, doelstelling en omschrijving van de cursus,
met verwijzing naar de studiegids, in de overeenkomst moeten worden opgeno-
men. Hiermee wordt het bestaan van een studiegids gegarandeerd.* In de
overeenkomst moet vermeld staan of de cursist de mogelijkheid heeft examen
af te leggen, de vooropleiding die voor het volgen van de cursus nodig of
wenselijk is, de wijze waarop de cursus gegeven wordt en voor zover van toepas-
sing de plaats waar de lessen worden gegeven, de frequentie van de lessen,

36   Pors (KUB, 1989), zie ook: School en Wet, jrg. 35/70, nr. 10, oktober 1990, pp. 155-159
en  Hermans/Backx/Pors  (1993), pp. 182-195.

37   Artikel 2.9, tweede lid en artikel 2.22 WCBO.
38  Artikelen 7.2.9 en 7.2.10, WEB-voorstel.
39     Artikel 8.1.3, WEB-voorstel.  Zie voor toelichting: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778,

nr. 3, p. 108.
40   In het tweede lid van artikel 11 wordt bepaald dat de studiegids zelfs deel uitmaakt van de

overeenkomst.
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het aantal klokuren en de vakantie. Tevens moet in de overeenkomst de
cursusduur vermeld staan die bij een normaal studietempo nodig is. Hiertoe
moet de instelling het aantal nodige studie-uren vermelden. Met deze laatste
reeks van voorwaarden schrijft de wet eigenlijk voor dat de instelling een soort
leerplan met bijbehorend lesprogramma voor zijn cursussen maakt.

De overeenkomst zal ook duidelijkheid moeten bieden aan de cursist omtrent
de kosten die gemoeid zijn met het volgen van de cursus. Hierbij denkt
de wet aan kosten van boeken en leermiddelen, de onderwijsbijdrage
(waaronder eventueel verschuldigd inschrijfgeld) en het examengeld.

In  artikel 11 wordt ook voorgeschreven  dat de instelling   in  de
overeenkomst ontbindingsvoorwaarden opneemt.

De wet biedt de instelling hier niet veel vrijheid: onder sub g wordt naast het
overlijden van de cursist een aantal termijnen genoemd die bij de ontbinding
van de overeenkomst in acht gehouden moet worden:
'* schriftelijke opzegging van een cursus met een kortere cursusduur van

6 maanden door de cursist is buiten onderling goedvinden niet mogelijk;* schriftelijke opzegging van een schriftelijke cursus met een cursusduur
van 6 maanden oflanger wordt geenopzegtermijn van meer dan 3 maanden
bedongen;

* schriftelijkeopzeggingvaneenniet-schriftelijkecursusmeteencursusduur
van6 maanden of langer wordtgeen opzegtermijn van meer dan 5 maanden
bedongen'.

De eigendoms- en gebruiksrechten van het verstrekte cursusmateriaal moeten
in de overeenkomst geregeld worden en tevens moet in het contract vermeld
staan dat de cursist de mogelijkheid heeft om in geval van klachten met
betrekking tot de cursus de bemiddeling in te roepen van de inspectie.
Hiermee  is een klachtrecht voor de cursist gecreeerd.

c    De functie van de overeenkomst
De onderwijsovereenkomst heeft, naast het vastleggen van de contractuele
gebondenheid, inhetkader vandeconsumentenbescherming twee duidelijk
herkenbare functies. Enerzijds moet de overeenkomst de consument voor-
lichten over een aantal zaken zoals het karakter van de cursus en de wijze
van lesgeven,  over de examenmogelijkheid, de vereiste of gewenste voorop-
leiding en de kosten die aan de cursus verbonden zijn. Anderzijds verplich-
ten de voorwaarden die in de overeenkomst moeten worden opgenomen
indirect tot het regelen van een aantal onderwerpen die betrekking hebben
op het onderwijs: er moet een studiegids en een soort leerplan komen met
een lesprogramma/rooster. De wetgever wil hiermee op een indirecte wijze

184



Kenmerken en noodzaak van wetgeving

de inhoud van het onderwijs sturen: de wet regelt deze onderwerpen niet
expliciet.

d   De overeenkomst in de praktijk
In de praktijk blijkt dat er veelal geen uitgebreide onderwijsovereenkomst
tussen de cursist en de instelling tot stand komt. De meeste instellingen
werken met een inschrijfformulier dat verwijst naar bijgevoegde cursusvoor-
waarden en de studiegids. Sommige instellingen noemen de voorwaarden
de studie-overeenkomst. 41

Doordat de wet de studiegids als onderdeel van de overeenkomst be-
schouwt, kunnen veel zaken die volgens de wet in de overeenkomst dienen
te staan, in de studiegids worden opgenomen. Een verwijzing naar de
studiegids is voldoende. Hierdoor zullen maar weinig cursisten het gevoel
hebben dat zij daadwerkelijk een overeenkomst sluiten met de instelling
over al die zaken die in de wet genoemd staan. Zij ondertekenen het in-
schrijfformulier waarop hun persoonsgegevens genoteerd staan en de
betalingsvoorwaarden genoemd worden en waarin verwezen wordt naar
de  studiegids  en 'de kleine lettertjes'.42

Ondankshet feitdat doordeze werkwijze nieteen volledigdocument van rechten
en plichten ontstaat, is de handelwijze wel begrijpelijk en ook niet onge-
bruikelijk. Dat de onderwijsinhoudelijke zaken zoals het cursusprogramma met
vooropleidingseisen, de wijze waarop er onderwijs wordt gegeven en het
examenprogramma in de studiegids worden opgenomen is in het onderwijs heel
gebruikelijk. Het betekent wel dat de cursist zelf het nodige zoekwerk moet
verrichten om precies te achterhalen wat zijn rechten en plichten zijn.

De cursusvoorwaarden waarnaar de instellingen bij de inschrijving verwij-
zen, vertonen in de praktijk grote gelijkenis. 43

Demeeste instellingenregelen inde voorwaardendebetalingswijze(termijnen),
de auteursrechten op het onderwijsmateriaal, de kosten die aan de cursus

verbonden zijn en de ontbindingsvoorwaarden. Tevens wordt in de meeste

41  Slechts bij enkele instellingen maken de cursusvoorwaarden deel uit van de totale
overeenkomst die de aspirant-cursist bij aanvang ondertekent. Ook in die gevallen wordt
naar de studiegids verwezen.

42 Het ministerieadviseert cursusvoorwaarden te hanteren. Onder 'studie-overeenkomst' wordt
volgens het ministerie ook begrepen het geheel van rechten en plichten voortvloeiende uit
de algemene bepalingen, de studiegids, het aanmeldingsformulier en het bewijs van
inschrliving. Zie Hulpmiddel bij opstelling van een studie-overeenkomst, als bedoeld in artikel
11, van de WEO.

43 Het 'hulpmiddel' van het ministerie werkt dat in de hand.

185



Hoofdstuk 6

cursusvoorwaarden die wij onder ogen kregen gewezen op de mogelijkheid bij
de inspectie een klacht in te dienen indien men het niet eens is met de
handelwijze van de instelling. Nogal wat instellingen willen dat de cursist zich
eerst tot de instelling wendt v66rdat men naar de inspectie gaat met zijn
klacht. 44

De instellingen volgen in hun standaardvoorwaarden de ontbindingsvoor-
waarden van de wet. Meestal wordt het maximum aantal opzegmaanden
uit de wet overgenomen. Een aantal instellingen zit onder het maximum.
Overigens valt op dat sommige instellingen boven het wettelijk maximum
komen door te bepalen dat de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van
de maand volgend op de opzegging. De cursist kan hiermee voor verrassin-
gen komen te staan. 45

4.2.2 De examens

a  De examens als kwaliteitsinstrument
Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instellingen werden van
oudsher geleverd door de regels die opgesteld waren voor de examens van
de instellingen. Het garanderen van de onafhankelijkheid, de zorgvuldigheid
en deskundigheid van de examens is thans nog in vele normen in de wet
en het besluit terug te vinden. Daarnaast hebben de examennormen - die
vooral de totstandkoming van een examenreglement betreffen - op
sommige terreinen ook tot gevolg dat een instelling gedwongen wordt haar
onderwijs op een bepaalde manier in te richten. We zagen dat de voor-
waarden die de wet aan de onderwijsovereenkomst stelt een soortgelijke
uitwerking hebben. Tenslotte, en dat is een derde kenmerk van de examen-
normen, moeten zij de cursist op de hoogte stellen over verschillende zaken
rondom het examen.

44 Eenaantal instellingen,dat ookactiviteitenverrichtdiebuitende reikwijdtevande wet vallen,
sluiten voor die activiteiten het klachtrecht uit. De inspectie zal waarschijnlijk deze klachten,
indien zij zich veelvuldig herhalen, toch behandelen.

45  In artikel III, tweede lid, van het 'hulpmiddel' van het ministerie wordt voorgesteld als
ingangsdatum voor de opzegtermijn de datum van het poststempel van de aangetekende brief
te nemen. Alleen in die gevallen, waar niet het maximale aantal van de opzegtermijn wordt
bedongen kan de opzegtermijn ingaan op de eerste van de kalendermaand volgend op de
maand, waarin de opzegging geschiedt. Opmerkelijk is dat de Onderwijsraad in zijn adviezen
aangeeft te prefereren dat de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van de volgende maand.
Naar verluidt hanteert men dit advies uit praktische overwegingen: de ingangsdatum is zo
gemakkelijker vast te stellen. Dit kan in het nadeel van de cursist zijn en is in strijd met
de wettelijke voorwaarden.
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b    De verplichting voor een instelling om een examenreglement te hebben
De wet schrijft in artikel 12 voor dat de eisen waaraan de examens moeten
voldoen in 66n of meer examenreglementen worden geregeld.  Uit de tekst
van artikel  12 zou geconcludeerd kunnen worden dat alle erkende instellin-
gen die zelf een examen organiseren een examenreglement dienen te hebben.
Dat is echter niet het geval. De verplichting beperkt zich tot het schriftelijk
onderwijs. Ditheeft temakenmetde (ingewikkelde) reikwijdte-bepalingen.

Bij de inwerkingtreding van de WEO is ervoor gekozen de reikwijdte gefaseerd
uit te breiden. Al het schriftelijk onderwijs valt altijd onder de reikwijdte van
de wet. De soorten onderwijs waarmee volgens artikel 2 vande wet bij algemene
maatregel van bestuur de reikwijdte van de wet uitgebreid kan worden, dienen
tevens op te leiden voor een examen dat op een of andere manier onder toezicht
staat van de overheid of op te leiden voor een examen dat wordt afgenomen
door een van de in een bijlage vermelde rechtspersonen. De examens van deze
rechtspersonen staan altijd onder toezicht van een rijksgecommitteerde.

De erkenning van het niet-schriftelijk onderwijs is dus slechts mogelijk
indien het examen op een of andere manier onder rijkstoezicht staat. Aan
deze instellingen wordt daarom niet meer de eis gesteld dat zij een
examenreglement dienen te hebben. Voor hun onderwijs dat onder de
reikwijdte van de wet valt, is het examen geregeld, voor hun activiteiten
buiten de reikwijdte worden de wettelijke eisen niet gesteld, en dus ook
niet de eis van een examenreglement.

Deze wetsuitleg ligt niet zonder meer voorde hand. Doordat volgens het (bewust
doorde wetgever gekozen) wettelijkstelsel de instelling, ennietdecursus, wordt
erkend, was het denkbaar geweest dat artikel 12 van de wet zo uitgelegd was
dat elke erkendeinstellingdie zelfexamens afneemt, een examenreglement dient
te hebben, ongeacht of de cursus onder de reikwijdte valt. Uit niets blijkt dat
de wetgever, ten tijde van de totstandkoming van de WEO, deze uitleg niet
gevolgd zou hebben.46 Bij de examens die onder toezicht van een rijksgecom-
mitteerde staan kan een examenreglement zeer wenselijk zijn.

c  De examencommissie
Om de onafhankelijkheid van het examen te waarborgen is de rol van de
examencommissie belangrijk. In het reglement moet de samenstelling van
de examencommissie geregeld worden voor wat betreft de deskundigheid
en het benoemen van buitenstaanders. In het BEO is nader bepaald dat de

46   Op het moment van de totstandkoming van de WEO was bij het parlement nog niet bekend
hoe de reikwijdte bij algemene maatregel van bestuur zou worden uitgebreid.
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commissie, die door het bevoegd gezag benoemd wordt, merendeels uit
deskundigen bestaat wier belangen niet vermengd zijn met die van de
instelling. De voorzitter van de commissie is in ieder geval een deskundige
buitenstaander.47 Uit de aan oils toegezonden examenreglementen blijkt
dat in de meeste gevallen de examencommissie de opgaven vaststelt. 48

Het heeft er alle schijn van - het is niet expliciet geregeld - dat het examen
onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag door de examencommissie
wordt uitgevoerd. Dat kanopgemaakt worden uitde rol die de commissie tijdens
het examen speelt: de voorzitter van de examencommissie draagt er zorg voor
dat de enveloppen waarin de opgaven van het examen zitten, met de vereiste
geheimhouding in ongeopende staat worden bewaard tot de aanvang van het
examen (artikel 19, eerste lid BEO).49 Hij beslist ook hoe gehandeld moet
worden indien door onvoorziene omstandigheden het examen in 66n of meer
vakken niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen: artikel 24,
eerste lid BEO. In ieder geval stelt de examencommissie de uitslag van het
examen vast: artikel 22 BEO. Uit deze bepalingen kan de centrale rol van de
commissie opgemaakt worden. De bevoegdheid van de commissie is echter niet
als zodanig geregeld. Dat geldt ook voor de eindverantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag. 50 Het is aannemelijkdathet examenonder verantwoordelijkheid
van het bevoegd gezag plaatsvindt.

Een belangrijke waarborg voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van
het examen wordt geboden door een onafhankelijke beoordeling. In het

47   In de praktijk wordt de samenstelling van de commissie niet altijd gewaarborgd. Uit het
ons onderzoek naar de toegezonden reglementen bleek dat bij 66n instelling het bestuur als
een soort examencommissie fungeert.

48    In het reguliere voortgezet onderwijs (VO) wordt het eindexamen volgens artikel 29, derde
lid van de WVO, afgenomen door de rector, de directeur, de conrector, de adjunct-directeur
of een of meer leden van de centrale directie en leraren van de school. In artikel 3, eerste

lid, van het Eindexamenbesluit (Besluit van 10 juli 1989, Stb. 327) is bepaald dat het examen
wordt afgenomen door de directeur en de examinatoren onder verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag. Er is hier niet zoals in het hoger onderwijs en in het cursorisch
beroepsonderwijs gekozen voor het laten afnemen van het examen door een examencommissie

(art. 2.19, tweede lid, WCBO en art. 7.12 WHW). De regering vond dat niet nodig omdat
het er in de praktijk toch op neerkomt dat het de directeur en de examinatoren zijn die het
examen afnemen. Instellen van een examencommissie zou kunnen leiden tot een groot lichaam
met alle organisatorische problemen van dien: notavan toelichtingop het Eindexamenbesluit,
Stb. 327, p. 4. Overigens valt op dat nergens is bepaald wic het examenreglement vaststelt.
Ook hier is het aannemelijk dat het bevoegd gezag dat doet.

49     Geheimhouding is natuurlijk op zichmlf ook een belangrijke waarborg voor geloofwaardigheid
en rechtszekerheid: zie artikel 12, eerste lid, sub f, WEO.

50   De verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag blijkt uit de zorg die het volgens artikel
12, vierde lid, van de WEO, heeft voor het examenverslag dat het naar de Minister dient
te zenden.
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examenreglement moet het bevoegd gezag de beoordelingsnormen voor
slagen en afwijzen opnemen. Daarnaast bepaalt het BEO dat de beoordeling
van het examen door twee of meer personen geschiedt,  die in meerderheid
geen belangen hebben die vermengd zijn met die van de instelling.

Indien de beoordeling van het examen geschiedt door twee personen, dient ten
minste 66n van hen geen belangen te hebben die vermengd zijn met die van
de instelling (artikel 21 BEO).s' Zoals we reeds opmerkten wordt de uitslag
uiteindelijk bepaald door de examencommissie. De voorzitter en een lid van
de commissie ondertekenen de diploma's, certificaten en beoordelingslijsten
die aan de cursisten worden uitgereikt (artikel 23 BEO).

d   Beroepsmogelijkheid tegen een examenuitslag
De mogelijkheid voor een kandidaat om bij een onafhankelijk college in
beroep te gaan tegen een beoordeling is in het onderwijs van groot be-
lang.52 De WEO biedt een dergelijke garantie niet. Volgens artikel 12
moeten in het examenreglement maatregelen zijn opgenomen in het geval
van bedrog. In het BEO wordt voorgeschreven dat in het examenreglement
geregeld moet worden bij wie binnen welke termijn een kandidaat, indien
hem verdere deelneming aan het examenis ontzegd ofzijnexamen ongeldig
is verklaard, in beroep kan gaan.2 Hiermee blijft de verplichting tot het
hebben van een beroepsmogelijkheid beperkt tot de maatregelen die in geval
van onregelmatigheden tegen de examenkandidaat genomen worden. Een
beroep tegen de beoordeling als zodanig wordt hiermee niet geboden.54

In de toegezonden examenreglementen valt op dat de meeste instellingen
in hun reglement niet een aparte beroepsvoorziening gecreeerd hebben tegen
maatregelen die jegens de kandidaat tijdens het examen genomen zijn.
Daartegenover staat dat de meeste instellingen w81 een voorziening in hun
reglement hebben getroffen tegen beslissingen van de examencommissie.

51   Vergelijk in dit opzicht de correctie-bepalingen van het centraal examen in het voortgezet
onderwijs: artikel 41 Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-LBO. Ook hier is sprake
vm correctie door twee personen: de examinator en de gecommitteerde als externe
toezichthouder.

52 W.C.M. Mommers en M.J.M. van Zandvoort, Het toetsen van toersen. De rechtspositie
van de leerling in het voortgezet onderwijs, School en Wet, jrg 33/68, nr. 7/8, 1988, pp
148-151.

53  Artikel 15, derde lid, sub i, BEO.
54     In het regulieronderwijs kennen we zo'n beroepsrecht slechts in het hogeronderwos artikel

7.60 en 7.61 WHW. Het ligt inhet voornemen van de regeringom een dergelijkberoepsrecht
ookinhetberoepsonderwostecreeren: artikelen7.5.1-7.5.4 WEB-voorstel. Inhet voortgezet
onderwijs kennen we slechts de mogelijkheid om tegen maatregelen in beroep te gaan bij
een afzonderlijke commissie: artikel 5 Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-LBO.
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Hieronder valt naast de beoordeling van het examen ook de maatregelen
tegen bedrog. Impliciet wordt hiermee dus toch een beroepsmogelijkheid
tegen maatregelen gecreterd.55

De wet schrijft niet voor bij wie beroep kan worden ingesteld. In de
meeste reglementen wordt er geen onafhankelijk orgaan ingesteld waarbij
in beroep gegaan kan worden: de meeste instellingen treffen een beroeps-
voorziening bij het bestuur van de instelling of bij de examencommissie.
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt een beroep bij de inspectie
geregeld.56 Overigens is er volgens de algehele klachtrechtbepaling in de
wet altijd de mogelijkheid omtrent examens bij de inspectie een klacht te
deponeren.

57

Indien de voorstellen van de WEB worden aangenomen zullen de particuliere
instellingendieonderdekwalificatiestructuurvande wet willenvallen, verplicht
zijn de rechtsbeschermingsbepalingen van de WEB over te nemen. 58

e   De uitslag van het examen
Over de termijn waarbinnen de uitslag van een examen bekend moet zijn
bepaalt de wet niets. De meeste instellingen noemen ook in hun reglementen
geen termijn. Indien een instelling wel een termijn in haar reglementen
opneemt dan valt op dat hij kort is indien hij geldt vanaf het moment dat
de examencommissie de uitslag vaststelt, maar erg lang (7 A 8 weken) kan
zijn wanneer hij vanaf de examendatum ingaat.59

55    In de richtlijnen voor het examenreglement van het ministerie wordt voorgesteld tegen een
ontzegging een herziening bij de inspectie te vragen: artikel 25, twee(le lid, Richtlijnen.
De richtlijnen die in het kader van de WEISO in 1974 waren opgesteld, stelden dit ook al
voor. Indeze richtlijnenwerd reeds voorgesteldeenberoep op de inspectiemogelijkte maken

tegen examenuitslagen.
56   De richtlijnen van het ministerie stellen voor allereerst bij de instelling zelf bezwaar aan

te tekenen tegen de beslissing van de examencommissie, alvorens men zich tot de inspecteur
wendt: artikel 26 Richtlijnen.

57     Slechts in tan geval kwam ik een onafhankelijke beroepscommissie tegen waarbij de student
in beroep kan komen tegen beslissingen van de commissie. Het betreft hier een externe
exameninstantie. In een aantal gevallen wordt beroep open gesteld tegen de commissie bij
de minister van Economische Zaken en een keer bij de Directeur Rijksdienst voor het
Wegverkeer.

58  Artikel 1.4.1, eerste lid, sub c, WEB-voorstel.
59    De richtlijnen doen hierover geen voorstel. E6n instelling uit ons onderzoek houdt zich het

recht voor uiterlijk drie maanden na de examendatum pas de uitslag bekend te maken.
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f   Het toezicht op de examens
Het toezicht op de examens vindt primair plaats door de inspectie. Deze
taak valt onder de algehele toezichtstaak van de inspectie. Daarnaast zal
zij de minister adviseren bij het al of niet goedkeuren van de examenregle-
menten. Gegevens moeten soms direct naar de inspectie gezonden
worden.60 Ten behoeve van het toezicht op de examens kunnen door de
Minister gecommitteerden aangesteld worden. 61

De wettelijke voorschriften met betrekking tot examens gelden niet indien het
examens betreft   die op grond   van de Vestigingswet detailhandel,   de   Ves-
tigingswet Bedrijven 1954 dan wel Drank- en Horecawet onder de zorg vallen
van de minister van Economische Zaken. 62

g   De invloed van examennormen op de kwaliteit van het onderwijs
Een aantal voorwaarden die de wet met betrekking tot het examenreglement
stelt, heeft direct betrekking op het onderwijs van de instelling. In het
reglement moet worden bepaald welke vakken examenvakken zijn. Eveneens
moet in het reglement voor ieder examenvak de stof waarop het examen
betrekking zal hebben gemeld worden enmoetde wijze waarop ergeiixami-
neerd zal worden in het reglement geregeld zijn. De meeste instellingen
hebben deze informatie bijgevoegd. Het examenreglement biedt op deze
wijze veel inzicht in het onderwijsprogramma van een instelling. Het dwingt
een instelling om daar zorg voor te hebben. De wet schrijft voor dat de
examenopgaven zoveel mogelijk betrekking hebben op de gehele tijdens
de cursus behandelde leerstof. Ook in het reguliere (voortgezet) onderwijs
wordt door de eindexameneisen het onderwijs in de klas sterk bellnvloed.63

60  Artikelen 16, vijfde lid en 18 BEO.
61   Artikel 13 WEO en artikel 20 BEO.
62  Artikel 15, eerste lid, WEO.
63   In het reguliere voortgezet onderwijs stelt de minister, voor elk van de onderwijssoorten

examenprogramma's vast, waarin de examenstof wordt omschreven: artikel 7, eerste lid
Eindexamenbesluit. De kandidaat kan kiezen uit examenvakkenpakketten die in het
Eindexamenbesluit worden omschreven. Het eindexamen bestaat uit een centraal examen
en uit een schoolonderzoek (artikel 4 Eindexamenbesluit). Naast het examenreglement dat
elk bevoegd gezag moet vaststellen stelt dit gezag tevensjaarlijks een programma van toetsing
en afsluiting vast waarin wordt aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma
op het schoolonderzoek worden getoetst, de verdeling van de examenstof over de toetsen
van het schoolonderzoek, de wijze waarop het schoolonderzoek plaatsvindt (mikel 31, tweede
lid, Eindexamenbesluit). Hierdoor geven deze programma's uitgebreid inzicht in het
onderwijsprogramma van de eindexamenklas.
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h   De informatie met betrekking tot het examen voor de kandidaat
Een reeks normen die de wet en het besluit stellen met betrekking tot de
examens van de instellingen, heeft tevens een voorlichtende taak. Deze
normen dwingen de instellingen de examenkandidaat te informeren over
organisatorische zaken die betrekking hebben op het examen. Het betreft
hier bepalingen over de aanmelding, de toelating, de legitimatie, de duur
en wijze van examinering, de examendata, het ter beschikking stellen van
de oude examenopgaven, hetexamengeld, etc. De instellingen nemendoor-
gaans deze bepalingen alle op in hun reglementen. De informatieplicht van
de instelling is in sommige opzichten groter dan in het reguliere onder-
Wijs.64

4.2.3   De werving

Een belangrijke reden voor de wetgever om zich met het particulier
onderwijs te bemoeien, zo zagen we in het tweede hoofdstuk, werd gevormd
door de wervingspraktijken van een aantal instellingen. Vandaar dat in de
wet regels terug te vinden zijn over de wijze waaraan de werving moet
voldoen. 65

a  Werving als kwaliteitsinstrument
Het stellen van regels over de wijze waarop instellingen met hun werving
moeten omgaan, heeft niet direct betrekking op het bevorderen van de
kwaliteit van het onderwijs. Men kan echter wel de verbinding leggen dat
een instelling die kwalitatief goed onderwijs wil aanbieden, tevens zorg
zal (dienen te) dragen voor juiste informatie over dat onderwijs bij de
werving van cursisten. Een instelling die op onbehoorlijke wijze cursisten
werft hoeft nog geen slecht onderwijs aan te bieden. Het verleden heeft
dat ook aangetoond.66 Het zorg dragen voor een betrouwbare werving

64   Dit is het geval bij het informeren over de wijze van examineren. Met betrekking tot het
centraal examen is daaromtrent niets in het Eindexamenbesluit geregeld (schoolonderzoeken
dient het bevoegd gezag in het programma van toetsing te melden, zie art. 31, tweede lid,
Eindexamenbesluit); de examendata moeten in het particulier onderwijs tenminste 6 weken
voor aanvang van het examen schriftelijk aan de cursist worden medegedeeld, het examenre-
glement wordt aan elke cursist uitgereikt (artikel 15, tweede lid, BEO), terwijl het in het
reguliere onderwijs slechts terinzage wordtgelegd: artikel 31, derde lid, Eindexamenbesluit.

65 Overigens speek zich dit ook af in het reguliere onderwijs, waar de concurrentie toeneemt
naarmate het aantal potentiele leerlingen afneemt. Reclame-campagnes in het reguliere
onderwijs zijn geen uitzondering meer.

66   De beroepscommissie die in 1959 de erkenning van het NTI gelastte, was tot de conclusie
gekomen dat het onderwijs van dat instituut voldeed aan de ISO-normen. De inspectie had
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beoogt in deze redenering vooral de consument te beschermen. En in die
zin is de werving natuurlijk wel een element van de kwaliteit van een
instelling.

b   Behoortijke werving
Artikel 10 van de WEO schrijft voor dat de werving van cursisten op
behoorlijke wijze geschiedt. Deze bepaling stamt reeds uit de WEISO. In
die wet was nog bijgevoegd 'naar het oordeel van de Minister'. Op vragen
uit de Kamer wat onder 'behoorlijkheid' verstaan moest worden, kon de
minister slechts in algemene zin antwoorden: het betrof hier de opvattingen
die in het maatschappelijk verkeer gelden met betrekking tot behoorlijk
en onbehoorlijk gedrag.67

Ook de departementale Werkgroep die zich bezighield met de invoering van
de WEISO kon in uitvoerige discussies over wat 'behoorlijk' was niet veel meer
vaststellen dan dat de wettelijke bepalingen in de WEISO (de artikelen 8,9,
12 WEISO en 3 BEISO) nog het meest houvast boden. De werving zou volgens
de werkgroep niet strijdig mogen zijn met fatsoensnormen en met de openbare
orde en goede zeden, behoort in overeenstemming te zijnmet de eisen van goede
smaak en mogen niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid. Het
zou aanbeveling verdienen geen personen in te schakelen die gezag hebben of
een bepaaide reputatie, maar die op het gebied van de betreffende cursus geen
deskundigheid bezitten. Als voorbeeld werd genoemd Johan Cruijff die geen
computercursus zou mogen aanprijzen. 68

c Informatieplicht
Er mogen bij de werving geen cadeaus van welke aard worden verstrekt
en ook geen toezeggingen daaromtrent worden gedaan. In het algemeen
verschaft het bevoegd gezag aan de cursist uitsluitend juiste en volledige
inlichtingen, zo beweert artikel 11 van het BEO. Dat men daarbij vooral
het oog heeft op de werving blijkt uit de volgende volzin in dat artikel:
het bevoegd gezag onthoudt zich van voorspiegelingen met betrekking tot
redelijkerwijs niet te bereiken resultaten en geeft geen onjuiste suggesties
met betrekking tot het te behalen diploma. Uit een arrest van de Hoge Raad
(dat overigens betrekking had op een niet erkende instelling) blijkt dat het
kenbaar maken van de formele toelatingseisen die door onafhankelijke
deskundigen als retel beschouwd worden, voldoende kan zijn om een

hetzelfde geconstateerd.
67 Zitting 1970-1971, 10658, nr. 5, p. 2, r.k.
68 Zie notulen Werkgroep Schriftelijk Onderwijs (WSFO) d.d. 11.4.1973, archief ministerie

van Onderwijs en Wetenschappen.
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mogelijk beroep op dwaling en/ofde goede trouw vanwege gebleken onge-
schiktheid, te stuiten.69

d   Het keurmerk
Bij de werving van een cursist speelt het bezit van het erkenningskeurmerk
een belangrijke rol. Daar was het tenslotte vele instellingen om te doen.
De wet schrijft voor dat een erkende instelling in haar correspondentie,
publikaties en reclame het predikaat voert 'erkend door de minister van
Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende
instellingen'. Echter, een instelling die erkend  is kan naast zijn erkende
activiteiten, zo blijkt uit artikel 6, tweede lid, ook activiteiten verrichten
die buiten de reikwijdte van de WEO vallen en waarop de erkenning geen
betrekking heeft. Door deze methode is het voor de consument niet duidelijk
voor welk gedeelte van het onderwijs een instelling erkenning heeft en voor
welk gedeelte niet. 70

Overigens bestaat de indruk dat het voeren van het 0 & W-keurmerk in de
praktijk slechts een bescheiden rol speelt. Ondanks de verplichting uit de wet
om de erkenning in publikaties, correspondentie en reclame te melden, zijn
er instellingen die dat niet doen. De meeste instellingen maken echter wel op
een of andere manier melding van de erkenning: slechts een minderheid maakt
gebruik van het embleem dat het ministerie ontworpen heeft voor de erken-
ning.71  Of de consument waarde hecht  aan de overheidserkenning  is  in  het
kader van ons onderzoek een essentiele vraag. We zagen dat de overheid zelf
aan de waarde tv/ijfelt.72 Recent onderzoek naar de waarde die het erken-
ningsembleem voor de cursist in het particulier onderwijs heeft, geeft een
onvolledig en tegenstrijdig beeld te zien.73

69   HR 12-1-1988, NJ 1988,444 (ECS-Tuithof). Dit arrest is bekritiseerd: het zou niet sporen
met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad inzake dwaling en onvoldoende recht doen
aan de specifieke kenmerken van de relatie tussen de leerling en een school en de in die
relatie als redelijk te beschouwen informatieplicht. Zie: H.L.C. Hermans, De informatieplicht
bij de totstandkoming van de onderwijsovereenkomst, School en Wet, jrg 33/68, nr. 7/8,
1988, pp. 143-147; Pors (1990), pp. 155-159; Hermans/Backx/Pot:s (1993), pp. 185, 201-202.

70    Het komt voor dat een instelling beide bewoordingen gebruikt: op de kaft van publikaties
staat 'erkend door het ministerie van 0 & W' terwij 1 elders het predikaat 'erkend voor zover
het onderwijs onder de reikwijdte valt'. Hierdoor neemt de verwarring (en misleiding) toe.

71 Sommige instellingenhechten er meer aan het embleem van debranche-organisatie waarvan
zij lid zijn, te tonen. Ook de emblemen van de examenorganisaties maken indruk. In de
bijlage 'Leergeld' van de Volkskrant d.d. 6 april 1994 stelt LOI-directeur Kuipers: 'Ik heb
de  indruk dat dat regeltje steeds kleiner wordt afgedrukt'.

72   Memorie van toelichting op het WEB-voorstel, p. 132.
73     Uit het onderzoek van Troost en Wesselingh blijkt dat de door hen geenqutteerde cursisten

(46)op de hoogte waren van de wettelijkeerkenning van het instituut. De wettelijkeerkenning
vinden zij belangrijk, omdat  'het een zekere kwaliteitsgarantie biedt', 'het diploma anders
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In de wet zijn in artikel 10 tevens bepalingen opgenomen die het gebruik
van colportage-praktijken moet tegengaan. Tijdens de totstandkoming van
de WEISO en de WEO vormde het colportageverbod een belangrijk
discussiepunt. De afkoelingsperiode uit de Colportagewet (artikel 25) is
niet van toepassing.

74

e   Het karakter van de wettelijke voorschriften omtrent de werving
De wettelijke bepalingen die moeten garanderen dat de instellingen op een
behoorlijke wijze cursisten werven, maken een overbodige indruk. Ze zijn
het produkt van een aantal incidenten over de werving van cursisten rond
1960. Ten tijde van de totstandkoming van de WEO waren in het parlement
al geluiden te horen dat dit soort bepalingen wel wat minder mocht.75 De
consument zal met betrekking tot het particulier onderwijs, net zoals op
zo vele andere terreinen op de markt, in eerste instantie zelf moeten oorde-
len of het aangeboden produkt adequaat is.76 Over in hoeverre de wetgever
in het algemeen - en dus niet alleen voor het particulier onderwijs - de
cursisUleerling in bescherming zou moeten nemen, komen we later in dit
hoofdstuk nog te spreken.

geen waarde heeft', of omdat 'het onderwijs dan waarschijnlijk van niveau is'. Opgemerkt
moet worden dat het hier slechts een gering aantal cursisten betreft die niet representatief
te noemen is: zij komt slechts uit twee instellingen van mondeling economisch-administratief
onderwijs: zieTroost/Wesselingh (1993), p. 36. Uiteen onderzoek vande Consumentenbond
onder een consumentenpanel blijkt dat slechts 15 % van de cursisten bij de keuze waarde
hecht aan een erkenning door de overheid: Consumentengids, nummer 11, november 1992,
p. 729.

74  In het ECS-Tuithof arrest (NJ 1988, 444) zag de HR wel mogelijkheden voor een
afkoelingsperiode. Het betrof in deze zaak overigens niet erkend onderwijs. Door de
ontbindingsbepalingen in de wet lijkt de cursist in het erkend onderwijs verstoken te blijven
van de mogelijkheden die een afkoelingsperiode biedt. Zijn positie is daardoor slechter dan
die van een cursist in het niet erkend onderwijs.

75  TK, vergaderjaar 1984-1985, 18197, nr. 13, F en TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197,
nr. 8, p. 4, nr. 9, p. 6.

76      Uit het bestudeerde materiaal van de patticuliere instellingenkomt geen overdreven werving
naar voren. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de instellingen niet al
hun materiaal hebben toegezonden: hen is slechts gevraagd de reglementen toe te sturen.

Uit destudiegidsendietoegezondenzijnkanweleen indrukverkregen worden. Slechtsenkele
instellingen zijn buitensporig trots op zichzelf (en op hun erkenning). Een citaat uit een
brochure: 'Deze erkenning is met de allerhoogste onderscheiding behaald: en speciaal
overhandigddoorde echtgenote van de Minister-President, Mevrouw M.E.J. Lubbers-Hoog-
eweegen. Dit feit is natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gegaan. (...)'. De indruk wordt
gewekt dat familie Lubbers zich persoonlijk met de erkenning bemoeid heeft.
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4.2.4   Normen met betrekking tot het onderwijsproces

a  De doelstelling van het onderwijs
De wet bevat een aantal normen die tot een toets van het onderwijs kunnen
leiden. Zij hebben een meer onderwijs-inhoudelijke functie dan de overige
bepalingen in de wet, die voornamelijk procedurele waarborgen betreffen.

Artikel 9 van de wet bevat zo'n inhoudelijke norm: de cursus is zodanig
afgestemd op de kennis en ervaring van de cursist, dat het gestelde doel redelij-
kerwijs kan worden bereikt. In het BEO wordt in artikel 2 het bevoegd gezag
van de instelling belast met de zorg dat de cursussen zowel inhoudelijk als
methodisch en didactisch verantwoord zijn en worden aangepast aan nieuwe,
ter zake dienende ontwikkelingen. De inspectie toetst de kwaliteit van het onder-
wijs op deze beide normen. Zij doet dat mede aan de hand van de lesprogram-
ma's of leerplannen die instellingen hebben volgens artikel 10 van het BEO,
en volgens de voorwaarden die aan de overeenkomst met de cursist (artikel
11, eerste lid, sub d, WEO) en aan het examenreglement (artikel 15, derde lid,
sub d BEO) worden gesteld. Hetzelfde karakter heeft artikel 12, tweede lid,
ten aanzien van examens: de examenopgaven betreffen zoveel mogelijk de gehele
tijdens de cursus behandelde leerstof. Ook deze norm geeft een inhoudelijke
waardering aan van het examen en is dus niet slechts een aanzetten tot handelen,
maar vertelt inhoudelijk waaraan dat handelen moet voldoen.

b   De bevoegdheid van de docenten
Artikel 7, eerste lid, van de WEO bepaalt dat de auteurs en docenten in
het bezit dienen te zijn van een bewijs dan wel verklaring van bekwaamheid,
zoals die voor het desbetreffende vak in het bekostigd onderwijs vereist
is. Indien er zo'n overeenkomstig bewijs niet bestaat kan de minister een
ander bewijs of verklaring van bekwaamheid aanvaarden. Tevens heeft de
minister de mogelijkheid om een afwijking van deze vereisten goed te keu-
ren. De leden van de directie dienen in het bezit te zijn van een verklaring
omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet opdejustitiele documentatie
en op de verklaringen omtrent het gedrag.

De bevoegdheids- en bekwaamheidseisen van docenten staan in het reguliere
onderwijs ter discussie. In een onderzoek uit 1993 naar de positie van het
leraarschap, werd geconstateerd dat meer dan de helft van de scholen de
bevoegdheidseisen geen waarborg voor de bekwaamheid van de leraar vindt.
Bijna tweederde van de scholen zou zelf willen bepalen of een leerkracht
bekwaam dan wel onbekwaam is.77 Het is de vraag of de be-

77 Een beroep met perspectief, Commissie Toekomst Leraarschap, 1993, p. 36. Overigens
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kwaamheidseisen wel voldoende inspelen op de wensen die ten aanzien
van het onderwijs bestaan. Het tegemoetkomen aan wensen die op de (ar-
beids)markt leven, is een belangrijk aandachtspunt van het particulier
onderwijs. Het is in ditopzicht de vraag inhoeverre het retel is de bevoegd-
heidseisen uit het gesubsidieerde onderwijs op het particulier onderwijs
van toepassing te verklaren. In het particulier onderwijs wordt nog al eens
gebruik gemaakt van mensen die in de praktijk het vak geleerd hebben.

c   De aanwezigheid bij lessen en het maken van huiswerk
In het Besluit op de erkende onderwijsinstellingen (BEO) is nog een aantal
normen opgenomen die de kwaliteit van de cursussen moet waarborgen.
Zo moet het bevoegd gezag de cursist erop wijzen dat het van wezenlijk
belang is dat er regelmatig werk ter correctie wordt ingezonden. Bij een
aanzienlijke achterstand bij het inzenden van werk moet het bevoegd gezag
de cursist aansporen alsnog werk in te zenden (artikel 4, tweede en derde,
lid BEO). Een aantal instellingen tracht het bijwonen van de lessen en het
inleveren van huiswerk te bevorderen door een zogenaamde diploma- of
examengarantie af te geven. Hiermee biedt een instelling de cursist die zijn
examen niet haalt, de lessen die hij nodig acht ter voorbereiding van het
herexamen, gratis aan. De cursist moet dan wel minimaal een bepaald
percentage van de lessen bijgewoond hebben.78

d   Correctie van het ingezonden werk
De wijze waarop de correctie plaatsvindt is van groot belang voor de cursist.
De docent dient de correctie te doen vergezellen van alle ter zake doende
aanwijzingen. Tevens moet een termijn in acht genomen worden van twee
weken waarbinnen het werk gecorrigeerd dient te worden.

Voor de inspectie vormt, zoals we hierna nog zullen zien, de kwaliteit van het
correctiewerk een punt om het niveau van het onderwijs te toetsen. Daarnaast
is voor de inspectie het lesprogramma van belang. Een docent, zo stelt artikel
10 van het BEO, moet het onderwijs geven volgens het door het bevoegd gezag
vastgestelde lesprogramma.

wil slechts 19 % van de scholen afschaffing van de bevoegdheidsregeling. 38% wil een
versoepeling  van de regels.  Zie ook 'Ruimte voor leren', ARO-advies, Utrecht  1994,  p.
64.

78     Uit het 'praktijk-onderzoek' bleek dat doorgaans een percentage van 70 of 90 % gehanteerd
wordt.
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4.3 Conclusies met betrekking tot de werking van de belangrijkste

normen in de WEO

In de vorige sub-paragraaf werden achtereenvolgens de wettelijke normen
met betrekking tot de onderwijsovereenkomst, de examens, de werving
en het onderwijs besproken. Voor ons onderzoek is de vraag van belang
in hoeverre met behulp van deze normering de kwaliteit van het erkend
onderwijs positief beinvloed kan worden. De genoemde normen zijn
natuurlijk niet los te zien van het functioneren van het wettelijk erkennings-
stelsel waarover we hierna te spreken komen. Het is thans toch reeds
mogelijk een eerste oordeel over deze voorschriften te vellen. We brengen
daarin een onderscheid aan tussen de bepalingen met betrekking tot de
onderwijsovereenkomst en de examens enerzijds en de bepalingen die
betrekking hebben op de werving en het onderwijs anderzijds.

De eisen die de wet stelt ten aanzien van de onderwijsovereenkomst
en de examens hebben uit een oogpunt van consumentenbescherming grote
waarde. Zij hebben slechts indirect invloed op de kwaliteit van het onder-
Wijs.

De expliciete verplichting om de relatie tussen de cursist en de instelling in
een overeenkomst vast te leggen, verstevigt de rechtspositie van de consument
omdat daarmee rechten en plichten voor beide partijen kenbaar zijn. De
voorwaarden waaraan volgens de wet de overeenkomst moet voldoen verstevigt
die positie nog meer: hierdoor wordt een instellingop sommige puntenverplicht
zorg te hebben voor de inrichting van haar onderwijs. Ook de voorschriften
waaraan een instelling met betrekking tot haar examens moet voldoen betekenen
een belangrijke bescherming van de consument: een adequaat examen dat
omgeven wordt met een onafhankelijke totstandkoming en beoordeling is in
elk  onderwijsproces van essentieel belang.

De bepalingen die betrekking hebben op de werving en de inhoud van het
onderwijs komen minder noodzakelijk voor.

De achtergrond van deze normen is vooral historisch te verklaren. Het is op
zichzelf gewenst dat instellingen behoorlijke werving verrichten en dat hun
onderwijs voldoet aande verwachtingendie bij de consument leven. De normen
die dit in de wet proberen te waarborgen zijn echter zo algemeen van aard dat
te betwijfelen is of met de algemeen in het recht levende norm van zorgvuldig-
heid en behoorlijkheid niet hetzelfde effect bereikt kan worden.

Deze conclusies zijn niet los te zien van de vragen die vervolgens in het
onderzoek aan bod dienen te komen: in hoeverre werkt het wettelijk
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erkenningsstelsel van de WEO in het kader van de kwaliteitsbeoordeling
en is het wel noodzakelijk dat de wetgever een dergelijk stelsel ten behoeve
van het particulier onderwijs in het leven riep en in stand houdt?

5       Het stelsel van kwaliteitshandhaving in de WEO

5.1 Het erkenningssysteem in de WEO

5.1.1        De  werking   van  de  erkenning

Een essentieel kenmerk van het stelsel van kwaliteitszorg is het erkennings-
systeem. De overheid erkent de instelling indien zij aan de wettelijke
(kwaliteits)-voorwaarden voldoet. De consument mag er van uitgaan dat
een erkende instelling de door de overheid vereiste kwaliteit bezit.

De wetgever heeft met betrekking tot de handhaving voor een traditioneel onder-
wijsinstrument gekozen dat ook in het reguliere onderwijs gebruikelijk is: het
toezicht door de inspectie. Naast een informatieplicht en de mogelijkheid van
de overheid om onderzoek naar de instelling te verrichten ligt het zwaartepunt
van de kwaliteitscontrole bij de inspectie.

5.1.2       De  oorsprong  van  de   erkenning

De reden om met een erkenningsstelsel te komen was in 1947 ingegeven
door de behoefte bij particuliere instellingen om - nu het aantal instituten
enorm toenam - door middel van een toezicht een indruk van het
onderscheid te geven. De wijze waarop cursisten geworven werden vormde
de belangrijkste klacht.

Indien het keurmerk tevens een overheidsgarantie zou krijgen, kon het
particulier onderwijs door de consument echt als 'onderwijs' beschouwd
worden.

De instellingen zon er al vrij snel in geslaagd de overheid te betrekken bij hun
initiatieven om het toezicht te regelen: verschillende overheidsfunctionarissen
waren bij de voorbereiding en de oprichting van de ISO betrokken. Geleidelijk
aan ging de overheid zich ook bemoeien met de erkenningen die de ISO afgaf,
en nam zij de kosten van de inspectie voor een belangrijk deel voor haar
rekening. De overheid werd en voelde zich aangesproken om ook zorg te hebben
voordit deel van het onderwijs. Blijkbaarbestond er consensus in de maatschap-
pij dat de overheidde zorg voorhet onderwijs zobreed mogelijkmoest opvatten.
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Vanaf de jaren zeventig werd die zorg vormgegeven door middel van het
wettelijk ingestelde overheidstoezicht op dit onderwijs.

5.2 Het verlenen van de erkenning

5.2.1    De rot van de inspectie en de Onderwijsraad

Voor het afgeven van de erkenning spelen de inspectie ende Onderwijsraad
een belangrijke rol. De inspectie stelt een rapport op over de instelling die
een erkenningsaanvraag heeft ingediend ende Onderwijsraad dient volgens
artikel 5, eerste lid, van de wet, voordat de minister beslist over de erken-
ning, advies uit te brengen.

De inspectie toetst de erkenningsaanvraag op een aantal punten van de
WEO en het BEO.79 Zij beoordeelt in haar rapporten allereerst het beeld
van de instelling in het algemeen. Hierbij komen de ontstaansgeschiedenis
en de rechtspersoonlijkheid van de instelling (managementsstructuur) aan
bod. Tevens wordt bezien of de instelling onder de reikwijdte van de wet
valt. Ten tweede bestudeert de inspectie de continuiteit van de instelling.80
Hieronder verstaat men zowel de continuiteit van het management als van
het aangeboden onderwijs.

De inspectie beoordeelt hierbij tevens of de mogelijkheid bestaat dat docenten
vervangenkunnen wordenende kwaliteit van het lesmateriaal. Ookde financiele
positie van een instelling wordt bekeken.

Een belangrijk aandachtspunt van de inspectie is vervolgens de kwaliteit
van het onderwijs.

Uit de bestudeerde rapporten blijkt dat hierbij de nadruk ligt op de leerplan-
nen/lesprogramma's en het lesmateriaal. Zij vormen de bron om te achterhalen
of aan de algemene norm van artike19, eerste lid, WEO en artikel 2 BEO wordt
voldaan. Het bepaalde in het BEO dat een cursus getoetst en aangepast moet
zijn aan nieuwe ontwikkelingen, is voor de inspectie belangrijk.

Naast het controleren of de docenten de vereiste bevoegdheid bezitten, wordt
vooral ook gekeken naar de waarborgen dat het corrigeren van huiswerk

79   De inspectierapporten zijn vertrouwelijk. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
stelde mij enkele anonieme rapporten ter beschikking waardoor ik toch een indruk kreeg
over hoe de inspectie te werk gaat. De (bij de Raad bestudeerde) adviezen van de Onder-
wijsraad bieden tevens inzicht in de werkwijze van de inspectie.

80  Artiket 13 BEO.
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naar behoren geschiedt. Indien de cursussen mondeling worden gegeven
wordt daarover een oordeel geveld. Tevens wordt in dat geval bezien of
de accommodatie waarin de lessen worden gegeven voldoet en of de lessen
volgens het lesrooster worden gegeven. In het kader van de kwaliteit van
hetonderwijs wordt ook gekeken naar deexamens. Deexamenreglementen
vormen daartoe het belangrijkste materiaal.

Een vierde aandachtspunt vormt de werving van cursisten.

De  inspectie gaat daarbij vooral  af op het advertentie-materiaal. Hierbij wordt
het oordeel betrokken of een instelling het kan waarmaken dat een cursus is
afgestemd op de kennis en ervaring van de cursist, zoals artikel 9, eerste lid,
WEO eist.

Tenslotte beziet de inspectie de overeenkomst tussen de instelling en de
cursist. Daartoe wordt vooral de studiegids bestudeerd.

Voor de inspectie blijkt het feit dat over een instelling geen klachten zijn
binnengekomen, een belangrijk gegeven te zijn. Hiermee wordt het beeld
bevestigd dat binnen het erkenningssysteem van het particulier onderwijs de
door de instellingen op elkaar uitgeoefende controle een element van het bewaken
van de kwaliteit is geworden.m

Het inspectierapport vergezelt de adviesaanvraag aan de Onderwijsraad.
Ook de Onderwijsraad kijkt nauwkeurig naar de instelling.82

De belangrijkste onderwerpen die steeds weer in de rapporten van de Raad
terugkeren betreffen het oordeel in hoeverre het onderwijs buiten de reikwijdte
het erkend onderwijs niet te zeer schaadt (artikel 16 WEO), de contimmeit van
de instelling (artikel 13 BEO), de kwaliteit van de cursus (artikel 9 WEO), de
lokalen (artikel 14 BEO), de werving (artikel 10 WEO) en de overeenkomst
met de cursist (artikel 11 WEO). Sinds enige tijd ligt de nadruk in de adviezen
op de financiele positie van de instellingen en de cursusvoorwaarden waaronder

81 Particuliere instellingenzijn, omwille van het commercieel belang, gewend de 'marla' goed
in de gaten te houden. Tot op de dag van vandaag is het praktijk dat instellingen (o.a. bij
de inspectie) klagen over het gedrag van hun concurrent. De laatste tijd staan vooral de
contractactiviteiten van het reguliere onderwijs bij hen in de belangstelling.

82 Het advies wordtnamens de Onderwijsraad uitgebrachtdoorde Afdelingkwartair onderwijs.
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een instelling de overeenkomst met de cursist afsluit.u Vooral in het bestuderen
van de cursusvoorwaarden gaat de Onderwijsraad zeer gedetailleerd te werk.84

Nadat de Onderwijsraad advies heeft uitgebracht, stuurt het ministerie naar
de aanvrager doorgaans een 'voornemensbrief waarbij het het advies van
de Onderwijsraad en de bevindingen van de inspectie voegt. De instelling
wordt in deze brief gevraagd op grond van de adviezen wijzigingen aan
te brengen. Indien de instelling dat doet, zal de erkenning worden afgege-
ven, zo wordt in de meeste voornemensbrieven vermeld. Het advies van
de Onderwijsraad wordt meestal door het ministerie overgenomen. Door-
gaans zijn de instellingen bereid verzoeken van de voornemensbrief over
te nemen, waarop na enkele maanden de erkenning volgt.

De Onderwijsraad adviseert bijna nooit negatief. Zijn beleid is er meer op gericht
door middel van het advies trachten wijzigingen door te voeren in het beleid
van de instelling.

De erkenningsprocedure kost veel tijd en werk. Er moeten verschillende
adviezen uitgebracht worden. Volgens de wet moet de minister een jaar
na ontvangst van de geeiste gegevens een besluit genomen hebben (artikel
5, eerste lid).85 Door de gedetailleerde wijze waarop inspectie en Onder-
wijsraad het materiaal van de instellingen bestuderen, bestaat de indruk
dat deze organen soms het werk verrichtendat eigenlijkdoor de instellingen
zelf of door het ministerie verricht had moeten worden. De reglementen
worden (gratis) zorgvuldig gecontroleerd op fouten.  Het is de vraag of via
de erkenningsprocedure een dergelijke voorziening geboden moet worden.

83  De Onderwijsraad past vooral een 'papieren' controle van een instelling toe, terwijl de
inspectie een instelling ter plekke controleert. De Onderwijsraad spitst zijn werk, zo is de
indruk, dan ook vooral toe op de reglementen en financitle gegevens, terwijl de inspectie
de nadruk legt op de ondenvijskundige zaken. Zo is de afspraak gemaakt dat de Onderwijsmad
het beoordelen van de bevoegdheid van de docenten overlaat aan de inspectie: de Raad
conformeert zich aan hetoordeel vande inspectie. DeOnderwijsraad maakt inzijnadvisering
gebruik van pre-adviseurs die meestal werkzaam zijn geweest in het particulier onderwijs.

84      Zo kon in een geval de zinsnede  op het inschrijfformulier van een instelling; ' . . .verklaart
in het bezit en bekend te zijn en accoord  te gaan met de Algemene Voorwaarden van...'
geen instemming van de Onderwijsraad krijgen. Daarvoor in de plaats werd voorgesteld:
'verklaart in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en accoord te gaan met de bepalingen
in de prospectus en in de Algemene Voorwaarden die tezamen met dit aanmeldingsformulier
deel uitmaken van de studieovereenkomst'.

85 Het ministerie laat de termijn een aanvang nemen na ontvangst van alle vereiste stukken.
Hiertoe zendt zij een schriftelijke mededeling aan de aanvrager.
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5.3 De erkenning

Het zwaartepunt van de kwaliteitscontrole ligt bij het verlenen van de
erkenning. Dat is slechts een eenmalig gebeuren. Het toezicht kan, zoals
ook in het reguliere onderwijs het geval is, slechts incidenteel plaatshebben.

Alhoewel de inspectie ten opzichte van het erkend onderwijs dezelfde werkwijze
hanteert als ten aanzien van het regulier onderwijs, zal de afstand ten opzichte
van dit particulier onderwijs toch groter zijn. De inspectie staan ten aanzien
vanhetparticulieronderwijsminder instrumentendaninhetbekostigdonderwijs
ter beschikking om het onderwijs te controleren. In het regulier onderwijs gaat
de inspectie veelal af op het naleven van wettelijke voorschriften zoals het
schoolwerkplan, de kerndoelen en de eindexameneisen. Dit soort voorschriften
zijn in het erkend onderwijs minder uniform aanwezig.

De sanctie in het particulier onderwijs is dat de erkenning wordt ingetrokken
of dat daarmee, om de instelling tot verbetering aan te zetten, wordt
gedreigd. Erg sterk is dat wapen niet: de instelling kan na intrekking van
de erkenning doorgaan met haar praktijken en wordt daarbij dan niet langer
geconfronteerd met voorwaarden van de overheid. Van belang is daarbij
vooral de waarde die gehecht wordt aan een erkenning door de overheid.

6       De bevordering en de handhaving van de kwaliteit door het
(wettelijk) erkenningsstelsel in het particulier onderwijs

Het stelsel om de kwaliteit van het erkend particulier onderwijs te garande-
ren komt inhet kort ophet volgende neer: eenerkenningsstelsel dat gepaard
gaat met geconditioneerde zelfregulering waarin de condities bestaan uit
algemene, globale normen die gecontroleerd worden door een (overheids)in-
spectie.

In deze typering is een aantal elementen terug te vinden die thans in het kader
van het algemeen wetgevingsbeleid op de voorgrond treden. Met name het stimu-
leren van het zelfregulerend vermogen van instellingen en organisaties maakt
van dat beleid deel uit. Het certificeren van (overheids)instellingenwordt daarbij
als een alternatief gezien voor regelgeving.

Er zijn fundamentele bezwaren in te brengen tegen het in de WEO gekozen
systeem. Het erkennen van instellingen staat daarbij nog het minst onder
kritiek. De wijze van kwaliteitszorg past niet meer in de actuele opvattingen
overde rol vande overheid enhet daaruit voortvloeiende wetgevingsbeleid.
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In het reguliere onderwijsbestel wordt in verschillende sectoren een nieuw
systeem van kwaliteitszorg geintroduceerd dat meer recht doet aande eigen
verantwoordelijkheid van de instellingen. In plaats van het voorschrijven
van gedetailleerde gedragsvoorschriften moet de overheid meer de doelen

omschrijven die onderwijsinstellingen nastreven. Het bevorderen van de
kwaliteit zou zo'ndoelstelling dienente zijn. De overheid dientde middelen
ter beschikking te stellen waarmee de doelstellingen gerealiseerd kunnen
worden. Omdat de positie van de overheid ten aanzien van het particulier
onderwijs, vanwege het ontbreken van een subsidie-relatie altijd al een meer
afstandelijke was, ligt een dergelijke herijking van verantwoordelijkheden
ten aanzien van die sector voor de hand.86

Hiermee is nietgezegd dat dekwaliteit vanhetparticulieronderwijs nietvoldoet.
Integendeel. Het commerciele karakter van de instellingen brengt met zich mee
dat zij vanzelf aandacht hebben voor kwaliteit van hun produkt. Daarnaast heeft
een aantal wettelijke bepalingen bijgedragen aan dat kwaliteitsstreven. De
inspectie is over het algemeen te spreken over de kwaliteit van het onderwijs
van de erkende instellingen.87

6.1 Certificering als instrument van kwaliteitszorg

Het verlenen van een erkenning aan een instelling of een bedrij f om daarmee
aan te tonen dat men aan kwaliteitsmaatstaven voldoet, is de laatste tijd
erg in ontwikkeling gekomen. Het bedrijfsleven heeft in de jaren tachtig
de toon aangegeven door de internationale ISO-normen in Nederland te
vertalen en deze in allerlei sectoren toe te passen.

Deze ISO (niet te verwarren met de private inspectie van het schriftelijk
onderwijs die in 1947 werd opgericht!) staat voor International Organization
for Standardization. Zij formuleert voor internationaal gebruik maten en normen.
In Nederland worden deze normen vertaald door het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN), vandaar dat in ons land gesproken wordt van NEN-ISO
normen.88

86  Zie ook Bronneman-Helmers (1992), p 79.
87   Alhoewel uit gesprekken met een inspecteur blijkt dat men bij de inspectie voorzichtig is

met het uitspreken van absolute kwaliteitsoordelen (het begrip 'kwaliteit' is ook voor de
inspectie niet gemakkelijk te duiden), bestaat toch de indruk dat zij tevreden is over de
kwaliteit van de (erkende) instellingen. Zie ook de bijlage 'Leergeld' in De Volkskrant d.d.
6 april 1994 waarin een aantal inspecteurs zich positiefuitlaat over de kwaliteit van het parti-
culier onderwijs, zoals inspecteur H. Scholte:  '(...) ik ben helemaal bekeerd, als ik zie hoe
nauwkeurig en innovatief het particulier onderwijs is(...)'.

88    Voor het kwaliteitsbeleid is de ISO-9000 serie in het leven geroepen. In deze serie worden
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Bij de NEN-ISO-certificatie gaat het niet om het certificeren van de kwaliteit
van het eindprodukt, maar van het kwaliteitssysteem als zodanig. De NEN-
ISO norm garandeert vooral dat het ontwikkelings- en produktieproces
'bewaakt' wordtdooreenproces van kwaliteitsbeheersing enkwaliteitscon-
trole.89 Het certificaat verzekert de consument dat het bedrijf volgens een
gecontroleerd kwaliteitssysteem te werk gaat. Het garandeert dus niet de
uitmuntendheid van het produkt.

Het ISO-certificaat is zeer gewild. In toenemende mate weten Nederland-
se bedrijven deze internationale norm te verkrijgen.90

Het certificaat heeft voor een bedrij f een externe en interne functie. De externe
functie is dat men in het bezit komt van een kwaliteitsonderscheidend label dat
vertrouwen wekt bij de klant. De interne functie betreft het feit dat het bedrijf
zijn produktieproces regelmatig moet onderwerpen aan een onafhankelijke
controle waarbij internationale kwaliteitsnormen getoetst worden.

De NEN-ISO normen beperken zich niet slechts tot de industriele sector.
Ook buiten deze sector groeit de interesse om met de ISO-norm te gaan
werken.

normen gesteld aan kwaliteitssystemen waaraan een bedrij fmoet kunnen voldoen ter externe
beoordeling. Wanneereen bedrijfdeexterneevaluatiedoorstaat kanhet inaanmerking komen
voor een certificaat: het NEN-ISO predikaat. De certificatie wordt slechts voor drie jaar
afgegeven. Elk halfjaar wordt een gecertificeerd bedrij fgecontroleerd. Het ISO-certificaat
kan slechts verleend worden door een instituut dat daartoe is erkend door de Raad voor de
Certificatie. Een dergelijke erkenning geldt voor twee jaar.  In 1993 waren er in Nederland
34 erkende certificatie-instellingen. Het aantal groeit nog. Zie: 'Kwaliteit in bedrijf, nr.
1, 1993, pp. 17-19.

89    Er zijn vele definities over kwaliteitssystemen in omloop. Rienstra (1991) hanteert de volgende
terminologie kwaliteitsbeheersing is de voortdurende zorg voor het ontwikkelings- en
produktieproces (door Rienstra de 'vier M's' genoemd : de mensen, de methoden, het materi-
aal en de machines); kwaliteitscontrole heeft betrekking op het eindprodukt. Beide instru-
menten(kwaliteitsbeheersingen kwaliteitscontrole)vormen het geheel van het kwaliteitsbor-
gingssysteem. Daarnaast worden in de NEN-ISO definities nog de begrippen kwaliteitszorg
en kwaliteitsbeleid gehanteerd. Kwaliteitszorg is de totale zorg die een bedrijf heeft voor
het ten uitvoer brengen   van het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid formuleert   de
doelstellingen van een bedrijf waaraan de kwaliteit moet voldoen.

90 Pisa noemt in zijn artikel een aanwas van 300 bedrijven in  1992.  In dat jaar steeg het aantal
van 500 naar 800: W. Pisa, De kwaliteit van bedrijfsopleidingen, De zorg, het systeem,
de  methode  en het keurmerk, in: Personeelsbeleid 29/1993,  nr.  5,  p. 35. Inmiddels Stijgt
het aantal boven de 1000 uit.
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Zo leeft de gedachte bij bedrijfsopleidingen om de NEN-ISO 9004.2 nonni
te gebruiken bij een eigen branche-certificering.92 Als mogelijk certificeer-
instituut zou het centrum voor Documentatie en Voorlichting over Bedrijfsexterne
Opleidingen (CEDEO) kunnen fungeren.93 Het CEDEO beoordeelt instituten
thans reeds op kwaliteit, continurteiten bedrijfsgerichtheid.wOok in de gezond-
heidszorg wordt gepleit voor certificering van instellingen." En ook in het
reguliere onderwijs worden de eerste geluiden gehoord over het overnemen
van de NEN-ISO check-list bij kwaliteitssystemen.m In het hoger onderwijs
wordt reeds enige jaren ervaring opgedaan met interne en externe evaluatie-
commissies die de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek periodiek controle-
ren. Van een certificering is daarbij echter geen sprake.

In het algemeen wetgevingsbeleid staan de mogelijkheden voor zelfregulering

door belangengroepen c.q. maatschappelijke organisaties sterk in de

91   De 9004.2 serie betreft de dienstverlening. Deze serie leidt (nog) niet tot certificering: het
zijn richtlijnen die gebruikt kunnen worden in de betreffende branche.

92   Pisa (1993), pp. 39-40.
93 CEDEO staat thans voor Centrum voor optimale afstemming tussen opleidingsvraag en

opleidingenaanbod. Dit Centrum is in 1980 met steun van het ministerie van Economische
Zaken opgericht en stelt zich ten doel via voorlichting en documentatie als intermediair te
opereren tussen aanbieders en afnemers van bedrijfsexterne opleidingen. CEDEO biedt zijn
diensten ook aan scholen aan: zie Uitleg nr. 8, 23 maart 1994, pp. 12-13.

94   Bij deze instituutsdoorlichting speelt de zelfbeoordeling van het instituut een belangrijke
rol. Daarnaast vindt er een referentenonderzoek plaats: een aantal opdrachtgevers wordt
een reeks gerichte vragen gesteld. Zie het DEO-boek (1993), pp. 13-15, dat het CEDEO
jaarlijks uitgeeft.

95 Kwaliteitswet zorginstellingen TK, vergaderjaar 1993-1994, 23633, nr. 3, p. 13. Het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheiden Cultuur(WVC) hadeerder al inhaarbeleidsnota
Kwaliteit en zorg (TK, vergaderjaar 1990-1991, 22113, nr. 2) de gedachte van certificatie
van zorginstellingen omarmd: pp. 13-14. Overigens is niet iedereen zonder meer overtuigd
dat certificatie inde gezondheidszorg te hanteren is: zieo.a. advies Raad voorhet binnenlands
bestuur, Effectiviteit van overheidstoezicht op kwaliteit van gezondheidszorg, juni 1992,
p. 16. Ook over de toepasbaarheid van de NEN-ISO normen is nog discussie: zie A.F.
Casparie, Kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg, in Medisch Contact, nr. 8,21 februari
1992, pp. 47 e.v. en R.F. Mouton, en I.J.M. Thillart, Marktwerking, kwaliteiten NEN/ISO,
in: Medisch Contact, nr. 24, 12 juni 1992, pp. 755 e.v.

96    In  een  rede ter gelegenheid  van het 20-jarig bestaan  van  het RION, Instituut  voor
Onderwijsonderzoek te Groningen, hield de plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, dr. F.J.H. Mertens, een pleidooi om scholen

wettelijkverplichttestellencenkwaliteitsdocumenttemaken. De ISO-normenzoudendaarbij
gehanteerd kunnen worden. Mertens verwacht dat aanpassing van de ISO-normen aan de
onderwijssector 'een kwestie van tijd' zal zijn. Zie rede d.d. 26 november 1993, ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer. Zie ook Uitleg, nr. 3,26 januari 1994, pp.
4-6. Eerder had het ministerie in de memorie van toelichting op de Begroting 1993
gesuggereerd dat onderzocht zou moeten worden of regels voor erkenning en kwaliteits-
maatstaven en/of de sanctionering daarvan voor het educatieve bestel als geheel tot de
mogelijkheden behoren: TK, vergaderjaar 1992-1993, 22800 hoofdstuk VIII, nr. 2, p.  13.
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belangstelling.97Bij het stellen van (kwaliteits)criteria aande zelfreguleren-
de werkzaamheden, wordt vaak een erkenningsregeling als mogelijkheid
geopperd.98 De organisaties kunnen uit eigen beweging, zonder voor-
waarden vooraf, tot een erkenningsregeling overgaan. Een dergelijke
branche-erkenning biedt op eigen kracht (zonder interventie van de overheid)
aan het publiek een betrouwbare indruk. We spreken hier van 'zuivere'
zelfregulering. De erkenning  kan  ook tot stand komen onder  door  de
overheid gestelde wettelijke voorwaarden. In dat geval vindt de erkenning
plaats in geconditioneerde zelfregulering.99

Op zichzelf is het erkennen of certificeren van instellingen en bedrijven
om daarmee aan de consument aan te tonen dat zij aan bepaalde kwaliteits-
normen voldoen, eenbruikbaar instrument. Het biedt de mogelijkheid voor
de consument om onderscheid te maken tussen de aangeboden produkten.
Een keurmerk alleen is niet voldoende: het moet de indruk waar kunnen
maken. Daarom moet een certificaat een instelling vooral aanzetten tot
voortdurende kwaliteitszorg.

Enige kanttekeningen zijn echter  wel  op hun plaats. Het gevaar dreigt  dat  het
verkrijgen van een certificaat een doel op zichzelf wordt. Bedrijven en in-
stellingen hebben een commercieel belang om het predikaat te bemachtigen.
Het op grote schaal verlenen van een keurmerk kan een uitholling betekenen
van het onderscheidend vermogen dat het beoogt tot stand te brengen. De
onafhankelijkheid van de certificeer-instituten zal volledig gewaarborgd moeten

97    Voor een tweetal definities van 'zelfregulering' zie: Ph. Eijlander, De wet stellen, Zwolle
1993, pp. 181-182 (belangengroepen c.q. maatschappelijke organisaties komt een bepaalde
verantwoordelijkheid toe in het kader van aspecten van regulering: regelgeving, uitvoering,
controle en handhaving) en M. van Driel, Zelfregulering, hoog opspelen of thuisblijven,
Deventer 1989, p. 2: (niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen
worden vastgesteld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun
vertegenwoordigers, en waarbij het toezicht op de naleving mede door deze groepen wordt
uitgeoefend).

98      Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste  van een sociale rechtsstaat,  in:
M.A.P.  Bovens, W. Derksen, W.J. Witteveen (red.) Rechtsstaat en sturing, Zwolle  1987,
pp. 91-104 (i.h.b. p. 103); J.P. Balkenende, Overheidsregelgeving en maatschappelijke
organisaties, Alphenaan den Rijn 1992, p. 81 ; Van Driel (1989), pp. 201-202; Ph. Eijlander,
Zelfregulering en wetgevingsbekid, in: Overheid en zelfregulering, Zwolle 1993, p. 129;
Interview met H.J. de Ru inhet NJB: C.M.Th. Lindo, Prikkelendprivaatrecht als altematief
voor wetgeving, NJB 1993, p. 1408: 'Je kunt dus de regulering van overheidswege goed
vervangen dooreen systeem vancertificering-een eigen kwaliteitszegel-en informatieve
etikettering'.

99  Zie voor deze definities, L.A. Geelhoed, Deregulering, herregulering en zelfregulering,
in:   Overheid en zelfregulering, Zwolle   1993,  pp.   49-50  en in dezelfde publikatie:   Ph.
Eijlander, a.w, p. 135.
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zijn. Tevens kan,  in het nogal met veel procedures omgeven stelsel van certifice-
ring, de bureaucratie toenemen.

In de WEO is het niet de branche die certificeert maar de overheid. Daar-
naast gaat het verlenen van het certificaat niet gepaard met een stelsel van
kwaliteitszorg waarin de instellingen zelf een dominante rol spelen. Op
deze beide punten voldoet de WEO-systematiek niet.

6.2 Stelsels van kwaliteitszorg

De in de WEO gekozen methode van kwaliteitszorg strookte met destijds
levende opvattingen over de rol van de wetgever ten opzichte van kwali-
teitsbewaking. De wetgever moest, zo was de gedachte, vooral door
normstelling vooraf een centrale rol vervullen in het bevorderen en bewaken
van de kwaliteit.

6.2.1       Een  nieuwe  besturingsfilosofie  van  de  overheid

Sinds dejaren tachtig vindt een herwaardering plaats vande verantwoorde-
lijkheden die de overheid in de maatschappij op zich moet en kan ne-
men:00  In een nieuwe besturingsfilosofie die daaruit ontwikkeld  werd,
leeft de gedachte dat de overheid waar mogelijk verantwoordelijkhe(len
beter bij decentrale overheden en maatschappelijke organisaties kan leggen
en ruimte moet laten voor het zelfregulerend vermogen van burgers en
organisaties. Het inzicht groeide  dat er grenzen gesteld moeten worden
aan de pretentie dat de overheid door het stellen van normen de maatschappij
wezenlijk kan (en moet willen) beinvloeden.

Het zou een illusie zijn te denken dat kwaliteit bevorderd wordt met een
gedetailleerd stelsel van eisen. De indruk bestaat eerder dat de motivatie om
kwaliteitsbevorderend op te treden afneemt naarmate de hoeveelheid gedetailleer-
de regels groeit.

100 De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten zei het in haar eerste Jaarverslag
1987-1988 als volgt: 'Kenmerkend voor de tachtiger jaren is het toegenomen bewustzijn
van de spanning tussen verwachtingen die de samenleving als geheel aan de overheid stelt
en de mate waarin deze daaraan blijkt te kunnen voldoen', TK, vergaderjaar 1988-1989,
20800, hoofdstuk Vl, nr. 13, p. 5.
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De overheid moet in plaats van eenzijdig en direct, indirect en interactief
sturen. 101 Anders gezegd: de overheid zal selectiever dienen op te treden
en er zal meer plaats moeten zijn voor zelfregulering door maatschappelijke
instellingenenorganisaties. Deze filosofieheeft vanzelfconsequenties voor
het optreden van de wetgever. De wetgever heeft in deze gedachte tot taak
zich zoveel mogelijk 'te beperken tot het scheppen van de noodzakelijke
randvoorwaarden, het stellen van minimum-eisen, het ondersteunen van
maatschappelijke processen door het verzekeren van institutionele en
materiele voorwaarden en het waken (bij voorbeeld via gespecialiseerde
inspecties) tegen ongewenste of ontoereikende resultaten', aldus   de
Commissie  voor de toetsing van wetgevingsprojecten. 102 De wetgever
kan volstaan met het geven van een kader en het bieden van controle
achteraf.

De hierboven geschetste ontwikkeling vond vanaf de tweede helft van de jaren
tachtig in het onderwijs, met name in het hoger onderwijs, plaats.103 Veel
van het gedachtengoed van de nieuwe sturingsfilosofie van de overheid kan
men terugvinden in de nota Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit
(HOAK).'04  De twee elementen die  in de naam van de nota zichtbaar worden,
autonomie en kwaliteit, zouden in de verdere discussies over de nieuwe
besturingsfilosofie in het onderwijs, de boventoon voeren. Op beide punten
vond het ideeengoed van de HOAK-nota in het onderwijs navolging: onderwijsin-
stellingen moeten meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen en dat
geldt zeker met betrekking tot de kwaliteit van hun onderwijs. 105

101 De beleidsnota van het ministerie van Justitie 'Zicht op wetgeving' brengt deze opvatting
inhet kader van het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel: TK, 1990-1991,
22008, nrs. 1-2, pp. 26-27. Volgens Hirsch Ballin houdt dit interactief sturen in dat de
voorziening niet door de overheid zelf wordt georganiseerd en aangeboden, maar door actoren
inde samenleving diedaartoe-bijvoorbeeldmet financiele stimulansen-doorde overheid
in staat worden gesteld en gestimuleerd: Hirsch Ballin (1988, hier bestudeerd in dezelfde
publikatie uit 1991: p. 486).

102  Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, TK, vergaderjaar 1988-1989, 20800,
hoofdstuk VI, nr. 13, p. 7.

103 Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de onderwijswetgeving
Hermans/Backx/Pors (1993), pp. 76-92 en H.A.M. Backx, De nieuwe onderwijswetgeving:
kwaliteit door autonomie, in: Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, pp 109-120.

104 TK, vergaderjaar 1985-1986, 19253, nrs.  1-2. Zie uitgebreid over HOAK-visie inhet hoger
onderwijs: Zoontjens (1993), pp. 207 e.v.

105 TK, vergaderjaar 1985-1986, 19200, hoofdstuk VIII, nr. 63, pp. 6-8; De beleidsnota 'De
school op weg naar 2000, een besturingsfilosofie voor de negentiger jaren', ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, mei 1988, p. 5, en TK, vergaderjaar 1992-1993, 22827, nr.
5, p. 5 (Bestuurlijke vernieuwing, leidend tot het Schevenings Beraad).
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De overheid moet slechts een voorwaardenscheppende en een kwaliteits-
bewakende rol spelen. De instellingen zullen hun verkregen autonomie
dienen te gebruiken om hun kwaliteitszorg zelf ter harte te nemen. Zij
dienen daartoe een eigen kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen waarinnaast
een eigen interne evaluatie, plaats dient te zijn voor een externe, onafhanke-
lijke kwaliteitstoets.106

Hiermee wordt niet gesuggereerd dat de overheid geen eigen taak meer
zou hebben ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Bij het
formuleren van kerntaken voor de overheid ten aanzien van het onderwijs
werden het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs
en het wetenschappelijk onderzoek nadrukkelijk genoemd.107

De zorg voor het onderwijs wordt in het kader van die kerntaken echter als
een gedeelde verantwoordelijkheid van het veld, de maatschappelijke organisaties
en overheden, gezien.108 De overheid zal veel meer moeten garanderen dAt

er zorg voor de kwaliteit is dan dat zij zelf garant staat voor de inhoud en zorg
van de kwaliteit.

De overheid heeft een eigen opdracht om zorg voor (de kwaliteit van) het
onderwijs te hebben. Daarbij moet met name gedacht worden aan de zorg
voor een rechtvaardige verdeling van de middelen, het bevorderen van
gelijke kansen en het waarborgen van de vrijheid van onderwijs :09 Maar
ookuitdoelmatigheidsoverwegingen zal de rol vande overheid nietafwezig
kunnen zijn. Het formuleren van kerntaken is mede het gevolg van het
herschikken van de verantwoordelijkheden. De consequenties voor de mate
en de wijze van wetgeving zijn evident. 110

106  Hoofdstuk 1  van de 'Gezamenlijke richtinggevende uitspraken' van de vertegenwoordigers
van de onderwijskoepelorganisaties en de minister van Onderwijs en Wetenschappen in het
Schevenings Beraad Bestuurlijkevernieuwingenmet betrekkingtotgewensteontwikkelingen
in  de bestUUrlijke verhoudingen in primair en voortgezet onderwijs,  d.d.  6 juli  1993.  In
punt 1.2 wordt de school opgedragen 'een actief beleid van kwaliteitszorg te voeren.  Zij
kiestmethodeneninstrumentenensteltvastwelkeresultatenwordengeboektenwelkebijstel-
lingen nodig zijn. De kwaliteitszorg is gericht op processen binnen de school en op bijdragen
van het team en van de ouders daaraan, Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, Den
Haag 1994, p. 19.

107 TK, vergaderjaar 1992-1993, 22800, hoofdstuk VIII, nr. 2, p. 8, kerntaak nr. 3.
108 Idem, p. 9.
109 Hirsch Ballin noemt de eisen van vrijheid, sociale rechtvaardigheid en rechtszekerheid als

richtsnoer: Hirsch Ballin (1987), p. 101.
110 Zo wordt in het kader van het formuleren van de kerntaken voor de overheid ten aanzien

van het onderwijs de discussie heropend over het leerrecht: tot weIke (leeftijds) grens blijft
de overheid verantwoordelijk om het volgen van onderwijste bekostigen? Zie ook de eerder

genoemde beleidsnota 'Blijven leren', de voorlopige beleidsconclusies omtrent deze  nota
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In het onderwijs was een herbezinning op de rol van de overheid en
de wetgever in het bijzonder gewenst. Naast de hooggespannen ideeen die
er over de mogelijkheden van de wetgever in het algemeen bestonden en
die in het onderwijs tot uiting kwamen in wat wel genoemd wordt het
constructief onderwijsbeleidi 11, leidden de constitutionele waarborgen
voor een gelijke behandeling van het openbaar en het bijzonder onderwijs,
tot zeer gedetailleerde centrale regelgeving. 112

6.2.2   Nieuwe opvattingen over kwaliteitszorg in het onderwijs

In het hoger onderwijs is de nieuwe besturingsgedachte reeds tot uitvoering
gebracht door de inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het voorstel van wet inzake113

educatie en beroepsonderwijs (WEB) volgt in grote lijnen de opzet van de
WHW. Ook in dat voorstel staat de redenering centraal dat de instellingen
zelf zorg moeten dragen voor hun kwaliteit. 114

Het komt er op neer dat instellingen zelf een systeem in het leven roepen waarin
zij stelselmatig een (openbare) zelfevaluatie plegen dat zij onderwerpen aan
een externe toets. In het hoger onderwijs wordt sinds enkele jaren ervaring
opgedaan met visitatiecommissie. Op andere overheidsterreinen zien we eenzelfde

ontwikkeling. 115

in: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23400, hoofdstuk VIII, nr. 73 en Bronneman-Helmers
(1992), p. 119.

111 Zie o.a. Eindrapport Commissie Geelhoed, TK, vergaderjaar 1983-1984, 17931, nr. 9, p.
244.

112 TK, vergaderjaar 1985-1986, 19200, nr. 63, p. 6 (DAP-nota): 'gelijkheid en evenredigheid
werd vertaald in een streven naar zo groot mogelijke uniformiteit gedetailleerde centrale
regelgeving'.

113   Artikel  1.18. Op verschillende plaatsen  in de WHW speelt de kwaliteit van een instelling
een rol. Debepalingenmetbetrekkingtotdekwaliteitszorggelden als bekostigingsvoorwaar-
den: artikel 1.9, derde lid. Bij debekostigingvandeinstellingenwordt indeberekeningswijze
rekening gehouden metde studieresultaten: artike12.6, tweede lid. De ministerkande rechten
van een opleiding ontnemen indien hem gebleken is dat de kwaliteit van het onderwijs in
die opleiding gedurende een reeks van jaren onvoldoende is geweest: artikel 6.5, eerste lid,
sub a.

114 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 88.
115 Te denken valt aan ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het wetsvoorstel Kwaliteitswet

zorginstellingen(TK, vergaderjaar 1993-1994, 23633, nrs. 1-2)legtdeverantwoordelijkheid
voor de kwaliteitszorg bij de instellingen. Daarmee komt het stelsel te vervallen dat de
overheid tracht de kwaliteit van instellingen te beinvloeden door hen vooraf te confronteren
met erkenningseisen (o.a. in de Ziekenfondswet en in de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). In het wetsvoorstel worden zorginstellingen verplicht ten behoeve van een
verantwoorde zorg (waaronder verstaan wordt zorg die doeltreffend, doelmatigen patientge-
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6.2.3      Conclusie  of het wettelijk stelsel van de WEO voldoet  ter bevorde-
ring van de kwaliteit

Het belangrijkste punt van kritiek op de WEOis niet dat men met een erken-
ningsstelsel werkt, we zagen dat dat juist meer gebruikelijk aan het worden
is, maar dat de zorg voor de kwaliteit niet primair bij de instellingen zelf
gelegd is, maar in belangrijke mate de verantwoordelijkheid van de overheid
gebleven is. De overheid geeft de erkenning af, is verantwoordelijk voor
het behoud van die erkenning en stelt normen op die gecontroleerd worden
door de rijksinspectie. Het wettelijk stelsel belast de instellingen onvol-
doende ztlf met de kwaliteitszorg. Met andere woorden: de overheid schrijft
voor hoe de kwaliteitszorg gestalte krijgt en is zelf de belangrijkste
controleur van die zorg.

De controle van de overheid ligt hoofdzakelijk bij het verlenen van de
erkenning: nadat zij is verleend  is het moeilijk voor de overheid om de
kwaliteit   van een instelling voortdurend te blijven controleren.116   De
erkenning is niet gebonden aan een periode. De overheid zal de schijn die
het met het afgegeven van het predikaat wekt, niet altijd kunnen controleren.

De overheid is zelf ook niet meer overtuigd van het nut van het WEO-
stelsel. In de toelichting op het wetsvoorstel WEB wordt een kritische
uiteenzetting gegeven van de werking van de WEO.117 Het instrumentari-
um van de WEO zou steeds meer achterop geraakt zijn bij moderne
inzichten inzake sturing van onderwijs in het algemeen en de kwaliteitsbewa-
king in het bijzonder.118

In acht punten licht de regering haar bezwaren tegen het WEO-stelsel toe:

richt verleend wordt: artikel 2) een kwaliteitssysteem in het leven te roepen waarin zij zelf
een belangrijke rol spelen ( artikel 4). De overheid treedt slechts op indien blijkt dat het
niveau  van  de zorg onvoldoende  is.

116 In dit opzicht is een voorbeeld uit de pralaijk veelzeggend. Een instelling die erkenning
aanvroeg nadat zij zelfstandig geworden was (zij maakte voorheen decl uit van een grote,
erkende instelling), kreeg van het ministerie veel kritiek op de cursusvoorwaarden die zij
wilde gaan hanteren. De instelling had de voorwaarden overgenomen van de erkende instelling
waarvan zij altijd deel had uitgemaakt. Deze instelling gebruikt de door de inspectie bekriti-
seerde voorwaarden echter nog steeds.

117 Doorhet WEB-voorstel zaldeWEOgrotendeels verdwijnen. Weliswaar wordtinhet voorstel
de WEO in stand gehouden voor het onderwijs dat opleidingen in het algemeen voortgezet
onderwijs verzorgt, het is niet ondenkbaar dat voor deze kleinegroep een alternatief bedacht
zal worden zodat de WEO kan worden ingetrokken.

118 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, pp. 112-113.
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*      De WEO zou een aanzienlijke bestuurslast genereren voorafgaand aan de
erkenning, waarvan de kosten nagenoeg geheel voor rekening van de
rijksoverheid komen;

*   De WEO-reikwijdte berust op onvoldoende inhoudelijk gemotiveerde,
onderscheidende, criteria tussen de opleidingendie daarin wel en opleidin-
gen die daarin geen plaats hebben gekregen;

*    Het erkenningssysteem op basis van de WEO biedt te weinig garanties
vooreen regelmatigebewaking vande kwaliteit vanhet erkende onderwijs;

*    De kwaliteitsbewaking in het kader van de WEO-erkenning verschilt in
toenemende mate van de kwaliteitseisen die aan het bekostigde onderwijs
worden gesteld;

*       De samenhang van het bekostigde en het, op grond van de WEO erkende,
onbekostigde onderwijs is onvoldoende duidelijk;

*    Door de beperkte reikwijdte van de WEO bestaat de mogelijkheid dat
sommige op zich genomen waardevolle opleidingen buiten het erkennings-
systeem vallen;

*    De erkenningssystematiek van de WEO verdraagt zich minder met de
wijzigingen van de sturingsmethodiek voor de bekostigde instellingen;

*      De niet bekostigde instellingen zijn voor hun examinering voor een gedeelte
aangewezen op staatsexamens, terwijl bekostigde instellingendie hetzelfde
opleidingsaanbod bieden schoolexamens kunnen afnemen. Voor de overheid
genereert dit onnodig extra kosten van examinering door middel van een
staatsexamen.

Veel van de door de regering geopperde bezwaren komen voort uit het sys-
teem dat de wetgever zelfinhet leven geroepen heeft. Het meest fundamen-
tele bezwaar is dat het erkenningssysteem te weinig garanties biedt voor
de bewaking van de kwaliteit van het erkend onderwijs.

7        De noodzaak voor een eigen wettelijk stelsel ter waarborging
van de kwaliteit van het particulier onderwijs

7.1 Historische achtergronden

Zoals we reeds in het tweede hoofdstuk zagen, is de totstandkoming van
een rijkstoezicht op het particulier onderwijs en het daartoe in het leven
roepen van wetgeving, historisch te verklaren. Mede op grond van het in
genoemd hoofdstuk verrichte onderzoek is het thans het moment om uit
die geschiedenis een aantal conclusies te trekken in verband met de vraag
of het noodzakelijk, dan wel te rechtvaardigen was dat de wetgever ter zake
opgetreden  is.
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De aanleiding voor de wetgever om op te treden ten aanzien van het
particulier onderwijs werd gevormd door de sterk bekritiseerde erkenning
van het NTI, die veel politieke belangstelling trok. Gedurende ettelijke
begrotingsbehandelingen rond 1960 werd in de Tweede Kamer aandacht
besteed aan de ISO. In het parlement ontstond al vrij snel een grote meerder-
heid die vond dat de bemoeienis van de overheid met het particulier schrif-
telijk onderwijs te gering was.119 Na bestudering  van de debatten  in  het

parlement kan een aantal conclusies getrokken worden.

7.1.1       Opvattingen  in  de  Tweede  Kamer

Bij de Kamer bestond de indruk dat er veel mis was in het schriftelijk
onderwijs en dat consumenten op grote schaal door erkende instellingen
misleid werden.120 De particuliere instellingen die zich in hun verontwaar-
diging over de NTI-erkenning tot het parlement wendden, hielden dit beeld
in stand.

Het is maar zeer de vraag of met het tumult rond de NTI-affaire eenjuist beeld

geschapen werd over de misstanden in het particulier onderwijs. Sommige
wervingsmethoden waren wellichtte agressief. Men was in die tijd op het terrein
van reclame minder gewend. Wervingsmethoden in het onderwijs waren nog
ongewoon. De ISO besteedde echter al vanaf haar oprichting veel aandacht aan

de wervingsmethodenin het schriftelijkonderwijs. Ook ten aanzien van de NTI-
affaire. Van structurele misstanden met betrekking tot de werving door erkende
instituten was niets gebleken. Het heeft er alle schijn van dat oprechte ongerust-
heid over misleiding van consumenten gepaard ging met vrees voor al te
succesvolleconcurrentie8ndemogelijkheiddiemenzag rijkstoezichtaftedwin-
gen.

119 Kamerlid Kleijwegt (PvdA): 'De vertegenwoordiger in het bestuur van de ISO is slechts

frmje'  en 'de overheidsbemoeienis is te schriel', Handelingen II, 10 januari  1961, p.  2547,
r.k.

120  Zie o.a. het (opgewonden) betoog van het VVD-Tweede Kamerlid mej. Ten Broecke Hoekstra

op  2  december   1959  bij de behandeling  van de Onderwijsbegroting 1960: 'Zover  ik ben
ingelicht, heeft de werkwijze van de stichting ertoe geleid, dat dankzij de te vaag gestelde
normen, waaraan een instelling moet voldoen om erkend te worden, het Nederlandse publiek
de laatste jaren schromelijk wordt misleid. Om een enkel voorbeeld te noemen: bepaalde
door de Inspectie Schriftelijk Onderwijs erkende institutenwerven cursisten aan door middel
van cadeaus, waaronder b.v. een lot voor een droomreis in een witte Cadillac met een
chauffeur in livrei  enz.  (...) Er dient zo spoedig mogelijk ingegrepen te worden  om  de
werkwijze van deze zo nuttige stichting drastisch te veranderen. (...) Periculum in mora!'
Handelingen II, 2 december 1959, pp. 2277/2278.
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De Kamer was niet ongevoelig voor de geuite kritiek omdat de overheid
was betrokken bij het afgeven van erkenningen. De ISO gaf de erkenning
immers af met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen. Vele kamerleden gaven er blijk van bezorgd te zijn
over de misbruik van de naam van het ministerie. Ook de goede naam van
de bonafide instellingen moest worden beschermd. Sommigen waren de
overtuiging toegedaan dat het toezicht door een private inspectie niet toe-
reikend zou kunnen zijn omdat de ultieme sanctie, het intrekken van de
erkenning, de grondslag van de private inspectie zou ondergraven. De ISO
werd grotendeels door de instellingen in stand gehouden. 121 Hiermee werd
gesuggereerd dat de ISO nooit onafhankelijk te werk kon gaan. Bij de
meeste fracties bestond de overtuiging dat er een ander, onafhankelijk
toezicht moest komen op het schriftelijk onderwijs. Alhoewel het nog niet
nadrukkelijk werd uitgesproken (er zou een adviescommissie aan de slag
gaan om te onderzoeken welke vorm van toezicht het meest wenselijk was)
is duidelijk dat er in het parlement (en daarbuiten) consensus bestond over
het in het leven roepen van een rijkstoezicht.122

Over het algemeen bestond er weinig discussie over de wijze waarop
de ISO het toezicht uitvoerde. Bij aanvang van het NTI-incident werkte
de ISO ruim tien jaar naar ieders bevrediging. Zij zou dat na de affaire
nog ruim tien jaar doen. Interessant is in dit verband de opstelling van de
regering in het debat naar aanleiding van de NTI-affaire. De regering heeft
voortdurend getracht de zaak te sussen door te benadrukken dat de ISO
er zelf wel in zou slagen de problemen op te lossen. De regering was ervan
overtuigd dat de ISO, gezien de ervaringen die met de private inspectie
waren opgedaan, daarin zou kunnen slagen. Zij onderschatte daarmee, net
als de ISO, de acties die gevoerd werden omeen rijkstoezicht afte dwingen.
In 1961 ging de regering overstag en gelastte een onderzoek naar een
mogelijk ander toezicht op het schriftelijk onderwijs.

7.1.2       Het particulier  onderwijs  als  een te  behartigen  betang  voor  de  over-
heid

Een toezicht van de overheid op het particulier onderwijs werd algemeen

gezien als een belang dat de overheid diende te behartigen. In het algemeen
werd tijdens de discussies in het parlement over het particulier onderwijs

121 Kamerlid Peters, Handelingen II, 10 januari  1961, p. 2534, r.k.
122 We bespeurden wel enige terughoudendheid op het departement om het toezicht over te

nemen: zie hoofdstuk 2.
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gesproken als een sector waarvoor de overheid zorg moest hebben. Het
betrof hier onderwijs en daarmee moest de overheid een bijzondere band
onderhouden, zeker wanneer de belangen van de leerling door misleiding
in de knel dreigden te geraken. Sinds 1957 had de overheid haar betrok-
kenheid bevestigd door subsidie aan de ISO te verlenen. Het maatschappelijk
belang van het schriftelijk onderwijs kwam mede voort uit het feit dat door
dit onderwijs velen alsnog een kans kregen voortgezet onderwijs of
vakonderwijs te volgen.

De commissie die na de NTI-affaire de regering moest adviseren over
'de meest wenselijke organisatie van het toezicht op het schriftelijk
onderwijs', plaatste een dergelijk toezicht tevens in het belang voor de
samenleving:

'...de omvang van het verschijnsel en het belang ervan voor (een deel) van de
samenleving vormt reeds voldoende rechtvaardiging voor een zeker toezicht
daarop, (...)'.123

Een toezicht moest volgens de commissie een dam opwerpen tegen al te
negatieve trekken van het commerciEle karakter van dit onderwijs, zo blijkt
uit haar redenering:

' . . .  in het geval van het schriftelijk onderwijs ligt nog een bijzondere aanleiding
in het feit, dat het hier uitsluitend instellingen betreft, die niet uitgaan van de
overheid en die in meerderheid in een ofandere vorm van bedrijfsmatigkarakter
hebben. Dit kan aanleiding geven tot een vorm van concurrentie, die bij het
mondeling onderwijs vrijwel geheel ontbreekt en die - vergeleken met
laatstgenoemde vorm van onderwijs - gebruik maakt van onverwacht harde
methoden. Deze situatie is naar de mening van de commissie, indien de ontwik-
keling de vrije teugel wordt gelaten, een voortdurende potentiele bedreiging,
niet slechts voor de beurs van de cursist ("de verleide consument"), maar vooral
voor de eigen vorm en waarde van het schriftelijk onderwijs in het geheel van
het Nederlandse onderwijs'. 124

Tevens zag de commissie als voordeel van een 'betrouwbaar en algemeen
geaccepteerd toezicht' dathet'ongetwijfeld er veel toe zal kunnenbijdragen
voor het schriftelijk onderwijs de waardering te verwerven, waar het naar
het  inzicht van de commissie naar functie en kwaliteit recht op heeft'. 125

123 Rapport, p. 17. Bij de installatie van de CTSO had de voorzitter van de Commissie, mr.
M.D. van Wolferen zelfs over een 'groot belang voor het Nederlandse volk' gesproken,
wat hij later zelfs aanduidde met 'algemeen belang':  p. 10 rapport.

124 Idem.
125 Idem.
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De commissie pleitte in haar advies voor een toezicht dat uitsluitend
zou worden uitgeoefend door de rijksoverheid. De commissie kon zich geen
toezicht voorstellen zonder de overheid, 'tegen de achtergrond van de
historische ontwikkeling van de ISO en van de gebeurtenissen van de laatste

9 126
Jaren ,

De regering volgde de argumenten van de commissie. Het voorstel om
te komen met een Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs kon
op brede (politieke) steun rekenen. De wens van het onderwijs zelf, die
door commerciele motieven werd gevoed, ging hier samenmet deopvatting
datde overheid zoveel mogelijk zorg moest dragen voor heel hetonderwijs,
inclusief het particulier onderwijs.

7.1.3      De  noodzaak  voor  een  wettelijke  voorziening  in  1973

Is het optreden van de wetgever in 1973 (de inwerkingtreding van de
WEISO) naar huidige opvattingen te rechtvaardigen? De opvattingen over
de sturing door de overheid waren rond 1970 anders dan 25 jaar later. Het
overheidsbelang werd ruimer gedefinieerd. Indien vanuit de maatschappij
gevraagd werd om overheidsoptreden werd daar eerder positief op gerea-
geerd dan thans het geval is.127  In die  zin  is het optreden van de wetgever
in 1973 begrijpelijk. De vraag is of het optreden van de wetgever,  los van
bovenstaande, ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, noodza-
kelijk was.

Het belangrijkste argument dat het optreden van de wetgever niet nodig
was, is dat de ISO bleek te voldoen. De private inspectie was er in de jaren
vijftig in geslaagd het kaf van het koren te scheiden en een stelsel op te
bouwen waarin instellingen werkten aan verbetering van hun kwaliteit en
aanzien.128 Reglementen kwamen tot stand die resultaten hadden  op  het
terrein van de werving en examens. Het toezicht van de ISO, zo is de
indruk, werd conscientieus en op nodige afstand, uitgevoerd. De NTI-affaire
is daar eigenlijk nog het beste bewijs van. De ISO wilde uiteindelijk akkoord
gaan met een erkenning omdat daarmee het NTI onder haar toezicht zou

126 Rapport, p. 33.
127 Van Wijk/Konijnenbelt (1993) noemen dat 'de roep om administratief recht' uit die tijd,

P. 19.

128   V66r de Tweede Wereldoorlog, zo constateerde Van Wol feren, betrof het naast de werving
ook nog kritiek op de inhoud van de cursussen en de competentie van de auteurs en
correctoren van de cursus. Uit het feit dat de kritiek op beide laatste punten na de oorlog
verstomde, kan volgens hem worden opgemaakt dat het schriftelijk onderwijs er blijkbaar
in geslaagd was geleidelijk aan voldoende kwaliteit te garanderen: Van Wolferen (1968),
p. 58.
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komen te vallen. Het particulier onderwijs was er in geslaagd zelf een ade-
quaat toezichtsstelsel tot stand te brengen en uit te voeren. In sommige
opzichten was dit toezicht uitgebreider dan in het latere WEISO/WEO-
stelsel.

Bij de roep om een onalhankelijker toezicht op het onderwijs, stond
de door de ISO bereikte kwaliteit niet ter discussie. Integendeel, velen
roemden de kwaliteit van het schriftelijk onderwijs. De wetgever nam in
de WEISO zonder discussie het ISO-model over, waarmee zij indirect blijk
gaf het stelsel als zodanig te waarderen. Dat de wetgever alle vertrouwen
in de ISO had, bleek mede uit het feit dat, na het uitbrengen van het advies
in 1965 om rijkstoezicht op het schriftelijk onderwijs in het leven te roepen,
het nog bijna negen jaren duurde voor een wet in het Staatsblad verscheen.
De indruk werd daarmee gewekt dat de problemen in het particulier onder-
wijs niet acuut waren.

Een veel genoemde zwakte van de ISO zou zijn dat zij niet onafhankelijk
genoeg was. De instellingen zouden zelf betrokken zijn bij het verlenen
van de erkenningen en het toezicht. De ISO zou daardoor niet echt een
vuist kunnen maken tegen de instellingen: zij was van hen afhankelijk.

De afhankelijkheid van de ISO is gesuggereerd, maar nooit hard gemaakt. De
NTI-affaire stond op zichzel f. In 1960 was de ISO aan de kritiek op haar (on)af-
hankelijkheid tegemoet gekomen door een statutenwijziging waardoor de
instellingen niet langer betrokken waren bij het afgeven van de erkenningen.
Uit het feit dat sommige instellingen met deze statutenwijziging ontevreden waren
omdat daardoor de inspectie teveel macht zou krijgen, kan men de stelling
verdedigen dat de inspectie dus w81 onafhankelijk opereerde. Het is niet
ondenkbaar dat de onvrede over de verminderde invloed vanwege de statu-

tenwijziging, ertoe heeft bijgedragen dat het NTI-conflict hoog opliep.

Interessant is in dit opzicht nog de opvatting van de Onderwijsraad ten tijde
van de voorbereiding van de WEISO. De Raad zette twijfels bij de
noodzakelijkheid van deze wet:

'Dan nog is het voor de Afdeling de vraag, of aan een aldus geamendeerd
wetsontwerp de voorkeur moet worden gegeven boven het alternatief van een
beter toegeruste Stichting Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (ISO). Daartoe
zou aande Stichtingmeer financiele armslag moeten wordengegeven, waardoor
zij een onafhankelijker en krachtigere positie tegenover de instellingen zou
kunnen innemen (...)'.  De Raad vreesde dat de praktische waarde van een wet-
telijke regeling 'van weinig betekenis zal blijken te zijn'.  De Raad besefte dat
een dergelijk standpunt op weinig steun meer hoefde te rekenen en vervolgde
dan ook: 'Niettemin meent de Afdeling, dat thans na alle voorbereidingen, welke
reeds zijn getroffen, en na alle verwachtingen, die reeds zijn gewekt, geen andere
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weg meer kan worden ingeslagen dan die tot bevordering van een wettelijke
regeling. Met aarzeling meent de Afdeling daarom toch voor een wettelijke
regeling te moeten opteren, onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat het gehele
schriftelijk onderwijs zich daaraan zal moeten onderwerpen  (...)'.129

7.1.4   De uitbreiding van de taak van de wetgever door de WEO

In 1985 breidde de wetgever met de WEO zijn zorg voor het particulier
onderwijs uit. Hiermee werd ook voor niet-schriftelijk onderwijs de moge-
lijkheid geboden onder de erkenning en het toezicht van het Rijk te komen.
Men kan hieruit concluderen dat de wetgever in 1985 nog een brede taak
voor zich ten opzichte van dit onderwijs weggelegd zag. De argumentatie
om met deze uitbreiding te komen werd sterk bepaald door verzoeken uit
kringen van het particulier mondeling onderwijs. Reeds vanaf de inwerking-
treding van de WEISO werd vanuit het niet-schriftelijk onderwijs aangedron-
gen op een soortgelijke erkenningsregeling:30 Uiteindelijk heeft de
overheid met de WEO deze mogelijkheid geboden om aldus te voldoen
aan de verzoeken uit het veld. Na kritiek van de Raad van State op deze
reden voor wetgeving werd de motivering enigszins aangepast.

131

Met de WEO werd het oude ISO/WEISO-stelsel van erkenningen en
toezicht gehandhaafd. De regering sprak in de nom van toelichting op het
BEO nog eens nadrukkelijk uit voorstander te zijn van een'publiekrechtelij-

129 Advies Onderwijsraad d.d. 10 februari 1969, archief ministerie van Onderwijs en Weten-

schappen.
130  In de Werkgroep Schriftelijk Onderwijs (WSFO) werd in 1973 uitvoerig gedebatteerd over

het nut van een bemoeienis van de overheid met het particulier mondeling onderwijs. Ook
de ISO, die toen nog bestond, drong aan op een uitbreiding van de erkenningsregeling (zie
brief 15 februari 1973 van ISO-bestuurslid E.J. Rutgers aan de Werkgroep, archief ministerie
Onderwijs en Wetenschappen). Een sub-commissie van de Werkgroep kwam met het advies
om, nu geen inzicht bestond omhoeveel instellingenhet zougaan, de erkenningsmogelijkheid
voorlopig te beperken tot opleidingen wier examens onder toezicht stonden van rijksge-
committeerden. De enkele jaren later opgerichte Vereniging voor Buitenschools Mondeling
Onderwijs(VBMO)steldezichtendoeldeerkenningsregelinguittebreidentothetmondeling
onderwijs.

131 Echt wezenlijk was die verandering overigens niet: in de originele memorie van toelichting
stood: 'Al geruime tijd wordt er door instellingen voor buitenschools mondeling onderwijs
op aangedrongen ook een dergelijke regeling tot stand te brengen voor hun onderwijs', TK,
vergaderjaar 1983-1984, 18197, A-C, p. 2. Nadat de Raad van State had opgemerkt dat
dem  motivering  'ter zake onvoldoende'  was,  werd de passage veranderd  in  '...Van deze
zijde aangedrongen (is) voor dit soort onderwijs een erkenningsregeling tot stand te brengen
zoals  voor het schriftelijk onderwijs geldt', TK, vergaderjaar 1983-1984, 18197,  nrs.  1-3,
p. 11.
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ke consumentenbescherming'. De regering prefereerde dit boven een privaat-
rechtelijk stelsel:

'Voor zelfregulering, bijvoorbeeld door consumentenorganisaties, ontbreken
de benodigde instrumenten. In tegenstelling tot de publiekrechtelijke consu-

mentenbescherming, waar het in de onderhavige regelgeving om gaat, mist men
bij privaatrechtelijke consumentenbescherming de zekerheid dat de erkenning
als eenduidig begrip, dus als uniforme kwaliteitswaarborg voor de erkende
instellingen geldt. Naarmate het terrein groter en meer divers is, zoals bij het
onderwijs het geval is, klemt  dit des  te meer'. 132

Deze opvatting is thans door de regering verlaten. In het WEB-voorstel
pleit de regering voor een branche-erkenning voor die particuliere
instellingen die niet onder de kwalificatiestructuur van het reguliere secun-
dair beroepsonderwijs vallen of willen vallen.

De gedachte dat met een wettelijke regeling het particulier onderwijs meer
geintegreerd zou worden in het totale onderwijsbestel, is niet verwezenlijkt
Gedurende de jaren van de werking van de WEISO en de WEO is men het
particulier onderwijs altijd als een aparte vorm van onderwijs blijven beschou-
wen. Het is niet ondenkbaar dat integratie eerder bereikt zal kunnen worden
door het opnemen van het particulier onderwijs in reguliere wetgeving, zoals
in het WEB-voorstel gebeurt.

7.2 Het optreden van de wetgever in het  kader van het wetgevingsbeleid

Hierboven hebben we getracht aan te tonen dat de historische ontstaansgrond
van de wetgeving op het terrein van het particulier onderwijs, het in het
leven roepen van deze wetgeving niet rechtvaardigt. Hieronder zullen we
bezien hoe uit het oogpunt van de ontwikkeling van een algemeen
wetgevingsbeleid de taak van de wetgever ten behoeve van het particulier
onderwijs beoordeeld kan worden.

7.2.1   Het ontstaan van nieliwe wetgevingsopvattingen

Sinds het begin van de jaren tachtig worden vragen gesteld bij de mate
waarin en de wijze waarop de overheid door middel van regels probeert
de maatschappij te sturen. We brachten deze vragen eerder in dit hoofdstuk
in verband met een nieuwe besturingsfilosofie. De grenzen aan de stuurbaar-
heid van de maatschappij door een actieve overheid die in het kader van

132 Nota van toelichting op het BEO, Stb. 1986, 466, p. 9.
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de sociale rechtsstaat steeds ingewikkeldere en omvangrijkere regels stelt,
worden meer zichtbaar. Het wetgevingsbeleid staat sindsdien sterk in het
teken van het idee dat de overheidsregelingen minder in aantal en eenvoudi-
ger dienen te zijn.133 Het dereguleringsbeleid dat daaruit voortvloeide,
moest de enorme stroom van overheidsregelingen terugbrengen tot een
zodanig aantal dat de overheid er meer in zou slagen de regels daadwerkelijk
uit te voeren of de naleving ervan te controleren. Het direct ingrijpen van
de overheid zou zoveel mogelijk beperkt moeten worden. 134  Zij  die met
regelgeving belast waren, werden via talrijke aanwijzingen aangespoord

zorgvuldig en terughoudend te zijn met het vervaardigen van nieuwe wetge-
ving.135 De dereguleringsimpulsen leidden weliswaar niet meteen tot het
gewenste resultaat, 136 de aandacht voor de rol van wetgeving in de samen-

leving bleef bestaan.  Mede door het optreden van de Commissie voor de
toetsing van wetgevingsprojecten (CTW), werd in het wetgevingsbeleid
versterkt aandacht besteed aan de algemene verhouding tussen de overheid
en  de  samenleving. 137 Hierin  nam de aandacht  voor het zelfregulerend

133 Eindbericht Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, TK,
vergaderjaar 1983-1984, 17931, nr. 9 (Commissie Geelhoed). Daarnaast was in die tijd de
Commissie Van der Grinten actief, die aanbevelingen deed tot deregulering in het belang
van de economische ontwikkeling. Zie ook: E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsvorming door
wetgeving, in: Bouwrecht, nr. 7 (1989), pp. 490491.

134 Het eerste toetsingspunt dat de Commissie Geelhoed voor een sober en terughoudend
wetgevingsbeleid aanreikte, betrof reeds het terughoudend opstellen van de overheid:
'Beslissingen om op een bepaald terrein tot overheidsingrijpen over te gaan moeten zijn
gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de achtergronden, aard en omvang van het
maatschappelijk verschijnsel zoals zich dat aan de overheid presenteert (...)', TK, vergaderjaar
1983-1984, 17931, nr. 9, p. 77.

135  Zie o.a. Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, vastgesteld bij besluit van de Minister-
President van 14 februad 1994, Stcrt. 52; Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelge-

ving, vastgesteld bij besluit van de Minister-President van 5 november 1984, Stcrt. 232;
Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van
bestuur, vastgesteld bij besluit van de MiniSter-President van 16 januari 1985, Stcrt.  18.
Hier is gebruik gemaakt van 'Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving
relevante aanwijzingen', samengesteld door C. Borman, Zwolle 1993.

136 TK, vergaderjaar 1985-1986, 17931, nr. 61; E.M.H. Hirsch Ballin, Het stellen van regels -
kwaal, middel endoel, in: NJB 1986, afl. 35, pp. 1109-1113; TK, vergaderjaar 1988-1989,

20800 hoofdstuk VI, nr.  13, p. 6. Zie ook het Jaarverslag van de Raad van State 1993 waarin
door vice-voorzitter Scholten vanwege het aantal adviezen over wetgevingszaken gesuggereerd
wordt 'om over deregulering als beleidsdoelstelling voorlopig maar te zwijgen', NJB,  1994,
afl. 16, pp. 553-554.

137 Zie o.a. eerste jaarverslag van Toetsingscommissie: TK, vergaderjaar 1988-1989, 20800
hoofdstuk  VI,  nr.   13,  pp.  6  e.v.  en rede toenmalige voorzitter  van  de  CTW,  prof.   mr.
E.M.H. Hirsch Ballin,  d.d. 21 december 1988, Stcrt.  250, p.  3: '...een wetgevingsbeleid
dat leidt tot een evenwichtiger verhouding tot overheid en samenleving...'.
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vermogen van burgers, maatschappelijke organisaties en mede-overheden
toe. Het vraagstuk van regulering en deregulering werd onderdeel van een
algemeen wetgevingsbeleid

'gericht op verbreding over de volle breedte van de rechtsstatelijke en
bestuurlijke kwaliteit van de wetgeving in het bijzonder en ook van het over-
heidsbeleid in algemene zin, waarbij steeds ook de aandacht voor alter:natieve
mogelijkheden voorop zal staan'. 138

De mogelijkheden om via wetgeving bij burgers, bedrijven, instellingen
en overheden (snel) gedragsveranderingen te realiseren, werden in
toenemende mate als beperkt ervaren. 139

De kwaliteitseisen die in het kader van het algemeen wetgevingsbeleid
in 1991 door de regering in de beleidsnota Zicht op wetgeving geformuleerd
werden, vonden ook hun neerslag in de geheel vernieuwde Aanwijzingen
voor de regelgeving die in 1993 in werking traden. 140 Alhoewel het
dereguleringsaspect wat meer op de achtergrond dreigde te gerakent41,
wordt in paragraaf  2.1   van de Aanwijzingen uitgebreid ingegaan  op  het
gebruik van regelgeving.

Aanwijzing 6 stelt dat tot het tot stand brengen van nieuwe regelingen alleen
wordt besloten, indien de noodzaak daarvan is komen vast te staan. Bij de
stappen die voorafgaand aan de beslissing tot regelgeving gezet moeten worden,
schrijft punt c van Aanwijzing 7 voordat onderzocht moet wordenofdegekozen
doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van het zelfregulerend
vermogen indebetrokkensector ofsectorendan wel of daarvooroverheidsinter-
ventie noodzakelijk  is. 142 Ook Aanwijzing 8 benadrukt  nog  eens de aandacht

138 Zicht op wetgeving, TK, vergaderjaar 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, p. 20.
139 Zicht op wetgeving, a.w. p. 7.
140 Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 18 november 1992,

Stcrt. 1992, nr. 230 tot vaststelling van de Aaanwijzingen voor de regelgeving
141 Tot onvrede  van  o.a. C.A.J.M. Kortmann, regeringscommissaris  voor de toetsing  van

wetgevingsprojecten, 'Ontregeling' in: NJB 1993, afl. 39, pp. 1375-1380. Eerder werd reeds
zorg uitgesproken over de mate van deregulering door de CTW in haar Jaarverslag 1991-1992,
TK, vergaderjaar 1992-1993, 22800 hoofdstuk VI, nr. 8, p. 3. De Aanwijzingen kennen
nog geen bre(le belangstelling: zie J.M. Polak, De Aanwijzingen voor de regelgeving, in:
NJB 1993, afl. 39. pp 1396-1399. Zie ook: Ph. Eijlander en W. Voermans, Nieuwe
aanwijzingen voor de regelgeving, in: NJB 1993, afl. 5, pp 169-174.

142  Zie ook het Jaarverslag 1988-1989 van de Toetsingscommissie: 'Voor een beter wetgevingsbe-
leid komt het er vooral op aan, dat steeds eerst de vraag wordt beantwoord of er kwetsbare
belangen zijn die overheidsingrijpen vereisen'. TK, vergaderjaar 1989-1990, 21300 hoofdstuk
VI, nr. 7, p. 3.
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voor het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector.143 De kwaliteitseisen
die in het kader van het algemeen wetgevingsbeleid aan regelgeving gesteld
worden, komen in de Aanwijzingen aan de orde in het kader van de wetgevings-
toets die het Ministerie van Justitie op de aanstaande regelgeving uitoefent
(Aanwijzing 254).

De Aanwijzingen hebben het karakter van richtlijnen met het oog op te
overwegen regelgeving. Zij spreken zich niet uit over bestaande regelgeving.
De relatie van de Aanwijzingen met de bestaande wetgeving is evident:
ook op bestaande regelgeving zijn de eisen van de Aanwijzingen toepasbaar.
Vanuit het algemeen wetgevingsbeleid ligt een dergelijke brede toepassing
voor de hand.

Deze algemene wetgevingsopvattingen hebben ook inhetonderwijs hun
intrede gedaan. We noemden reeds de discussies over de kerntaken van
de overheid en de veranderde opvattingen over kwaliteitsbewaking. Ook
de discussies over de bestuurlijke vernieuwing laten eenzelfde beeld zien.
De redenering is dat het schoolbestuur zoveel mogelijk de beslissingen zelf
neemt, tenzij op goede gronden kan worden aangetoond dat beslissingen
op een ander niveau moeten worden genomen. 144 Bekostigingsstelsels
werden zodanig aangepast dat scholen meer eigen beleidsverantwoordelijk-
heid kregen. De overheid tracht ook in het onderwijs zoveel mogelijk terug
te treden ten gunste van het zelfordende optreden van de scholen en instel-
lingen. 145 Vanwege de hechte bekostigingsrelatie tussen overheid  en  de
scholen en de vele beleidsaspiraties die de overheid ten opzichte van het

143 In de daaropvolgende Aanwijzingen worden de afwegingsaspecten bij de keuze van
overheidsinterventie opgesomd:
a. de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling het beoogde doel zal helpen te
verwezenlijken;
b. de neveneffecten van een regeling;
c. de lasten van een regeling voor de overheid enerzijds en burgers, bedrijvenen instellingen
anderzijds (Aanwijzing 9). Tevens moet aandacht zijn voor duidelijkheid, eenvoud en be-
stendigheid van de regeling (Aanwijzing 10) en de handhaafbaarheid en handhaaaf-
baarheidsmethoden (Aanwijzing 11).

144 TK, vergaderjaar 1992-1993,22827, nr. 5, p. 3: 'Eendergelijkebeleidskeuzeheefttotgevolg
dat een aanzienlijke deregulering en vereenvoudiging van de bestaande wet- en regelgeving
kan worden gerealiseerd. Ook de stroom van circulaires uit Zoetermeer kan aldus verder
worden verminderd'.

145   Zie  ook: J.M.M. Ritzen, Het dereguleringsbeleid bij onderwijs en wetenschappen  in  de
kabinetsperiode 1989-1994, in: Regelmaat, afl. 1994/2, pp. 51-61. Ritzen is in dit artikel
redelijk positief over het door hem als minister gevoerde dereguleringsbeleid.  In de uitkomsten
van het onderzoek naar de effecten van de reorganisatie op het ministerie van 0 en W kwam
naar voren dat de regelgeving van het departement nog verbetering verdient: Uitleg nr.  14,
1 juni 1994, pp. 5-6.
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onderwijs nog stee(is heeft, lula het de overheid niet altijd om daadwerkelijk
terug te treden.

7.2.2       Het   optreden   van  de  wetgever   en  de   criteria  van  het  algemeen
wetgevingsbeleid

In de vorige paragraaf werden reeds twij fels geuit over de noodzaak voor
de overheid om wetgeving in het leven te roepen ter bescherming van het
particulieronderwijs. Inhetalgemeenwetgevingsbeleidwordtnadrukkelijk
de vraag gesteld naar de noodzaak van wetgeving. We zetten de vereisten
van een algemeen wetgevingsbeleid in het kader van onze vraagstelling
op  een rij.

In de beleidsnota Zicht op wetgeving wordt een zestal criteria-groepen
onderscheiden waaraan de wetgeving getoetst dient te worden. Deze criteria
zijn steeds op tenminste twee niveaus van belang: bij de vraag ofwetgeving
wel noodzakelijk is en bij het bepalen van de inhoud van de wet. Zo dient
de rechtmatigheid van wetgeving beoordeeld te worden (gericht op ver-
werkelijking van rechtsbeginselen), alsmede de doeltreffendheid en de
doelmatigheid. De wetgeving dient het principe van subsidiariteit en
proportionaliteit in acht te nemen en zij dient uitvoerbaar en handhaafbaar
te zijn, alsmede onderling afgestemd en eenvoudig, duidelijk en toeganke-
lijk.146

Met betrekking tot de doeltreffendheid van de wetgeving kan worden
gesteld dat de indruk bestaat dat de erkende instellingen een voldoende
niveau van kwaliteit bereikt hebben. Het is maar zeer de vraag of dit door
het wettelijk stelsel werd bewerkstelligd. Het gekozen wettelijke erkennings-
stelsel kan onvoldoende de kwaliteit stimuleren. Daarvoor wordt het afgeven
van de erkenning te zeer begeleid door een verouderd stelsel van kwali-
teitszorg. Particuliere, grotendeels commercieel werkende instellingen
hebben hun eigen redenen en belangen om de kwaliteit te waarborgen.

Bij de doelmatigheid van de wettelijke regeling zijn ook vragen te
stellen. Ondanks het feit dat de bestuurslasten waarschijnlijk minder zijn
dan het ministerie in de toelichting op het WEB-voorstel wilde doen
gelovent47, leidt een erkenningsaanvraag tot een uitgebreide procedure
waarin vooral inspectie en Onderwijsraad veel werk verzetten. Bij het
bestuderen van hun adviezen komt de vraag op ofde commerci8le instellin-
gen op deze wijze 'bediend' dienen te worden. De ingewikkelde reikwijdte-

146 Zicht op wetgeving, TK, vergaderjaar 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, pp. 23 e.v.
147 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p.  113.
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regeling die sinds de WEO geldt, maakt het toepassen van de wet niet
eenvoudig en verhoogt de lasten. Sommige instellingen lijken de erkenning
vooral te prefereren vanwege de aanspraken op studiefinanciering die
hierdoor voor hun cursisten ontstaan.

Bij het beoordelen of voldaan is aan het subsidiariteitsbeginsel (waarmee
de vraag gesteld wordt of een minder ingrijpend instrument als wetgeving
mogelijk is) moeten we herhalen dat in het verleden aangetoond is dat het
particulier onderwijs in staat is gebleken om een erkenningsregeling met
toezicht naar behoren te laten functioneren. Er zijn geen aanwijzingen dat
zoiets niet opnieuw zou kunnen geschieden. Sterker, bij sommige
instellingen blijkt reeds een branche-achtig toezicht te bestaan. Uit het
onderzoek naar de reglementen van de erkende instellingen, bleek dat veel
instellingen naast de erkenning door de overheid, ook melding maken van
hun lidmaatschap van een branche-organisatie. 148

In de autobranche wordt momenteel overwogen om een eigen erkenningsstelsel
in het leven te roepen. Het ligt niet in de bedoeling dat de wetgever daarbij
intervenieert.

De instellingenhebben volgens de wettelijke voorwaardenzelfde mogelijk-
heid eigen regelingen te treffen. We constateerden reeds dat de controle
van de overheid daarop, mede ter uniformering van de zelfregulerende
activiteiten, vrij groot  is.

Ook met betrekking tot de handhaafbaarheid van de wet zijn vraagtekens
te plaatsen. De overheid erkent omwille van kwaliteitsbevordering en consu-
mentenbescherming een instelling en bekijkt dan vrij nauwkeurig of een
instelling aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens is er, vanwege het
verouderde kwaliteitscontrole-stelsel, weinig greep meer op de erkenning.
De inspectie zal slechts incidenteel optreden.

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat uit de toetsingscriteria
die voortvloeien uit het algemeen wetgevingsbeleid de noodzaak voor de
wetgeving niet kan worden aangetoond en dat op een aantal punten de
bestaande wetgeving niet aan de genoemde vereisten voldoet.

148 Het komt voor dat een instelling vooral het erkenningsembleem voert van de branche-
organisatie. Soms iserzelfseen eigenbranche-inspectie inhet levengeroependie deinstelling
erkent en controleert. Het lid zijn van een branche-organisatie wordt soms als voorwaarde
gesteld voor het mogen volgen van onderwijs bij de betreffende instelling.
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7.2.3   Kerntaken voor de overheid in het onderwijs

Werpen de onlangs geformuleerde kerntaken voor de overheid met betrek-
king tot hetonderwijs, nogeen ander licht ophet optreden van de wetgever?

Het betreft hier taken waarvoor de overheid een authentieke eindverantwoorde-
lijkheid heeft die niet overdraagbaar is. Als dergelijke taken worden genoemd
het waarborgen van de toegankelijkheid en de bestrijding van ongelijkheden
en het bevorderen  van de onderwijskwaliteit.149  Uit de kerntaken vloeit  o. i.
ook voort dat de overheid bescherming moet bieden aan een kwetsbaar belang.

Een optreden van de wetgever ten behoeve van het particulier onderwijs
kan niet uit de kerntaken voortvloeien. We constateerden eerder in het
onderzoek ree(is dat ten aanzien van het particulier onderwijs niet gesproken
kan worden van een verantwoordelijkheid van de overheid die niet
overdraagbaar zou zijn. Het bewaken van de kwaliteit van het particulier
onderwijs is geen overheidstaak. De overheid kan wel stimuleren dat de
instellingen kwaliteitsbewust te werk gaan. We concludeerden dat dit niet
tot de zorg van de overheid gerekend kan worden: hier ligt primair een
verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.

Vloeien uit de kerntaken dan geen belangen voort die de overheid dient
te beschermen? In het verleden speelde het beschermen van de cursist een
grote rol in het optreden van de wetgever. Zou uit dien hoofde de overheid
moeten optreden? Hier komen we op het terrein van de consumentenbescher-
ming die in het onderwijs in het algemeen van belang is. Het past niet in
het bestek van dit onderzoek uitgebreid op dit algemene vraagstuk in te
gaan. Desondanks staan we toch bij een enkel punt stil.

7.2.4   Een Wet algemene bepalingen onderwijs

Ondanks het feit dat de laatste jaren meer aandacht bestaat voor de rechts-
positie van de onderwijsconsument, laat deze op een aantal belangrijke
punten nog te wensen over. De wetgever zou kunnen overwegen zaken
die betrekking hebben op de bescherming van de consument voor het hele
onderwijs in een algemeen kader te regelen.

Te denken valt aan de eerder bepleite Wet algemene bepalingen onderwijs. 150

149 Ritzen (1994), p. 56.
150  Drop (1985), p. 151, Mentink(1989), p. 210, Hermans/Backx/Pors (1993), p. 105 en P.J.J.

Zoontjens, Naar een Wet algemene bepalingen onderwijs?, in: Wetgeven en de maat van

226



Kenmerken en noodzaak van wetgeving

Regels ter bescherming van de consument zijn meer in een algemene regeling

op zijnplaats dandat zij een afzonderlijke regeling voorhet particulieronderwijs
rechtvaardigen.
Aan welke consumentenbelangen zou hierbij gedacht kunnen worden? In dit
hoofdstukwerdeerdergeconcludeerddatdeWEO-voorschriftenmetbetrekking
tot de onderwijsovereenkomst en de examens uit het oogpunt van consumentenbe-

scherming van groot belang zijn. Ook elders in het onderwijs wordt het belang
van dit soort regels onderkend. Met name de wens om in het onderwijs met
een onderwijsovereenkomst te werken bestaat reeds lang. Ook het recht om
(onder voorwaarden) examens te mogen afleggen behoeft een betere grondslag.
Verder zou te denken zijn aan het recht op een toereikend stelsel van rechtsbe-

scherming, het recht op een deugdelijke onpartijdige beoordeling en het recht

op overheidsbekostiging door de overheid (leerrecht).  Al dit soort zaken lenen
er zich uitstekend voor om tevens in een overeenkomst tussen de cursist/leer-
ling/student en de instelling verder uitgewerkt te worden.

Op het eerste gezicht strookt de introductie van een Wet algemene
bepalingen onderwijs niet met de huidige besturingsfilosofie in het onderwijs
die de wetgever aanspoort tot terughoudend optreden. Het cretren van
nieuwe, algemene normenzal inhet toch al regeldichte onderwijs op weinig
bijval kunnen rekenen. Algemene normen - zo is de indruk - zijn moeilij-
ker uitvoerbaar. Daarnaast zouden er constitutionele bezwaren aan te voeren
zijn tegen een toename van overheidsinterventie door middel van een
algemene wet. Toch moet men in het kader van de actuele sturings- en
wetgevingsopvattingen en vanuit constitutionele overwegingen, de gedachte
van een algemene wet niet te snel overboord gooien.

Allereerst dient opgemerkt te worden dat het huidige algemene
wetgevingsbeleid niet moet leiden tot een angst voor 61ke toename van
wetgeving. Dan zou de filosofie te zeer doorslaan in zijn streven naar de-
regulering. Nieuwe wetgeving, ook algemene, kan zinvol zijn ter behartiging
van nog niet eerder beschermde belangen. Het gaat er in de nieuwe wet-
gevingsfilosofie voornamelijk om dat niet alle heil van wetgeving wordt
verwacht en dat de in het leven geroepen wetten daadwerkelijk nodig en
uitvoerbaar zijn. Een algemene wet zou in het onderwijs deze filosofie
kunnen dienen en een deregulerend effect kunnen hebben. Daarnaast zou
zo'n wet, indien op een bepaalde manier ingericht, kunnen bijdragen tot
een meer zelfregulerend optreden van burgers en organisaties en zou niet
tot meer overheidsinterventie hoeven te leiden maar deze juist dienen te
beperken.

de tijd, Zwolle 1994 , pp. 191-206.
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Het stellen van een aantal algemene normen dat voor heel het onderwijs geldt,
voorkomt - zoals thans vaak het geval is - dat discussies met betrekking tot
dezelfde onderwerpen telkens in verschillende onderwijssectoren opnieuw
gevoerd worden met - mogelijk- verschillende uitkomsten. Voor heel het
onderwijs worden gelijke rechten gecreeerd die geen afzonderlijke regeling meer
behoeven in de verschillende onderwijswetten.
In een algemene wet zouden vooral normen opgenomen moeten worden die
het onderwijs aanzet tot zelfregulering. De wet biedt slechts de garantie dat
de school bepaalde zaken dient te regelen, niet op welke wijze dat geschiedt.
De wet zou duidelijkheid kunnen bieden in de kerntaken van de overheid ten
opzichte van het onderwijs. Tot nu toe is niet goed te overzien welke consequen-
ties de discussie over de kerntaken in de verschillende onderwijssectoren heeft.
Vaak zijn de gevolgen in wetgeving versnipperd terug te vinden. Het vastleggen
van de begrenzing van de overheidsbemoeienis in een algemene wet, zou
tegemoetkomenaanconstitutionelebezwarentegenteveeloverheidsinterventie.

Een onderwerp dat bij het concipitren van een algemene wet de aandacht
verdient is de handhaving. Stellen dit soort algemene normen de overheid
niet voor een onmogelijke opgave voor wat betreft de naleving ervan? Ook
hier zal het antwoord gezocht moeten worden in de in gang gezette nieuwe
wetgevingsopvattingen en zullen nieuwe wegen ingeslaan moeten worden
om de handhaving van wetgeving te bevorderen. Het aloude inspectie- en
toezichtsmechanisme en de illusie dat daarmee de wet volledig wordt
uitgevoerd, werkt met meer. De wet zal vooral dienen aan te zetten tot
de overtuiging dat het in het belang van het onderwijs zelf is om tot regeling
van bepaalde voorschriften over te gaan. Nieuwe wegen van overleg zullen
bewandeld dienen te worden tussen overheid en betrokkenen om tot
afspraken te komen over de implementatie van de (algemene) wettelijke
bepalingen.

De ervaring leert dat burgers niet altijd vanzelf overtuigd raken van het nut
van naleving van wetgeving. Indien mocht blijken dat de naleving van deze
wettelijke voorschriften achterblijft, kan door inschakeling van de administratieve
of civiele rechter naleving gevorderd worden. Dergelijke procedures zouden
instellingen, die in gebreke blijven ten opzichte van hun cursisten beschermend
Op te treden, alsnog moeten aanzetten tot het implementeren van de algemeen
in het onderwijs geldende normen. In de Algemene wet zouden aan de overheid
bestuursrechtelijkesanctiesterbeschikkinggesteldkunnenwordenomdesnoo(is
op te treden. Bovenal TAI echter door middel van afspraken getracht moeten
worden het onderwijs (waaronder het particulier onderwijs) te bewegen tot het
implementeren van de voorschriften in hun eigen regelgeving. De inmiddels
ook in het onderwijs veelvuldig gebruikte instrument van het convenant zou
hier van dienst kunnen zijn. Het zou wellicht ook te overwegen zijn in het Bur-
gerlijk Wetboek bepalingen op te nemen om te garanderen dat in een onderwijs-
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overeenkomst elementaire zaken ter bescherming van de onderwijsconsument
opgenomen worden. 151

7.2.5   Is er een grondwettelijke opdracht tot wetgeven?

Tenslotte wordt in deze paragraaf bekeken of artikel 23 van de Grondwet
de overheid verplicht om ten aanzien van het particulier onderwijs met
wetgeving te komen. In het vierde hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de
relatie tussen de Grondwet en het particulier onderwijs. We kunnen hier
volstaan te bezien of de Grondwet verplicht tot wetgeving op het terrein
van het particulier onderwijs.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad is komen vast te staan dat de
onderwijsvrijheid uit artikel 23 van de Grondwet een ruim werkingsgebied
heeft. In het Goudse rijschoolhoudersarrest bepaalde de HR dat de vrijheid
van onderwijs in zijn algemene bewoordingen 'niet onderscheidt tussen
verschillende vormen van onderwijs, en ook de geschiedenis van zijn
totstandkoming voor het maken van zodanig onderscheid geen grond
biedt'.9152

1 De beperkingen aan de vrijheid die volgens het onderwijsartikel worden
toegestaan, moeten bij wet geregeld worden. Zo dient het toezicht van de
overheid, als inbreuk op de vrijheid, bij wet geregeld te worden, alsmede
het tevens in het tweede lid genoemde onderzoek naar de bekwaamheid
en zedelijkheid van hen die onderwijs geven. De wetgever heeft ervoor
gekozen ten aanzien van het particulier onderwijs geen dwingend toezicht

op te leggen.
Ook al mocht men de erkenningsvoorwaarden in de WEO, waaraan

hetparticulier onderwijs zichvrijwilligonderwerpt, aanmerken als deugde-
lijkheidseisen, dan nog vloeit daar geen verplichting uit voort voor de
wetgever om op te treden. De deugdelijkheidseisen zijn in 1917 met de
Pacificatie in de Grondwet opgenomen. Het eerste optreden van de wetgever
ten opzichte van het particulier onderwijs trad in 1973 in werking. En toen
nog werd de voorziening slechts facultatief gesteld. Een verplicht toezicht
dat de Grondwet vanaf 1972 mogelijk had gemaakt, (voortvloeiend uit het
tweede lid) werd niet toegepast.

Is er uit het eerste lid van het onderwijsartikel nog een wettelijke plicht
tot optreden van de wetgever af te leiden? In dit eerste lid wordt het

151 Hierbij kaneen parallel getrokkenworden met de geneeskundige behandelingsovereenkomst
die in het BW de positie van de patient heeft versterkt: TK, vergaderjaar 1989-1990, 21561,
nrs. 1-2. Zie ook: Hermans/Backx/Pors (1993), pp. 192-193.

152 HR 10-12-1957, NJ 1958,176.
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onderwijs aangemerkt als een voorwerp van de aanhoudende zorg der
regering. Hieruit wordt mede verklaard dat het grondrecht ook als een
sociaal grondrecht kan worden gezien: de burger heeft recht op een over-
heidsoptreden dat een goede onderwijsvoorziening tot gevolg heeft. Daar
waar de juridische afdwingbaarheid van deze bepaling niet vast staat, lijkt
het moeilijk uit deze bepaling een verplichting te ontlenen voor de overheid
om een wettelijke voorziening voor het particulier onderwijs in het leven
te  roepen.

De zorgplicht die de regering volgens het eerste lid van het onderwijsartikel
ten opzichte van het onderwijs in acht moet nemen, is niet los te zien van de
in de vorige paragraaf besproken kerntaken van de overheid. De begrenzing
van de zorg kan voortvloeien uit de opvattingen over de kerntaken en omge-
keerd. In de vorige paragraaf werd de gedachte geopperd uit het oogpunt van
consumentenbescherming in een Algemene wet zaken te regelen die zowel voor
het reguliere als het particuliere onderwijs zouden dienen te gelden. De zorg
zou zich voor wat die algemene onderwerpen betreft uitstrekken tot heel het
onderwijs. Hiermee wordt recht gedaan aan de opvatting dat het particulier
onderwijsbeschouwddientte wordenals eenonderdeel van het onderwijsbestel.
Tevens wordt hiermee bereikt dat het particulier onderwijs, dat zich tot nu toe
niet onder enig toezicht wenste te plaatsen, toch aan enige normering wordt
gebonden. Voor de consument kan dit van groot belang zijn. 153

8      De toekomstige relatie van de wetgever met het particulier
onderwijs

8.1     Nieuwe wetgeving in het beroepsonderwijs

De overheid herbezint zich over haar positie ten opzichte van het particulier
onderwijs endit zal er waarschijnlijk toe leidendat de werking vande WEO
beperkt wordt.

De aanleiding voor de wijziging van de WEO is het voorstel van nieuwe
wetgeving op het terrein van het reguliere, secundaire beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie. Nieuwe wetgeving staat met betrekking tot dit
onderwijs (alweer) op stapel. Het bereiken van een primaire startkwalificatie

153  Het is in dit licht jammer dat het in de nota 'Blijven leren' gepresenteerde idee van een
landelijk examen- of certificeerbureau  voor heel het particulier onderwijs (zie  par.  2.5.2.
hoofdstuk 3) in het WEB-voorstel vooralsnog niet terug te vinden is. Wel wordt, zoals we
in hoofdstuk 3 meldden, in het zogenaamde EVK-proces getracht om kwalificaties die niet
uit het volgen van onderwijs voortkomen, te erkennen.
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voor degenen die dit onderwijs volgen is een van de belangrijke doelstellin-
gen van deze nieuwe wetgeving. Het door de overheid gesubsidieerde
onderwijs en het particulier onderwijs moeten zoveel mogelijk op voet van
gelijkwaardigheid de landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonder-
wijs kunnen gaan aanbieden. De overheid is ten behoeve hiervan bereid
het particulier onderwijs een gelijkwaardige positie met het bekostigd onder-

wijs te geven: het zal voortaan in staat gesteld worden diploma's af te geven
met een gelijk civiel effect als in het reguliere onderwijs. Voorwaarde is
wel dat dit particulier onderwijs voldoet aan de eisen die de wet aan het
bekostigd onderwijs stelt. De wand tussen het gesubsidieerde en niet gesubsi-
dieerde deel van het onderwijsbestel lijken hiermee enigszins beslecht te
worden.

De Tweede Kamer had bij de totstandkoming van de recente wetten
op het terrein van het secundair beroepsonderwijs en de volwasseneneduca-
tie, nadrukkelijk de wens uitgesproken (en in de betreffende wetten vastge-
legd)154 dat deze wetten slechts een beperkte geldingsduur zouden hebben.

Erzouvoor 1 januari 1996 66nwet ophet terrein van het beroepsonderwijs
en de volwasseneneducatie tot stand dienen te komen die het versnipperd
geheel van wetgeving zou moeten vervangen. De in Hoofdstuk 3 reeds be-

sproken discussienota 'Blijven Leren' en de Kernpuntennotitie Wet educatie

en beroepsonderwijs (KPN) werden allereerst in het najaar van 1993 gevolgd
door een concept-voorstel van wet inzake het beroepsonderwijs en educatie
(WEB-voorstel), waarna in juni 1994 bij de Tweede Kamer het definitieve
wetsvoorstel werd ingediend.155 De gedachten zoals die in deze notities
ontvouwd waren, zijn in het wetsvoorstel grotendeels overgenomen. In het
voorstel wordt aldus de nieuwe besturingsfilosofie die in het onderwijs
geYntroduceerd wordt, vertaald en aangegrepen om ook de positie ten
opzichte van het particulier onderwijs te herzien. 156

154 Het betreft hier de SVM-wet, KVE, de WCBO, de VAVO-wet en de Arbeidsvoorzieningswet.
155 TK, vergaderaar 1993-1994, 23778, nrs. 1-2. Overigens is in het WEB-voorstel een aantal

zaken die eerder wel aangekondigd was vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Het betreft
hier de discussie   over het leerrecht uit 'Blijven Leren', de nadere regeling   van   de
contractactiviteiten zoats aangekondigdin de reactie van de minister op het Inspectie-rapport
'Eigenlijk...oneigenlijk',de discussie over de decentralisatie van de verantwoordelijkheden
voorhuisvestingendedecentralisatie vanarbeidsvoorwaarden: TK, vergaderjaar 1993-1994,
23778, nr. 3, pp. 24-25. Ook de gedachte van het examenbureau dat de mogelijkheid zou
bieden examens van instellingen buiten de kwalificatiestructuur 'te valideren' is niet terug
te vinden in het voorstel.

156 Dekritischebejegeningdiedebestaandewetgevingophetterreinvandevolwasseneneducatie
en beroepsonderwijs reeds in de KPN ontmoette, werd in de memorie van toelichting op
het wetsvoorstel herhaald: 'Volgensde klassiekesturingsmethodiekvanhetonderwijsbestaat
er voldoende garantie voor goed onderwijs en een goede kwaliteit van de afgestudeerden
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8.2 Verklaringen voor de nieuwe positie van het particulier onderwijs

Er is een aantal redenen te noemen waarom het particulier onderwijs in
het WEB-voorstel een gelijkwaardige positie met het bekostigd onderwijs
krijgt toebedeeld.

Ten eerste wil de overheid een ieder in het onderwijs tenminste een
primaire startkwalificatie laten behalen. Het bereiken van een bepaald
minimaal niveau van een beroepsopleiding wordt als een maatschappelijk
vereiste gezien waaraan ook het particulier onderwijs gevraagd wordt zijn
bijdrage te leveren.

Het is echter niet puur maatschappelijk idealisme dat de particuliere instellingen
ertoe zou moeten bewegen om in de kwalificatiestructuur te participeren. Zij
krijgen immers het recht om een belangrijke maatschappelijk meerwaarde aan
hun diploma's te verbinden, iets waarvoor zij uit commerciele (concurrentie)-
overwegingen reeds lang pleitten.

Hetpalet vanopleidingsmogelijkhedenzal hierdoor sterk uitgebreid kunnen
worden, wat kan bijdragen aan de realisering van de doelstellingen met
betrekking tot de versterking van de opleiding van burgers.157 Dat daarbij
de overheid zelf het voorzieningenniveau niet hoeft uit te breiden, past in
de recent ontwikkelde opvattingen over de kerntaken van de overheid en
het algemeen wetgevingsbeleid. Daarmee is het tweede argument aangegeven
waarom de overheid een andere positie inneemt ten opzichte van het parti-
culier onderwijs. Bij de beslissing een instelling te bekostigen kan de
minister, naast andere afwegingen, het aanbod van particuliere instellingen
mee laten wegen in zijn oordeel of een reguliere instelling rijkssubsidie
krijgt. 158 Een doelmatigheidstoets moet daarnaast voorkomen  dat  er   te
snel nieuwe, door de overheid te subsidieren, opleidingen bijkomen. 159

indien de onderdelen van de organisatie en inrichting van het proces volgens de centrale

regelgeving zijn vormgegeven. Controle op de kwaliteit was bij naleving van de regelgeving
ex ante niet noodzakelijk. Zoals ook in andere segmenten in het onderwijsbestel, is deze
visie evenwel ook voor het EB-stelsel voor de toekomst geen uitgangspunt meer. De snel
veranderende vraag naar onderwijs maakt het niet langer mogelijk om via dit type ex ante-
regelingen, ontstaan langs relatief traag werkende en op standaardisatie gerichte mechanismen,
aan toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.' TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr.
3, p. 90.

157 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 55.
158 Artikel 2.1.1, tweede lid, sub a, WEB-voorstel.
159 Daarnaast heeft de minister de mogelijkheid een nieuwe opleiding van een gesubsidieerde

instelling, alvorens hij tot subsidiering ervan overgaat, te toetsen op doelmatigheid, 'gelet
op het geheel en de spreiding van het aanbod van beroepsonderwijs' (artikel 6.1.3, eerste

232



Kenmerken en noodzaak van wetgeving

Aldus kan de selectiever optredende overheid gebruik maken van het particu-
liere aanbod en daarmee tevens mogelijke claims in het reguliere stelsel
tegenhouden.

Tenslotte is er nog een derde verklaring waarom het particulier onderwijs
een andere positie ten opzichte van de wetgever in zal nemen. Sedert enige
tijd  oefent de overheid kritiek  uit  op het WEO-stelsel. Die indruk wordt
in het WEB-voorstel bevestigd.

In een overleg met de Kamer over de Kernpuntennotitie had minister Ritzen
zijn twijfels geuit over de rol van de overheid: 'Ik heb eerlijk gezegd nooit
begrepen waarom de overheid een consumentenbeschermingsrol moet gaan
waarnemen. Natuurlijk moet ze wel een dergelijke rot regelen. Maar waarom
moet er een kwaliteitsgarantie van de minister van Onderwijs zijn? Waarom
niet een bedrij fstak? Wat is de meerwaarde van een dergelijke kwaliteitsgarantie
van de minister van Onderwijs? Ik zie die meerwaarde onmiddellijk, maar
tegelijkertijd heeft dat ook weer een dynamiek waarbij je als het ware al snel
aan uitlokking doet'. 160

8.3 De toekomstige wettelijke positie van het particulier onderwijs

In de vorige paragraaf werd gesteld dat een optreden van de wetgever om
hetparticulier onderwijs te beschermenniet noodzakelijk was. In hetWEB-
voorstel gaat de overheid toch weer wettelijke voorwaarden stellen aan het
particulier onderwijs. Dit voornemen van de wetgever is echter verdedig-
baar.

De constructie die in het WEB-voorstel wordt gekozen is dat het
particulier onderwijs zich onderwerpt aan de kwalificatiestructuur zoals
die in het regulier onderwijs geldt. Er wordt geen aparte voorziening voor
het particulier onderwijs in het leven geroepen. Slechts een aantal bepalingen
in de WEB is exclusief voor het particulier onderwijs geregeld om de wet
op dit onderwijs van toepassing te kunnen laten zijn.

Door de WEB zal de overheid zich met een beperkter deel van het
particulier beroepsonderwijs bemoeien dan voorheen:  zij zal zich beperken
tot die instellingen die voldoen aan de vereisten van de kwalificatiestructuur
uit  de  WEB. Dat betekent automatisch een beperking  tot het secundair

lid, WEB-voorstel).  Bij het beoordelen of een particuliere opleiding toegelaten kan worden
tot de kwalificatiestructuur wordt zo'n doelmatigheidstoets, zo is 'na ampele overweging'
besloten, niettoegepast. Hetbetreft hier immers geen publiekemiddelen, zo isde redenering:
TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 114.

160 Verslag UCV d.d. 25 oktober 1993, Vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen,

p. 8-42.
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beroepsonderwijs. De erkende instellingenbiedenthans veel meer (erkend)
onderwijs aan dan uit het secundair beroepsonderwijs. Voor een niet
onaanzienlijk deel van het thans erkend onderwijs zal een WEB-registratie
niet mogelijkzijn: zij voldoennietaande kwalificatiestructuur. De regering
stelt voor dat de instellingen met betrekking tot deze opleidingen, indien
zij daartoe behoefte gevoelen, zelf een systeem van accreditering of branche-
erkenning ontwikkelen. 161 Het particulier onderwijs  is daar eerder  toe
in staat gebleken en in die zin zijn we weer terug in 1947 bij de oprichting
van de ISO. Of in een dergelijk systeem van erkenningen net zoals vanaf
1947 een rol voor de overheid is weggelegd zullen we straks bespreken.

De instellingen die zich kunnen en wensen te onderwerpen aan de
vereisten van de WEB en daarmee de bevoegdheid verwerven om diploma's
uit te reiken die een gelijk civiel effect hebben als die uit het reguleire
onderwijs, zullen aan meer wettelijke onderwijsvoorwaarden moeten voldoen
dan onder de WEO het geval was (zie verderop paragraaf 8.5). Voor hen
neemt de overheidsbemoeienis toe. Zij zullen zich moeten afvragen of het
voordeel van de diplomabevoegdheid opweegt tegen de nadelen van
toenemende overheidsbemoeienis. Voor een groot gedeelte van hetvolgens
de WEO erkend particulier onderwijs zal echter onder de werking van de
WEB de overheidsbemoeienis grotendeels verdwijnen.

8.4 Het WEB-voorstel in het algemeen

Het WEB-voorstel past in de nieuwe wetgevingsfilosofie van het departe-
ment. De traditie van wetgeven waarin de overheid tracht de kwaliteit te
sturen door het onderwijs vooraf met gedetailleerde voorwaarden te con-
fronteren, wordt daarin verlaten. Het is vanuit deze filosofie bezien niet
verwonderlijk dat het WEB-voorstel - tot op grote hoogte - gelijkenis
vertoont met de in 1993 in werking getreden WHW, waarin eerder deze
beleidsopvattingen vertaald waren.

8.4.1   Het onderwijs: de eindtermen

De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijsaanbod.162

161 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 115.
162  Artikel 6.1.1 vanhet WEB-voorstel. Desubsidiering vanhetondeIWijS maakt hetde overheid

vaak niet gemakkelijk vooraf geen bemoeienis te tonen.  Dat is ook zo in het WEB-voorstel.
De financiering van nieuwe opleidingen wordt door de overheid vooraf op doelmatigheid
getoetst: de maatschappelijke behoefte aan de opleiding, de arbeidsmarktperspectieven voor
afgestudeerden en de mate waarin bijgedragen wordt aan een duurzame en brede beroeps-
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De overheid limiteert die vrijheid door de bekostiging van de opleiding
te toetsen aan doelmatigheid. Een instelling is niet meer gebonden aan de
voorwaarden van een schoolwerkplan. Wel dient men een onderwijs- en
examenregeling op te stellen.

Een belangrijk middel om te toetsen of de instellingen aan de minimale
kwaliteit voldoen zijn de eindtermen die in het onderwijs gehaald dienen
te worden. Deze eindtermen worden door de minister vastgesteld op voor-
dracht van de landelijke organen. In deze landelijke organen werken het
bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen (waaronder de particuliere)
samen. 163

In het voorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen voor
beroepsonderwijs en educatie. Met de opleidingen voor educatie worden
hoofdzakelijk de activiteiten in de volwasseneneducatie bedoeld. Voor beide
soorten opleidingen schrijft de wet een structuur voor. 164

De regering verwacht dat door het WEB-voorstel geen wijzigingen zullen
optreden in de aanspraken op studiefinanciering. 165

kwalificatie (artikel 2.1.1, tweede lid, WEB-voorstel).
163 Een Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt (artikel 6.1.2, WEB-voorstel) adviseert  de

landelijke organen over de eindtermen (artikel 7.2.5, WEB-voorstel). In die commissie hebben
naast vertegenwoordigers van het departement ook vertegenwoordigers van werkgevers-
en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen zitting.

164   Voor het beroepsonderwijs betreft het volgens artikel 7.2.1, eerste  lid:

a. de assistentopleiding;
b. de basisberoepsopleiding;
c. de vakopleiding;
d. de middenkaderopleiding;
e. de specialistenopleiding;
f. andere opleidingen.
Deze opleidingenkunnenverschillende leerwegenbevatten: een beroepsopleidende leerweg,
een beroepsbegeleidende leerweg of beiden. In het concept-wetsvoorstel werd voor elke
opleiding het percentage praktijkonderwijs voorgeschreven.  In het uiteindelijkevoorstel kan
dit nader (via de eindtermen) ingevuld worden.
De opleidingen van educatie worden volgens artikel 7.3.1, eerste lid, onderscheiden  in:
a. opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
b. opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren;
c. de opleiding Nederlands als tweede taal I en II;
d. opleidingen, gericht op sociale redzaamheid.

165  Dit zal echter wel het geval zijn. Vanwege de introductie van een praktijkdeel in alle MBO-
opleidingen zullen sommige van deze opleidingen niet langer voldoen aan de definitie van
volledig dagonderwijs in de WSF. De regering gaat er van uit dat deze leerlingen voortaan
een vergoeding zullen krijgen van de stage-biedende orgnniwtie: TK, vergaderjaar 1993-1994,
23778, nr. 3, p. 109. Voor deelnemers in het particulier beroepsonderwijs zal het recht
op studiefinanciering komen te vervallen: voor hen wordt geen voorziening in de WSF
getroffen zoals wel met de WEO geschied was, zie: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778,
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De overheid zal bij de bekostiging van beroepsopleidingen, en dat is nieuw
in het secundair onderwijs, rekening houden met de studieresultaten van
de opleiding.166 Tevens   zal   zij   bij die beslissing het aanbod vanuit  het
particulier onderwijs kunnen betrekken.

De beroepsopleidingen zullen geregistreerd worden in een centraal
register beroepsopleidingen.167 Een dergelijke registratie is voorwaarde
om voor bekostiging door de overheid in aanmerking te komen en door
de wet erkende diploma's te mogen verbinden aan hun examens. 168 Tevens
dienen in het Register de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek gepubli-
ceerd te worden. 169

8.4.2   Het toezicht en de kwaliteitszorg

Dat de kwaliteitszorg een belangrijk aandachtspunt van de wet is blijkt ook
uit de bepalingen aangaande het toezicht. Artikel 5.2 schrijft voor dat bij
de uitoefening van het toezicht de inspectie zich richt op de kwaliteit van
de werkzaamheden van de instellingen. Het toezicht omvat, zo vervolgt
het artikel, in elk geval het toezicht op de uitvoering van de kwaliteitszorg
door het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.3.6, eerste lid en het onderzoek
bedoeld in artikel 1.3.6, vierde lid. Eendergelijke nadruk op de kwaliteits-
zorg bij het formuleren van de taak van de inspectie is in de onderwijswet-
geving niet gebruikelijk.

8.5 De positie van het particulier onderwijs in het WEB-voorstel

De particuliere instellingen kunnen de minister verzoeken om een opleiding,
die in aanmerking komt om onder de kwalificatiestructuur gebracht te
worden,  op te nemen in het Centraal register beroepsopleidingen.170 Hier-

door krijgt de particuliere instelling de bevoegdheid om dezelfde diploma's
uit te reiken als een gesubsidieerde instelling. De particuliere instelling moet
zich daarvoor wel onderwerpen aan wettelijke voorwaarden die ook gelden
voorhetbekostigdberoepsonderwijs. Hetbetrefthier inhoofdzaakde voor-

nr. 3, pp. 109-110.

166 Artikel 2.2.2, tWeede lid, WEB-voorstel. In het hoger onderwijs is dit tevens het geval.
167 Artikel 6.3.1, WEB-voorstel.
168   Artikel 1.3.1, derde lid, WEB-voorstel.
169 Artikel 1.3.6, tweede lid en artikel 6.1.5, eerste lid, WEB-voorstel.
170 De registratie-procedure van de WEB vertoont gelijkenis met de aanwijzingsprocedure in

de WHW: artikelen 6.9-6.12 WHW. In de WHW worden instellingen aangewezen, in de
WEB worden opleidingen geregistreerd.
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schriften met betrekking tot de kwaliteitszorg, de onderwijsprogrammering,
de examinering en de bescherming van de consument. 171

8.5.1       De  kwaliteitszorg

De particuliere instellingen moeten zich, indien zij hun beroepsopleidingen
eenzelfde positie willen geven als in het gesubsidieerd onderwijs, onderwer-
pen aan de wettelijke regels met betrekking tot de kwaliteitsbewaking. 172

Zij dienen een structuur te ontwikkelen waarin zij regelmatig een zelfevalu-
atie plegen die mede door onafhankelijke deskundigen tot stand komt.
Jaarlijks stellen zij een verslag op omtrent de kwaliteitszorg en zenden dit
naar de inspectie. In dit verslag zetten zij uiteen volgens welke methode
zij hun kwaliteit beoordeeld hebben, alsmede de resultaten van de
beoordeling en de voornemens die eruit voortvloeien. Elke instelling zal
ten minste eens in de zes jaar door onafhankelijke deskundigen beoordeeld
worden.

8.5.2   Het onderwijs

Eenparticuliere instellingzal moeten voldoenaande landelijke eindtermen.
Het particulier onderwijs wordt in staat gesteld deze eindtermen mee voor
te  bereiden door zitting te nemen  in de landelijke organen.173 De particu-
liere instellingen zijn niet gebonden aan de onderwijsstructuur die de wet
voorschrijft174, maar moeten wel voldoen aan de eisen die gesteld worden
aan het opstellen  van een onderwijs- en examenregeling.175 Het gevolg
hiervan is o.a. dat zij in hun studieprogramma de studielast van het
onderwijs moeten aangeven en dat zij verplicht zijn een examencommissie
in het leven te roepen. 176

171   Artikel 1.4.1, eerste lid, WEB-voorstel.
172  Artikel 1.3.6, WEB-voorstel.
173   Artikel 9.2.1, tweede lid, WEB-voorstel. Zij kunnen zitting hebben in de Adviescommissie

onderwijs-arbeidsmarkt: artikel 6.1.2, WEB-voorstel.
174 In de artikelen wordt het van toepassing zijn van de opleidingenstructuur niet voor het

particulier onderwijs uitgesloten. Uit de toelichting op het voorstel blijkt dat echter dit wel
debedoelingis: TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 55. Het is nietgeheel duidelijk
of de particuliere instellingen desondanks wel gehouden zijn aan de praktijkcomponent te
voldoen. Deze component is een essentieel onderdeel van de kwalificatie.

175   Artikel 7.4.10, WEB-voorstel. Deze voorschriften hebben in grote lijnen hetzelfde karakter
als de eisen die in de WEO gesteld worden aan de onderwijsovereenkomst ( artikel 11) en
de examenreglementen (artikel  12).

176 Het blijft mogelijk, zoals vooral in het particulier onderwijs gebruikelijk is, examen te doen
bij een externe instantie; artikel 7.4.8, WEB-voorstel.
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8.5.3   De rechtsbescherming van de consument

Het WEB-voorstel schrijft voor dat elke instelling een onafhankelijke
commissie van beroep voor de examens instelt, waarbij de student in beroep
kan komen tegen een beslissing van de examencommissie.177 De particulie-
re instellingen moeten dit voorschrift volgen. Tevens zijn zij gebonden aan
het vereiste om met de cursist een onderwijsovereenkomst te sluiten op
de wijze zoals de wet voorschrijft.178 Het particulier onderwijs moet ook
de voorschriften volgen met betrekking tot de vooropleidingseisen. 179

8.5.4      De  bijzondere  positie  van  het  particulier  onderwijs  in  het  WEB-
voorstel: nog een aantal punten

Wanneer we de positie van het particulier onderwijs in het WEB-voorstel
nader beschouwen, valt nog een aantal zaken op.

Indien een particuliere instelling niet langer blijkt te voldoen aan de
wettelijke voorwaarden of wanneer de kwaliteit onvoldoende is gebleken,
kan de minister besluiten de rechten die aan die instelling zijn verleend
te ontnemen. Dat betekent in hoofdzaak dat de instelling niet langer de
'erkende' diploma's kan afgeven en dat de registratie wordt gestopt.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de opleidingen ten behoeve van
de educatie via de gemeenten te subsiditren. 180 Een gemeente verdeelt
de rijksbijdrage onder de afzonderlijke instellingen op basis van een overeen-
komst met de betreffende instelling.181 De opleidingen educatie die door
de overheid gesubsidieerd worden, worden hierbij in een gunstigere positie
geplaatst dan de particuliere opleidingen. Pas wanneer blijkt dat een ge-
meentebestuur er niet in slaagt een overeenkomst met een gesubsidieerde
instelling te sluiten (omdat niet of niet in voldoende mate zo'n instelling
aan de wensen van de gemeente kan voldoen), mag de gemeente een contract
tot stand brengen met een particuliere opleiding en dan nog maar voor maxi-

182maal 50% van de voor het betreffende gebied toegekende rijksbijdrage.

177 Artikelen 7.5.1-7.5.4, WEB-voorstel.
178 Artikel 8.1.3, WEB-voorstel.
179 Artikel 8.2.1, WEB-voorstel.
180   Artikel 2.3.1, eerste lid, WEB-voorstel. Het betreft de gemeentelijke regio's die volgens

de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 20 december 1984, Stb. 667) in het leven

zijn geroepen: de zogenaamde WGR-regio's.
181   Artikel 2.3.4, eerste lid, WEB-voorstel.
182 Artikel 2.3.4, tweede lid, WEB-voorstel. De mogelijkheid zal pas vanaf 1 januari 1999

geboden worden: TK, vergadetjaar 1993-1994, 23778,  nr.  3,  p.  21.
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Met de aanname van het WEB-voorstel zal tevens de bemiddelingsinstantie die
in de KVE (artikel 74) gecreeerd was ten behoeve van de specifieke scholing,
verdwijnen. Deze instantie was bedoeld om als intermediair te fungeren tussen
de instellingen van de arbeidsvoorziening (RBA) en de onderwijsinstellingen
die in aanmerking wilden komen voor een scholingsopdracht uit de arbeidsvoor-
zieningsmiddelen. Ook het particulier onderwijs participeert in een aantal van
deze Regionale Bureaus Onderwijs (RBO's). De bepalingen uit de KVE en de
WCBO die op de arbeidsvoorziening en onderwijs betrekking hebben zullen
niet, zoals in het concept-wetsvoorstelgeregeldwas, inde Arbeidsvoorzienings-
wet worden opgenomen, maar in een aparte algemene maatregel van bestuur. 183

Voor deze werkwijze is gekozen om niet vooruit te lopen op de evaluatie van
de  Arbeidsvoorzieningswet die  in 1995 afgerond moet zijn.'84

8.5.5   Het particulier ondenvijs en de WEB-eisen in de toekomst

Een aantal voorwaarden waaraan de instellingen volgens de WEB moeten
voldoen, werden in zekere zin ook in de WEO gesteld. We verwijzen naar
de WEO-voorschriften met betrekking tot de onderwijsovereenkomst en
de examens. Nieuw voorde instellingen zal zijn datzij een eigen kwaliteits-
stelsel moeten gaan opzetten en dat zij voortaan gebonden zijn aan eindter-
men die in het reguliere onderwijs gelden. Dit zal hen dwingen hun onder-
wijs op een zodanige wijze in te richten dat dit gelijkenis zal vertonen met
het reguliere onderwijs. Maar ook het reguliere onderwijs staat in dit opzicht
voor veranderingen. Het particulier onderwijs zal door deelname in de
landelijke organen zelf betrokken kunnen zijn bij het opzetten van
vereisten. 185

De rechtsbeschermingsbepalingen in de WEB zullen voor wat betreft
de beroepsgang tegen examenuitslagen een vooruitgang betekenen voor
de positie vande consument in het particulier onderwijs. Uit ons onderzoek
is gebleken dat de meeste particuliere instellingen geen beroep tegen beslis-
singen van de examencommissie hebben open gesteld bij een onafhankelijk
college.  De wet droeg hen dat overigens ook niet op. Een beroep of klacht
bij de inspectie, een weg die een ontevreden cursist altijd kan volgen, is
minder geschikt dan een beroepsgang bij een speciaal voor dit soort geschil-
len in het leven geroepen onafhankelijk beroepsorgaan.

183 Artikel 12.3.30, WEB-voorstel.
184 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 151.
185  In de memorie van toelichting op het WEB-voorstel meldt de regering 'verheugend' dat

de commerciele onderwijsinstellingenhadden aangegeven geen enkele moeite te hebben met
de in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen ten aanzien van de kwaliteitsbewaking: TK,
vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p.  15. Het is echter zeer de vraag ofde meeste erkende
instellingen aan de kwalificatie-eis kunnen of willen voldoen.
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De overheid anticipeert in beleidsregels reeds op de introductie van
de nieuwe wetgeving inzake het beroepsonderwijs en educatie. Zo zal de
uitbreiding van de reikwijdte van de WEO door instellingen op de Bijlage
te plaatsen, slechts in hoge uitzondering nog plaatsvinden. De minister heeft
te kennen gegeven een terughoudend beleid te voeren. 186

8.6 Een toekomstige branche-erkenning voor het particulier onderwijs

Voor het particulier beroepsonderwijs dat niet onder de kwalificatiestructuur
van de WEB valt, zal in de toekomst geen plaats meer zijn voor overheids-
bemoeienis, zo stelt de regering in de toelichting op het WEB-voorstel.187
De WEO-erkenning zal nog wel gehandhaafd blijven voor het onderwijs
dat opleidt voor een examen volgens de Wet op het voortgezet onder-
Wijs.

188

Het handhaven van de WEO voor zo'n kleine groep komt overbodig voor. Het
particuliere AVO-onderwijs kan immers gebruik maken van de aanwijzings-

186 Beleidsregel d.d. 11 januari 1994, kenmerk BVE/ABA/JZ, 0&W Regelingen, nr. 2, pp.
30-33. Deministerbevestigthiermee een reeds bestaande praktijk. Uitbreidingvandebijlage
bij het Reikwijdte-besluitwordt slechts mogelijk indienheteen instellingbetreft die vergelijk-
baar is met instellingen die reeds in de eerste fase op de lijst geplaatst zijn. Hiervoor moet
sprake zijn van actieve en sturende overheidsbemoeienis die gebaseerd is op door de overheid
wenselijk geachte inhoudelijke betrokkendheid van de overheid bij de examens c.q. onderwijs.
Er zal geen aanvulling plaatsvinden totdat meer duidelijkheidbestaat over de uitgangspunten
en invulling van het tot stand te brengen nieuwe wettelijke systeem van educatie en
beroepsonderwijs. Met het oog op aanspraak op studiefinanciering zullen er slechts in hoge
uitzondering nog gecommitteerden aangewezen worden. In feite maakt de minister met deze
beleidsregels nog eens duidelijk geen nieuwe fase te introduceren wat betreft de uitbreiding
van de reikwijdte van de WEO. Bij de totstandkoming van de WEO werd dat nog voor
mogelijk gehouden. Er zal volstaan worden met de eerste fase waarin slechts de instellingen
erkend werden die examens verzorgen waarmee de overheid een band heeft.

187 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 115.
188  Artikel 12.4.9, WEB-voorstel. Dit artikel stelt een geheel nieuwe reikwijdtebepaling voor

de WEO voor. Artikel 2 van de WEO zou als volgt komen te luiden :
' 1.  Deze wet is van toepassing op het onderwijs dat niet volledig en rechtstreeks uit 's Rijks
kas wordt bekostigd, gericht op het afleggen van een van de volgende examens:
a. cen staatsexamen als bedoeld in artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs,
b. een examen ter verkrijging van een diploma als bedoeld in artikel 30 van de Wet op het

voortgezet onderwijs, en
c. een examen als bedoeld in artikel 115 dan wei 116 van de Overgangswet WVO.
2. Deze wet is niet van toepassing op het onderwijs, aangewezen op grond van artikel 56
van de Wet op het voortgezet onderwils, en op onderwijs verricht in het kader van
contractactiviteiten in de  zin  van  de  Wet  op het voortgezet onderwijs'.
Hierdoor komt het Besluit reikwijdte WEO te vervallen: zie TK, vergaderjaar 1993-1994,
23778, nr. 3, p. 153.
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mogelijkheid van artikel 56 WVO. Een dergelijke aanwijzing past in de
voorstellen van de WHW en de WEB waarin de overheid via een aanwijzing
(WHW) en registratie (WEB) zich nog slechts bemoeit met het particulier
onderwijs dat een plaats kan innemen in haar eigen (bekostigde) onderwijsstruc-
tLlur.

De overheid stelt voor dat de particuliere instellingen voor hun onderwijs
dat niet meer onder de bemoeienis van de overheid zal vallen, zelf systemen
ontwikkelen van accreditering of branche-erkenning.

Deze gedachte past in de lijn dat ten opzichte van het particulier
onderwijs geen afzonderlijke (erkennings-)taak meer voor de wetgever
weggelegd is. De bemoeienis van de wetgever met dit onderwijs zal in de
toekomst nog slechts gekoppeld zijn aan de zorg voor het regulier onderwijs.

Het particulier onderwijs is in het verleden in staat gebleken door middel
van een eigen toezichts- en erkenningsregeling waarborgen te treffen tegen
onvoldoende kwaliteit. De overheid heeft zich daar toentertijd betrokken
bij gevoeld door de erkenningen mede af te geven en het toezicht te subsidi-
eren. Eendergelijke deelname zalin de toekomst niet nodig zijn. Weliswaar
zullen met name de kleinere instellingen wellicht nog hechten aan betrok-
kenheid van de overheid bij hun onderwijs, het valt op dat vele instellingen,
ook de kleine, thans reeds georganiseerd zijn in verschillende branche-
organisaties. Vaak wordt meer waarde gehecht aan het lidmaatschap van
de branche dan aan de erkenning door de overheid.189

WeI is denkbaar, zoals we eerder in dit hoofdstuk opperden, dat de overheid
in de toekomst afspraken maakt met het particulier onderwijs over het opnemen
van uit een Wet algemene bepalingen onderwijs voortvloeiende normen in hun
eigen particuliere toezichtsstelsels.

Wil eeneigen branche-erkenning inhetparticulier onderwijs inde toekomst
daadwerkelijk kwaliteit kunnen bieden, dan zal zij de bezwaren die aan
de WEO-regeling zitten, dienen te ondervangen. Geconstateerd werd dat
het WEO-stelsel een verouderd kwaliteitssysteem kent dat niet altijd een
garantie voor kwaliteit biedt. Een toekomstige branche-erkenning zal verge-
zeld moeten gaan met een stelsel van kwaliteitszorg waarin de instellingen
zelf meer verantwoordelijk zijn.

189 De erkenning door de branche wordt in dat geval prominenter uitgedragen dan de erkenning
van de overheid. In 66n branche kwam ik zelfs een eigen particuliere inspectie tegen die
erkenningen afgeeft.
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Het zijn met name de NEN-ISO-normbladen die daarop toezien. Wellicht dat

zij van dienst kunnen zijn in het particulier onderwijs. In het kader van de be-

drijfsopleidingen wordt reeds gedacht aan certificering volgens de NEN-ISO
normen.

8.7     Commentaren op het WEB-voorstel

De commentaren op het in november 1993 gepubliceerde concept-WEB-
voorstel waren kritisch. De kritiek richtte zich vooral op de dwang om de
verschillende instellingen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

(het betreft het leerlingwezen, het middelbaar beroepsonderwijs, het VAVO,
de basiseducatie en de vormingsinstituten) in een gefuseerd Regionale
Opleidingencentrum (ROC) onder te moeten brengen, het loslaten van de

meervoudige opleidingenstructuur (MBO dn leerlingwezen), de bij wet voor-
geschreven omvang van de praktijkcomponent en de rol van de landelijke
organen. Ook de voorgestelde positie van het particulier onderwijs vond
in het onderwijsveld weinig steun. De Onderwijsraad stelde de minister
voor

'gezien het geringe draagvlak in de samenleving voor het ontwerp, blijkend
uit de commentaren van vele organisaties, een geheel andere wettelijke regeling
te formuleren, op grond waarvan het onderwijsveldzich ineen veel geleidelijker

proces kan ontwikkelen en vernieuwen'. 190

De Raad van State gaf in zijn advies op het WEB-voorstel de regering

'dringend in overweging meer tijd te nemen voor overleg met de diverse
betrokkenen en daarna opnieuw te bezien, of er voldoende maatschappelijke
steun is voor een nieuwe opzet van de educatie en het beroepsonderwijs. Blijkt
die steun ook in tweede instantie te ontbreken, dan zou bij een eventueel nieuw
wetsvoorstel naar de mening van het college overtuigend moeten worden

gemotiveerd om welke reden een nieuw stelsel niettemin noodzakelijk wordt
geacht'.191

De regering vond deze kritiek niet terecht. Zij vond dat zij reeds uitvoerig
(extra) overleg met betrokkenen had gevoerd en op essentiele kritiekpunten
het concept-voorstel in haar definitieve voorstel van juni 1994 had aangepast.

190 Advies OR 93000442/Sk d.d. 3 februari 1994, Uitleg nr. 7, 16 maart 1994, pp. 47-53.
191 TK, vergaderjaar 1993-1994, 23778, B, p. 2.
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Het verschil tussen MBO en leerlingwezen werd door de introductie van de
twee zogenaamde leerwegen gehandhaafd, de rol van de landelijke organen zou
bij algemene maatregel van bestuur nader geregeld worden en de omvang van
het praktijkdeel zou niet langer dwingend in de wet worden voorgeschreven
maar in overleg tot stand komen.

Het maatschappelijk draagvlak was in de ogen van de regering aanzienlijk
versterkt. 192 Snelheid zou, vanwege de inmiddels in gang gezette vernieu-
wingsprocessen, geboden zijn en vond tevens op nadrukkelijk verzoek van
het parlement plaats, aldus de regering in reactie op de kritiek van de
Onderwijsraad en de Raad van State.

Uit de commentaren op het WEB-voorstel werd duidelijk dat het reguliere
onderwijs niet enthousiastwas overhet binnenlatenvanhetparticulieronderwijs
in de kwalificatiestructuur van de overheid. Zij zagen dit als een bedreiging
van hun concurrentiepositie. De wet zou in hun ogen het onderwijs, dat door
overheidsmiddelen in stand werd gehouden, moeten beschermen tegen dergelijke
concurrentie. 193

Het grootste bezwaar dat in de adviezen geuit werd was dat bij de beoordeling
of een opleiding door de overheid bekostigd zou gaan worden, de minister in
zijn afweging het bestaande aanbod van de particuliere instellingen mag meewe-
gen. De private instellingendaarentegen wordenbij de vraag of hun opleidingen
in het Register opgenomen moeten worden, niet geconfronteerd met zo'n toets.

8.8     Toekomstige ontwikkelingen: een terugtredende overheid

De ontwikkelingen die de laatste jaren in het onderwijs plaatsvonden als
gevolg van de veranderde opvattingen over de maatschappelijke rol van
de overheid, hebben ook het particulier onderwijs niet onberoerd gelaten.
Verschillende van die ontwikkelingen hebben vergaande consequenties voor
het particulier onderwijs.

De overheid vult sinds enige jaren haar verantwoordelijkheid voor het
onderwijs op een andere, selectievere wijze in dan zij voorheen deed. Het
optreden van de wetgever staat meer in het teken van de eigen verantwoor-
delijkheid van de onderwijsinstellingen. Opvattingen over op welke wijze
de werking van de markt van invloed mag zijn op het functioneren van
het onderwijs, zijnaan grote veranderingen onderhevig. Eenmeer vraagge-

192 TK, vergadeijaar 1993-1994, 23778, nr. 3, p. 18.
193 Zie eerste overleg BVE-Kamer d.d. 16 februari 1994, Uitleg nr. 7, 16 maart 1994, p. 46.

Volgens woordvoerders van het ministerie, zo bleek uit dat overleg, zou een dergelijke
bevoordeling niet in de lijn der verwachting liggen. De marktwerking binnen het onderwijs
krijgt voorrang.
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stuurde voorzieningenplanning neemt de plaats in van een aanbod dat daar
los van stond. De overheid streeft ernaar nog slechts op te treden indien
daartoe de noodzaak aangetoond is.

8.8.1   Nieuwe omgevingsfactoren

Het particulier onderwijs wordt geconfronteerd met een overheid die zich
steeds meer als concurrent dan als hoeder van dit onderwijs opstelt. De
door de overheid gesubsidieerde instellingen begeven zich in toenemende
mate op de markt die voorheen uitsluitend door het particulier onderwijs
werd bediend. Voor menig instituut betekent deze concurrentie een flinke
terugslag.194

Door een aantal recente voornemens van de overheid wordt het
particulier onderwijs met veranderingen geconfronteerd. Centraal in die
voornemens staat het inperken van de mogelijkheid voor het particulier
onderwijs om door de overheid erkend te worden. De overheid laat voor
een belangrijk gedeelte een erkenningssysteem in de toekomst weer aan
het particulier onderwijs zelf over. In dezelfde lijn ligt het afschaffen van
de staatsexamens in het hoger (beroeps)onderwijs. De particuliere
instellingen die voor deze examens opleiden (en daarom een erkenning
kregen) moeten zelf de verantwoordelijkheid voor die examens nemen. Zij
kunnen daartoe desnoods aangewezen worden. Daar staat tegenover dat
de particuliere instellingen die zich in de toekomst volgens het WEB-voorstel
kunnen onderwerpen aan de vereisten van het reguliere beroepsonderwijs,
op hun beurt concurrentie vormen voor het reguliere onderwijs.

Een ontwikkeling die tevens voor de nodige veranderingen zal zorgen
voor het particulier onderwijs, betreft de vestigingswetgeving. Ter afsluiting
van dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling kortelings geschetst. Het zal
opvallen dat de uitgangspunten voor een algemeen wetgevingsbeleid ook
in deze sector, waarin het (erkend) particulier onderwijs zeer actief is, leiden
tot een terugtreden van de wetgever. Andere instrumenten dan wetgeving
worden beproefd om de kwaliteit van het produkt te verbeteren. Een
branche-erkenning wordt ook hier aanbevolen.

8.8.2   De modernisering van de vestigingswetgeving

Sedert de jaren dertig kent ons land het instrument van de vestigingswetge-
ving. De economische recessie had tot de oprichting van allerlei kleine

194 Zie Volkskrant, 6 april   1994.
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zelfstandige bedrijven geleid waarmee men probeerde het hoofd boven water
te houden. De meeste lukten het niet om staande te blijven: het verloop
was groot. Om te voorkomen dat deze ontwikkeling het kleinbedrijf te zeer
zou schaden, kwam in 1937 de Vestigingswet Kleinbedrijfi95 tot stand.
Hiermee werden ondernemers gebonden aan een vestigingsvergunning.  Een
dergelijke vergunning zou verkregen kunnen worden indien men een
bepaald, door de overheid erkend, diploma behaald had. Het zonder een
vergunning starten van een onderneming werd strafbaar.

De Vestigingswet leidde in het kleinbedrijf weliswaar tot een beteugeling
van de oprichtingsdrang van ondernemers, het particulier onderwijs voer
wel bij de wet. Particuliere instituten gingen zich speciaal richten op het
aanbieden van cursussen ten behoeve van het verkrijgen van een vestigings-
diploma.196

Volgens de vestigingswetten kon de overheid bij algemene maatregelen van
bestuur bedrijfstakken aanwijzen waarin een vestigingsvergunning vereist zou
zijn. De praktijk was dat de overheid hiertoe overging indien bleek dat er met
betrekking tot de betreffende branche een deugdelijke opleiding voor zo'n
vestigingsdiploma bestond. De overheidsbemoeienis vertoonde hier gelijke
trekken als die bij het particulier onderwijs te zien was: indien de branche
behoefte heeft aan overheidsinterventie dan dient men daar in beginsel positief
Op in te gaan.'97

Als gevolg van de nieuwe besturingsfilosofie werd in toenemende mate
door de overheid getwijfeld aan de rol van de vestigingswetgeving als
marktordeningsinstrument. Dit instrument zou minder goed passen in de
moderne opvattingen over het streven naar economische groei door stimule-
ring van de marktwerking en in de uitgangspunten van een algemeen wetge-
vingsbeleid waarin de handhaafbaarheid van wetgeving en deregulering
en zelfregulering een belangrijke plaats innemen. De vestigingsvereisten
zouden evenmin stroken met Europese regelgeving.

In 1992 publiceerde het ministerie van Economische Zaken de  nota
'Ondernemen op niveau, naar een modern vestigingsbeleid voor het midden-

195 Wet van 13 maart 1937, Stb. 1937, 619.
196  In 1954 werd de Vestigingswet Kleinbedrijf vervangen door de Vestigingswet Bedrijven.

Bepalingen die betrekking hadden op het vestigen van een drank- of horecagelegenheid werden
in 1964 opgenomen in de Drank- en Horecawet en in 1971 kreeg de detailhandel een eigen
wet: de Vestigingswet detailhandel.

197 Het onderwijs dat zou opleiden voor het afteggen van een examen ter verkrijging van een
diploma, dat als vestigingsvereiste is aangewezen krachtens de Vestigingswetten, werd door
de wetgever onder de reikwijdte van de WEO gebracht, waardoor dit onden ijs in aanmerking
kwam voor overheidserkenning: artikel 2, tweede lid, ten vierde, WEO.
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en kleinbedrijf, waarin een vergaande vereenvoudiging van de vestigings-
wetgeving werd bepleit. De vestigingsvereisten hadden een verstarrende
werking gekregen: zij zouden te zeer de vrije concurrentie belemmeren
die als marktprikkel juist de kwaliteit moest stimuleren. De vestigingswetten
waren verworden tot een soort leerplicht voor ondernemers. 198

De regering stelde in de nota voor het aantal branches waarvoor vestigingsver-
eistengelden, sterkterug tebrengen. Het karakter vande eisenmoet veranderen:
zij dienen niet langer de schotten tussen de branches in stand te houden maar
moeten er vooral op toezien dat een ondernemer de nodige algemene vaardighe-
den bezit. Het stellen van bedrijfstechnische vereisten mag nog slechts in hoge
uitzondering geschieden en de vaklechnische eisen zouden in het geheel dienen
te vervallen. Dergelijke vereisten dient de branche, indien zij dat nodig acht,
zelf te regelen: daar ligt geen taak voor de wetgever. De vestigingswetten moeten
zich voortaan toeleggen op 'algemene ondernemersvaardigheden'. 199

De strafrechtelijke sanctie moet plaats maken voor een privaatrechtelijke wijze
van handhaving. 001 hierin klinkt door dat de instellingen c.q. bedrijven zelf
verantwoordelijk zijn voor hun kwaliteit en dat deze zorg niet primair bij de
overheid kan worden gelegd.  Daar kwam bij dat het effect en de zin van de
strafrechtelijke handhaving ernstig betwijfeld werd.200

Ondanks forse kritiek vanuit de branche-organisaties201, handhaafde de
regering in eerste instantie haar ideeen. Zij kon op steun in de Kamer
rekenen. Het ferme regeringsstandpunt, waardoor driekwart van de branches
niet meer met vestigingsvereisten geconfronteerd zouden worden, moest
vanwege het bereiken van een draagvlak toch verlaten worden.202 Het

198 Nota Ondernemen op niveau, ministerie van Economische Zaken, 's-Gravenhage 1992, p.
8. Zie ook TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 1, p. 4: 'Uitgebreide vestigingswetgeving
kan al snel vernieuwingen en verbeteringen belemmeren. Een markt die door een defensieve
ordening een concurrentieluwte aan ondernemingen biedt, zal bij ondememingen onvoldoende
dynamische reserve opbouwen om adequaat te reageren op veranderingen'.

199 In dezelfde zin had de CTW geadviseerd. Zij pleitte voor een Algemene Vestigingswet en
het bevorderen van privaatrechtelijke erkenningsregelingen.

200 TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 3, p. 10.
201 Zij gaven er blijk van de bescherming van de vestigingswetgeving niet kwijt te willen, zie

nota, pp. 13 e.v. en TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 1, p. 2.
202 Overleg metdebranche-organisatiesleiddeertoedat slechts40% nietmeermet vestigingsver-

eisten te maken zal krijgen. Van de 60% waarvoor nog wel vereisten in het leven geroepen
zullen worden, zal 40% zich uitsluitend beperken tot algemene ondernemersvaardigheden
en 20% met daarnaast nogbedrij fstechnische vereisten. Het voornemen omde schotten tussen
de branches grotendeels te laten vervangen door algemene drempels zal w61 verwezenlijkt
kunnen worden. Zie nota, pp. 23 e.v., TK, vergaderjaar 1992-1993, nr. 1, p. 9.
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ligt in de bedoeling dat met ingang van 1 januari 1996 de nieuwe vestigings-
wetgeving in werking treedt.203

Voor het particulier onderwijs betekent het terugdringen van de
vestigingswetgeving dat het aantal opleidingen dat als gevolg van vestigings-
vereisten in het leven zijn geroepen, zal verminderen. Ook hier krijgt het
bedrijfsleven van de overheid het advies om een branche-achtige erkennings-
regeling op te richten, waarmee de kwaliteit van het produkt beter gewaar-
borgd kan worden dan door vestigingsvereisten van de overheid.204 Bij

zo'n erkenningssysteem gaat het in eerste instantie om een beoordeling van
het bedrijf als zodanig. Daarbij kan als voorwaarde gelden dat er een
bepaalde opleiding door het personeel van het bedrijf gevolgd wordt. Daarbij
kan het particulier onderwijs een rol spelen.

205

9        Conclusie

In dit hoofdstuk werd de wetgeving met betrekking tot het particulier
onderwijs, in het bijzonder de Wet op de erkende onderwijsinstellingen,
besproken vanuit het streven om de kwaliteit van het onderwijs te beinvloe-
den.  Bekeken werd of het gekozen wettelijk instrumentarium wel geschikt
is om die doelstelling te bereiken en of de noodzaak voor wetgeving wel
aanwezig  is.

De antwoorden op die vragen leverden de belangrijkste conclusies in
dit hoofdstuk op: het door de wetgever in het leven geroepen erkennings-
stelsel is onvoldoende in staat de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen;
het wettelijk stelsel past niet in de veranderde positie van de wetgever in
recente sturingsopvattingen. Er was en is geen noodzaak voor de overheid

203 Bij algemene maatregel van bestuur zullen vestigingsvereisten ingetrokken worden en de

Vestigingswet Detailhandel zal (wederom) opgenomen worden in de Vestigingswet Bedrijven.
zie: TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 1, pp. 11-12.

204 TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 1, pp. 5-6.
205 In de discussies over de modernisering van de vestigingswetgeving speelde het erkend

particulier onderwijs geen enkele rol:  in een mondeling overleg tussen minister en de vaste
Kamercommissie  voor het midden- en kleinbedrij f werd slechts door kamerlid Witteveen-

Hevinga een vraag gesteld over de WEO. De minister gaf geen antwoord op deze vraag;
TK, vergadedaar 1992-1993, 22964, nr. 3, p. 2. Eerder had de minister gesteld: 'Ik ben

mij bewust van het feitdat het wegvallen van vestigingseisenin sommige gevallen een grotere
inspanning zal vergen van bestaande onderwijsinstellingenom leerlingen te trekken. Ik meen
evenwel dat deze versterkte marktwerking de kwaliteit van het onderwijs ten goede kan
komen', TK, vergaderjaar 1992-1993, 22964, nr. 1, p. 8.
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om bij afzonderlijke wet op te treden: het bereikte (kwaliteits)resultaat kan
ook door andere instrumenten bereikt worden.

Daarbij kan worden gedacht aan een branche- of sectorerkenning zoals die v66r
de inwerkingtreding van wetgeving in dit onderwijs gebruikelijk was. De
voorschriften uit de WEO die de kwaliteit beogen te beinvioeden hebben slechts
beperkt dat effect. De bepalingenmet betrekking tot de onderwijsovereenkomst
en de examens hebben uit het oogpunt van consumentenbescherming grote
waarde en verdienen het om in het onderwijs een algemene regeling te krijgen.
De bepalingen met betrekking tot de werving en het onderwijs daarentegen
kunnen grotendeels gemist worden.

Een van de redenen waarom de overheid er niet in slaagt om met het
erkenningsstelsel de kwaliteit van het particulier onderwijs te beYnvloeden,
ligt in het feit dat de erkenningsvoorwaarden en het toezicht niet kunnen
wegnemen dat er een zekere afstand bestaat tussen haar en het particulier
onderwijs. De overheid heeft slechts grip op een particuliere instelling op
het moment van het verlenen van de erkenning. Een instelling wordt dan
uitvoerig gecontroleerd. Daarna neemt die controle af. De sanctie-mogelijk-
heden die de wet kent, zijn beperkt. Eigenlijk functioneert alleen het intrek-
ken van de erkenning als zodanig.  Dit is een uiterste middel dat slechts
zelden wordt toegepast. Het effect van een dergelijke sanctie is sterk
afhankelijk van de waarde die aan een erkenning gehecht wordt. Over die
waarde is de laatste tijd meer twijfel ontstaan.

In recente opvattingen over de (onderwijs)wetgeving wordt bepleit dat
verantwoordelijkheden meer bij de onderwijsinstellingen zelf komen te
liggen. Kwaliteitszorg zou niet door overheidsnormering en toezicht tot
stand moeten worden gebracht, maar door de inspanningenvan de instellin-
gen zelf. In het licht van deze opvattingen voldoet het WEO-stelsel niet:
deze wet legt de bewaking van de kwaliteit vooral bij de overheid.

Het wettelijk stelsel van de WEO diende voornamelijk om tot een erken-
ning te komen van instellingen die aan de consument als betrouwbaar konden
worden gepresenteerd. Uit historisch onderzoek is geblekendat particuliere
instellingen zelf goed in staat zijn om zo'n erkenningsstelsel in stand te
houden. De aanleiding dat de overheid de erkenning en het toezicht
overnam, lag in een incident dat politiek de aandacht trok. Het privaat
toezicht werd hierdoor ten onrechte als niet meer toereikend beschouwd.

Uit het recent door de overheid geformuleerde wetgevingsbeleid is
evenmin een noodzaak tot wetgeving ten aanzien van het particulier onder-
wijs af te leiden. Integendeel, dat beleid probeert aan te zetten tot terughou-
dendheid bij voornemens tot wetgeven.
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Samenvatting en conclusies

1        Inleiding

In het eerste hoofdstuk van dit boek werd de probleemstelling van het
onderzoek omschreven als het onderzoeken van de gronden waarop de
wetgever regels heeft gesteld omtrent het niet door de overheid bekostigd
onderwijs. Daarbij wordt vervolgens de nadruk gelegd op de wijze waarop
de wetgever de kwaliteit van dit onderwijs heeft trachten te bevorderen
en op de vraag of het noodzakelijk was dat hiervoor wetgeving in het leven
werd geroepen.

In dit hoofdstuk dient de balans te worden opgemaakt. Voordat we aan
een aantal eindconclusies toe zijn, wordt eerst nog eens teruggekeken op
de hoofdstukken die achter ons liggen. In het samenvatten van de verschil-
lende hoofdstukken van het boek zullen vele conclusies al komen bovendrij-
ven. Zij monden uit in de slotparagraaf van dit hoofdstuk.

In de Inleiding werd een beeld geschetst van het onderwijs dat niet door
de overheid wordt bekostigd. Hierin werd de plaats aangeduid van het
particulier onderwijs dat door de overheid wordt erkend. Het onderzoek
heeft immers voornamelijk betrekking op dit erkend onderwijs.

Een nadere uiteenzetting van het brede spectrum van het niet door de
overheid bekostigde onderwijs was nodig omdat in het algemeen voor dit
onderwijs weinig belangstelling heeft bestaan en er dientengevolge weinig
onderzoek naar is verricht. Vanuit het door de overheid bekostigde onder-
wijs werd dit particuliere 'veld' lang beschouwd als iets wezenlijk anders
dan het onderwijs dat vanuit het reguliere schoolonderwijs wordt aangebo-
den. Het commerci8le karakter van dit particuliere onderwijs werd kritisch
bejegend. De overheid was wel bereid toezicht op particuliere instellingen
uit te oefenen, maar betrok dit onderwijs geenszins bij haar beleid.

Daarin is de laatste jaren een kentering waar te nemen. De overheid
toont meer bereidheid het particulier onderwijs bij haar beleid te betrekken
en het een plaats te geven in het reguliere bestel. De overheid heeft daar-
voor, zoals in hoofdstuk 6 werd aangetoond, haar eigen beweegredenen.
Daarnaast is ook waarneembaar dat het door de overheid bekostigde onder-
wijs in toenemende mate opleidingen aanbiedt in de vorm die voorheen
uitsluitend door hetparticulier onderwijs werden verzorgd. Scholen bieden
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contractonderwijs aan, verzorgen in het algemeen voortgezet onderwijs
geconcentreerde eindexamencursussen en delen hun onderwijs steeds meer
met modulen in.

Het particulier onderwijs is divers van aard. De precieze omvang is
moeilijk in kaart te brengen. Het door de overheid erkend onderwijs maakt
er slechts een klein deel van uit.

Niettegenstaande deze verscheidenheid is in de Inleiding een onderscheid
in verschillende soorten aangebracht en is dit nader toegelicht. Aan bod
kwamen achtereenvolgens de bedrijfsopleidingen, het aangewezen onderwijs,
het erkend onderwijs en het niet erkend onderwijs.

Demeeste gegevens zijnbekend van het erkend onderwijs. Inmei 1994
waren er 224 instellingen door de overheid erkend. Zij verzorgen ruim
4000 cursussenvanzeeruiteenlopende aard. Demeeste cursussenbevinden
zich op het terrein van het administratief-economisch-commercieel onder-
wijs. Bij de erkende instellingen staan ruim 400.000 cursisten ingeschreven.
In het algemeen wordt de cursus met een examen afgesloten dat op een
of andere manier onder toezicht staat van de overheid.

2           De geschiedenis: het ontstaan van de overheidsbemoeienis met
het particulier onderwijs

Voor een goed begrip van het karakter en de noodzaak van de wetgeving
van het particulier onderwijs is het nodig het ontstaan van die wetgeving
te onderzoeken. In het tweede hoofdstuk werd daartoe de geschiedenis van
het particulier onderwijs beschreven. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is
de overheid interesse gaan tonen voor dit onderwijs, wat uiteindelijk in
de jaren zeventig leidde tot het in het leven roepen van een wettelijke
toezichtsregeling. In eerste instantie spitste zich de zorg van de overheid
toe op het schriftelijk (afstands-)onderwijs, in de jaren tachtig werd het
toezicht ook uitgeoefend op het niet-schriftelijk onderwijs.

De gedachte om schriftelijke cursussen aan te bieden is in Groot-
Brittannie ontstaan en werd daar in eerste instantie vooral in het universitair
onderwijs gebruikt ('University Extension'). De idee8n vonden snel navol-
ging in de Verenigde Staten, waar het schriftelijk onderwijs een hoge vlucht
nam. Ook in Frankrijk ontstonden in deze tijd enige opleidingen van schrif-
telijk onderwijs.

Vormen van particulier schriftelijk onderwijs werden in Nederland voor
het eerst rond 1890 gesignaleerd. Het betrof in die tijd nog activiteiten van
individuele leerkrachten die aan enkele leerlingen schriftelijke cursussen
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aanboden. Het waren met name kantoor- en handelsbedienden die op deze
wijze bijgeschoold werden. Instituutsvorming vond toen nog niet plaats.
Dit in tegenstelling tot andere westerse landen, waar reeds in de vorige
eeuw instellingen voor schriftelijk onderwijs werden opgericht.

De opkomst van dit type onderwijs is vooral te verklaren door de
technologische en economische ontwikkeling die zich in de vorige eeuw
inde westerse samenleving voltrok. De behoefte aan scholing nam hierdoor
enorm toe.

De technologische vernieuwing bleef in ons land gedurende de 19de eeuw
in eerste instantie nog achter. Ook de ontwikkeling van het beroepsonderwijs
kwam slechts langzaam op gang. De gedachte die vooral bij de overheid
leefde, namelijk dat het beroepsonderwijs het beste gestalte kon krijgen
in het algemene middelbaar onderwijs, belemmerde de ontwikkeling van
vakgericht onderwijs. Indepraktijk bleek ernog weinig behoefte tebestaan
aan het leren van een vak op school. Pas aan het einde van de vorige eeuw
nam het aantal ambachtsscholen toe. De schoolstrijd die in deze tijd het
onderwijs bezighield, richtte zijn aandacht vooral op het lager onderwijs:
in kringen van het bijzonder onderwijs was er (nog) weinig aandacht voor
het vervolgonderwijs.

Het is logisch dat in deze tijd, waarin de behoefte om scholing toenam
en het reguliere onderwijs hierin onvoldoende voorzag, initiatieven op het
terrein van het schriftelijk onderwijs wortel schoten. Het voordeel was dat
dit afstandsonderwijs buiten werktijd gevolgd kon worden, dat de leerlingen
zelf hun studietempo konden bepalen en dat de cursus specifiek op een vak
gericht zou zijn. Daarnaast bood het schriftelijk onderwijs uitkomst in een
tijd dat de vervoersmogelijkheden nog beperkt waren.

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (het Nut) ging zich rond de
eeuwwisseling in ons land bemoeien met het particulier schriftelijk onder-
wijs, dat ook toen nog vrijwel uitsluitend door individuele leraren werd
verzorgd. Het Nutsrapport 'Onderwijs per correspondentie',  dat in  1908
werd uitgebracht, leidde een jaar later tot de oprichting van een Centraal
Bureau van advies voor eigenstudie. Dit Bureau stelde zich tendoel belang-
stellenden voor schriftelijk onderwijs en leerkrachten die bereid waren dit
onderwijs te verzorgen, met elkaar in contact te brengen. Naast de bemidde-
lende rol die het speelde, zijn in het werk van het Bureau de eerste tekenen
van toezicht op het schriftelijk onderwijs te bespeuren. Toen aan het begin
van deze eeuw ook in ons land de eerste instituten voor schriftelijk onderwijs
werden opgericht en de weg naar het schriftelijk onderwijs gemakkelijker
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te vinden was, viel de taak van het Bureau weg. In 1926 werd het
opgeheven.

Door de stijgende werkloosheid in de jaren dertig en door de in die
tijd totstandgekomen vestigingswetgeving, nam de behoefte aan scholing
zodanig toe dat snel opkomende particuliere instituten trachtten in die
behoefte te voorzien. Deze wildgroei van instellingen betekende tevens dat
de behoefte bij de overheid toenam om ten opzichte van dit onderwijs
ordenend te gaan optreden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op

het onderwijsdepartement de eerste ideeen ontwikkeld om het particulier
(handels)onderwijs onder een verplicht toezicht van de overheid te stellen.

Alhoewel kort na de oorlog op het departement nog steun te vinden
was voor het verzoek vanuit het schriftelijk onderwijs om rijkstoezicht op
dit onderwijs toe te passen, werd dat in 1946 geweigerd. Dit ondanks het
feit dat nog in 1947 op het departement een wetsvoorstel in voorbereiding
was dat een rijkstoezicht op het particulier handelsonderwijs verplicht wilde
stellen. Het ministerie voelde uiteindelijk toch niet voor het uitoefenen van
een toezicht op het particulier onderwijs. Het is niet ondenkbaar dat men
daar niet aan wilde omdat men op het departement vreesde dat vanwege
de grondwettelijke onderwijsvrijheid een dergelijk toezicht slechts een
beperkte reikwijdte zou kunnen hebben. Waarschijnlijk zal in de beslissing
ook meegespeeld hebben dat minister Gielen, die in  1946 was aangetreden,
een meer bescheiden rol voor het departement zag weggelegd dan zijn
voorganger, minister Van der Leeuw.

De behoefte om orde te scheppen in het snel stijgende aanbod van
schriftelijke cursussen was ook bij verschillende particuliere instellingen
groot. Nu het departement geweigerd had een toezichtstaak op zich te
nemen, werd wederom vanuit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
het initiatief genomen zich te ontfermen over deze sector. Haar inspanningen
leidden in 1947 tot de oprichting van de Stichting Inspectie Schriftelijk
Onderwijs (ISO) die het toezicht op de particuliere instellingen voor schrif-
telijk onderwijs op zich nam. In de stichting participeerden naast particuliere
onderwijsinstellingen vooral consumentenvertegenwoordigers van het
schriftelijk onderwijs. De ISO wilde vooral ten behoeve van de consument
duidelijk maken dat de bij hen aangesloten instellingen te vertrouwen waren.
Dat daarin ook een commercieel belang schuil ging is duidelijk.

De ISO introduceerde een erkenningsregeling: de instellingen die zich
aanmeldden werden onderworpen aan erkenningsvoorwaarden en werden
pas toegelaten tot de stichting indien zij erkend waren.

De ISO heeft er gedurende de jaren vijftig voor gezorgd dat het aanzien
van het schriftelijk onderwijs toenam. Zij stelde reglementen op waaraan

252



Samenvatting en conclusies

de instellingen moesten voldoen en die vooral de kwaliteit van het onderwijs
en een onafhankelijke beoordeling van het examen moesten waarborgen.

De ISO ging grondig te werk. De instellingen kregen de erkenning
slechts tijdelijk en werden periodiek onderworpen aan een gedetailleerd
onderzoek. Een Erecode moest voorkomen dat instellingen op ontoelaatbare
wijze cursistenzouden werven. De agressieve wervingsmethoden vanparti-
culiere instellingen vormden een belangrijke oorzaak voor het geringe
aanzien van het schriftelijk onderwijs. Het kwam vaak voor dat cursisten
indringend aangespoord werden om zich voor een cursus in te schrijven,
waarna bleek dat de kosten te hoog waren of dat de cursus helemaal niet
geschikt was voor betrokkene.

Met haar werk, in het bijzonder met haar reglementen, legde de ISO
de basis voor de later in het leven geroepen wetgeving. De overheid, die
volgens de statuten in de ISO participeerde, bleef bij het werk van de ISO
betrokken. Alhoewel op het departement wel geluiden gehoord werden dat
betrokkenheid van de overheid bij een privaat toezicht niet wenselijk zou
zijn, waren van meet af aan ambtenaren bij de oprichting van de ISO
betrokken. Vanaf 1949 wees het departement een vertegenwoordiger in
het bestuur van de ISO aan en sinds 1951 werden de erkenningen met
medewerking van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
afgegeven.

De erkende instellingen waren nauw betrokken bij de ISO. Hierdoor
bleek de onafhankelijkheid van het ISO-toezicht kwetsbaar te zijn. Toen
naar aanleiding van de sterk bekritiseerde erkenning van het Nederlands
Talen Instituut (NTI) in  1959, het ISO-beleid gedurende de jaren daarna
zowel intern als extern zwaar onder vuur kwam te liggen, luidde dat incident
de opheffing van de ISO in. De omstreden erkenning ging een zodanig eigen
(politiek) leven leiden dat alom de indruk werd gewekt dat een privaat
toezicht op het schriftelijk onderwijs niet langer zou volstaan. Opvallend
in de kwestie was dat de kwaliteit van het onderwijs van het NTI niet betwij-
feld werd: de kritiek spitste zich toe op het wervingsgedrag van het instituut.
De affaire werd door concurrentie-overwegingen aangewakkerd (het NTI
was een snel groeiend instituut) waardoor de bij het schriftelijk onderwijs
reeds lang bestaande wells dat de overheid het toezicht op het particulier
onderwijs op zich zou nemen, dichterbij kwam.

De Commissie toezicht schriftelijk onderwijs (CTSO), die in 1962 naar
aanleiding van het NTI-tumult werd ingesteld om te onderzoeken op welke
wijze hettoezichtop hetschriftelijkonderwijs moest worden vormgegeven,
kwam  in  1964  met het advies een rijkstoezicht  in te stellen. De overheid
zou voortaan de erkenningen moeten afgeven. De belangrijkste overweging
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daarbij was dat een rijkstoezicht aan een erkenning het gewicht zou geven
dat nodig was om het maatschappelijk te laten functioneren: het niet (langer)
bezitten van een overheidserkenning moest als een (commercieel) nadeel
worden ervaren.

Over het advies om een rijkstoezicht in te stellen bestond grote

eensgezindheid, zowel in het commissie zelf als daarbuiten. Het algehele
gevoel was dat de overheid bescherming moest bieden tegen mogelijke
misstanden in dit gedeelte van het onderwijs. Minder eensgezind was men
over de conclusie van de commissie dat het toezicht vanwege de grondwette-
lijke onderwijsvrijheid slechts vrijwillig ingesteld kon worden. Vanuit het
schriftelijk onderwijs werd aangedrongen op een verplicht toezicht op alle
particuliere instellingen. Ook de Onderwijsraad pleitte voor een toezicht
op heel het particulier onderwijs: de Raad vond dat de Grondwet een
dergelijk toezicht zelfs zou gelasten.

De regering voelde niet voor een wettelijk verplicht stellen van het
toezicht op het particulier onderwijs, zo bleek uit het wetsvoorstel dat zij
in 1970 indiende en waarin het toezicht op het schriftelijk onderwijs geregeld
werd. Zij vreesde dat hierdoor bij de consument verwarring zou ontstaan
tussen erkende instellingen en instellingen die op andere wijze onder toezicht
zouden staan.

Het wetsvoorstel van een Wet erkenning instellingen schriftelijk
onderwijs (WEISO), waarmee in grote lijnen het ISO-stelsel werd overgeno-
men, kon rekenen op ruime steun in de Kamer. Een voorstel vanuit de
Kamer om de reikwijdte van de wet uit te breiden naar alle particuliere
instellingen, kreeg geen enkele steun en werd daarom ingetrokken.

Met de inwerkingtreding van de WEISO in 1973 kwam het toezicht

op en de erkenning van het particulier, schriftelijk onderwijs in handen
van de overheid. De invoering van de wet vond in nauwe samenwerking
met het particuliere onderwijsveld plaats. Op het departement werd daartoe
een zelfstandige werkgroep geYnstalleerd. Naar verloop van tijd werd het
contact tussen de instellingen en het departement minder: de erkenningen
waren afgegeven en op het ministerie vormde het schriftelijk onderwijs
slechts een van de vele aandachtsgebieden.

Reeds ten tijde van de invoering van de WEISO werd vanuit het
particulier onderwijs gepleit voor een erkenningsregeling voor het niet-
schriftelijk particulier onderwijs. Alhoewel er niet veel inzicht bestond in

de omvang van dit particulier onderwijs, kwam de overheid in de jaren
tachtig tegemoet aan de sterke druk vanuit het onderwijs om een dergelijke

erkenningsregeling in het leven te roepen. De Wet op de erkende onderwijs-
instellingen (WEO) verscheen in 1985 in het Staatsblad. Daarmee bood
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de overheid een erkenningsregeling waarin zowel het schriftelijk als het
niet-schriftelijk onderwijs geregeld werd. De WEISO werd ingetrokken.

De WEO volgde in grote lijnen het erkenningstramien dat al door de
ISO in het leven was geroepen. Evenals de WEISO kon de WEO op ruime
steun in het parlement rekenen. Nog steeds leefde het besef dat de overheid
met deze wetgeving de consument in het particulier onderwijs moest be-
schermen en dat zij de kwaliteit van dit onderwijs moest bevorderen. De
overheid vond dus nog in 1986, met de invoering van de WEO, dat de zorg
voor dit onderwijs fors uitgebreid moest worden.

Deze opvatting zou nog slechts van korte duur zijn. Een nieuwe
besturingsfilosofie die zich (ook) in het onderwijs aandiende en waarin de
overheid zich terughoudender opstelt, zou spoedig leiden tot een andere
opvatting over deze wetgeving. Enerzijds betekent dit dat de overheid zich
meer afzijdig wil opstellen ten opzichte van het brede veld van het parti-
culier onderwijs, anderzijds krijgt het particulier onderwijs in sommige
gevallen een (wettelijke) positie die vergelijkbaar is met het bekostigd
onderwijs.

3       Het erkend onderwijs in de overige onderwijswetgeving

Inhetderde hoofdstuk werduiteengezet welkeplaats heterkend, particulier
onderwijs in een aantal onderwijswetten inneemt. Daarbij werd allereerst
het nieuwe wettelijk stelsel van de volwasseneneducatie besproken waarin
het erkend onderwijs beschouwd werd als een van de aanbieders van dit
onderwijs. Dit stelsel, dat na een lange voorbereidingsperiode in 1992 in
werking trad, zal in 1996 vervangen moeten gaan worden door 66n geinte-
greerde wet voor het secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Met dit voornemen zal de wettelijke positie van het particulier onderwijs
drastisch veranderen.

In de Kaderwet Volwasseneneducatie (KVE), die in 1992 in werking trad,
werd de ontwikkeling die de volwasseneneducatie sinds de zeventigerjaren
had doorgemaakt, zichtbaar. Zowel de vormings- en welzijnsaspecten, als
de onderwijselementen en de inschakeling van de volwasseneneducatie in
het arbeidsmarktbeleid, zijn in deze wet opgenomen. De wetgever koos
ervoor om in de KVE uitsluitend een planningsprocedure ten behoeve van
de volwasseneneducatie op te nemen en in overige wetten het voor-
zieningenaanbod te regelen. Hierdoor is het stelsel van de volwassenenedu-
catie een complex geheel geworden van verschillende wettelijke regelingen.
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Naast de KVE maken hiervan deel uit de Wet op het cursorisch beroepson-
derwijs (WCBO), de bepalingen inzake het middelbaar beroepsonderwijs
en het algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) in de Wet op het voortgezet
onderwijs (WVO) en de Arbeidsvoorzieningswet. Door deze laatste wet
wordt de arbeidsvoorzieningsorganisatie ingeschakeld bij de planning van
de volwasseneneducatie.

Ook de wetgever vond ten tijde van de totstandkoming van dit
ingewikkeld geheel, dat er op den duur een stelsel zou moeten komen dat
naast de volwasseneneducatie ook het secundair beroepsonderwijs in 66n
wet zou regelen. Thans is daarover een voorstel in discussie.

Het wettelijk stelsel met betrekking tot de volwasseneneducatie is voor
het particulier onderwijs van belang omdat het in deze wetgeving eenplaats
toebedacht kreeg als aanbieder van volwasseneneducatie. Dat was nieuw.
In de KVE wordt het erkend, particulier onderwijs als een beleidsterrein
aangemerkt waarmee bij de planning rekening gehouden moet worden.
Daarnaast wordt in de WCBO het erkend onderwijs genoemd als mogelijke
verzorger van de zogenaamde specifieke scholing. Hieronder werden de
opleidingen van overwegend korte duur bedoeld die in hoofdzaak gericht
zijn op mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. De
arbeidsvoorzieningsorganisatie zou via een openbare inschrijvingsproce(lure
bepalen welke instellingen in aanmerking zouden komen voor bekostiging
van deze scholing. Het lag nadrukkelijk in de bedoeling van de wetgever
dat het particulier onderwijs bij deze procedure betrokken zou raken.

Met het voorstel voor een Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
werd nog een stap verder gezet. Particuliere instellingen kunnen in dat
voorstel hun beroepsopleidingen, indien zij aan de wettelijke voorwaarden
voldoen, door de overheid laten registreren. Hiermee wordt aan een particu-
liere opleiding eenzelfde civiel effect verbonden als aan reguliere, door
de overheid bekostigde opleidingen. Particuliere instellingen zijn daarbij
gebonden aan voorschriften met betrekking tot de inrichting van hun onder-
wijs en de zorg voor hun kwaliteit. De opleidingen moeten gelijkwaardig
zijn aan door de overheid bekostigde opleidingen: zij moeten onder de
kwalificatiestructuur van de wet vallen. De overheid kiest hiervoor om,
naast een aantal andere redenen die later in het boek aan bod komen, de
mogelijkheden te vergroten voor leerlingen om een minimale startkwalificatie
te behalen.

In 1986 had de wetgever het erkend onderwijs opgenomen in de Wet op
de studiefinanciering.  In deze wet werd het voor cursisten in het erkend
onderwijs mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor studieflnan-
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ciering. Voor een aantal instellingen zou dat een belangrijke reden worden
om een erkenning te willen bemachtigen. Dat neveneffect had de wetgever
nooitbedoeld. Ookmetbetrekking totde studiefinanciering wil de overheid
haar betrokkenheid inde toekomst beperken tot het onderwijs dat zij rekent
tot haar eigen structuur. De (mislukte) pogingen om het erkend onderwijs
niet langer onder de studiefinancieringsregeling te laten vallen, geven deze
opvatting weer. Het is dezelfde redenering die later ook tot een andere
opstelling zal leiden ten opzichte van het gehele particulier onderwijs en
die als een uitvloeisel kan worden beschouwd van de besturingsfilosofie
die vanaf de jaren tachtig terrein won.

De onderwijswetgeving heeft de afgelopen jaren niet alleen het particulier
onderwijs erkend als onderdeel van het onderwijsbestel, het heeft ook de
concurrentie-mogelijkheden voor het reguliere onderwijs verruimd. Zo werd
in de jaren tachtig door de overheid de Open Universiteit opgericht,
waarmee zij het initiatief naar zich toetrok om op het niveau van hoger
onderwils zelf afstandsonderwijs aan te bieden. Afstandsonderwijs werd
tot dan toe uitsluitend door het particulier onderwijs verzorgd. Alhoewel
in het particulier onderwijs het hoger onderwijsaanbod gering was,
beschouwde men in die kringen de oprichting van de Open Universiteit
als oneigenlijke concurrentie.

Dat gevoel van oneigenlijke concurrentie leefde ook toen de wetgever
in 1989 de mogelijkheden voor scholen in het voortgezet onderwijs verruim-
de om contractactiviteiten te kunnen verrichten. Sinds de jaren tachtig waren
scholen vanvoortgezetonderwijs, inhetbijzonder vanmiddelbaar beroeps-
onderwijs, ertoe overgegaan om cursussen op de markt te brengen waarvoor
commercitle prijzen werden gevraagd. Hiermee trachtte het reguliere onder-
wijs zijn financiele positie te verbeteren. Het begaf zich hiermee op het
terrein waar vooral het particulier onderwijs actief was. De meeste scholen
hadden voor dit soort contractonderwijs een aparte rechtspersoon opgericht.
Het particulier onderwijs vond dat er veelal sprake was van oneerlijke
concurrentie omdat de reguliere scholen gebruik konden maken van allerlei
gesubsidieerde voorzieningen waardoor zij hun prijs laag zouden kunnen
houden.

Uit de eerste evaluatie van de Wet op de contractactiviteiten blijkt dat
de meeste scholen het commercieel onderwijs in een aparte rechtspersoon
zijn blijven aanbieden en niet, zoals de wet bedoelde, via de school zelf.
Er kan, buiten de symbolische waarde, getwijfeld worden aan het nut van
de Wet op de contractactiviteiten. De inspectie heeft in een onderzoek gewag
gemaakt van nogal veel onduidelijkheden rond het aanbod van contractonder-
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wijs. De concurrentie van het contractonderwijs blijkt voor het particulier
onderwijs serieuze vormen aan te nemen.

Tenslotte werd in dit hoofdstuk stilgestaan bij de wettelijke mogelijkheden
die er voor het particulier onderwijs bestaan om door de overheid aangewe-
zen te worden. Het belangrijkste verschil tussen een particuliere instelling
die volgens de WEO erkend is en een instelling die op grond van een
onderwijswet is aangewezen, is dat de aanwijzing de bevoegdheid geeft
om diploma's uit te reiken die eenzelfde civiel effect hebben als de diplo-
ma's in het reguliere (door de overheid bekostigde) onderwijs. Een aangewe-
zen instelling onderwerpt zich aan meer wettelijke vereisten dan een erkende
instelling. Veelal zal een aangewezen instelling gebonden zijn aan de
onderwijsvoorschriften die de reguliere onderwijswet stelt.

Het verschijnsel van het aanwijzen van instellingen is begin deze eeuw
ontstaan in het hoger onderwijs toen (niet gesubsidieerde) bijzondere univer-
siteiten aandrongen op erkenning van hun diploma's. Later is de mogelijk-
heid ook in de wetgeving van het voortgezet onderwijs opgenomen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW) in 1993 is het voor particuliere instellingen
die hoger onderwijs verzorgen niet langer mogelijk om een erkenning
volgens de WEO te krijgen. Deze instellingen zullen voortaan een aanwij-
zing volgens de WHW moeten aanvragen. Daarnaast zal in de WHW op
termijn de mogelijkheid verdwijnen dat in het hoger beroepsonderwijs
staatsexamens kunnen wordenafgelegd. Nogal watparticuliere instellingen
leiden op tot zo'n staatsexamen.

4           De verhouding van het particulier onderwijs tot artikel 23 van
de Grondwet

Het staat buiten kijf dat de onderwijsvrijheid die met artikel 23 van de
Grondwet gewaarborgd wordt, ook van toepassing is op het particulier
onderwijs. De Hoge Raad heeft dat standpunt in 1957 nog eens bevestigd
in het Goudse rijschoolhoudersarrest. Het tweede lid van artikel 23 ('het
geven van onderwijs  is vrij, behoudens het toezicht  van de overheid  en
voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onder-
zoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven,
een en ander bij de wet te regelen') geldt ook voor hetparticulier onderwijs.
De vraag of het eerste lid van het onderwijsartikel op het particulier
onderwijs van toepassing is, met als gevolg dat de overheid zorg moet
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hebben voor deze onderwijssector, is minder duidelijk aan te geven. De
zorg zal in belangrijke mate afhangen van de verantwoordelijkheid die de
overheid naar tijd en omstandigheden op zich dient te nemen.

De overige leden van het onderwijsartikel zijn vooral geschreven met
het oog op het onderwijs dat door de overheid bekostigd wordt. In dit boek
is de stelling verdedigd dat indien de overheid uit hoofde van de eerste twee
leden wetgeving in het leven roept, zij gebonden is aan de overige bepa-
lingen van het Grondwetsartikel. Dat zal vooral van belang zijn met betrek-

king tot het vij fde en zesde lid waarin de wetgever de bevoegdheid gegeven
is aan het onderwijs deugdelijkheidseisen te stellen. Zo zal de wetgever

bij het stellen van die eisen de grondwettelijke waarborgen met betrekking
tot de vrijheid van richting in acht dienen te nemen.

In het vierde hoofdstuk van dit boek werd vooral ingegaan op de werking
van de eerste twee leden van het onderwijsartikel: het toezicht en de
zorgplicht. Deze ledenkwamen inde discussies rond het inhet leven roepen
van wetgeving met betrekking tot het particulier onderwijs, het meeste naar
voren. Vooral over de vraag of, en zo ja hoe, de overheid toezicht op het

particulier onderwijs zou kunnen uitoefenen, heeft de wetgever vanuit
constitutioneel oogpunt niet altijd eenzelfde interpretatie gehanteerd. Daar-
door ontstond een nogal onduidelijk beeld van wat de constitutionele moge-
lijkheden waren om ten aanzien van het particulier onderwijs op te treden.

Bij de totstandkoming van een wettelijk rijkstoezicht op het particulier
onderwijs in de jaren zestig, werd breed (ook door de wetgever) de opvat-
ting gehuldigd dat het tweede lid van het onderwijsartikel in de Grondwet,
een verplicht toezicht niet zou toestaan. Men duidde daarbij op de beperking
die tot 1972 in het tweede lid geformuleerd was dat een onderzoek naar
de bekwaamheid en zedelijkheid van leerkrachten slechts in het lager en
middelbaar onderwijs toegestaanwas. Eendergelijkonderzoekwerdessen-
tieel gevonden voor het uitoefenen van dat toezicht. De wetgever legde
hiermee het tweede lid heel strikt uit. In 1905 had hij deze bepaling, on-
danks haar beperkte formulering, zo uitgelegd dat een onderzoek naar de
docenten in het hoger onderwijs mogelijk werd.

Wat tevens in de door de wetgever gehanteerde redenering opvalt is
dat hij geen acht sloeg op de zelfstandige betekenis dat het toezicht van
de overheid in het tweede lid heeft, nidst het onderzoek naar de leerkrach-
ten. Alhoewel uit de ontstaansgeschiedenis van het tweede lid niet duidelijk
blijkt wat de Grondwetgever met het zelfstandige begrip 'toezicht' bedoeld
heeft, is wel duidelijk geworden dat het een betekenis heeft ndist het onder-
zoek. Het vormt de grondslag van de toezichtsbepalingen in de reguliere
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onderwijswetten. Doorgaan< wordt daarin de taak van de inspectie geregeld.
De wetgever heeft niet overwogen om bij het regelen van het toezicht op
het particulier onderwijs deze zelfstandige betekenis als grondslag te
hanteren voor een (beperkt) toezicht op h661 het particulier onderwijs. Dit
is opmerkelijk omdat de overheid herhaaldelijk de indruk wekte een volledig
toezicht te prefereren. Naar verluidt was in 1946 het feit dat niet het hele
particulier onderwijs bestreken kon worden, een van de redenen om geen
rijkstoezicht in te stellen.

Een verplicht toezicht op het particulier onderwijs was op grond van
het tweede lid van het onderwijsartikel mogelijk geweest. Een dergelijk
toezicht zou echter niet het geven van onderwijs mogen belemmeren en
de vrijheid schaden. Maar daarmee zijn nog niet alle toezichtsmogelijkheden
uitgeput. Denkbaar was geweest dat de overheid een meldingsplicht had
ingesteld.

Bij de voorbereiding en de behandeling van de WEISO werd duidelijk
dat de wetgever niet voelde voor een algemeen toezicht op het particuliere
onderwijs, niet (zoals voorheen beweerd werd) omdat de Grondwet het
niet toestond, maar omdat er teveel verwarring zou ontstaantussen het door
de overheid erkend onderwijs en onderwijs waarop slechts beperkt toezicht
werd uitgeoefend. Het bevreemdt daarom niet dat, toen de Grondwetsherzie-
ning van  1972 het mogelijk had gemaakt dat de wetgever zou aangeven
voor welke sectoren het onderzoek naar de leerkrachten kon worden
ingesteld, daarvoor ten aanzien van het particulier onderwijs niet gekozen
werd.

In het kader van de vraag of het (vrijwillige) toezicht op het particulier
onderwijs is toegestaan, werden in dit hoofdstuk vervolgens enige beschou-
wingen gewijd aan het leerstuk van het beperken van grondrechten. Naast
het gegeven dat het met betrekking tot het particulier onderwijs om vrijwillig
aanvaarde beperkingen gaat, konden we uit de literatuur, parlementaire
stukken en uit jurisprudentie van de Hoge Raad (die betrekking had op het
terrein van het particulier onderwijs) concluderen dat een beperking in
beginsel dient te berusten op een in de Grondwet aangegeven mogelijkheid.
Een redelijke uitleg van het grondrecht kan met zich brengen dat een
beperking die niet gestoeld is op een grondwettelijke formulering, gerecht-
vaardigd is.

De beperkingen die door het toezicht aan het particulier onderwijs
gesteld worden, worden herleid tot het tweede lid in het Grondwetsartikel.
De voorwaarde dat deze beperking bij wet dient te geschieden is vervuld.
Het wettelijk inroepen van het toezicht vond plaats vanwege een maatschap-
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pelijk belang, dus ook uit dien hoofde kan de beperking, bij interpretatie
van het grondrecht, worden geaccepteerd. De mate van vrijwilligheid
waaraan instellingen zich onderwerpen wordt niet zodanig door een
impliciete dwang om het toezicht te dulden teniet gedaan dat daardoor van
een indirecte schending van het grondrecht sprake  is.

Bij de vraag in hoeverre het eerste lid van het onderwijsartikel (de zorgplicht
van de overheid) van toepassing moet worden geacht op het particulier
onderwijs, werd stilgestaanbij het karakter vanhetartikel als sociaal grond-
recht. Geconstateerd werd dat niet alleen het eerste lid aan te merken is
als een bewijs dat het onderwijsartikel tevens een sociaal grondrecht is,
maar dat heel het artikel sporen draagt van zowel een klassiek als een sociaal

grondrecht. Om de vrijheid tot haar recht te kunnen laten komen, zal daartoe
materieel de mogelijkheid geboden moeten worden. Beide elementen,
waarborg en zorg, vinden we in de meeste bepalingen van het onderwijsarti-
kel terug: zij houden elkaar in evenwicht.

In het algemeen werd over de zorg uit het eerste lid opgemerkt dat deze
nooit onbeperkt kan zijn. De overheid kan zich niet met alle denkbare
vormen van onderwijs bezighouden. De opvatting dat de wetgever bepaalt
tot hoever de zorg zich uitstrekt is wel een praktische oplossing maar heeft
zijn beperkingen. Met name ten aanzien van het particulier onderwijs heeft
de overheid in het verleden zorg getoond die niet was gebaseerd op een
wettelijke regeling. Ook ten aanzien van de volwasseneneducatie was dat
lang het geval. Het koppelen van de overheidszorg aan een wettelijke
rechtsgrond dreigt het flexibele karakter van het eerste lid te ontnemen.
Wetgeving is meestal een vorm en basis van overheidsinterventie, niet de
oorzaak ervan. In dit hoofdstuk werd het zorgbegrip in het onderwijsartikel
gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen die naar tijd en omstandig-
heden kunnen veranderen. Hiermee is die zorg geplaatst in de opvattingen
over de verdeling van de verantwoordelijkheden in de maatschappij.  Met
andere woorden: bij het beoordelen wat onder de zorg van de overheid
te rekenen valt, zullen de opvattingen over eigen verantwoordelijkheden
in de maatschappij betrokken moeten worden. Een dergelijke benadering
past in recente grondrechtentheorieen waarin een minder scherp onderscheid
wordt gemaakt tussen sociale en klassieke grondrechten. Deze opvattingen
over de zorgplicht en de werking van grondrechten passen tevens in de
wijze waarop de overheid zich tot het particulier onderwijs verhouden heeft.
De mate waarin de overheid bereid was een wettelijk toezicht op het
particulier onderwijs uit te oefenen was afhankelijk van de opvattingen die
over de zorgplicht van de overheid bestonden. De opvatting die nog tot
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de jaren tachtig bestond en waarin de wetgever een belang zag indien de
betrokkenen daarom vroegen, heeft thans plaats moeten maken voor een
selectiever optreden van de wetgever.

5        De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)

In drie blokken werd in het vijfde hoofdstuk de wijze besproken waarop
de wetgever de erkennings- en toezichtsregeling in de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen (WEO) heeftvormgegeven. Hetbetreft hierde relatie
met de overheid, het onderwijs en de positie van de participanten aan het
erkend onderwijs.

In het eerste blok, waarin de relatie met de overheid aan de orde kwam,
werd vooral stilgestaan bij de ingewikkelde reikwijdte-regeling. Met de
inwerkingtreding  van  de  WEO  in  1986  werd  ook het buitenschools
mondeling onderwijs onder de erkenningsregeling gebracht. Aangezien
weinig bekend was over de omvang en aard van dit onderwijs werd er in
de wet voor gekozen de reikwijdte gefaseerd uit te breiden. Dit zou via
de algemene maatregel van bestuur (het zogenaamde Reikwijdte-besluit)
gebeuren. In de eerste fase zouden de instellingen onder de reikwijdte
gebracht worden van wie het onderwijs zou opleiden voor een examen
waarop de overheid toezicht zou uitoefenen. Daaronder werden ook de
examens gerekend die door externe instanties werden verzorgd en waarvan
in het particulier onderwijs veel gebruik wordt gemaakt. Doordat ook
opleidingen onder de reikwijdte werden gebracht die gericht zijn op een
bepaald examen, werd het uitgangspunt van de wet geweld aangedaan dat
niet een cursus maar een instelling erkend wordt. In feite zal vaak de cursus
het aangrijpingspunt zijn van de erkenning.

In het tweede blok werd o.a. stilgestaan bij de algemene bepaling over
de  kwaliteit van de cursus. Artikel  9  van de wet bepaalt dat de cursus
zodanig is afgestemd op de kennis en ervaring van de cursist, dat het
gestelde doel redelijkerwijs kan worden bereikt. De bepaling is, zoals ook
de Raad van State inzijncommentaar constateerde, erg algemeen gebleven.
De uitwerking van de onderwijsvoorschriften in het Besluit op de erkende
onderwijsinstellingen (BEO) hebben vaak een betuttelend karakter en zijn
veelal overbodig.

In het derde blok, waarin de wettelijke positie van de participanten          I
(cursist, docent en bevoegd gezag) werd besproken, werd gesignaleerd dat
vele bepalingen in de wet ten doel hebben de belangen van de cursist te            1
beschermen. Dat geldt voor het erkenningsprincipe en het daaraan verbonden
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overheidskeurmerk, het toezicht op het onderwijs van de instelling, de
kwaliteitseisen aan de cursus, de voorwaarde dat er een overeenkomst
gesloten moet worden tussen de instelling en de cursist, de bekwaamheid
van de docenten, de eisen die aan de examens gesteld worden en het
klachtrecht bij de inspectie. Ten aanzien van de docent zijn er weinig
bepalingen in de wet terug te vinden: zij moeten aan bekwaamheidseisen
voldoen die ook in het reguliere onderwijs gesteld worden. Docenten worden
gebonden aan regels met betrekking tot het corrigeren van het huiswerk
en zij dienen opdrachten van het bevoegd gezag te dulden. Het bevoegd
gezag wordt in de wet belast met de algehele zorg voor de kwaliteit van
de cursus, de examens, de betrekking met de cursist en de docenten. De
directie dient in het bezit te zijn van een verklaring van goed gedrag.

Bij de beschouwingen die in algemene zin in dit hoofdstuk aan de WEO
werden gewijd, werd benadrukt dat heteen ander type onderwijswetbetreft
dan de overige reguliere wetten die we in het onderwijs kennen. De WEO
is eenbeknopte wet gebleven. Ineenbeperkt aantal artikelen wordt getracht

 
via een erkenningsregeling en toezichtsbepalingen de kwaliteit van het
onderwijs te beinvloeden. De wet biedt daartoe vooral procedurele
waarborgen. De wet kent haast geen inhoudelijke bepalingen die richting
geven aan het onderwijs als zodanig. De inhoudelijke bepalingen die de
wet wel kent zijn algemeen van aard gebleven. Het naleven van de wet
blijft ongewis. De enige sanctie die de wet kent is het waarschuwen dat
de erkenning ingetrokken zal worden en de uiteindelijke intrekking zelf.

de waarde die zowel de instelling als het publiek aan de erkenning hecht.
Het effect van een dergelijke beperkte sanctie is geheel afhankelijk van

6            Kenmerken en noodzaak van wetgeving van het erkend onder-
Wijs

Een belangrijke reden voor de wetgever om ten behoeve van het particulier
onderwijs op te treden was het bevorderen en behouden van de kwaliteit
van het onderwijs. De wetgeving op dat terrein werd daarom in het zesde
hoofdstuk van het boek bezien vanuit het streven de kwaliteit van het
onderwijs te beYnvloeden. Daarbij stonden twee vragen centraal:  hoe  de

wetgever getracht heeft de kwaliteit te bevorderen en of het voor het berei-
ken van die kwaliteit wel noodzakelijk was dit door wetgeving tot stand

te brengen.
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Aandacht voor kwaliteit is in. Er is welhaast, zo werd in het hoofdstuk
opgemerkt, geen maatschappelijke sector te vinden die niet uitgebreid
verwikkeld is in kwaliteitszorgprocessen. Een eenduidige omschrijving van
het begrip 'kwaliteit' is niet te geven. Wel valt op dat de verhoogde aan-
dacht voor kwaliteitszorg gepaard gaat met het besef dat de kwaliteit zal
toenemen naarmate de betrokkenen zelf daarvoor meer verantwoordelijkheid
hebben.

Het streven naar kwaliteit is in het onderwijs vanouds een belangrijke
drijfveer geweest om wetgeving tot stand te brengen. In het onderwijs wordt,
wanneer we het over kwaliteit hebben, vaak over de deugdelijkheid gespro-
ken. Geconcludeerd werd dat niet eenduidig is aan te geven wat precies
onder deugdelijkheid verstaan kan worden. Ook door het stellen van bekosti-
gingsvoorwaarden tracht de wetgever de kwaliteit van het onderwijs te
beYnvloeden. We signaleerden dat ondanks het feit dat deze voorwaarden
zelf geen inhoudelijke eisen aan het onderwijs stellen, en ondanks het streven
van de overheid naar deregulering, deze voorwaarden door de omvang en
gedetailleerdheid de school een bepaalde vrijheid onmemen om het lespro-
gramma zelf in te richten.

Het begrip 'kwaliteit van het onderwijs' werd omschreven als 'het geheel
van eigenschappen en kenmerken die het onderwijs moet bezitten om te
kunnen voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften'. Daarbij
zijn in ieder geval drie behoeften c.q. taken te signaleren: een algemene
culturele maatschappelijke taak, een beroepsontwikkelingstaak en de zorg
voor individuele ontplooiing. Bij het beoordelen van kwaliteit zou het
rendement van het onderwijs wel een rol dienen te spelen maar nooit een
uitsluitende. De interne en externe omstandigheden van een school moeten
meegewogen worden. Kwaliteit betreft in deze omschrijving niet de mate
van uitmuntendheid, maar het voldoende aanwezig zijn van minimale
vereisten.

Het kwaliteitsbegrip werd vervolgens toegepast op het particulier
onderwijs. In dat onderwijs ligt de nadruk op de beroepstoerusting. De
overige aspecten van het kwaliteitsbegrip (maatschappelijke taak en de
individueleontplooiing) spelengeenzelfstandige rolmaar zijneenafgeleide
van de vakgerichtheid. Deze beperking dient in ogenschouw genomen te
worden bij het beoordelen van de taak van de wetgever ten opzichte van
deze sector. Die zal hierdoor beperkter kunnen zijn.

De wetgever koos bij het in het leven roepen van wetgeving ten aanzien
van het particulier onderwijs het bevorderen van de kwaliteit mede als
doelstelling. Uit het onderzoek naar het ontstaan van deze wetgeving, zoals
in het tweede hoofdstuk weergegeven, kon geconcludeerd worden dat ten
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tijde van de totstandkoming vande WEISO, de kwaliteit van de instellingen
door het werk van de ISO, reeds in voldoende mate was gewaarborgd. De
wetgeving moest vooral de kwaliteit handhaven. De werkelijke reden
waarom de overheid wetgeving in het leven riep, lag in het feit dat particu-
liere instellingen nadrukkelijk om een dergelijke voorziening vroegen. De
overheid zag voor zicllzelf toentertijd een brede taak weggelegd om haar
zorg uit te strekken tot allerlei vormen van onderwijs. Er zou een maat-
schappelijk belang in het geding zijn. De instellingen zagen (commerciele)
voordelen om zich met een overheidskeurmerk te kunnen sieren.

De wetgever wilde de kwaliteit van het onderwijs bevorderen door voor-
waarden te stellen. We kunnen hier spreken van geconditioneerde
zelfregulering. Veel van die normen waren reeds door de ISO ontwikkeld.
Zo werden instellingen aangezet om een overeenkomst te sluiten met de
cursist en moesten zij een examenreglement opstellen. De overheid voorzag
de instellingen van richtlijnen over de invulling van die zelfregulering. De
meeste instellingen volgen de richtlijnen.

Een nadere studie van de zelfregulerende werkzaamheden van de erkende
instellingen in de praktijk leerde o.a. dat zowel de voorwaarden waaronder
de instelling een overeenkomst met de cursist moet afsluiten als de
verplichting om een examenreglement op te stellen, ertoe leiden dat eisen
gesteld worden aan de inrichting van het onderwijs. Een studiegids, een
leerplan en een examenvakkenpakket zijn er het gevolg van.

In de praktijk blijkt dat doorgaans geen expliciete overeenkomst gesloten
wordt. Men volstaat met een inschrijfformulier waarin verwezen wordt
naar de cursusvoorwaarden en de studiegids. Uit het praktijkonderzoek bleek
ook dat de rechtsbescherming die volgens de wet in het examenreglement
geboden moet worden onvoldoende gestalte heeft gekregen. In veel regle-
menten staat slechts beroep bij het bestuur van de instelling open. Deze
vorm van rechtsbescherming garandeert onvoldoende een onafhankelijke
rechtsgang.

Een belangrijke reden om in het particulier onderwijs ordenend op te
treden werd veroorzaakt door de wervingsmethoden van verschillende instel-
lingen. De problemen rond dergelijke methoden vormden de directe aanlei-
ding voor het opheffen van het private toezicht van de ISO en het instellen
van een rijkstoezicht. Over het algemeen werd geconcludeerd dat de wer-
vingsnormen in de wet en het besluit te zeer een betuttelend karakter
hebben.

In een beoordeling van de belangrijkste type normen in de WEO, werd
geconcludeerd dat uit een oogpunt van consumentenbescherming de
voorschriftenmetbetrekking totde onderwijsovereenkomstendeexamens,
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van groot belang zijn. De bepalingen met betrekking tot de werving en de
inhoud van het onderwijs kwamen minder noodzakelijk over.

Het gebruikmaken van het erkenningskeurmerk moet in de werving
van de instellingen een grote rol spelen: het keurmerk wordt geacht een
wervend karakter te hebben omdat het aangeeft dat de instelling zich onder-
scheidt vande instellingendie zo'nkeurmerk niet hebben. We signaleerden
daarbij wel een probleem. Omdat een erkende instelling ook activiteiten
mag verrichten die buiten de reikwijdte van de wet vallen, moet de instelling
volgens de wet aangeven op welk onderwijs de erkenning betrekking heeft.
Het ministerie heeft geaccepteerd dat dit gebeurt met de algemene medede-
ling dat de instelling is erkend 'voor zover het onderwijs onder de reikwijdte
van de wet valt'. Hiermee zal het vaak voor de consument niet te achterha-
len zijn welke activiteiten onder de erkenning vallen en welke niet. De
werking van het keurmerk wordt hiermee aangetast.

Uit ons praktijkonderzoek bleek dat de erkende instellingen slechts op
een bescheiden wijze gebruik maken van het keurmerk: de meeste instellin-
gen maken wel van de erkenning melding maar gebruiken niet het door
het ministerie ontworpen embleem. Het komt nogal eens voor dat de
branche-erkenning meer in de belangstelling staat. Ook cursisten, zo zou
uit een paar (kleinschalige) onderzoeken op te maken zijn, gaan slechts

in beperkte mate af op de erkenning van een instituut.
De sanctie-mogelijkheden die de wet biedt zijn uiterst beperkt. De

inspectie heeft de bevoegdheid om controle uit te oefenen maar dat zal
slechts incidenteel plaatsvinden. De nadruk zal liggen op het afgeven van
de erkenning. De uitgebreide procedure die daarvoor gehanteerd wordt
heeft in de loop der jaren het karakter gekregen van dienstverlening:
inspectie en Onderwijsraad controleren zeer uitvoerig de reglementen van
de instellingen. De vraag is of de wetgever een dergelijke (gratis) dienst-
verlening aan commerciele instellingen ter beschikking moet stellen.

De kritiek over de wijze waarop in het WEO-stelsel het bevorderen
van de kwaliteit gestalte heeft gekregen, spitst zich toe op het feit dat de
zorg voor de kwaliteit in de WEO teveel bij de overheid gelegd wordt en
te weinig bij de instellingen zelf. De bezwaren richten zich veel minder
tegen het erkenningssysteem als zodanig. Dat kan in een kwaliteitszorgstelsel
goede diensten bewijzen. De laatste tijd wordt een dergelijk certificeersys-
teem juist geschikt geacht bij het zelfregulerend optreden van instellingen.
In verschillende sectoren wordt een erkenningssysteem als een alternatief
gezien voor normstelling door de overheid.

Het bewaken van de kwaliteit door overheidsnormering en bewaking
past niet in de nieuwe besturingsfilosofie die vanaf de jaren tachtig zijn
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intrede deed. In die filosofie vindt een herordening van verantwoordelijkhe-
den plaats waardoor de overheid selectiever optreedt. Het zelfregulerend
vermogen van maatschappelijke organisaties moet daarin meer ruimte
krijgen. De eigen verantwoordelijkheid betekent ook eigen zorg voor de
kwaliteit en de kwaliteitsbewaking. Het WEO-stelsel beantwoordt onvol-
doende aan deze ontwikkelingen. De overheid is de belangrijkste 'actor'
indien het om het bewaken van de kwaliteit gaat: zij kan die rol met de
WEO-instrumenten onvoldoende waarmaken. Daarmee is niet gezegd dat
de kwaliteit van het erkend, particulier onderwijs niet voldoende zou zijn.
Het commerciele karakter van deze instellingen brengt met zich dat er van
oudsher aandacht is voor het bieden van kwaliteit.

Bij de vraag of het wel noodzakelijk was dat de wetgever ten aanzien van
het particulier onderwijs optrad, werd wederom naar de ontstaansgeschiede-
nis van de wettelijke regeling gekeken. In hoofdstuk twee van het boek
is aangetoond dat de overheid zich geroepen voelde om het toezicht op het
particulier onderwijs naar zich toe te trekken, nadat het private toezicht
vanwege een incident in opspraak was geraakt. Het incident, zo concludeer-
den we, rechtvaardigde geenszins een dergelijk ingrijpen. Het private
toezicht van de ISO voldeed goed. De kwaliteit van de door haar erkende
instellingen stond over het algemeen niet ter discussie: de ISO controleerde
de instellingen zeer nauwkeurig en in grote onafhankelijkheid. Concurrentie-
overwegingen droegen ertoe bij dat op het ISO-toezicht kritiek uitgeoefend
werd.

De opstelling van de wetgever is mede te verklaren door de opvatting
over het wetgevingsbeleid in de jaren zestig en zeventig. De overheid
rekende toen eerder dan zij thans geneigd is te doen aangelegenheden tot
haar zorg ener heerste een groter vertrouwen inde effecten van wetgeving.

Vervolgens werd in dit hoofdstuk de noodzaak van wetgeving bezien
in het kader van de huidige wetgevingsopvattingen. In het algemeen wetge-
vingsbeleid spelen deregulering en zelfregulering een belangrijke rol. De
rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van wetgeving vormen belangrijke
aandachtspunten van het huidige wetgevingsbeleid. De noodzaak van wetge-
ven moet volgens dit beleid nadrukkelijk komen vast te staan. Mogelijke
alternatievenvoorwetgeving dienenoverwogen te worden. De kwaliteitsei-
sen die uit het algemeen wetgevingsbeleid voortvloeien, werden betrokken
bij de vraag of de wetgeving ten aanzien van het particulier onderwijs
noodzakelijk is. Het resultaat van die toets was dat een noodzaak tot wetge-
ving op dit terrein niet aangetoond kon worden.
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Het vereiste van doeltreffendheid en subsidiariteit kon niet worden aange-
toond omdat gebleken was dat in het verleden ook zonder wetgeving de
kwaliteit gewaarborgd kon worden. De indruk bestaat dat particuliere instel-
lingen zelf meer waarde hechten aan een erkenning door debranche ofdoor
een internationaal certificaat.

Bij de doelmatigheidstoets moest worden opgemerkt dat de erken-
ningsprocedure oneigenlijke bestuurslasten met zich mee brengt. Een
ingewikkelde reikwijdte-regeling levert daarnaast problemen op. De vraag
kan worden gesteld of het wettelijk stelsel handhaafbaar is: er zijn bijna
geen effectieve sancties, behalve het uiteindelijk intrekken van de erkenning.
De waarde daarvan is geheel verbonden met de waarde van de erkenning
als zodanig. Het nut van de erkenning wordt in toenemende mate betwijfeld.

De in het onderwijs ontsponnen discussie over de kerntaken van de overheid,
houdt in dat een optreden van de overheid gewenst kan zijn om bepaalde
belangen te beschermen. Een specifieke taak van de wetgever voor het
particulier onderwijs achten wij in het kader van deze kerntaken niet
aanwezig. Voorschriften die we in het WEO-stelsel uit een oogpunt van
consumentenbescherming van belang achtten (zoals de totstandkoming van
een onderwijsovereenkomst en de regels met betrekking tot de examens)
verdienen, samen met nog een aantal andere consumentbeschermende zaken,
algemeen de aandacht van de wetgever.

Ook vanuit de Grondwet vloeit geen plicht voort voor de overheid om
wettelijk op te treden.

Aan het einde van dit hoofdstuk werd stilgestaan bij de toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving aangaande het particulier
onderwijs.

Vanwege de aanstaande integratie van wetgeving op het terrein van het
secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, wil de regering naar
een nieuwe verhouding toe met het particulier onderwijs. Het WEO-stelsel
wordt daarbij grotendeels verlaten. De overheid is tot het inzicht gekomen
dat het WEO-stelsel onvoldoende kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen
met betrekking tot de kwaliteitszorg.

De overheid wil het erkennen van particuliere instellingen weer aan
hetonderwijs zelfoverlaten. Particuliere beroepsopleidingen die vergelijk-
baar zijn met bekostigde opleidingen krijgen de mogelijkheid, indien zij
bereid zijn aan een reeks van (reguliere) wettelijke voorschriften te voldoen,
om diploma's uit te reiken die door de overheid erkend worden.
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De regering wil met dit WEB-voorstel een deel van het particuliere
onderwijs een gelijkwaardige positie geven met het door haar bekostigd
onderwijs. Daarvoor zagen we een aantal redenen. Allereerst is er het
streven van de overheid om zoveel mogelijk kansen te bieden aan leerlingen
in het beroepsonderwijs om een primaire startkwalificatie te halen. Door
het particuliere aanbod van beroepsopleidingen te betrekken in het totale
aanbod van opleidingen, zal de overheid minder snel over hoeven te gaan
tot uitbreiding van haar eigen voorzieningen. Tenslotte merkten we op dat
de overheid het WEO-stelsel zonder meer niet meer passend vindt bij de
nieuwe verantwoordelijkheden die de overheid op zich wil nemen.

De recente voorstellen van de regering werden in dit hoofdstuk
overwegend positief beoordeeld. Zij passen in het eerdere betoog van het
boek dat de noodzaak van een intensieve, wettelijke bemoeienis van de
overheid met dit onderwijs niet aanwezig is. De voorstellen passen in een
ontwikkeling waarin de eigen verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen
meer centraal staat.

Het particulier onderwijs staat voor grote veranderingen, zo besloten
we het hoofdstuk. De WEO-erkenning zal voor een groot gedeelte verdwij-
nen. Particuliere instellingen zullen bereid moeten zijn om deel te nemen
aan de reguliere onderwijsstructuur om in aanmerking te komen voor een
soort 'erkenning' door de overheid. Daarvoor in de plaats krijgen zij ook
een belangrijk deel van de rechten uit die reguliere structuur. Slechts voor
een deel van het onderwijs zal deze weg begaanbaar zijn. Voor het overige
particulier onderwijs zal de eigen (branche)erkenning uitkomst moeten
bieden.

Het particulier onderwijs zal in toenemende mate de concurrentie
ondervinden van contractonderwijs door het bekostigd onderwijs. De staats-
examens waarvoor het particulier onderwijs opleidt zullen in belangrijke
mate verdwijnen. De vestigingswetgeving wordt zodanig gemoderniseerd
dat voor minder branches opleidingsvereisten gesteld zullen worden. Voor
al deze ontwikkelingen geldt dat zij een gevolg zijn van de selectievere
en meer terughoudende rol van de overheid. Daar liggen niet uitsluitend
fnancide overwegingen aan ten grondslag maar ook het besef dat een
intensief optreden van de overheid minder effect sorteert.

7          Slotconclusies

Wanneer we de probleemstelling van het onderzoek nog eens in herinnering
roepen, dan gaat daarin de meeste belangstelling uit naar de vraag of het
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ingrijpen van de wetgever inzake het particulier onderwijs wel noodzakelijk
was. Indit onderzoek wordtdie vraag ontkennend beantwoord. We hoefden
bij de beantwoording van die vraag niet uitsluitend terug te grijpen naar
de argumenten die ontleend zijn aan recente dereguleringsopvattingen. Uit
de ontstaansgeschiedenis van de wetgeving werd duidelijk dat het ingrijpen
van de wetgever allerminst noodzakelijk was.

Een van de belangrijkste redenen voor de overheid om vanaf de jaren
zeventig wetgeving in het leven te roepen, lag (naast de bescherming van
de consument) in het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Deze
doelstelling was echter reeds z6nder interventie vande wetgever in dejaren
daarvoor bereikt. Het private toezicht dat na de Tweede Wereldoorlog door
de particuliere onderwijssector zelf in het leven was geroepen, had reeds
in voldoende mate de kwaliteitvan het onderwijs bewaakt. Ook de belangen
van de consument werden in dat stelsel naar behoren beschermd. Dit blijkt
temeer uit het feit dat de overheid het private toezicht vrijwel geheel in
de wetgeving kopieerde. De twijfel die in de jaren zestig over het private
toezicht ontstond, werd veroorzaakt door een conflict dat veel aandacht
kreeg omdat andere belangen in het spel waren. De betrokken instellingen
hadden er uit concurrentie-overwegingen belang bij het private toezicht
in diskrediet te brengen. Naast het besef dat zij hadden dat een overheids-
toezicht ook in het belang van de consument was, speelde in het streven
naar een rijkstoezicht ook een commercieel belang mee.

De overheid kon vanwege haar eigen overwegingen snel overtuigd
worden dat zij het toezicht op zich moest nemen. Er bestond in die dagen
in het algemeen een andere opvatting over de rol van de wetgever dan thans.

De wetgever zou het voortouw moeten nemen om de samenleving te moder-
niseren en te beschermen. Ondanks het feit dat de noodzaak tot wetgeving
in deze periode niet kan worden aangetoond, is het ingrijpen van de
wetgever, vanwege de toenmalige opvattingen over de maatschappelijke
rol van de overheid, wel te rechtvaardigen. Vandaar dat vervolgens in het
onderzoek bezien werd ofnaar huidige opvattingen die rechtvaardiging nog
kan gelden. Die vraag werd eveneens ontkennend beantwoord.

De noodzaak van wetgeven werd getoetst aan kwaliteitscriteria die
recentelijk in het kader van een algemeen wetgevingsbeleid zijn ontwikkeld.
Dit beleid is een uitvloeisel van een nieuw besef omtrent sturing waarin
de wetgever meer terugtreedt ten behoeve van de eigen verantwoordelijkheid
van maatschappelijke organisaties en instellingen. De toets die met een aantal
van deze criteria werd gehanteerd, leidde tot de conclusie dat wetgeving
op dit terrein niet nodig is. De sector moet zelf geacht worden ordenend
te kunnen optreden. De geschiedenis heeft dat aangetoond.
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Samenvatting en conclusies

Uit de definitie van het kwaliteitsbegrip in het onderwijs, kon worden
opgemaakt dat ten aanzien van het particulier onderwijs minder elementen
van belang zijn dan ten aanzien van het reguliere onderwijs. Ook hieruit
vloeit een geringere noodzaak voort om voor het particulier onderwijs
wetgeving in het leven te roepen.  Uit de onlangs geformuleerde kerntaken
van de overheid voor het onderwijs kon evenmineen belang wordenherleid
dat tot afzonderlijke wetgeving ten aanzien van het particulier onderwijs
zou nopen. Wel vroegen we ons af of het niet wenselijk zou zijn in het
kader van consumentenbescherming ten aanzien van h661 het onderwijs
algemene regels te stellen die ook voor (heel) het particulier onderwijs
zouden moeten gelden.

Bij de afweging of het noodzakelijk was dat de wetgever ten aanzien
van dit onderwijs ordenend op ging treden, kon de vraag betrokken worden
of het wettelijk stelsel er wel in geslaagd was om de kwaliteit van het
onderwijs te beYnvloeden. Dat was immers een belangrijke reden geweest
voor de wetgever om op te treden. Ook die vraag werd in het onderzoek
ontkennend beantwoord. Het wettelijk stelsel van de WEO is niet geschikt
om de kwaliteit van de particuliere instellingen te bevorderen. Daarrnee
werd niet beweerd dat de erkende instellingen niet voldoende kwaliteit
zouden bezitten, integendeel. Die kwaliteit, zo werd geconcludeerd, werd
slechts beperkt beinvloed door wetgeving.

Het stelsel van de WEO tracht vooral de overheid instrumenten in
handen te geven om de kwaliteit te controleren. Een dergelijk stelsel legt
de verantwoordelijkheid te weinig bij de instellingen zelf. De overheid is
niet in staat om op afstand door normstelling en controle de kwaliteit te
beYnvloeden.  De wet moet vooral de instellingen zelf verantwoordelijkheid
geven en bewaken dat een stelsel van kwaliteitszorg verzorgd wordt. De
WEO past niet langer in deze nieuwe opvattingen over kwaliteitszorg.

Ondanks het feit dat de WEO gekenschetst werd als een beknopte wet,
werd een reeks bezwaren ingebracht tegen een aantal kenmerken van de
wet. Een aantal bepalingen heeft een betuttelend karakter en is overbodig
en de reikwijdte-regeling is onoverzichtelijk. De wet erkent een instelling,
maar het is de cursus die in het middelpunt staat. Dit spanningsveld schept
onduidelijkheid met betrekking tot welk onderwijs de overheid de kwaliteit
garandeert. Het sanctie-apparaat (intrekken of dreigen met intrekken) is
te vrijblijvend in een tijd waarin steeds minder waarde gehecht wordt aan
de erkenning door de overheid. In de procedure om erkend te worden zitten
elementen die eerder op dienstverlening lijken dan dat ze daadwerkelijk
neerkomen op de toetsing of aan wettelijke voorschriften is voldaan.
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Bij het ontwerpen van onderwijswetgeving is het van groot belang de
instructies en de grenzen van het onderwijsartikel in de Grondwet in acht
te nemen. De onderwijsvrijheid geldt ook voor het particulier onderwijs.
Het tweede lid van het onderwijsartikel is dan ook in volle omvang op het
particulier onderwijs van toepassing. De betekenis van de overige leden
voor het particulier onderwijs is minder algemeen aan te geven. Een plicht
tot optreden ten opzichte van het particulier onderwijs bestaat er voor de
overheid niet. Indien zij optreedt geldende bepalingen vanhet onderwijsar-
tikel als normen die zij in acht moet nemen.

De wetgever heeft er in de WEO (zoals eerder in de WEISO) voor
gekozen het toezicht op het particulier onderwijs vrijwillig in te stellen.
Slechts die instellingen die door de overheid erkend willen worden, worden
onder rijkstoezicht gesteld.

Over de mogelijkheden die de wetgever zou hebben om, gelet op de
onderwijsvrijheid, toezicht op het particulier onderwijs uit te oefenen, liepen
de opvattingen zeer uiteen. Lang heeft de gedachte bij de wetgever geleefd
dat de Grondwet een verplicht toezicht op het particulier onderwijs zou
verbieden. De vrijheid vanonderwijs zou met een verplicht toezicht te zeer
geschaad worden. Anderen concludeerden dat uit de Grondwet zou blijken
dat de overheid op h661 het particulier onderwijs toezicht zou m6eten
uitoefenen.

Veel van de verwarring hangt samen met de opvatting die men heeft
over het tweede  lid  van het Grondwetsartikel.  In de discussies  die  ten
aanzien van het particulier onderwijs over een mogelijk toezicht gevoerd
werden, lag de nadruk sterk op het onderzoek dat volgens het tweede lid
naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven, kan
worden ingesteld. De mogelijkheid om volgens het algemene toezichtsbegrip
controle op het onderwijs uit te oefenen, werd vrijwel niet in de discussies
betrokken.

De wetgever had een verplicht toezicht op heel hetparticulier onderwijs
in het leven kunnen roepen op basis van het toezichtsbegrip in het tweede
lid van artikel 23 Grondwet. Een dergelijk toezicht zou de vrijheid om
onderwijs te geven, niet mogen belemmeren. Het zou dus nooit mogen
leiden tot een vergunningsplicht of een erkenningsverplichting.  Het zou
evenmin de vrijheid om naar eigen richting het onderwijs in te richten,
mogen schaden.

De omvang van het toezicht op het particulier onderwijs hangt nauw
samen met de opvatting die men heeft over de zorgplicht uit het eerste lid
van het onderwijsartikel. Tot hoever reikt die plicht en valt het particulier
onderwijs onder die zorg?
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De zorg van de overheid voor het onderwijs kan nooit onbeperkt zijn.
De mate waarin zij de zorg pleegt is afhankelijk van de algehele opvatting
over de rol van de overheid in de maatschappij. Wanneer de maatschappelij-
ke ontwikkelingen wijzen in de richting van een bescheidenere en selectieve-
re rol, dan zal dat zijn weerslag hebben op de zorgplicht. Deze opvatting
over het zorg-begrip kan goed aangetoond worden met de ontwikkelingen
ten aanzien van het particulier onderwijs. Tot de Tweede Wereldoorlog
trad de overheid niet op, daarna slechts bescheiden door hetprivate toezicht
te ondersteunenen vanafdejaren zeventig werd de zorg intensieverdoordat
zij wetgeving in het leven ging roepen. Momenteel begeeft de slinger zich
weer in de andere richting en neemt de overheidsbemoeienis af. Dit betekent
dat de wettelijke erkenningsregeling voor het particulier onderwijs
waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte weer zal verdwijnen. De
overheid stelt zich op het standpunt dat de betrokkenheid van de wetgever
bij het particulier onderwijs beperkt kan blijven tot het onderwijs dat
vergelijkbaar is met de opleidingen die zij subsidieert. Dit vergelijkbare
particuliere beroepsonderwijs zal in de wettelijke kwalificatiestructuur van
het bekostigd onderwijs worden opgenomen waardoor het in staat gesteld
wordt gelijkwaardige diploma's af te geven. Ten opzichte van het overige
particulier onderwijs blijft de overheid afzijdig. Het kan, indien daartoe
de behoefte gevoeld wordt, een eigen erkenningsregeling in het leven
roepen.

Deze ontwikkeling strookt met de opvatting dat er geen noodzaak bestaat
voorde wetgever om afzonderlijkten opzichte van het particulier onderwijs
op te treden. Dat de wetgever voor een deel van het particulier onderwijs
toch de mogelijkheid biedt om onder toezicht van de overheid te komen,
doet recht aan de positie die dit onderwijs in het bestel, met betrekking
tot de kwalificatiestructuur, kan innemen.

De overige instellingen zullen weer huneigentoezicht moeten instellen.
In de praktijk tonen veel instellingen meer waarde te hechten aan een bepaal-
de branche-erkenning of internationale certificatie dan aan een erkenning
van de overheid.

In de nieuwe voorstellen wordt ook voldaan aan de gedachte dat
kwaliteitsbevordering een primaire verantwoordelijkheid is van het onderwijs
zelf. Ook hier zal de wetgever een stap terug doen ten behoeve van de zorg
die de instellingen zelf ter harte nemen in zelfevaluatie en onafhankelijke
externe beoordeling.

Het particulier onderwijs bevindt zich momenteel in een omgeving die snel
verandert. Vooral de veranderde positie van de overheid is daar debet aan.
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Op een aantal maatschappelijke terreinen wordt het terugtreden van de
overheid voelbaar. Hetparticulier onderwijs kannietmeer vanzelfsprekend
rekenen op overheidsregels die ervoor zorgden dat scholing volgens een
wettelijk regime gevolgdmoestworden. Departiculiere instellingenhebben
zich door de jaren heen verbonden met dit soort overheidsregels.

Door de ontwikkeling die de overheid de laatste jaren heeft doorgemaakt,
is zij niet langer de beschermer van het particulier onderwijs ggende vrije
markt, maar een concurrent geworden van het particulier onderwijs 6p
diezelfde vrije markt.
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Summary

The costs of the Dutch educational system are largely defrayed by the government. This
aspect of (regular) education receives a great deal of attention from both researchers
and the legislator.

In this country, however, we also have education that is not paid by the government:
private education. This type of education, which mainly consists of great variety of
vocational and trade-oriented courses, satisfies an important part of society's demand
for (professional) training.

The government's involvement with this type of education is central in this study.
Attention focuses in particular on the way in which legislation pertaining to this area
of education is created and how it functions. Since the last few years there is legislation
that permits private educational establishments to place themselves (voluntarily) under
governmental inspection. Initially this legislation was aimed exclusively at correspondence
courses; afterwards also regular education was incorporated in the legislation. The
establishments which place themselves under governmental inspection are officially
recognised; they meet the legal qualification requirements. The study under discussion
is therefore primarily aimed at officially recognised education.

The official recognition of private education should give the consumer some guarantee
about the quality of the institution with which he/she is about to enter into business.
The officially recognised establishment is able to distinguish itself from a competitive
institution which does not have this qualification. The value of such a system of
recognition has been under discussion for some time. The benefit of legislation on this
point is being questioned. The government is considering to restrict its involvement in
this branch of education and to leave recognition and inspection largely to education
itsel f. Only that part ofprivate education that is substantially similar to regular education
would continue to be eligible for government inspection.

With the proposal to henceforth leave recognition and inspection to the education sector
itself a situation arises which existed for years before the legislator intervened. In the
light of these developments the issue concerning the role of this legislation becomes
very important.

This study investigates the historical background, the operation and the necessity of the
legal regulations. The emphasis is on attempts by the legislator to improve the quality
of education.

The need for inspection of private education increased after the Second World War.
Since the thirties the number of establishments for private education grew tremendously
due to the rising need for education. Not every institute proved to be reliable. Because
of this sudden rise, abuse increased. Although after the war the government recognised
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the need for inspection of private educational establishments,  it left the responsibility
of inspection to the education sector itself. In the fifties the private education sector
founded an inspectorate which developed a monitoring system. Only those institutions
which met the standards set by the private education inspectorate were recognised as
such. The recognition system and the greater part of the norms that took shape during
this period were later to be incorporated in government legislation. The fact that the
legislator decided in the sixties to take over the supervision from the private inspectorate,
was caused by various factors. The private institutions felt that government inspection
would have more (commercial) value than the own inspectorate and had for some time
been trying to effect such an inspection system. Also, the private inspectorate had been
discredited at the time as a result of a controversial recognition. This event increased
the political pressure on the legislator to extend its involvement to this education sector.
When in 1973 the government took charge of the inspection through the introduction
of the law on the recognition of establishments for regular education (WEISO), a great
deal of work had already been done to permit distinguishing reliable institutions from
less reliable ones. In 1986 the Recognised Education Establishments Act (WEO) came
into force, which enabled the legislator to extend state inspection to institutions for non-
regular education, such as institutes for correspondence courses. As a result the number
of recognised institutes increased: until 1986 the number had constantly been 40; by
1994 more than 200 institutes had been recognised.

During the eighties the demand for schooling rose as a result of the economic recession.
The regular system of adult education was increasingly called in to satisfy the demand.
In this period also the officially recognised education sector was regarded by the
government as a possible provider of schooling. This is shown among other things by
the fact that the recognised education system was included in the legal regulations
concerning adult education as a possible supplier of this type of education, to be taken
into consideration for the planning.

Ever since the government resources have become more scarce, the schools for regular
(vocational) training have become competitors to institutions for private education as
regards commercial courses. The legislator wants to support this development by
extending the possibilities for subsidised education to offer contract courses.

The government has never wantedto make inspectionof recognised educationmandatory
- as neither the private inspectorate had previously done. Private institutions can
voluntarily make use of the legal facility. It was long thought that the freedom of
education as laid down in the Constitution would interdict obligatory inspection ofprivate
education. This idea was based on a misinterpretation of the article on education. The
second section of this article allows inspection ofall education provided that the freedom
of education is not in any way impeded. Ultimately the legislator did not choose for
mandatory inspection of all private education because in its view this might generate
too much confusion between officially recognised institutions on the one hand and
institutions which are only under limited inspection on the other.

A closer study into the operation of the official recognition system concluded that this
system is not suitable for influencing the quality of education. Neither was it shown
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that a necessity exists for the legislator to interfere in this sector through legislation.
The instruments chosen by the legislator regarding private education are not in keeping
with the current ideas about a government that acts effectively and selectively. The
existing legal recognition system continues to overemphasise the idea that quality can
be achieved through compliance with norms and procedures that have previously been
laid down by the government. The concept that the government could thus succeed in
guaranteeing quality implies an overestimation of the possibilities that the government
has in general and in the area of education in particular. Not the government but the
institutions themselves should monitor the quality of their education. The fact that quality
inspection of and harmonisation within private education can also be achieved without
legislation, has been proved in the past when the private inspectorate successfully
monitored the quality of education. The involvement regarding private education which
the legislator is expected to manifest, thus develops along with society's ideas about
the position of the government. Such an approach corresponds to recent theories on
fundamental rights in which a less clear-cut distinction is made between classical and
social fundamental rights. In the current developments the role of the government should
be more modest. The general legislative policy that has recently been drawn up by the
government likewise points in that direction.

The withdrawal of the legislator from the field of private education has already been
announced. In all probability official recognition and inspection by the government will
not continue in its present (WEO) shape. The government will only perform inspections
in the private education sector similar to the ones for subsidised eduction. The private
sector will have to meet the requirements laid down in the education laws for regular
education. These ideas square with the findings from this study. In it, the necessity of
a separate attitude of the legislator towards private education has not been shown.

Does this mean that all legislative involvement with private education has become
redundant? A number of requirements that have been part of the current legislative
recognition system (WEO) for a long time, are characterised as valuable from a consumer
protection point of view. However, this concerned matters which deserve a general
regulation comprising all education and which do not at all justify a separate measure
for private education only.
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Den Haag:
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Documentatie en Informatiebewerking).
2. Hemon-Panfluitschool, afdeling schriftelijk onderwijs.
3.               Stichting Het Slijtersbureau, afdeling schriftelijk onderwijs  (VAKO).
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5. Haagse opleidingscursussen Tolk-Vertaler.
6. Instituut Dangremond.
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20. All Inn Coiffures vakopleiding. - -

Almelo: .  » f ,
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22. HBO Instituut Twente.

Almere:
23. Stichting Centrum Hout. 1'), 7

24. Stichting Vakopleidingen Volkshuisvesting.

25. Instituut Brouwer.
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26. Alphens Studiecentrum.
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28. COCTV-Frans (Centrale Opleidingscursus Tolk-Vertaler).

29. Stichting ECHO-opleidingen (Eemlands Centrum voor Handelsonderwijs

opleidingen).

Amstelveen:
30. Stichting Vakonderwijs KGVO.

Amsterdam:
31. Stichting Nederlandse Technische School  NTS.

32. Stichting FNV-Scholingsinstituut, ledenscholing.

33. Stichting KOF (Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart), afdeling

schriftelijk onderwijs.
34. Handelsopleiding H.J.B. Dinkgreve B.V.
35. Stichting De Nieuwe School.

36. Studiecentrum ASR.

37. Markus Verbeek & Co. B.V.

38. BV Instituut Amsterdam ver. Nederlandse scholen.

39. Instituut De Korte.

40. Gerda Siemer Instituut B.V.

41. Vereniging de Amsterdamse School.
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Administratieve Opleidingen).
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51. IPC Groene Ruimte.

52. VSLM (Vereniging van Staatsgediplomeerde Leraren in Machineschrijven en

Stenografie), afdeling schriftelijk onderwijs.
53. Instituut Wanrooy B.V. (VAKOS).
54. Dirksen Opleidingen B.V.
55. Koninklijke PBNA.
56. SPD-dagopleidingen Arnhem.

57. Stichting Nijmeegs Studie Centrum.
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58. Gelders Opleidingsinstituut voor schoonheidsspecialiste.

59. Stichting Instituut de Boer.

Assen:

60. Ceder Beroepsopleidingen en Bedrijfstrainingen.

Badhoevedorp
61. Stichting Beroepsopleiding Uitzendbranche (SUB).

Barneveld:
62. Amiee opleidingscentrum.

Beek
63. Nationale luchtvaartschool.

Beek en Donk:
64.      Avondscholen Beek en Donk.

Bergen op Zoom:
65. Stichting BTA (Beroepseducatie en Training Automatisering).

Bilthoven:
66. Stichting Vakonderwijs voor Drogisten (SVD).

Bodegraven:
67. Stichting IMKO (Instituut voor Middenstandsonderwijs).

Breda:
68. Nederlands opleidingscentrum voor toeristisch kader (NOTKA).
69. Stichting Handelsexamen.

70. Esthetica Breda B.V.

71. Stichting Horeca Onderwijs.
72. Instituut Vermeeren.

73. Stichting Opleidingsinstituut Brabant (OIB).

74. Instituut De Brabantse School.    .i  ',-  -   0- :  2  5 2

75. Florijn Cursussen en Bedrijfstrainingen.

Bunnik:
76. COCTV-Spaans (Centrale Opleidingscursus Tolk-Vertaler).

Capelle aan de IJssel.
77. Stichting Vakcursus Naaimachinebedrijf.

Den Helder:
78. Helders Onderwijsinstituut.
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Den Hout:
79. Instituut Van Bedrijfsbeveiliging en Bewaking (IVBB).

Deventer:
80. Stichting cursussen Hanzesteden.

81. Wittenborg College.

Diemen:
82. Instituut Vertol Opleiding.

Doetinchem:
83. DOC-opleidingen B.V.

Doorn:
84. Stichting Detex TMO (Textiel management opleiding).
85. Stichting Vakopleiding Detex.

86. Stichting Vakopleiding en Vakexamens voor de Detailhandel in Schoenen,

afdeling schriftelijk onderwijs.

Dordrecht:
87. Opleidingsinstituut Albine.

Driebergen:
88. Stichting OMZ (Ondememersopleiding Melk- en Zuivelhandel).

Edam:
89. Markee Opleidingen.

lide:
90. OVD Training, Service & Advies B.V.

91. Stichting SOKAP Opleidingen.
92. Centraal Onderwijsinstituut voor de Levensmiddelenbranche (COL).

Eindhoven:

93. Associatie SMK (Stenografie, Machineschrijven en Kantoorpraktijk), afdeling

schriftelijk onderwijs.
94. Instituut Vakonderwijs Caft en Aanverwante Ondernemingen B.V.
95. Instituut Notenboom.          .:    '.         ,   «,       -'« '' c       k.  .3       2.'',- 5   \-

96. Eindhovense Opleiding Schoonheidsspecialisten B.V. -0 3 2-  ;   '.i:.1

97. Stichting EIT Informatica onderwijs.

98. Van Ishoven Stichting, Eindhovense academie voor Handelswetenschappen.

99. Kosmos.
100. Stichting ABO/ELE (Avondschool voor Beroeps- en Ondernemersonderwijs).
101. Nederlands instituut voor Chiropody (NEDICH opleidingen).
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Emmen:
102. Instituut Kuyper.
103. Interacademie Mercuur.

Enschede:
104. Opleidingsinstituut Van Hoogmoed.
105. Teelen B.V.

Etten-Leur:
106. Opleidingsinstituut Etten-Leur.

Gouda:
107. Studiecentrum voor Midden-Holland, Instituut De Jong.

108. SIOM informatica opleidingen.

Groningen:
109. Instituut de Vries-Kok B.V.

110. Stichting SPO (Stichting voor pedagogisch onderwijs).
111. Noordelijk Centrum voor contractonderwijs.
112. Talen service Bandoera.

113. Stichting Avondschool voor Commercieel Onderwijs.

Haarlem:
114. ISL, maatcursussen voor bedrijven.
115. Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes Diny Verspoor/Rose Ebbinge.
116. Opleidingsinstimut Bessels en Mooij.
117. Onderwijsinstituut Van de Velde.

Heerhugowaard:
118. Instituut tekstverwerking en kantoorautomatisering.

Heerlen:
119. Opleidingsinstituut Tilly Goedmakers B.V. schoonheidsverzorging.
120. Opleidingsinstituut De Thermen.

Hengelo:
121. Opleiding voor Lichaamsverzorgende Beroepen (OLB)
122. TIO-College.

Hilversum:
123. Instituut voor hoger en middelbaar electronica onderwijs Rens en Rens.
124. Gooise Akademie Hilversum.

Hoensbroek:
125. Opleidingsinstituut Simons.
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Hoofddorp:
126. Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen.

Hoogeveen:
127. Opleidingsinstituut Magda de Bruin.

128. Noordelijke kappersvakschool.

Kerkrade:

129. Stichting Kerkraads onderwijsinstituut (KOI).

Klimmen:
130. Opleidingsinstituut Van Mierlo.

Leiden:
131. Instituut drs. R.R. Vrijbergen (IVL).
132. ISW/Opleidingen.
133. Onderwijsinstituut MEAB B.V.
134. Onderwijscentrum Boerhaave.

Leiderdorp:
135. Leidse Onderwijsinstellingen LOI B.V.

Leidschendam:
136. Stichting Esperanto bij het onderwijs, afdeling schriftelijk onderwijs.
137. Stichting Vakschool voor het reisbureaubedrijf (AVR).

Lelystad:
138. IVIO, Instituut voor individueel onderwijs.
139. Visie Zaterdagacademie.

Maarssen:
140. NOVI B.V. (Nederlands Opleidingsinstituut Voor Informatica).
141. Stichting Vakopleiding in het Kappersbedrijf.

Maastricht:
142. Hensels Hairdesign.
143. Opleidingsinstituut Jenny Smeets.

144. Bell College.
145. Handelsschool Maastricht.

Meppet:
146. Stichting Opleiding Dierenbranche (Dibevo).

Musselkanaa!:
147. Instituut Vos.
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Naarden-Bussum:
148. BV Studiecentrum Minerva-ITS.

Nijkerk:
149. VEV (Vereniging Elektronisch Vakonderwijs).

Nijmegen:
150. Instituut Penso-Garmes.

Oosterbeek:
151. COCTV-Engels (Centrale opleidingscursus voor tolk-vertaler).

Oud-Beijerland.
152. Stichting Praktijkgerichte Beroepsopleidingen.

Panningen:
153. Nationale Handelsacademie.

Purmerend:
154. Progressieve Esperanto Vereniging FLE, afdeling schriftelijk onderwijs.
155. Onderwijsinstituut Netty Post.

Rijswijk:
156. NEA (Stichting Nederlands Centrum voor onderzoek, Advisering en Onderwijs

op het gebied van Verkeer en Vervoer), afdeling schriftelijk onderwijs.
157. Stichting Vakopleiding Vishandel.

158. Stichting voor Christelijk Middenstandsonderwijs.

Roosendaal:
159. Comptabele Opleidingen West Brabant COW.
160. Nederlands Talen Instituut NTI.

Rotterdam:
161. Stichting Assurantie Opleidingen Rotterdam  (SAOR).
162. Instituut Lya Goosman,  huid- en lichaamsverzorging.
163. Opleidingsinstituut vanhuid-en lichaamsverzorgende beroepen, Adry Hermans

B.V.

164. Cursus Praktijkdiploma van 1943.
165. Cursussen MO van 1923.

166. Stichting Nederlandse Kappersakademie.
167. Medco opleidingen.
168. Opleidingsinstituut voor para-medische beroepen.

Schagen:
169. Instituut de Weger.
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Sint Michietsgeste!:
170. Instituut Gooijaers.

Sint-Odilienberg:
171. Handelsschool  'Echt  e.0.'

Sittard:
172. Limburgse school voor Lichaamsverzorgende Beroepen.
173. Stichting SITE.

Soest:
174. Interacademie Hulscher B.V.

Titburg:
175. VCW (Vereniging Chemische Wasserijen), afdeling schriftelijk onderwijs.

176. Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.
177. Instituut BOS (Brabantse Opleidingen Staatsexamens).

178. Vereniging Tilburgse Assurantie Club.

179. Stichting Katholieke Ondernemersonderwijs Tilburg.

180. Kappers Opleidingsschool (KOS).

Uithoorn:
181. Instituut Uithoorn.

Utrecht:
182. Culinair Instituut Nederland.

183. Stichting Teleac, afdeling schriftelijk onderwijs.

184. SVV (Stichting Vakonderwijs Verzekeringsbedrijf).

185. Opleidingsinstituut Estheticienne B.V.

186. Instituut voor praktijkopleiding schoonheidsverzorging Berder Hoogkamer.
187. Stichting STEBO, Studiecentrum voor examentraining mavo-havo-vwo.

188. Instituut voor Bedrijfswetenschappen IBW.
189. Vereniging tot bevordering van slagersvakonderwijs.

190. Stichting Opleidingen voor Middelbare Akten (VBSP) (SOMA).
191. Delta University.

192. Stichting opleiding voor het slagersbedrijf.

193. Stichting ITV.

Venlo:
194. Noord-Limburgs Opleidingsinstituut voor Schoonheidsspecialist (NOLOS).

Voorburg:
195. STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartverzorging).

196. DHZ-Detailhandel (Stichting Opleidingen voor Doe-Het-Zelf-Detailhandel).

197. Stichting Parfumerie Vakopleiding.
198. Forum International Hairstyling Institute.

199. Intechnium (voorheen: Stichting Opleiding Installatietechniek (SOI).
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Voorschoten:
200. Eurodidakt

201. Stichting VAM.

Waddinxveen.
202. Opleidingsinstituut voor voetverzorging  (OVV).

203. Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf (SVS).

204. KBK-Opleidingen.

Wageningen:
205. Stichting voor Vakopleiding en Examens van het bakkersbedrijf.

206. Vereniging ter bevordering van opleidingen in het Banketbakkersbedrijf.

Woerden:
207. Stichting Centrum Vakopleiding voorKantoordruk- en reprotechnieken (CVK).
208. Stichting Opleidingen Metaal (SOM).
209. Stichting Vakopleiding Hout & Meubileringsbedrijf.

210. Instituut Boelkes.
211. S.0.D. (StichtingOpleidingenenExamens voorDocumentatie, Informatievoor-

ziening en administratieve organisatie).

Zeist:
212. Frigidarium, Instituut voor Koeltechnisch Onderwijs.

213. Henley, Management College Nederland.

214. Stichting Assurantie Cursussen.

Zoetenneer:
215. Onderwijscentrum Horeca.

216. Stichting Vakopleiding Detailhandel Stivo.

217. SVT, Opleiding van de tabaksdetailhandel.

Zwolle:
218. Instituut voor mondelinge leergangen in bedrijfswetenschappen.

219. Handels Wetenschappelijke Cursus Zwolle (HWCZ-opleidingen).
220. Instituut voor Taalhantering.

221. Aquarius Akademie.

222. Opleidingscentrum Kosmeoo.

223. Instituut Pont.

224. Muziektheoretisch opleidingsinstituut staatsexamens.
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BULAGE III

Wetgeving

Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Wet van 4 juli 1985, Stb. 407, zoals deze wet is gewijzigd bij de Wetten van 16 mei
1986, Stb. 273, 26juni 1986, Stb. 388, 14 juni 1989, Stb. 297, 27 mei 1992, Stb. 337,
4 juni  1992, Stb. 422, 8 oktober 1992, Stb. 593, 16 december 1993, Stb. 650

TITEL I

Algemene bepalingen

Begripsbepalingen
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder:
a. "Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;
b.   "instelling": een instelling voor onderwijs die uitgaat  van een natuurlijke persoon
dan weI van een privaatrechtelijke rechtspersoon;
c. "bevoegd gezag": de natuurlijke persoon  van wie de instelling uitgaat  dan wel  het
orgaan van de rechtspersoon dat bevoegd is terzake van de instelling rechtshandelingen
te verrichten;
d   "de  inspectie": de inspectie bedoeld in artikel  22, voor zover belast met taken  op
het gebied van het onderwijs waarop deze wet van toepassing is;
e. "schriftelijk onderwijs": onderwijs waarbij de communicatie tussen cursist en instelling
zich geheel of in hoofdzaak voltrekt door geregelde uitwisseling van het gedrukte en
geschreven woord al dan niet in combinatie met visuele, auditieve, audiovisuele ofandere
hulpmiddelen;
f.   "auteur":  hij  die ten behoeve van het schriftelijk onderwijs door het bevoegd gezag
is belast met het samenstellen en bijhouden van de schriftelijke lessen dan wel de daarbij
behorende hulpmiddelen, dan weI beide;
g.   "docent":  hij  die door het bevoegd gezag is belast  met het geven van mondelinge
lessen dan weI het corrigeren en van aanwijzingen voorzien van het door cursisten
ingezonden werk dan wel beide;
h.   "cursus": een educatieve activiteit, waarbij door interactie tussen docent en cursist
met een vooropgezet leerdoel een afgeronde hoeveelheid kennis, vaardigheid ofattitudes
wordt overgedragen. Indien een instelling ten behoeve van een wederpartij slechts een
deel van de cursus verzorgt, wordt dit deel als cursus aangemerkt;
i.   "deelexamen":  een voor de cursist op zich staand examen  in een examenvak.

Reikwijdte wet
Art. 2.- 1. Deze wet heeft ten doel te komen tot een regeling voor erkenning van het
bijzonder onderwijs dat niet volledig en rechtstreeks uit 's Rijks kas wordt bekostigd.
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Zij is niet van toepassing op het onderwijs, bedoeld in de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs (Stb. 1992, 337). Zij is tevens niet van toepassing op het onderwijs

aangewezen op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb.  1986,
552) en het onderwijs aangewezen op grond van artikel 6.9 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
a. onderwijs in het kader van contractactiviteiten in de zin van de Wet op het voortgezet
onderwijs (Stb. 1986, 552), en
b. onderwijs, aangewezen op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet
onderwijs, artikel 171 van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb.  1986, 289) dan
wel artikel 218 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs.
- 2. Behoudens het bepaalde in het eerste lid is deze wet van toepassing op:
a. het schriftelijk onderwijs;
b.  het overige onderwijs voor zover het betreft:
1 ° het onderwijs dat opleidt voor het afleggen vaneen staatsexamen als bedoeld in artikel
60 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
2° het onderwijs dat opleidt voor het afleggen van een examen ter verkrijging van een

diploma als bedoeld in artikel 30 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
3 ° het onderwijs dat opleidt voor het afleggen van een examen als bedoeld in artikel
115 dan wel artikel 116 van de Overgangswet W.V.0. (Stb. 1967, 386);

4° het onderwijs dat opleidt voor het afleggen van een examen ter verkrijging van een

diploma, dat ids vestigingsvereiste is aangewezen krachtens de Vestigingswet detailhandel

(Stb. 1971, 569), de Vestigingswet Bedrijven 1954 (Stb. 99) dan wel de Drank- en

Horecawet (Stb. 1964, 386);
5° bij algemene maatregel van bestuuraangewezensoorten onderwijs, de Onderwijsraad
gehoord.
- 3. In de in het tweede lid onder b ten 7° bedoelde algemene maatregel van bestuur
worden tevens regels gegeven met betrekking tot de procedure voor het aanvragen van

erkenningdoorhetbevoegdgezagvaneenreedserkendeinstellingdieonderwijsverzorgt
op het gebied van de bij de algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten.

TITEL II

Erkenning

Voorwaarden erkenning
Art. 3. Onze Minister erkent een instelling, indien zij voldoet aan de voorschriften van
deze wet en van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 9, tweede lid.
Daar waar de erkenning betrekking heeft op een instelling die mede landbouwonderwijs
verzorgt, handelt Onze Minister in overeenstemming met de Minister van Landbouw
en  Visserij.

Verzoek om erkenning; gegevens
Art. 4.-  1. Een verzoek om erkenning wordt ingediend door het bevoegd gezag van
de instelling.
- 2. Het verzoek gaat vergezeld van gegevens omtrent het aantal en de aard der cursussen
en het aantal cursisten, alsmede van een opgave van auteurs en/of docenten onder

vermelding van hun onderwijsbevoegdheid bedoeld in artikel 7, en een in artikel 8
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bedoelde verklaring omtrent het gedrag van de leden van de directie van de instelling,
en voor zover de instelling eigen examens verzorgt en artikel 12 van toepassing is, de
examenreglementen bedoeld in artikel 12, eerste lid.
- 3. Het bevoegd gezag van de te erkennen instelling is desgevraagd verplicht Onze
Minister nadere inlichtingen te verstrekken.
- 4. Onze Minister kan zich omtrent de kwaliteit van de cursussen van de te erkennen
instelling door deskundigen doen voorlichten.

Beslissing op het verzoek
Art. 5. Na ontvangst van het verzoek om erkenning en de in artikel 4, tweede lid,
bedoelde bijlagen wordt binnen 1 jaar na ontvangst hiervan, daarop een beslissing
genomen, de Onderwijsraad gehoord.

TITEL III

Voorwaarden voor de erkende instelling

Vermelding van erkenning
Art.   6.   -   1. Het bevoegd gezag  van de instelling vermeldt de erkenning   in  de  met
betrekking tot de instelling uitgaande correspondentie, publikaties en reclame met de
woorden "erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de
Wet  op de erkende onderwijsinstellingen".
- 2. Indien de instelling andere activiteiten verricht dan het onderwijs waarop deze wet
vantoepassing is, moet hetbevoegdgezag inde met betrekking totde instelling uitgaande
correspondentie, publikaties en reclame, duidelijk doen uitkomen op welk onderwijs
de erkenning betrekking heeft.

Bewijzen en verklaringen van bekwaamheid
Art. 7.- 1. De auteurs en docenten zijn in het bezit van een bewijs dan weI verklaring
van bekwaamheid, zoals die voor het desbetreffende vak voor het op grond van een
onderwijswet uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs vereist zijn en indien er geen
overeenkomstig op grond van een onderwijswet uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs
is, een door Onze Minister aanvaard bewijs of aanvaarde verklaring van bekwaamheid.
- 2. Onder onderwijswetbedoeld inhet eerste lid wordt verstaan: deKleuteronderwijswet
(Stb. 1974, 564), de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565), de Wet op het
basisonderwijs (Stb.  1984, 2), de Wet op het voortgezet onderwijs, de Experimentenwet
onderwijs (Stb. 1970,370) enhet Besluitbuitengewoononderwijs 1967 (Stb.  1978,582).
- 3. Onze Minister kan goedkeuren dat wordt afgeweken van de in het eerste lid gestelde
eis.

Verktaring omtrent het gedrag
Art. 8. De leden van de directie van de instellingen zijn in het bezit van een verklaring
omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiale documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395).
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Kwaliteit van de cursus
Art. 9.- 1. De cursus is zodanig afgestemd op de kennis en ervaring van de cursist,
dat het gestelde doel redelijkerwijs kan worden bereikt.
- 2. Bij ofkrachtens algemene maatregel vanbestuur, de Onderwijsraad gehoord, worden
nadere voorschriftengesteldomtrent de kwaliteit vande cursus endebetrekkingen tussen

de instelling en de cursist.

Werving cursisten
Art. 10. - 1. De werving van cursisten geschiedt op behoorlijke wijze.
- 2. Het bevoegd gezag verstrekt bij de werving van cursisten voor de instelling geen
cadeaus van welke aard ook en doet geen toezegging daaromtrent.
-  3.   Het bevoegd gezag draagt  er  zorg  voor  dat  bij de werving van cursisten  voor  de
instelling geen gebruik wordt gemaakt van personen die in de uitoefening van een beroep
of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met de aanprijzing
van een cursus in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen een
particulier trachten te bewegen in te schrijven op een cursus.
- 4. Voor de toepassing van het derde lid wordt als persoonlijk bezoek niet aangemerkt

hetpersoonlijk bezoek, dat inoverwegende mate voortvloeit uit een initiatiefvandegene,
die wordt bezocht, en als groep van personen wordt niet aangemerkt een groep, welke
kennelijk niet met of mede met het oog op de aanprijzing van een cursus in die groep
is bijeengebracht.

Overeenkomst met cursist
Art. 11.- 1. De overeenkomst tussen de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon
waarvan de instelling uitgaat en de cursist wordt schriftelijk aangegaan en vermeldt in
elk geval:
a. de benaming, doelstelling en omschrijving van de cursus, met verwijzing naar de
studiegids die betrekking heeft op de cursus;
b. de mogelijkheid al dan niet examen af te leggen aan het einde van de cursus;
c. de vooropleiding van de cursist die voor het volgen van de cursus nodig of wenselijk
is;

d. de wijze waarop de cursus wordt gegeven en voor zover van toepassing de plaats
waar de lessen worden gegeven, de frequentie van de lessen, het aantal klokuren en
de vakantie;
e. de cursusduur bij een normaal studietempo, gebaseerd op een aangegeven aantal uren
studie per week;
f de aan de cursus en aan het examen verbonden kosten, onder te verdelen in:
1° de kosten van boeken en leermiddelen door de instelling te verstrekken, en te betalen
aan de instelling;
2° de kosten van boeken en leermiddelen die buiten de instelling moeten worden
aangeschaft;
3 °  de kosten waartegen de cursist het cursusmateriaal waarvan de instelling  zich  het
eigendomsrecht heeft voorbehouden, na de afsluiting van de overeenkomst zal kunnen
overnemen, indien de instelling alsnog tot aanbieding van dat cursusmateriaal aan de
cursist zou besluiten;
4' de onderwijsbijdrage, waaronder begrepen een eventueel verschuldigd inschrijfgeld;
5° het examengeld;
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g. de voorwaarden, waaronder de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Tot
deze voorwaarden worden in elk geval gerekend:
1° het overlijden van de cursist;
2° schriftelijke opzegging van een cursus met een kortere cursusduur dan 6 maanden
door de cursist is buiten onderling goedvinden niet mogelijk;
3 ° schriftelijke opzegging  van een schriftelijke cursus met cursusduur van 6 maanden

of langer. Bij die schriftelijke opzegging wordt geen opzegtermijn van meer dan 3
maanden bedongen. Bij die schriftelijke opzegging is de cursist geen opgaaf van redenen
verschuldigd tenzij hij een overeengekomen opzegtermijn niet in acht neemt;
4° schriftelijke opzegging van een niet-schriftelijke cursus met een cursusduur van 6
maanden of langer. Bij die schriftelijke opzegging wordt geen opzegtermijn van meer
dan 5 maanden bedongen. Bij die schriftelijke opzegging is de cursist geen opgaaf van
redenen verschuldigd tenzij hij een overeengekomen opzegtermijn niet in acht neemt.
De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen
zodrade overeenkomst is ontbonden. Reeds tevorenbetaalde onderwijsbijdragen worden
terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beeindigen van
de overeenkomst. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat de plicht
tot terugbetaling niet bestaat indien het teveel betaalde bedrag een bepaalde som niet
te boven gaat;
h. de eigendoms- en gebruiksrechten van het verstrekte cursusmateriaal;
i. de mogelijkheid om ingeval van klachten met betrekking tot de cursus de bemiddeling
in te roepen van de inspectie, waarvan het adres wordt aangegeven.
- 2. De in het eerste lid onder a bedoelde studiegids maakt deel uit van de overeenkomst.
- 3. De cursist ontvangt een bewijs, waarbij de instelling verklaart hem als cursist te
aanvaarden onder de bepalingen genoemd  in het eerste en tweede  lid  van dit artikel.
- 4. Het eerste tot en met derde lid, met uitzondering van het eerste lid onder g onder
1 °, is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tussen de natuurlijke persoon
dan wel de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat en de werkgever, die voor 66n
of meer van zijn werknemers de overeenkomst aangaat. Bij overlijden van een werlmemer,
wiens werkgeverdeovereenkomst is aangegaan, kandeovereenkomst voortijdig worden
ontbonden, indien zij uitsluitend betrekking heeft op die werknemer.

Examens
Art.  12. - 1. De examens van een instelling worden geregeld in een ofmeer examenregle-
menten, die de goedkeuring van Onze Minister behoeven. De examenreglementen bevatten
in elk geval bepalingen omtrent:
a. de wijze van aanmelden;
b. de toelatingseisen;
c. de legitimatie van de cursist;
d de samenstelling van de examencommissies, voor wat betreft de deskundigheid en
het benoemen van buitenstaanders;
e. de duur en de wijze van examineren;
f de maatregelen in geval bedrog wordt geconstateerd;

g. de geheimhouding van de examenopgaven;
h. de beoordelingsnormen en de normen voor slagen en afwijzen.
- 2. De examenopgaven hebben voor zover het examens betreft zoveel mogelijk betrekking
op de gehele tijdens de cursus behandelde leerstof. Voor zover het deelexamens betreft,
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hebben de opgaven zoveel mogelijk betrekking op de tijdens de cursus tot het afleggen
van die deelexamens behandelde leerstof.
-  3.  De examendata worden ten minste 6 weken  voor de aanvang  van het examen

schriftelijk aan de cursist medegedeeld.
- 4. Het bevoegd gezag van de instelling zendt onmiddellijk na afloop van elk examen

een examenverslag aan Onze Minister. Onze Minister stelt het model van dit verslag
vast.
- 5.  De examenopgaven dienen na afloop van een examen op verzoek en desgewenst
tegen betaling bij de instelling verkrijgbaar te worden gesteld. Onze Minister kan bij
wijze van algemene regeling dan wel in bijzondere gevallen toestaan dat hiervan wordt
afgeweken.
- 6. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord, kunnen nadere
voorschriften worden gegeven.

Gecommitteerden
Art.  13.  -  1.  Voor het toezicht  op de examens  van de instellingen  kan Onze Minister
gecommitteerden aanwijzen. De aanwijzing geldt totdat voor alle cursisten die het examen

afleggen de einduitslag is vastgesteld. Indien dit door Onze Minister wordt verzocht,
stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing voor.
- 2. De gecommitteerden ontvangen uit 's Rijks kas vacatiegeld en een vergoeding van
reis- en verblijfkosten, volgens door Onze Minister vast te stellen regels.

Diploma's, certificaten, beoordelingstijsten en verklaringen
Art. 14.- 1. Een diploma en een beoordelingslijst worden uitgereikt aan de cursist,
die voor het examen van de instelling is geslaagd.
- 2.  Een certificaat met vermelding van de beoordelingen wordt uitgereikt aan de cursist,
die voor het deelexamen van de instelling is geslaagd.
-  3.   Het bevoegd gezag is verplicht een verklaring  uit te reiken  aan de cursist,  die  de
cursus heeft voltooid en aan wie geen diploma of certificaat kan worden verstrekt,
wanneer hij daar binnen een jaar na voltooiing van de cursus om vraagt. Onze Minister
kan nadere voorschriften geven omtrent de inhoud van de verklaringen.
- 4. De modellen van de diploma's, de certificaten, de beoordelingslijsten en van de
verklaringen behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

Afwijkende voorschriften ten behoeve van bepaalde examens
Art. 15. - 1. Het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 is niet van toepassing op
examens die op grond van de Vestigingswet detailhandel, de Vestigingswet Bedrijven
1954 dan wel de Drank- en Horecawet vallen onder de zorg van Onze Minister van
Economische Zaken.
- 2. Indien, in andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, de zorg van het examen

op grond van een algemeen verbindend voorschrift mede berust bij een andere dan Onze
Minister, geeft Onze Minister mede namens Onze Minister die het mede aangaat regelen
met betrekking tot dat examen, die zo nodig afwijken van het bepaalde in de artikelen
12 tot en met 14.
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Waarborg belang ondenvijs
Art. 16. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat door zijn handelen of nalaten het

belang van het onderwijs waarop deze wet van toepassing is niet kan worden geschaad.

Informatieplicht bevoegd gezag
Art. 17. - 1. Jaarlijks v66r 1 december zendt het bevoegd gezag van de instelling een
opgave van het aantal cursisten per 1 november aan Onze Minister.
- 2. Wijzigingen in het aantal en de aard der cursussen deelt het bevoegd gezag van de
instelling onverwijld aan Onze Minister mede.
-  3.  Het bevoegd gezag van de instelling is desgevraagd verplicht Onze Minister nadere
inlichtingen te verstrekken.
- 4. Het bevoegd gezag van de instelling zendt van alle aan Onze Minister gerichte
stukken afschrift aan de inspectie.

Deskundigenonderzoek
Art. 18. Onze Minister kan zich omtrent de kwaliteit van de cursussen van de instelling
door deskundigen doen voortichten.

TITEL IV

Nadere voorwaarde voor handhaving van de erkenning; intrekking en verval van
de erkenning

Intrekking erkenning
Art. 19.- 1. Indien een instelling niet meer voldoet aan de voorschriften gegeven bij
of krachtens deze wet kan Onze Minister:
a. volgens regels te stellen bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad

gehoord, de instelling op straffe van intrekking van de erkenning de inschrijving op een
of meer cursussen verbieden totdat deze weer voldoet aan de voorschriften gegeven bij
of krachtens deze wet;
b. de erkenning intrekken.
- 2. Onze Minister beslist over de intrekking, het bevoegd gezag van de instelling en
de Onderwijsraad gehoord.
- 3. Onze Minister trekt op verzoek van het bevoegd gezag van de instelling de erkenning
in.

Verval van rechtswege van erkenning
Art.  20.  -  1. De erkenning van een instelling vervalt van rechtswege, wanneer de
instelling niet binnen 1 jaar nadat zij is opgehouden met het geven van onderwijs, opnieuw
is  aangevangen  met het geven van onderwijs.
- 2. De erkenning van een instelling vervalt eveneens van rechtswege, wanneer de

instelling opgaat in een andere instelling, die niet erkend is op grond van deze wet terwijl
zij wel activiteiten verricht waarop deze wet van toepassing is.

Art. 21. Vervalten.
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TITEL V

Toezicht

Opdracht tot toezicht, inspectie
Art. 22. Het toezicht op de erkende instellingen is opgedragen aan Onze Minister. Het
wordt onder zijn gezag uitgeoefend door de inspectie van het onderwijs onder leiding
van de inspecteur-generaal van het onderwijs.

Taak inspectie
Art. 23. De inspectie is belast met:
a. het bekend blijven met de toestand van het onderwijs waarop dem wet van toepassing
is;

b. het toezien op de naleving van deze wet en van haar uitvoeringsvoorschriften door
de erkende instellingen;
c. het desgevraagd ofuit eigen beweging rapporteren aan Onze Minister over de toestand
van het onderwijs waarop deze wet van toepassing is en het doen van voorstellen aan
Onze Minister, die zij in het belang van dit onderwijs nodig acht;
d. het bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs waarop deze wet van toepassing
is door overleg met het bevoegd gezag, het personeel en de cursisten van de erkende
instellingen.

Toegang en inlichting inspectie
Art. 24.- 1. De inspectie heeft, voorzover van belang in verband met de uitvoering
van deze wet, steeds toegang tot de plaatsen waar de erkende instellingen kantoor houden
en tot de plaatsen, waar de cursisten mondelinge lessen volgen ofvanwege de instellingen
worden geexamineerd, met uitzondering van die plaatsen die tevens woningen zijn of
alleen door een woning toegankelijk zijn.
- 2. Het bevoegd gezag van de erkende instellingen alsmede het personeel van die
instellingen zijn gehouden de inspectie, voorzover van belang in verband met de uitvoering
van deze wet, alle gevraagde inlichtingen te geven omtrent de instelling en het onderwijs
alsmede inzage te verlenen in het lesmateriaal ende overige op het onderwijs betrekking
hebbende bescheiden.

Nadere voorschriften toezicht
Art. 25. Met betrekking tot de uitoefening van het toezicht op erkende instellingen die
opleidingen verzorgen welke op grond van een algemeen verbindend voorschrift mede
behoren tot de zorg van een andere minister, kan Onze Minister mede namens Onze
Minister die het mede aangaat nadere voorschriften vaststellen.

TITEL VI

Bijzondere bepalingen

Publikatie in de Nederlandse Staatscourant
Art. 26. - 1. Onze Minister draagt zorg, dat de krachtens deze wet tot stand gebrachte
ministeritle regelingen bekend worden gemaakt in de Nederlandse  Staatscourant.
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- 2. Onze Minister draagt eveneens zorg, dat de beschikking tot verlening van een
erkenning, alsmede die tot intrekking daarvan of tot afwijzing van een verzoek om
erkenning, en het vervallen van rechtswege van een erkenning, bekend wordt gemaakt
in de Nederlandse Staatscourant.

TITEL VII

Overgangs- en slotbepalingen

Overgangsbepaling inzake erkenning
Art. 27. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 geldt voor verzoeken die zijn ingediend
binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet, dat, de Onderwijsraad gehoord, binnen
2 jaar na inwerkingtreding van de wet een beslissing wordt genomen.

Intrekking Weiso
Art.  28.  -   1.  De Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs wordt ingetrokken
en de erkenningen gegeven op grond van de Wet erkenning instellingen schriftelijk
onderwijs worden erkenningen in de zin van deze wet.
- 2. Indien een instelling die ook onderwijs, waarop deze wet van toepassing is, niet
zijnde schriftelijk onderwijs verzorgt, niet binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van
deze wet voor het gehele pakket van het schriftelijk en dat ander onderwijs een
hernieuwde erkenning heeft aangevraagd, vervalt de erkenning van rechtswege.
- 3.  Indien een instelling de in het tweede lid bedoelde hernieuwde erkenning binnen
1 jaar na de inwerkingtreding van de wet aanvraagt, blijft de erkenning in het eerste
lid gehandhaafd, doch met een werking beperkt tot het schriftelijk onderwijs.

Citeenite!
Art. 29. Deze wet kan worden aangehaald als  "Wet op de erkende onderwijsinstellingen".

Inwerkingtreding
Art. 30. -1.  Deze wet treedt in werking op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
met dien verstande dat de artikelen 5 en 28, eerste lid, een jaar na dat tijdstip in werking
treden.
-  2.  Artikel  3  van  de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs vervalt  op  het
tijdstip bedoeld in het eerste lid.
- 3. Wanneer op 1 augustus 1985 de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs (Stb. 1982, 730) nog niet in werking zou zijn getreden vervalt op
die datum in artikel 7, tweede lid, "de Kleuteronderwijswet (Stb.  1974, 564)" en wordt
na "de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565)" ingevoegd: ,voor zover deze
betrekking heeft op het buitengewoon onderwijs,.
- 4. Op de datum dat de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs (Stb. 1982, 730) in werking treedt, wordt artikel 7, tweede lid, gelezen:
- 2. Onder onderwijswet bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: de Wet op het
basisonderwijs (Stb. 1984, 2), de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs (Stb. 1982, 730), de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op
het hoger beroepsonderwijs, de Wet op het Wetenschappelijk onderwijs en de
Experimentenwet onderwijs  (Stb.   1970,  370).
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Besluit op de erkende onderwijsinstellingen

Besluit van 26 augustus 1986, Stb. 466, zoals dit besluit is gewijzigd bij het Besluit van
10 november 1993, Stb. 594

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Begripsbepalingen
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;
b. de wet: de Wet op de erkende onderwijsinstellingen;
c. instelling: een instelling, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de wet;
d. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet;
e. de inspectie: de inspectie bedoeld in artikel 22 van de wet, voor zover belast met
taken op het gebied van het onderwijs waarop de wet van toepassing is;
f gecommitteerde: een gecommitteerde in de zin van artikel 13, eerste lid, van de wet,
belast met het toezicht op het examen of een deel daarvan;
g. schriftelijk onderwijs: het schriftelijk onderwijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel e,
van de wet;
h.  auteur: een auteur als bedoeld in artikel 1, onderdeel f,  van de  wet;
i. docent: een docent als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet;
j. cursus: een cursus als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de wet;
k. deelexamen: een deelexamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de wet;
l. kandidaat: degene die in staat wordt gesteld examen dan wel een of meer deelexamens
af te leggen.

HOOFDSTUK H

De kwaliteit van de cursussen

§  1.  Algemeen

Aanpassing cursussen aan nieuwe  ontwikkelingen
Art. 2. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat de cursussen zowel
inhoudelijk als methodisch en didactisch verantwoord zijn en worden aangepast aan
nieuwe, ter zake dienende ontwikkelingen.

Vervanging van docenten
Art. 3. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat de docent die bij
herhaling de met hem overeengekomen taken niet naar behoren vervult, wordt vervangen.
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§ 2. Correctie bij het schriftelijk ondenvijs

Rege[maat bij inzending
Art. 4.- 1. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat de cursist v66r
de aanvang van de cursus schriftelijk wordt medegedeeld, dat het van wezenlijk belang
is dat regelmatig werk ter correctie wordt ingezonden.
- 2. In alle gevallen waarin de cursist een aanzienlijke achterstand heeft bij de inzending
van het te corrigeren werk, doet het bevoegd gezag van de instelling aan de cursist een
brief of aanwijzing toekomen om te bevorderen dat tijdens de cursusduur regelmatig
correctiewerk wordt ingezonden.
- 3. Indien de cursist gedurende een maand na de datum waarop de briefofde aanwijzing,
bedoeld in het tweede lid, is verzonden in gebreke blijft, doet het bevoegd gezag van
de instelling binnen twee weken na het verstrijken van die termijn tenminste nog eenmaal
de in het tweede lid bedoelde brief of aanwijzing aan de cursist toekomen.

Aanwijzingen bij correctie
Art. 5. De docent doet de correctie vergezeld gaan van alle ter zake doende aanwijzingen
voor de cursist.

Verzending van huiswerk
Art. 6.-1.  Het te corrigeren en gecorrigeerde werk bereikt de docent onderscheidenlijk
de cursist uitsluitend via het bevoegd gezag van de instelling.
- 2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Bij het
verlenen van de ontheffing kan Onze Minister voorwaarden stellen.

Termijn voor correctie
Art. 7. Het door de cursist ingezonden werk dient binnen twee weken na ontvangst
gecorrigeerd en eventueel van een beoordeling voorzien, aan de cursist te worden
teruggezonden. Het bevoegd gezag van de instelling houdt hiervan administratie.

Controle en administratie van correctie
Art. 8. Het bevoegd gezag van de instelling oefent controle uit op een juiste uitvoering
van de correctie door de docent en houdt hiervan administratie.

§  3.   Het  mondeling  en  ander  niet-schriftelijk  onderwijs

Regelmaat bij het volgen van lessen
Art. 9.- 1. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat de cursist v66r
de aanvang van de cursus schriftelijk wordt medegedeeld, dat het van wezenlijk belang
is dat de lessen regelmatig worden bijgewoond en dat het noodzakelijk is die lessen
zorgvuldig voor te bereiden.
- 2. Indien de cursist veelvuldig zonderbericht van verhindering de lessen niet bijwoont,
draagt het bevoegd gezag van de instelling er zorg voor dat aan de cursist nogmaals
wordt medegedeeld dat het van wezenlijk belang is dat de lessen regelmatig worden
bijgewoond.
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Lesprogramma
Art. 10. Het bevoegd gezag van de instelling ziet er op toe dat de docenten het onderwijs
geven volgens het door het bevoegd gezag van de instelling vastgestelde lesprogramma.

HOOFDSTUK III

De betrekkingen tussen instelling en cursist

Inlichtingen aan cursist omtrent cursus
Art. 11. Het bevoegd gezag van de instelling verschaft aan de cursist uitsluitend juiste
en volledige inlichtingen. Het onthoudt zich van voorspiegelingen met betrekking tot
redelijkerwijs niet te bereiken resultaten en geeft geen onjuiste suggesties met betrekking
tot het te behalen diploma.

Overeenkomst met de cursist
Art. 12. Het bevoegd gezag van de instelling vermeldt in de prospectussen en studiegidsen
op duidelijke wijze de gegevens die op grond van artikel 11, eerste lid, de onderdelen
a tot en met i, van de wet in de overeenkomst dienen te worden opgenomen.

Continuiteit van het onderwijs
Art. 13.- 1. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor bij voortduring
in staat te zijn zon verplichtingen ten aanzien van de cursist na te komen.
- 2. Het bevoegd gezag van de instelling moet beschikken over volledig lesmateriaal
wanneer het de inschrijving op een cursus openstelt.
- 3. Onze Minister kan goedkeuren dat wordt afgeweken van het bepaalde  in het tweede
lid.

Lokaliteiten
Art. 14. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat de lokaliteiten
waarin mondelinge lessen of praktijkoefeningen worden gegeven, en die waarin de
examens van de instelling worden afgenomen, voldoen aan redelijke eisen.

HOOFDSTUK IV

Examens

Examenreglement
Art. 15.- 1. De examens van een instelling worden geregeld in eenofmeer examenregle-
menten, die de goedkeuring van Onze Minister behoeven.
- 2. Het bevoegd gezag van de instelling verstrekt aan iedere kandidaat een exemplaar
van het op hem van toepassing zijnde examenreglement.
-  3.   De examenreglementen bevatten  in elk geval:
a. bepalingen omtrent de in artikel 12, eerste lid, de onderdelen a tot en met h, van
de wet opgenomen onderwerpen;
b. bepalingen omtrent het examengeld en het al dan niet terugbetalen van reeds betaalde
examengelden bij niet deelneming aan het examen;
c. welke vakken examenvakken zijn;
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d voor ieder examenvak de stof waarop het examen betrekking zal hebben;
e. voor ieder examenvak of het examen zal plaatsvinden op schriftelijke wijze, op
mondelinge wijze, op praktische wijze, dan wel door een combinatie daarvan;
f bepalingen omtrent een eventuele praktijktijd, de beoordeling daarvan en door wie
de beoordeling plaatsvindt;
g. het bepaalde in de artikelen 17, 21, 22 en 24 van dit besluit en artikel 14, eerste tot
en met derde lid, van de wet;
h.  bepalingen voor kandidaten die om een geldige reden, ter beoordeling van het bevoegd
gezag van de instelling, niet aan het examen hebben kunnen deelnemen dan weI bij een
of meer zittingen niet aanwezig konden zijn;
i. een bepaling bij wie en binnen welke termijn een kandidaat indien hem verdere
deelneming aan het examen is ontzegd of zijn examen ongeldig is verklaard, in beroep
kan gaan;
j. een regeling voor de examinering van kandidaten die in bijzondere omstandigheden
verkeren.

Samenstelling examencommissie
Art. 16.- 1. Het bevoegd gezag van de instelling benoemt de examencommissie ten
minste vier maanden voor de aanvang van het examen.
- 2. De examencommissie bestaat voor het merendeel uit deskundigen wier belangen
niet  vermengd  zijn  met  die  van de instelling.
- 3. De voorzitter van de examencommissie is een deskundige wiens belangen niet
vermengd zijn met die van de instelling. Onze Minister kan goedkeuren dat wordt
afgeweken van het bepaalde in dit lid.
- 4. Een deskundige is hij die een ruime ervaring bezit op het gebied van het afnemen
van examens of kennis bezit op het gebied van de te examineren leerstof dan wel
onderdelen daarvan.
- 5. Het bevoegd gezag van de instelling meldt de samenstelling van de examencommissie
alsmede welke leden van de commissie belangen hebben die vermengd zijn met die van
de instelling, tenminste twee weken na de samenstelling van deze commissie aan Onze
Minister en de inspectie.
- 6. De examencommissie kan zich doen bijstaan door examinatoren, beoordelaars en
toezichthouders. De examinatoren en beoordelaars dienen voor het merendeel deskundigen
te zijn in de zin van het vierde lid.

Aanmelding voor het examen
Art. 17. Bij de aanmelding voor het examen dient de kandidaat eenbewijs van opneming
in het bevolkingsregister over te leggen.

Examenrooster
Art. 18. Het examenrooster alsmede een opgave van de data van de vergaderingen van
de examencommissie worden tenminste zes weken voor de aanvang van het examen
gezonden aan Onze Minister, aan de inspectie en, voor zover deze zijn aangewezen,
aan de gecommitteerden.
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Examenopgaven
Art. 19.- 1. De examenopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding
vastgesteld. Op de enveloppen worden aangegeven het vak of het onderdeel van het vak
waarop de inhoud betrekking heeft, de datum en het tijdstip waarop de opgaven aan
de kandidaten moeten worden voorgelegd, de tijd die voor het werk beschikbaar is,
alsmede het aantalingeslotenexemplaren. De voorzitter vandeexamencommissie draagt
er zorg voor dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding in ongeopende staat
worden bewaard tot de aanvang van het examen.
- 2. Bij de aanvang van het examen worden de enveloppen onder verantwoordelijkheid
van de voorzitter van de examencommissie in tegenwoordigheid van de kandidaten
geopend.

Toezicht op het examen
Art. 20. Indien voor het toezicht op het examen gecommitteerden zijn aangewezen, draagt
het bevoegd gezag van de instelling er zorg voor dat dezen in de gelegenheid worden
gesteld datgene te doen dat voor de vervulling van hun taak nodig is.

De beoordeling
Art. 21. De beoordeling van het examen geschiedt door twee of meer personen, die
in meerderheid geen belangen hebben die vermengd zijn met die van de instelling. Indien
de beoordeling van het examen geschiedt door twee personen, dient ten minste een van
hen geen belangen te hebben die vermengd zijn met die van de instelling.

Uits lag
Art. 22. De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de examencommissie.

Diploma's, certificaten en beoordelingslijsten
Art. 23. Diploma's, certificaten en beoordelingslijsten worden ondertekend door de
voorzitter, door een van de leden van de examencommissie en, voor zover deze is
aangewezen, door een gecommitteerde.

Bewaartermijnen
Art. 24.- 1. Het schriftelijk examenwerk wordt gedurende tenminste 6 maanden na
afloop van het examen bewaard door het bevoegd gezag van de instelling en is ter inzage
voor belanghebbenden.
- 2. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat een volledig stel van
de bij de schriftelijke examens gebruikte opgaven, de beoordelingsnormen en van elke
kandidaat een lijst met de bij het examen behaalde cijfers, alsmede de uitslag bewaard
blijven in het archief van de instelling.

Onvoorziene omstandigheden
Art. 25. Indien door onvoorziene omstandigheden het examen in 66n of meer vakken
niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, besluit de voorzitter van de
examencommissie hoe alsdan moet worden gehandeld na overleg met de inspectie en
voor zover deze is aangewezen met de gecommitteerde.
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HOOFDSTUK V

Maatregelen indien een instellingten aanzien van een of meer cunsussen niet voldoet
aan de voorschriften

Commentaar op deskundigenrapport
Art. 26. Indien uit een deskundigenonderzoek blijkt dat de instelling niet meer voldoet
aan de voorschriften gegeven bij of krachtens de Wet op de erkende onderwijsinstellingen,
stelt Onze Minister het bevoegd gezag van de instelling in de gelegenheid binnen 60
dagen na de dag van verzending van het deskundigenrapport commentaar te leveren op
dit rapport.

Maatregelen bij onvolkomenheden
Art. 27. Indien door de geconstateerde onvolkomenheden het belang van de cursisten
wordt geschaad en de instelling deze niet binnen een door Onze Minister gestelde termijn
herstelt, kan Onze Minister de inschrijving op de desbetreffende cursussen verbieden
totdat de onvolkomenheden zijn hersteld.

Mededeling van de genomen maatregel
Art. 28. Vervatten.

Informatiepticht bevoegd gezag
Art. 29. Het bevoegd gezag van de instelling draagt er zorg voor dat Onze Minister
regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de werkzaamheden die voortvloeien uit
de maatregel, bedoeld in artikel 27.

HOOFDSTUK VI

Slotbepalingen

Inwerkingtreding Weo en besluit
Art. 30. Dit besluit alsmede de wet met uitzondering van de artikelen 5 en 28, eerste
lid, treden in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit
besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op de voorlaatste of laatste dag van een
kalendermaand, treden zij in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Citeertitel
Art. 31. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit op de erkende onderwijsinstellin-
gen".
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Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Besluit van 26 augustus 1986, Stb. 467, zoals dit besluit is gewijzigd bij de Besluiten
van 22 november 1989, Stb. 536, 5 juli 1993, Stb. 406, 10 november 1993, Stb. 594

Begripsbepalingen
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;
b. de wet: de Wet op de erkende onderwijsinstellingen;
c. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de wet;
d. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet.

Uitbreiding reikwijdte Weo
Art. 2. De wet is van toepassing op:
a. het onderwijs dat opleidt voor het afleggen van een of meer krachtens de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs (Stb.  1986, 414) geregelde examens van de eerste fase;
b. het onderwijs dat opleidt voor een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 27 van
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs aan:
1° een van de in artikel 8 van die wet genoemde universiteiten, of
2° een op grond van artikel 218 van die wet aangewezen bijzondere instelling voor
wetenschappelijk onderwijs;
c. het onderwijs dat opleidt voor het examen op grond van het Examenbesluit
accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304);
d. het onderwijs dat opleidt voor het bij koninklijk besluit van 16 september 1949 (Stb.
J 428) ingestelde examen tolk-vertaler;
e. het onderwijs dat opleidt voor het diploma bedrijfskunde van de Samenwerkende
LeergangenBedrijfskunde waarbij deexaminering ondertoezichtstaatvanOnze Minister
van Economische Zaken;
f het onderwijs dat opleidt voor een examen dat wordt afgenomen door een van de in
de bijlage bij dit besluit vermelde rechtspersonen, onder toezicht van een door Onze
Minister dan wel met instemming van Onze minister aangewezen rijksgecommitteerde.

Verzoek om aanvullende erkenning
Art. 3.-  1. Het bevoegd gezag van een reeds erkende instelling die onderwijs verzorgt
op het gebied van een of meer bij dit besluit aangewezen soorten onderwijs, dient bij
Onze Ministerbinnen 6 maanden na de dag waaropde reikwijdte vande wet is uitgebreid,
een verzoek om aanvullende erkenning in.
- 2. Het verzoek gaat vergezeld van de in artikel 4, tweede lid, van de wet vermelde
gegevens, uitgezonderd de verklaring omtrent het gedrag van de leden van de directie.
- 3. Artikel 4, derde en vierde lid, van de wet, is van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot het onderwijs waarvoor een aanvullende erkenning is aangevraagd.

Beslissing op het verzoek
Art. 4. Na ontvangst van het verzoek om aanvullende erkenning en de in artikel 3, tweede
lid, bedoelde gegevens beslist Onze Minister binnen 1 jaar.
Beroep
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Art. 5. Vervallen.

Inwerkingtreding
Art. 6. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum
van uitgifte van het Staatsbtad waarin dit besluit wordt geplaatst. Indien het Staatsblad
waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op de voorlaatste of laatste dag van
een kalendermaand, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede kalendermaand
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Citeertitel
Art. 7. Dit besluit kan worden aangehaaid als "Besluit reikwijdte Wet op de erkende
onderwijsinstellingen".

BULAGE
De rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van het Besluit reikwijdte Wet
op de erkende onderwijsinstellingen zijn:
A. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Justitie aangewezen gecommitteerde:
- Stichting Vakopleiding voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties te 's-Gravenhage.
B. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen gecommitteerde:
- Stichting KNJV/PBNA Jachtexamens;
- Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam;
- Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort;
- Stichting tot Organisatie van de Federatieve Examens voor Belastingconsulent en
Belastingassistent te 's-Gravenhage;
- Stichting Praktijkexamens Secretariaatsvakken, Stichting PRES te Amersfoort;
- Stichting Vakopleidingen voor Toerisme en Recreatie (SVATOR) te Hilversum;
- Vereniging tot bevordering van de studie der pedagogiek te Utrecht.
C Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Financi8n aangewezen gecommitteerde:
- Stichting Examens Assurantiebedrijf te Utrecht.
D. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen gecommitteerde:
- Stichting Vakopleidingen Volkshuisvesting te Almere.
E. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Verkeer en Waterstaat aangewezen gecommitteerde:
- B.V. Nationale Luchtvaartschool te Beek;
- Culinaire Vakschool Groningen B.V. te Groningen;
- Stichting VAM, opleidingsinstituut voorhetmotorvoertuig-, tweewieler- enaanverwant
bedrijf te Voorschoten.
F. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Economische Zaken aangewezen gecommitteerde:
- Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie te Amsterdam;
- EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie te Zoetermeer;
- Intercollege Nederland B.V. te Almere;
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- Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen te Amsterdam;
- Nederlandse Federatie van Makelaars in onroerende goederen te 's-Gravenhage;
- Nederlandse Gidsen Organisatie "Guidor" te Amsterdam;
- Nederlandse Vereniging voor Kantoorautomatisering te 's-Gravenhage;
- Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management te 's-Gravenhage;
- Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers te Amsterdam;
- Nederlandse vereniging voor inkoop-efficiency te 's-Gravenhage;
- Nederlands Verpakkingscentrum te 's-Gravenhage;
- NGPR, Vereniging voor Public Relations en Voorlichting te 's-Gravenhage;
- NIMA-Nederlands Instituut voor Marketing te 's-Gravenhage;
- Organisatie van fabrikanten van grafische eindproducten F.G.E. te Amsterdam;
- Stichting Beroepsopleiding Uitzendbranche te Amsterdam;
- Stichting centrale vakopleiding voor kantoordruk- en reprotechnieken, C.V.K. te
Utrecht;
- Stichting Examens & Proeven voor het Voetverzorgingsbedrijf te 's-Gravenhage;
- Stichting Examens in Toegepaste Informatica te Rotterdam;
- Stichting Examens Vakbekwaamheid Handelsvertegenwoordiger te Houten;
- Stichting Fenedex-Examens-Internationaal Ondernemen te 's-Gravenhage;
- Stichting "International College of Business Administration" te Zeist;
- Stichting "het Nationaal Exameninstituut voor Informatica (EXIN)" te Amsterdam;
- Stichting Mikrocentrum Nederland te Eindhoven;
- Stichting Nederlandse Management Examens te 's-Gravenhage;
- Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut te Rijswijk;
- Stichting Newport University Holland te IJsselstein;
- Stichting Opleiding Farmaceutische Vaklieden "EDUFARMA" te Utrecht;
- Stichting opleiding rubber en kunststoffen te 's-Gravenhage;
- Stichting ter bevordering van de zelfstandige handel in levensmiddelen te 's-Gravenhage;
- Topa Instituut, te Voorhout;
- "VEG-Gasinstituut" N.V. te Apeldoorn;
- VOA-Vereniging voor Bedrijfskunde te 's-Gravenhage;
- Vereniging Grafisch Economisch Adviescentrum (GEA) te Amsterdam;
- Vereniging van Lichtdrukkers en Reproductiefotografen te Amsterdam;
- Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen te Utrecht;
- Vereniging voor Statistiek (Netherlands Society for Statistics and Operations Research)
te Rotterdam.
G. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangewezen gecommitteerde:
- Stichting International Aviation Catering In-flight Academy/1.A.C.I.A.-Foundation
te Haarlemmermeer.
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Cursisten bij het erkende onderwijs

Cursisten bij het erkende schriftelijk onderwijs - totaal

totaal' mannen vrouwen

1980 207 831 136 135 71 514

1985 179 313 125 057 54 256

1989 226 462 129 883 82 890

1990 237 501 134 914 92 319

1991 208 536 112 622 82 591

w.v./incl.

algerneen 12 196 6 089 6 011

onderwijzend personeel 557 215 342

hurnaniora 23 847 10 833 12 628

theologie                                                   93             30             63
agrarisch 7 885 4 438 3422

wiskunde en natuurwetenschappen 1 697 1 301 396

technisch 31 038 20 030 3 782

transport, communicatie, verkeer 4 884 4 496 213

(para)-medisch 6 634 682 5 952

economie 696 467 226

management 5 132 3 796 1 336
secretarieel 4 415 327 4 056

bedrijfsadministratie 20 878 11 491 9244
informatieverwerking 16 042 11494 2 508

bedrijfscorrespondentie 5 815 3 259 2 513

commercieel 23 153 13 587 9 403

detailhandel 10 920 4 935 5 586

overig economisch administratief 860 304 556

juridisch en bestuurlijk 2 308 1 558 750

sociaal-cultureel 5 868 1 800 4 068

verzorging 9 166 2 652 4 185

kunst 7 657 3 085 4 328

openbare orde en veiligheid 6 445 5 650 768

overig 349         94        255

1 incl. geslacht onbekend.
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Bijlage IV

Cursisten bij het erkende schriftelijk onderwijs - voortgezet onderwi,is/lagere trap

totaall mannen vrouwen

1980 93 359 56 994 36 223
1985 80 257 53 843 26 414
1989 93 580 51 871 37 534
1990 96 534 51 363 42 938
1991 83 107 42 749 38 072
w.v./incl.

algemeen 4 827 1 992 2 798
onderwijzend personeel                                -                              -
hurnaniora 22 454 10 353 11 715

theologie                                                     -
agrarisch 4 160 2 493 1 667

wiskunde en natuurwetenschappen 416 329         87
technisch 5670 3 877 1 080
transport, communicatie, verkeer 3211 3 089         82

(para)-medisch 733 182 551
economie 270 194         76

management 1 515 1 257 258
secretarieel 1 729 180 1 542

bedrijfsadministratie 10 235 4 374 5 738
informatieverwerking 4 619 3066 885

bedrijfscorrespondentie 132         35         91

commercieel 2 637 1 692 945
detailhandel 1 334 381 919

overig economisch administratief 791 235 556

juridisch en bestuurlijk 1 016 705 311
sociaal-cultureel 2 980 828 2 152

verzorging 1 876 303 1 572

kunst 7 384 3 061 4 079
openbare orde en veiligheid 4 769 4029 713

overig 349         94        255

1 incl. geslacht onbekend.
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Cursisten bij het erkende onderwijs

Cursisten bij het erkende schriftelijk onderwijs - voortgezet onderwi:is/hogere trap

totaal 1 Inannen vrouwen

1980 90 175 60 999 29 147

1985 81 765 58 496 23 269

1989 108 171 71 647 36 524

1990 114 447 64 870 40 615

1991 122 287 69 530 45 100

w.v./incl. 106 381 55 161 40 206

algemeen 7 369 4 106 3 213

onderwijzend personeel                            75            18           57
hurnaniora 984 394 590

theologie                                            93           30           63
agrarisch 2 652 961 1 666

wiskunde en natuurwetenschappen 1 184 880 304

technisch 21 179 12 067 2 599
transport, communicatie, verkeer 1 222 983 104

(para)-medisch 5 528 357 5 171

economie 335 193 139

management 2 396 1 510 886

secretarieel 2 251 140 2 086

bedrijfsadministratie 8 762 5 681 3 061
informatieverwerking 8 695 6 097 1 233

bedrijfscorrespondentie 5 619 3 181 2 401

commercieel 16 108 8 769 7 191
detailhandel 9 586 4 554 4667
overig economisch administratief                 69           69             -
juridisch en bestuurlijk 926 608 318

sociaal-cultureel 2 199 656 1 543

verzorging 7 290 2 349 2 613
kunst 273         24        249

openbare orde en veiligheid 1 586 1 534        52

overig                                                                    -              -
1 incl. geslacht onbekend.
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Bijlage  IV

Cursisten bij het erkende schriftelijk onderwlis - hoger onderwijs

totaall mannen vrouwen

1980 23 531 17 598 5 992

1985 16 995 12 603 4 392

1989 20 801 14 908 5 893

1990 18 435 13 142 4 741

1991 18 680 14 021 4 281

w.v./incl. 19 047 14 712 4313

algemeen                                                     -
onderwijzend personeel 482 197 285
hurnaniora 409         86        323

theologie                                                     -
agrarisch 1 073 984        89

wiskunde en natuurwetenschappen                 97            92              5
technisch 4 189 4 086 103

transport, communicatie, verkeer 451 424        27
(para)-medisch 373 143 230
economie                                                             91                80                11

management 1221 1 029 192

secretarieel 435         7       428

bedrijfsadministratie 1 881 1 436 445

informatieverwerking 2 728 2 331 390

bedrijfscorrespondentie                              64            43            21
commercieel 4 408 3 126 1267
detailhandel                                                            -
overig economisch administratief                   -             -
juridisch en bestuurlijk 366 245 121

sociaal-cultureel 689 316 373

verzorging                                      -           -
kunst                                                                              -
openbare orde en veiligheid                         90            87              3
overig                                                         -

1 incl. geslacht onbekend.
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Cursisten bij het erkende onderwijs

Cursisten bij het buitenschools mondeling onderwijs

totaal voortgezet hoger
onderwijs onderwijs

lagere hogere

trap trap

1980 85 834 23 576 50 894 11 364

1985 92 873 36 328 41 793 14 668

1989 129 214 32 844 61 186 35 184

1990 157 951 34 708 84111 39 132

1991 152 111 41 224 75 898 34 989

algemeen 828       38        790          -

onderwijzend personeel 1 517          -          80       1 437
humaniora 4 652 3 310 343 999

agrarisch                                68          -          68            -
wiskunde en natuurwetenschappen 125       66         38        21

technisch 3 407 1 254 1 787 366

transport, communicatie, verkeer 2 057 993 695 369

(para)-medisch 2 452 -        2 418            34
economie 2 224 44 1025 1 155

bedrijfskunde, management 21 870          15      16 251 5604

secretarieel 14 743 11 336 3 036 371

bedrijfsadministratie 30 340 9 700 10 788 9 852

informatieverwerking 17 350 5 759 5 807 5 784
bedrijfscorrespondentie 4 455 1 497 2958         -

commercieel 26 142 1409 17 302 7 431

detailhandel 3 483 244 3 172         67

overig economisch administratief 560       20        540          -

juridisch en bestuurlijk 986        -       902        84

sociaal-cultureel 5 362 791 3 196 1 375

verzorging 9 084 4 545 4539         -

kunst 124       80          4        40

openbare orde en veiligheid              72          62            10             -
overig 210       62        149          -

319



320



Trefwoordenregister

aangewezen onderwijs 4, 5, 111, 112, 115, 158, 250
aanwijzing 6, 7, 111-116, 167, 223, 224

242,258
Aanwijzingen voor de regelgeving 222,  223
advertenties 34, 45, 50, 51, 109, 110
afhankelijkheid 219

afkoelingsperiode 71, 76, 196
afstandsonderwijs 15, 21, 22, 25, 27-30, 99-101

251, 257
algemeen belang 178, 217
algemeen wetgevingsbeleid 204, 207, 221-226, 233, 245

246, 267
270

algemene beperkingen 136-140

algemene opleiding                                                         28
algemene vorming 4, 11, 19, 179
arbeidsmarkt 1,83,85,86,88,93,102

117, 179, 236, 238, 256

arbeidsmarktbeleid 81,82,86,87,117,255
arbeidsvoorzieningsorganisatie 83,85-88,256
arbeidsvoorzieningswet 83, 85-90, 232, 240, 256

autonomie 110, 113, 174, 175, 210

autorijscholenbranche 66, 126

autorijschool 118

basisonderwijs 93, 126, 165, 172, 175, 176

bedrijfsopleidingen 1, 3-5, 8, 206, 207,243
250

behandelingsovereenkomst 230

behoorlijk 71, 141, 194

behoorlijke werving 72, 194, 199

behoorlijkheid 194, 199
BEISO 71, 72, 161, 194
bekostigingsregels 174, 175

bekostigingsvoorwaarden 128, 129, 135, 172-174, 212
264
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bekwaamheid 40, 61, 64, 66, 67, 118, 122-127

129, 130, 134, 135, 142, 151, 158
164, 172, 197, 230, 258, 259, 263

272
bekwaamheid en zedelijkheid 64, 66, 67, 122-126, 135, 151

172,230, 259, 272
bekwaamheidseisen 67, 126, 129, 133, 197, 198, 263

belang 8, 12, 24, 46, 48, 56, 59-61, 65
79, 80, 85-87, 98, 103, 105, 110

122, 128, 138, 141, 143, 146, 150
151, 154, 161, 163-165, 170-173

178, 179, 180, 184, 190, 198, 199

202, 204, 208, 216, 217, 222, 225

227,228,229,231,252,256,259
261, 262, 265, 266, 268, 270-272

beleidsregels 156, 182, 241
BEO 78, 156, 159-168, 182, 188-190

192-194, 197, 198, 201, 202
220,221,262

beoordeling 48, 70, 115, 141, 162, 163
189-191, 199, 206, 228 238

244,248,253,265,273
beperken van grondrechten 151, 260
beperkingen 80, 103, 106, 117-120, 122

135-140, 142, 151, 173, 230

260, 261
beroep 16, 25, 28, 33, 44, 47, 50, 52

56,77,86,97,123,139,56,77
86, 97, 123, 139, 141, 157, 159

175, 190, 191, 195, 197, 239

240,265
beroepscommissie 44, 191, 193

beroepsmogelijkheid 47, 190, 191

beroepsonderwijs 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14
16-20, 33, 78, 79, 81, 83, 84

87-91, 93, 95, 96-98, 101, 102
107-111, 113, 114, 117, 131

150, 155, 177, 179, 180, 181
184, 189, 190, 212, 221

231-237, 241, 243, 245, 251, 255
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256,257,258,268,269,273
beroepsopleidingen 7,237,238,256,268,269
besturingsfilosofie 14,113,175,209,210,221

228,232,246,255,257,266
bestuurlijke vernieuwing 175, 210,211,224
bestuurslast 213

bevoegd gezag 77, 103, 153, 154, 159-162

164-167, 184, 189, 190, 192-194

197, 198, 237, 262, 263

bevoegdheid 46, 87, 111, 115, 117, 124, 125
140, 142, 146, 158, 159, 167
189, 197, 201, 203, 235, 237

258,259,266
bevoegdheidseisen 106, 129, 197, 198
bezwaar 47, 191, 214, 244

bijscholen                                                                          1
bijscholing 5,  33,73
bijzonder onderwijs 19, 20, 25, 105, 119, 121

122, 128, 129, 144, 145, 147

148, 154, 155, 172-174

212, 251
bijzondere beperkingen 136, 137
Blijven leren 91,93,94,211,231,232
branche 1, 5, 8, 147, 195, 207-209

221,226,235,241,242
245-249,266,268,269,273

branche-erkenning 8,208,221,235,241,242
245,266,273

branche-instituten                                                                           1
branche-organisatie 195, 226
buitenschools mondeling onderwijs 4, 7, 9, 10, 73, 109

220, 262

cadeaus 50, 51, 57, 63, 69, 71

75, 194, 215
CBA 86,88
CEDEO 4,5,8,207
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 115

Centraal Register van beroepsopleidingen                                   7
certificaat 163,206,208,209,268
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certificatie 94, 178, 206, 207, 273

certificeersysteem 266
certificeren 204,206,208
certificering 178, 205, 207-209, 243

civiel effect 5, 6, 111, 115, 232, 235

256,258
colportage 49,63,71,75,196
colportageverbod 69-71, 196
commercieel belang 80,170, 180,202,208

252, 270
commissie toezicht schriftelijk onderwijs (CTSO) 58,253
commissie van beroep 44,47,50,52,56,239
concurrentie 10,19,59,70,80,98,101

104, 108, 117, 142, 193, 215

217, 233, 244, 245, 247, 253

257,258,267,269,270
consument 12, 42, 76, 95, 150, 151, 157

158, 164, 168, 169, 180, 185

194, 195, 196, 199, 200, 206

208,217,227,228,231
238-240,249,252,254,255

266, 270
consumentenbescherming 73, 95, 163, 180, 182, 185

199, 220, 221, 226-228, 231
249,265,268,271

consumentenorganisaties 42,43,67,221
continuiteit 72, 182, 201, 202, 207
contractactiviteiten 8, 14, 98, 99, 102-108, 110

117, 155, 202, 232, 241, 257
contractcursussen 81, 102, 103

contractonderwus 3, 8, 10, 102, 104, 107, 108
110, 117, 250, 257, 258, 269

correctie 47, 48, 72, 78, 161, 165, 167
190, 198

correctiewerk 198

correspondentie-onderwijs 16, 25-28, 32
CROHO 115, 116
CTSO 58,61,63,65,70,131,217

253
cursist 22, 48, 59, 61, 62, 69-72
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76-78, 100, 109, 140, 141

153, 154, 160, 161, 162-168

180, 182, 184-187, 193-199, 202

217,227,228,239,240,262
263,  265

cursisten 1, 9, 10, 15, 21-24, 26,28
33, 34, 46, 48-51, 60-62, 70

71, 73, 80, 96, 97-99, 110
140, 157, 160, 179, 182, 186

190, 193-196, 200, 202,,215
225,229,250,253,256,266

cursistenwerving                                                                49
cursorisch beroepsonderwijs 83,84,87,90,95,189,256
cursus 6, 21-24, 28, 41, 50, 51, 61

62,71,72,76,77,97,153
156-158, 159-164, 166-168

184-186, 188, 192, 194, 197

201,202,218,250,251,253
262,263,271

cursusduur 62, 185
cursusmateriaal 185

cursusprogramma 186

cursussen 1,2, 5, 8-11, 16, 19

21-25, 32, 34, 36, 37, 40
41, 45, 49, 51-53, 71, 72

76-78, 82, 97, 99, 102, 103

108, 117, 155-158, 160, 161
165, 166, 167, 185, 197, 198

202,218,246,250,252,257
cursusvoorwaarden 13, 186, 187, 202, 203, 213

265

deeltijdonderwijs 9, 100
deregulering 157, 181, 208, 222-224, 228

246,264,267
deskundigen 30, 31, 46, 49, 53, 158

189, 194, 238

deugdelijk onderwijs 22, 173
deugdelijkheid 95, 109, 118, 134, 172

174, 264
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deugdelijkheidseisen 118-120, 130, 135, 172-174
230, 259

diploma 5-7, 23, 28, 31, 36, 48, 51
66, 73, 75, 78, 93-95, 98

100, 104, 111, 113, 114, 115

117, 128, 129, 140-142, 163

190, 194, 195, 198, 232, 233

235,237,239,241,246,258
268, 273

docent 29, 53, 61, 62, 106, 153, 164

165, 198, 262, 263

doelmatigheid 225,233,235,236
doeltreffendheid 225, 268

eindexameneisen 174, 192, 204

eindtermen 110,235,236,238,240
Erecode 42,45,49,51,253
erkenningskeurmerk 195, 266
erkenningsprocedure 46,203,268

erkenningsregeling 2, 14, 15, 39, 66, 67, 73
96, 140, 142, 154, 168

208,220,226,242,248,252
254,255,262,263,273

erkenningsstelsel 14, 79, 80, 181, 199, 200, 204
213, 225,226,248,249

erkenningssysteem 74, 168, 180, 181, 200, 202

214,245,248,266
erkenningsvoorwaarden 7,8, 140, 154,230,249,252
evaluatie 108, 175, 176, 178, 206, 207

211,240,257
examen 11, 35, 49, 62, 74, 75, 94

104, 113, 114, 122, 127, 142

153, 156, 160, 162, 163, 184
187-193, 197-199, 231, 238

241,246,250,253,262
examencommissie 49, 61, 160, 163, 188-191,

238-240

exameneisen 35,  62
examengarantie 198

exameninstantie 11, 191
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examenkandidaat 190, 193

examennormen 187, 192

examenopgaven 61, 162, 163, 192, 193, 197

examenprogramma 49, 186, 192

examenreglement 35, 45, 48, 49, 61, 160, 162
163, 166, 181, 182

187-193, 197, 265

extraneus 104, 114

gecommitteerden 69, 156, 160, 192, 241

geconditioneerde zelfregulering 181, 204, 208, 265

gedrag 40,52, 63,71,76, 106, 108

122, 126, 127, 158, 161, 194

197,202,263

gelijke bekostiging 118

geneeskundige behandelingsovereenkomst 230

geschiktheid 122, 128

grondrechten 135-140, 144, 146-149, 151

152,260,261
Grondwet 14, 36, 60, 64-67, 71, 79

87, 100, 117-120, 122-125

129-140, 143, 144, 145, 146

150, 151, 172, 173, 230, 254

258-260,268,272

grondwettelijke onderwijsvrijheid 38,252,254

handel 17, 27

handelsonderwijs 16, 19, 21, 23, 26, 36, 37
39,40,252

handhaafbaarheid 224,226,246
handhaving 107, 140, 167-170, 200, 204

208,229,247
HBS 16,19,20,37
hoger beroepsonderwijs 7, 10, 97, 101, 102, 111

113, 114, 258

hoger onderwijs 5-7, 11, 19, 99-102, 111-117
119, 124, 129, 131, 135, 172

175, 177, 189, 190, 207, 210

212, 237, 257-259
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individueel onderwijs 15, 34
informatieplicht 193-195, 200

inschrijfformulier 48,69, 162,186,203, 265

inspectie 9,36-38,40-42,4449
51-56, 60, 62, 63, 65, 68

69,71,77,79,90,97,106
109, 110, 125, 126, 132, 159
160, 167, 182, 185, 187, 191

192, 193, 197, 198, 200-205

213, 215, 216, 218, 219, 225

226,229,232,237,238,240
242, 252, 257, 260,263, 266

instituten 1, 2, 4, 5, 9, 22, 23, 27
32, 33, 35, 36, 51, 60, 63

132, 179, 180, 200, 207, 208

215,246,251,252
instituutsvorming 16,30,32,251
ISO 9,38,40,42-58,60-66

68,69,72,79,80,110, 131
132, 150, 162, 166, 178, 180

182, 193, 200, 205-207, 215

216, 218-220, 235, 243, 252

253,254,255,265,267

kerndoelen 174, 175, 204

kernpuntennotitie 91,95,96,232,234
kerntaken 93,211,224,227,229,231

233,268,271
keurmerk 44, 141, 163, 195, 200

206,208,266
klacht 187, 191, 200, 240
klachtrecht 71, 77, 185, 187, 263
KPN 95, 232
KVE 83-85, 87-91, 96, 103, 232

240,255, 256
kwalificatie-eisen                                                                                33
kwalificatienorm                                                                                 93
kwalificatiestructuur 7, 95, 96, 109, 191, 221

232-235, 237, 241, 244, 256
273
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kwaliteit 12,14,32,37,48,70,72
73, 78, 80, 88, 104, 109
115, 129, 150, 154, 158

160-162, 165-167, 169-182

187, 189, 192-194, 197-202

204, 205, 206, 207, 209-214

217-219, 223, 225, 227, 232

233,235-239,242,245
247-249,253,255,256

262-268, 270, 271

kwaliteitsbegrip 169, 176, 178, 264, 271
kwaliteitsbeheersing 206

kwaliteitsbevordering 176,180, 181,226,273

kwaliteitsbewaking 70, 176, 181, 209, 213, 214

224,238,240,267
kwaliteitscontrole 200, 204,206,226

kwaliteitshandhaving 181, 200
kwaliteitsstelsel 170, 240
kwaliteitssysteem 178,206,212,242
kwaliteitswaarborging                                                                                                 12
kwaliteitszorg 12, 13, 91, 115, 171, 173, 175

177, 180, 200, 204-206, 208

209,211,212,213,225,237
238,242,249,264,268,271

lager onderwijs 19,20,26, 28,41,119,121
122, 124, 127, 129, 130, 135

145, 172, 251

landelijke organen 236,238,240,243,244
leerlingwezen 87,88,93,95, 102,243,244
leerovereenkomst 184

leerplan 181, 185, 265
leerrecht 93,94,211,228,232
leerstof 61, 162, 192, 197

lesprogramma 164, 165, 182, 185, 197, 198

201, 264
lump-sum stelsel 177

maatschappelijk belang 59, 138, 151, 179, 216

260,265
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maatschappelijke groeperingen 41, 149

maatschappelijke organisaties 42, 147, 149, 151, 207-209

211,222,267, 270
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 16,24,40,79,121,251

252

middelbaar beroepsonderwijs 8,87,88,93,95,97,243
256, 257

middelbaar onderwijs 6, 17, 18, 20, 36, 41, 64, 66
123, 126, 130, 131, 135, 151

172,251,259

mondeling onderwijs 4, 7, 9-11, 15, 31, 73, 74
96, 97, 109, 217,220, 262

niet erkend onderwijs 3,4,8,76,196,250
niet-schriftelijk onderwijs 72, 78, 80, 150, 155, 161

180, 188, 220, 250, 255

nijverheid 17, 19, 27
noodzaak van wetgeving 15, 169, 225, 263, 267

normstelling 169, 170, 176, 181, 209, 266
271

NTI 50-53, 55-57, 60, 62, 80
110, 193, 214-219, 253

Nut 16, 24, 25, 24-26, 28, 30, 32
37, 40-42, 79, 121, 133, 167

213,220,229,251,252,257,268

onafhankelijkheid 55, 79, 187-189, 208, 253, 267
onderwijs per correspondentie 16, 21, 24, 26, 29-31, 251
onderwijs per post 23,  25,  29
onderwijs- en examenregeling 115,236,238

onderwijsartikel 60, 64, 66, 67, 100, 117-120

122, 124, 125, 128-130, 134, 135
139, 143, 144, 146-151, 172, 173

230, 231, 258-261, 272
onderwijsbeleid 2, 96, 102, 148, 173, 175

176, 212

onderwijsbestel 9, 11, 33, 81, 105, 180, 205
221, 231-233, 257

onderwijsbevoegdheid 48, 158
onderwusinspectie 31,112
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onderwijskwaliteit 172, 176, 227

onderwijsmateriaal 22, 24, 48, 186
onderwijsovereenkomst 69, 153, 162, 166, 168, 181

182, 184-187, 195, 199, 228

229,238,239,240,249,265
268

onderwijsprogramma 28, 100, 192

Onderwijsraad 61,64,68,73,74,76,91,95
115, 132, 133, 158, 160, 167

172, 175, 182, 187, 201-203

219, 220, 225, 243, 244, 254
266

onderwijsvrijheid 38, 64, 75, 100, 117, 118
120, 122, 123, 135, 136, 139

140, 142, 143, 145, 146, 150
230,252,254,258,272

onderwijswet 6, 87, 111, 116, 125, 158
166,258, 263

onderwijswetgeving 1, 14, 74, 77, 81-83, 116
117, 127, 166, 176, 210, 237

255,257, 272
onderzoek 1-3, 6-8, 11-15, 25, 26

46,53,54,58,64,67,79,99
101, 107, 108, 111, 118, 122-127

129-131, 134, 135, 143, 151

167, 170, 171, 177, 179, 181

189, 191, 195-200, 207, 211
212,214,216,224,226,227

230,237,240,249,253,257-260
264,269-272

onregelmatigheden 190

ontbindingsvoorwaarden 185-187

Open Universiteit 81, 82, 98-102, 257
openbaar onderwijs 19, 25, 118, 119, 121, 122, 124

128, 144, 145, 148, 155

openbare inschrijvingsprocedure 88, 89, 102, 256
opleidingen educatie 239

opzegtermijn 71, 77, 185, 187
overeenkomst 48, 61, 69, 76, 140, 141, 162

164, 178, 182, 184-186, 197
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199,202,228,239,263,265
overheidsbemoeienis 14, 15, 19, 34, 35, 39, 55, 117

143,215,229,235,241,246
250, 273

overheidserkenning 8, 113, 195, 246, 254
overheidskeurmerk 263,  265
overheidssturing 150

overheidstoezicht 34, 36, 40, 57, 117, 118, 134
143, 150, 151, 172, 201, 207

270

overheidszorg 129, 145-147, 169, 261

pacificatie 26, 58, 59, 119, 143, 145
149, 172, 230

pacificatie-commissie 26,58,59
participanten 153, 163, 262

praktijkcomponent 238,243
predikaat 8, 44, 45, 52, 195, 206

208, 213

preventief 125, 126

private inspectie 40,41,55,205,216,218
probleemstelling 3, 11, 12, 249, 269
proportionaliteit 225

RBA 86, 88, 89, 102, 240
RBO 88-90,240
rechtmatigheid 225

rechtsbescherming 228,239,265
rechtspositie 164, 168, 190, 199, 227
reclame 44, 50, 56, 57, 62, 110, 158

164, 193, 195, 215

registratie 7, 115, 133, 235, 237, 239, 242
reikwijdte 6, 60, 65, 70, 74, 75, 78, 98

113, 114, 116, 146, 154-159

167, 168, 180, 187, 188, 195

201,202,214,225,241,246
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