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Wanneer zich incidenten in het onder wijs voor doen, wordt 
vaak met een beschuldigende vinger naar de overheid 
gewezen; zij had meer moeten doen om het incident te 
 voorkomen. De  behoefte aan een  grotere rol voor de over  heid 
komt voort uit een legi tieme  behoefte om onderwijsdeel
nemers te beschermen. Artikel 23 van de Grondwet geeft 
ook uitdrukking aan dat belang, door de overheid de 
opdracht te geven om zorg voor het onderwijs te betrachten. 
Maar  artikel 23 bepaalt ook dat het geven van onderwijs 
vrij is. De Grondwet bevat dus een inherente span  ning. Dit 
boek gaat in op de vraag hoe die spanning tot uit druk king 
komt in het constitutionele recht ten aanzien van de (lega
liteit van) vaststelling van wettelijke deug delijkheids  eisen en 
de wijze waarop de  hand  having van die eisen moet worden 
 geregeld. Het aldus geformuleerde kader wordt toegepast 
op de wetgeving. 
 
De auteur geeft onder meer een uitvoerige  beschrijving en 
kritische beschouwing van het geldende recht over de onder
wijsinspectie en van het onderwijs    rechtelijk sanctiestelsel, 
waardoor dit boek ook voor praktijk  beoefenaars van het 
onderwijsrecht interessant is.
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Je bewustzijn is klein op een fiets. Hoe zwaarder de inspanning, hoe kleiner. Iedere
beginnende gedachte is meteen helemaal waar, iedere onverwachte gebeurtenis is iets wat

je altijd al geweten had maar even vergeten was. Een doorhamerende zin uit een liedje,
een steeds opnieuw begonnen deelsom, een uitvergrote boosheid op iemand is voldoende
om je gedachten te vullen. (…) Ik hebmijzelf een keer de opdracht gegeven eenwillekeurig
woord te bedenken. Volstrekt willekeurig, kan dat? Daar was het al: Batüwü Griekgriek.

Tim Krabbé – De Renner





Woord vooraf

In veel opzichten is het schrijven van een proefschrift vergelijkbaar met het beklimmen
van een berg – op de fiets welteverstaan. Ben je er eenmaal aan begonnen, dan bekruipen
je gedachten als: “Hoe lang nog?”, “Ga ik wel hard genoeg?” en “Waarom doe ik dit
eigenlijk?”. Ben je eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, alwaar je je te goed
doet aan de lokale lekkernijen (bijvoorbeeld een combinatie van Kronenbourg, M&M’s
en chips-met-augurksmaak), dan lijken alle ontberingen ineens ver weg en krijg je zowaar
zin in de volgende uitdaging. Met het voorgaande wil ik zeker niet zeggen dat mijn proef-
schrift hors catégorie is (dat mag de lezer bepalen) of dat ik van zins ben nog een keer te
promoveren. Daarvoor was het traject toch wat te lang. En er zijn meer dingen te doen in
het leven – zoals fietsen.

Het (onbedoelde) voordeel van eenwat langer traject is dat velen de gelegenheid hebben
gehad – ieder op hunmanier – een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit boek.
Deze plaats wil ik benutten om hen te bedanken.

Het is een eer Lex Michiels en Paul Zoontjens mijn promotoren te mogen noemen. Zij
hebben gedurende het gehele traject geduld betracht, aangespoord waar nodig en mijn
werk steeds van opbouwende kritiek voorzien. Het was trouwens ook erg gezellig.

Ik dank ook de leden van de leescommissie, Miek Laemers, Philip Eijlander, Rob van
Gestel, Pieter Huisman, Jurgen de Poorter en Ben Vermeulen, voor de aan het manuscript
bestede aandacht en voor hun nuttige commentaar.

AnneMeuwese enMauriceAdams hebben, als voorzitter van de afdeling Publiekrecht,
Encyclopedie enRechtsgeschiedenis vanTilburgUniversity, ervoor gezorgd dat ik gelegen-
heid kreeg om aan dit boek te werken, naast mijn onderwijstaken. Bij mijn huidige werk-
gever hebben Jan Veringa (oud-directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij OCW) en
DorthyHollenberg (afdelingshoofd po/vo) voor een soortgelijk arrangement gezorgd door
mij tijd te gunnen om het boek af te ronden. Dat heeft veel geholpen.

Mijn paranimfen, Daan Corver en Rick Robroek, hebben mij naar grote hoogten
gestuwd, op fietsgebied en anderszins.

Ik voel de behoefte omvele anderen te bedanken,maarwil tegelijkertijd beknopt blijven.
Ik volsta hier daarom met een opsomming. Niels, Steve, Sascha, Esther, Taco, Beeuwke,
Geerten, Laurens, Martijn, Tabitha, Lot, Machteld, Lotte, Fan, Judith, Rolf, Floor, Job,
Charlotte, Ilona, Eva, Maarten, Erik, Thijs, Niels, Ronald, Margaux, Yannick, Jonne, Dirk,
en uiteraard mijn schoonouders Dick en Mapje: allen hebben jullie mij de broodnodige
afleiding geboden. Soms zelfs meer dan goed voor me is.

Mijn broer Albert en zus Wineke hebben in veel opzichten de weg voor mij geplaveid
en zijn een bron van inspiratie. Ons gevoel voor humor is wat mij betreft ongeëvenaard –
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al moet ik op deze plaats voorbeelden daarvan achterwege laten; die zouden slechts op
onbegrip stuiten.

De grootste lof komt mijn ouders toe. Jullie hebben mij altijd met warmte omringd en
hebben mij een rijke jeugd geboden, ook in intellectueel opzicht. Ik heb het getroffen met
jullie en hoop dat ik jullie trots en blij maak.

Ten slotte noem ik natuurlijk Sophie. Je zegt wel eens dat dit boek binnen vier jaar af
was geweest, als wij niet samenwaren. Grotere onzin bestaat niet. Zonder jouwas er weinig
van mij, of van dit proefschrift, terechtgekomen.

Amsterdam, 14 november 2020.
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1 Inleiding

1.1 Harder, better, faster, stronger?

De afgelopen tijd is er bijna ieder jaar wel een incident in het onderwijs dat de krantenkop-
pen een tijdlang domineert. De berichtgeving volgt een tamelijk vast stramien. Eerst wordt
geconstateerd dat een bepaalde onderwijsinstelling heeft gefaald. Daarna komt de vraag
op of de overheid dat falen niet had kunnen enmoeten voorkomen.Omdat hetNederlandse
onderwijsstelsel zich kenmerkt door enerzijds grote autonomie van de instellingen en
anderzijds een overheid die zich het onderwijsbelang sterk aantrekt, is dat niet verwonder-
lijk.1 Twee incidenten kunnen dienen als illustratie.

In 2018 kwam aan het licht dat de school VMBO Maastricht grote delen van de schoolexa-
mens niet had afgenomen.2 Wel hadden leerlingen de gelegenheid gekregen omhet centrale
examen af te leggen. Omdat de schoolexamens gebrekkig waren, konden de examenleer-
lingen echter niet in aanmerking komen voor een diploma. Zij hadden immers niet het
gehele eindexamen – dat bestaat uit het schoolexamen én het centrale examen – afgelegd.
Na enige druk vanuit de onderwijsinspectie – zij uitte het voornemen om de centrale exa-
mens ongeldig te verklaren3 – besloot de school dan ook om geen diploma’s uit te reiken.
Honderden leerlingen waren dus benadeeld, doordat hun school de organisatie van de
schoolexamens niet op orde had.Op verzoek van deminister stelde het bestuur vanVMBO
Maastricht een externe bestuurder aan en een examencommissie in om de gebreken in de
schoolexamens te herstellen. In december 2018 hebben de meeste leerlingen alsnog hun
diploma kunnen halen.4

Natuurlijk zat de school hier fout: de regels uit het Eindexamenbesluit VO waren
overtreden.Maar de overheid stak ook de hand in eigen boezem: het incident legde lacunes
in het systeem bloot. De minister heeft de afgelopen tijd legio maatregelen aangekondigd
om die lacunes weg te nemen. Nieuwe wettelijke eisen moeten de examenorganisatie op
de school versterken. Zo moeten scholen gaan werken met een examencommissie.5 Het
toezicht moet worden verbeterd. De onderwijsinspectie kwam pas in juni 2018 achter de

1 Niet voor niets is de titel van de in 2019 door de Onderwijsraad uitgebrachte notitie over art. 23 Grondwet:
Onderwijsvrijheid én overheidszorg. Zie Onderwijsraad 2019.

2 Zie voor een chronologisch overzicht van deze kwestie het rapport van het onderzoek van de Auditdienst
Rijk naar het handelen van de onderwijsinspectie. Bijlage bij Kamerstukken II 2018-2019, 30 079, nr. 92.

3 Zie https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vmbo-maastricht, geraadpleegd op 7 juni 2020.
4 Kamerstukken II 2018-2019, 30 079, nr. 92 (Kamerbrief “De lessen van VMBO Maastricht”).
5 Kamerstukken II 2019-2020, 31 289, nr. 408.
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omvangrijke problemen op VMBO Maastricht, naar aanleiding van een melding van een
klokkenluider. Geconstateerd werd dat de inspectie eerder op de hoogte had kunnen en
moeten zijn, omdat er al eerder signalen van onder meer ouders waren binnengekomen
die haar had moeten nopen tot nader onderzoek. De werkwijze van de inspectie (onder
meer met betrekking tot dergelijke signalen) is aangepast.6 Verder werd geconcludeerd
dat er te weinig sanctiebevoegdheden voor de minister zijn om goed te kunnen ingrijpen
in het (hypothetische) geval waarin de school niet had meegewerkt aan het benoemen van
een externe bestuurder en het instellen van een examencommissie.7 Een wetsvoorstel tot
uitbreiding van deze bevoegdheden is in voorbereiding.8

In 2018 doet de inspectie een (regulier) onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum te
Amsterdam. Vlak voordat de inspectie haar (positieve9) rapport vaststelt, ontvangt zij
ambtsberichten van de AIVD, waarin wordt gesteld dat de school de helft van het curricu-
lum zouwillenwijden aan de salafistische geloofsleer en dat twee bestuurders van de school
banden zouden hebben met een terroristische organisatie.10 Daarop besluit de inspectie
haar rapport niet vast te stellen en haar onderzoek te verbreden. In juli 2019 wordt het
rapport van dit verbrede onderzoek openbaar.11 De conclusie is dat de school op meerdere
punten de onderwijswetgeving overtreedt. Het gaat met name om strijd met de burger-
schapsopdracht en financiële onrechtmatigheid. De strijd met de burgerschapsopdracht
wordt aangenomen omdat, in de woorden van de minister, “het bestuur betrekkingen
onderhoudt en blijft onderhouden met een aantal personen met een omstreden reputatie,
vooral waar het gaat om bevordering van burgerschap van leerlingen. Deze personen die
tot de school werden toegelaten hebben antidemocratische en anti-integratieve opvattin-
gen.”12 Wat betreft de financiën heeft de school onder meer de normen uit de Wet norme-
ring topinkomens geschonden, door bestuurders te veel salaris en vacatiegelden te betalen
(ten bedrage van in totaal ongeveer € 120.000,-).

Dit leverde volgens de minister wanbeheer op in de zin van art. 103g Wvo. Hij legde
aan de school een sanctie in de vorm van een aanwijzing op, die inhield dat het voltallige
bestuur moest opstappen. De aanwijzing werd niet opgevolgd. Daarop ging de minister
over tot inhouding van de gehele bekostiging.

6 Kamerstukken II 2018-2019, 30 079, nr. 92.
7 Kamerstukken II 2018-2019, 30 079, nr. 92.
8 Kamerstukken II 2018-2019, 33 905, nr. 14.
9 https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2019/12/24/uitleg-

twee-fases-onderzoek-cornelius-haga-lyceum/Uitleg_twee_fases_onderzoek_Cornelius-Haga-Lyceum.pdf.
10 Bijlage bij Kamerstukken II 2019-2020, 29 924, nr. 195.
11 Bijlage bij Kamerstukken II 2018-2019, 29 614, nr. 132.
12 Kamerstukken II 2018-2019, 29 614, nr. 132, p. 3.
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In de media beklaagde het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum zich uitgebreid
over deze gang van zaken. In december 2018 was de inspectie nog positief, maar zij zou
plotseling van standpunt zijn veranderd en er werd nu hard tegen de school opgetreden.
Tel daarbij op dat het Cornelius Haga Lyceum ook een lange juridische strijd tegen de
gemeente Amsterdam heeft moeten voeren om haar recht op huisvesting verwezenlijkt te
zien13 en voor de school was het narratief duidelijk: hier zou sprake zijn van “moslim pes-
ten”.14

Het Cornelius Haga Lyceum stelde rechtsmiddelen in tegen beide besluiten. De voor-
zieningenrechter van de ABRvS oordeelde dat het besluit tot inhouding van de bekostiging
in strijd was met het eigen beleid van de minister, dat immers voorschreef dat pas tot een
volledige inhouding van de bekostigingmagworden overgegaan, nadat eerstminder zware
sancties zijn getroffen en die sancties niet het gewenste effect hebben gehad.15 Ook ten
aanzien van de aanwijzing had het Cornelius Haga Lyceum succes. De rechtbank
Amsterdam oordeelde dat geen sprake was van strijd met de burgerschapsopdracht, aan-
gezien die opdracht, blijkens staande jurisprudentie van de ABRvS16, alleen inhoudt dát
er burgerschapsonderwijs moet zijn, niet hoe dat burgerschapsonderwijs precies moet
worden ingevuld.17 Ten aanzien van de financiën kon weliswaar worden aangenomen dat
sprake was van wanbeheer, maar de rechtbank achtte de aanwijzing tot vervanging van
het bestuur te zwaar in verhouding tot de zwaarte van de overtredingen, mede in aanmer-
king genomendat het zwaarste verwijt aan de school (strijdmet de burgerschapsopdracht)
niet terecht was. Pais en vree is het op de school, ondanks die overwinningen, overigens
niet. De bestuursleden zijn inmiddels in een conflictmet elkaar verwikkeld over de zeggen-
schap over de school; twee bestuursleden zijn geschorst en ontslagen.18

Ook dit incident bracht de minister ertoe te constateren dat er actie moest worden
ondernomen om effectiever onderwijsbeleid te voeren. In maart 2019 laat de minister aan
de Tweede Kamer weten:

“Het Kabinet werkt aan de uitbreiding van het wettelijk instrumentarium om
dit soort situaties te voorkomen en om in crisissituaties op te treden. Daarom
zijn een aantal acties ondernomen, te weten:

13 ABRvS 21 oktober 2015, AB 2016, 49, m. nt. P.J.J. Zoontjens.
14 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4641431/onderwijsinspectie-complimenten-aan-bestuur-

haga-lyceum, geraadpleegd op 9 juni 2020.
15 ABRvS 22 november 2019, AB 2020, 165 m. nt. P.W.A. Huisman en S. Philipsen.
16 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541 (As Siddieq).
17 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226.
18 Zie https://www.parool.nl/amsterdam/advocaten-ontslagen-directeur-cornelius-haga-lyceum-kan-niet-

worden-gemist~b03b2c6c/, geraadpleegd op 8 juni 2020, en Rb. Amsterdam (vzr.), 10 juni 2020,
NL:RBAMS:2020:2891.

19

1 Inleiding

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4641431/onderwijsinspectie-complimenten-aan-bestuur-haga-lyceum,
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4641431/onderwijsinspectie-complimenten-aan-bestuur-haga-lyceum,
https://www.parool.nl/amsterdam/advocaten-ontslagen-directeur-cornelius-haga-lyceum-kan-niet-worden-gemist~b03b2c6c/,
https://www.parool.nl/amsterdam/advocaten-ontslagen-directeur-cornelius-haga-lyceum-kan-niet-worden-gemist~b03b2c6c/,


– Nieuwe scholen: Het aanhangige wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe
scholen creëert meer zekerheden dat besturen van nieuwe scholen zullen
voldoen aan de wettelijke eisen en geen strafbaar verleden hebben.

– Burgerschap: Bij de Raad van State ligt een wetsvoorstel over burgerschap
voor advies: het bevoegd gezag wordt verplicht te zorgen voor een school-
cultuur waarin iedereen, dus bestuurders, leraren, conciërge en vrijwilligers
in hun uitingen handelen in lijnmet de basiswaarden van de democratische
rechtstaat.

– Handelingsruimte inspectie: De inspectie meer mogelijkheden geven om
zelfstandig te beslissen om – hogere – bekostigingssancties op te leggen en
zo meer proportioneel op te treden bij haar handhavende taak.

– Aanwijzing: in vervolg op toezeggingen over de lessen diewe hebben geleerd
bij het vmbo Maastricht wordt onderzocht of de aanwijzingsbevoegdheid
zo kanworden aangepast dat direct kanworden opgetreden in spoedeisende
situaties. Een dergelijke maatregel moet vanzelfsprekend waarborgen
bevatten om willekeur te voorkomen. Een aanwijzing met een tijdelijk
karakter is dan wellicht aan te bevelen.

Al dezemaatregelen zijn er op gericht dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen
en worden voorbereid op hun plaats in de samenleving.”19

In latere brieven wordt het voornemen tot uitbreiding van het sanctie-instrumentarium
nader toegelicht.20 Het zou mogelijk moeten worden om in meer gevallen een aanwijzing
te geven. Verder is het kabinet van plan de gronden voor beëindiging van de bekostiging
uit te breiden en een nieuwe sanctie, de spoedaanwijzing, in het leven te roepen. Ookwordt
aangegeven dat de inspectie sneller zal gaanwerken en dat de termijn voor openbaarmaking
van inspectierapporten zal worden ingekort.

Op beide incidenten volgde dus een vergelijkbare reactie. Kort gezegd: meer regels, meer
toezicht,meer sancties.Harder, better, faster, stronger. Dat is niet per definitie een negatieve
kwalificatie. De behoefte aan een grotere rol voor de overheid in het onderwijs komt voort
uit een legitieme behoefte om de leerlingen van de toekomst te beschermen tegen falen
van scholen. Dat belang komt ook in art. 23 Grondwet tot uitdrukking. Het eerste lid
bepaalt immers dat het onderwijs voorwerp van aanhoudende zorg van de regering is.
Maar toch, bij lezing van bovenstaande voornemens zoumen bijna vergeten dat het belang

19 Kamerstukken II 2018-2019, 29 614, nr. 113, p. 5-6.
20 Kamerstukken II 2018-2019, 33 905, nr. 14 en nr. 15.
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van onderwijsvragers niet het enige relevante perspectief is. De onderwijsvrijheid van de
onderwijsaanbieders is er namelijk ook nog: zie art. 23 lid 2 Grondwet.

De vraag hoeveel en welke overheidssturing van het onderwijs is toegestaan, is dus per
definitie een constitutionele, die zich afspeelt in het spanningsveld tussen twee zijden van
art. 23Grondwet. Enerzijds spoort deze bepaling aan tot actie omde belangen van leerlingen
te beschermen, anderzijds verlangt zij juist dat de overheid de handen thuishoudt. Volgens
sommigen staat dat laatste zodanig in de weg aan effectief onderwijsbeleid, dat art. 23
Grondwet maar moet worden afgeschaft.21 De hierboven genoemde Kamerbrief waarin
uitbreiding van het sanctie-instrumentarium wordt aangekondigd leidt zichzelf dan ook
in met een verhandeling over het belang van de onderwijsvrijheid, en de redenen waarom
die vrijheid niet in deweg staat aan de daarin aangekondigdemaatregelen.22 Dit spannings-
veld vormt het vertrekpunt van dit onderzoek.

1.2 Onderzoeksvraag en afbakening

Het voorkomen van incidenten als de hierboven beschrevene, begint bij het stellen van
passende deugdelijkheidseisen.23 Als de Wvo een examencommissie zou hebben voorge-
schreven, zou het VMBO Maastricht de problemen met de schoolexamens wellicht zelf
hebben voorkomen. Als de burgerschapsopdracht anders was geformuleerd, was er
mogelijk wél een grondslag geweest om tegen het Cornelius Haga Lyceum op te treden.

Wettelijke deugdelijkheidseisen alleen zijn echter niet zaligmakend. Ook dat tonen de
incidenten aan. Als de inspectie sneller op de hoogte was geweest van de problemen op
het VMBO Maastricht, zou de school de gebreken in de schoolexamens wellicht, al dan
niet na oplegging van een sanctie, hebben hersteld voordat de centrale examens werden
afgenomen, zodat de leerlingen op tijd hun diploma hadden kunnen halen. Als de
inspectie vóór december 2018 indringender naar Cornelius Haga Lyceum had gekeken,
waren de financiële malversaties in ieder geval eerder aan het licht gekomen en had er
sneller kunnen worden ingegrepen. Om de belangen van onderwijsontvangers te kunnen
beschermen, is handhaving (dat wil zeggen: toezicht en sancties) dus net zo goed van
belang als de inhoud van de normstelling.

Daarmee is de eerste afbakening van dit onderzoek gegeven. Het betreft de vaststelling
van deugdelijkheidseisen en de handhaving daarvan. Deze onderwerpen worden belicht
vanuit het constitutionele perspectief, dat hierboven al kort aan de orde kwam. Die tweede
afbakening levert de volgende onderzoeksvraag op:

21 Zie daarover ook Onderwijsraad 2019, p. 9.
22 Kamerstukken II 2018-2019, 33 905, nr. 14.
23 Zie over dit begrip nader § 2.5.
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Hoe moet de vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen plaatsvinden, gelet
op de constitutioneelrechtelijke spanning tussen de zorgplicht van de overheid voor
het onderwijs enerzijds en de onderwijsvrijheid van instellingen anderzijds?

Deze vraag betreft drie delen van de onderwijswetgeving: de deugdelijkheidseisen, het
toezicht en het sanctiestelsel (toezicht en sancties vormen tezamen handhaving). Deze
delen zijn met elkaar verbonden. Zij vormen immers, zoals hierboven aan de orde kwam,
schakels in de keten van de overheidssturing van het onderwijs. Het theoretisch kader
wordt gevormd door het constitutionele recht met betrekking tot deze onderwerpen. Dit
theoretisch kader tracht steeds enerzijds het belang van de bescherming van onderwijsvra-
gers door middel van een actieve overheid te verzoenen met het belang van de vrijheid
van onderwijsaanbieders. Deze evenwichtsoefening kent echter voor ieder van de hier
besproken onderwerpen zijn eigen, specifieke uitwerking, zoals nog zal blijken. Er is dus
voor gekozen om het relevante constitutionele recht voor ieder van de genoemde onder-
werpen apart te bespreken. Bij de beantwoording van de hoofdvraag zullen die verschillende
delen echter wel met elkaar in verband worden gebracht en wordt gekomen tot een over-
koepelende visie. Een en ander levert de volgende deelvragen op.

De eerste vraag is welke inhoudelijke grenzen art. 23Grondwet stelt aan de deugdelijkheids-
eisen. De Grondwet schrijft in beperkte mate voor wat de inhoud van deze eisen moet zijn.
De inhoudelijke grenzen worden dus ruim getrokken. De grondwetgever stelt kennelijk
veel vertrouwen in de (beleidsmatige) afweging die de wetgever moet maken.

Het is daarom des te interessanter om te kijken naar de vraag welke formele eisen de
Grondwet aan de deugdelijkheidseisen stelt. Dat is de tweede deelvraag. DeGrondwet stelt
een formeel vereiste aan de deugdelijkheidseisen, namelijk dat zij een grondslag moeten
hebben in de wet in formele zin. Hieruit wordt afgeleid dat het belangrijkste deel van de
deugdelijkheidseisen in de wet moet zijn neergelegd en dat delegatie dus niet altijd toege-
laten is. De precieze betekenis van dit primaat van de wet zal uitvoerig worden besproken.
Gekomen wordt tot een toetsingskader, dat ook buiten het onderwijsrecht kan worden
toegepast.

De derde deelvraag betreft de toepassing van dit kader op de delegatiepraktijk van de
onderwijswetgever. Hoe verhoudt deze zich tot het primaat van de wet? Het is uiteraard
ondoenlijk om alle delegatiebeslissingen van de onderwijswetgever te bespreken. Er moet
worden volstaan met een selectie van de meest in het oog springende delegatiebeslissingen.
Daarvan wordt aangegeven hoe deze tot stand zijn gekomen, welke discussie daarover is
gevoerd, en of deze voldoen aan het primaat van de wet.

Na behandeling van bovenstaande vragen ten aanzien van de deugdelijkheidseisen richt
het onderzoek zich op het toezicht op de naleving van die deugdelijkheidseisen.Wat schrijft
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het constitutionele recht daar eigenlijk over voor? Dat is de vierde deelvraag. Art. 23
Grondwet geeft daar niet veel richtlijnen voor. Teruggegrepen wordt daarom naar het
algemene constitutionele recht. Daaruit volgt dat er vooral iets wordt voorgeschreven over
de positionering van de toezichtstaak ten opzichte van andere overheidstaken, zoals
beleidsvorming en sanctionering. Men kan het handhavingstoezicht dus niet als geïsoleerd
fenomeen beschouwen. Over de (staatsrechtelijk gezien) correcte positionering van het
toezicht, bestaan verschillende opvattingen. Aan de ene kant is er de stroming die vindt
dat het toezicht veel macht (bijvoorbeeld ook om beleid te maken) moet hebben, om
effectief te kunnen optreden. Aan de andere kant is er een stroming die voorzichtiger is
en wil waken voor machtsconcentratie. In die discussie kies ik een eigen positie. Die positie
vormt het kader voor de beantwoording van de volgende deelvraag.

Die deelvraag betreft de vraag naar hoe de onderwijsinspectie zich verhoudt tot het
constitutionele recht met betrekking tot het toezicht. Om die vraag te beantwoorden zal
uitvoerig worden besproken welke taken de onderwijsinspectie uitoefent en hoe zij (in
bestuursorganisatorisch opzicht) is vormgegeven; het betreft dus in belangrijke mate een
beschrijving van de regels die bij of krachtens de Wot zijn gegeven. Na die beschrijving
kan worden getoetst of de vormgeving en taakstelling van de inspectie voldoen aan het in
de vierde deelvraag omschreven kader.

Het sluitstuk van de sturing wordt gevormd door de sancties. De zesde deelvraag betreft
de vraag wat het constitutionele recht ten aanzien van het sanctiestelsel voorschrijft. Ook
hierin komt tot uitdrukking dat het constitutionele recht enerzijds verlangt dat de wetgever
een effectief sanctiestelsel in het leven roept (om de belangen van onderwijsvragers te
beschermen), maar anderzijds allerlei beperkingen daaraan stelt, teneinde de onderwijs-
aanbieders tegen een al te indringend optredende overheid te beschermen.

Dit kader wordt vervolgens toegepast op de sancties die het onderwijsrecht voorschrijft.
Ook hier wordt dus eerst een beschrijving gegeven van demogelijke sancties, waarnawordt
besproken in welke mate dit stelsel voldoet aan het constitutionele kader.

1.3 Relevantie van het onderzoek

1.3.1 Maatschappelijke relevantie

Bovenstaande casus tonen aan dat de vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen
voortdurend in het middelpunt van de belangstelling staan. Die belangstelling gaat zelfs
zo ver, dat er debat wordt gevoerd over de vraag of art. 23 Grondwet in zijn huidige vorm
nog wel houdbaar is. Het is om die reden van groot maatschappelijk belang dat duidelijk
wordt wat de constitutioneelrechtelijke grenzen aan vaststelling en handhaving van
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deugdelijkheidseisen zijn. Alleenmet die informatie kan immers een goed oordeel worden
gevormd over de vraag of art. 23 Grondwet moet worden aangepast of zelfs afgeschaft.

Verder kan erop worden gewezen dat het debat over het primaat van de wet en over
de rol van de inspectie nog altijd in beweging is. Op 1 juli 2017 is in werking getreden de
Wet doeltreffender regeling van onderwijstoezicht (een initiatief van kamerlid Bisschop).
Die wet is voortgekomen uit een behoefte om recht te doen aan het primaat van de wet en
om een nieuwe balans te vinden in de taakuitoefening van de inspectie en de invloed vanuit
andere overheidsorganen.24 Zo is de stimulerende taak (waarover in hoofdstuk 6 meer) in
omvang teruggebracht en is op verschillende punten de invloed vanuit de politiek versterkt.
Ook het sanctiestelsel is in beweging, getuige de hierboven aangehaalde brief hierover en
het conceptwetsvoorstel tot de uitbreiding daarvan. Het betreft kortom onderwerpen
waarover het politieke enmaatschappelijk debat volop gaande is. Een constitutioneelrech-
telijke analyse kan aan dat debat een bijdrage leveren.

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie

In de wetenschappelijke literatuur is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het
primaat van de wet, ook buiten het onderwijsrecht. Die literatuur zal in dit onderzoek ook
aan de orde komen.Voor nu volstaat een verwijzing naar het themanummer vanRegelMaat
hierover. Verhey en Aal stellen daarin dat wetgeving in een steeds kortere tijd achterhaald
lijkt te zijn en dus aan herziening toe is, zodat de wetgever op zoek gaat naar nieuwe
methoden omwetgeving toekomstbestendig temaken: kaderwetgeving, experimenteerbe-
palingen en delegatie aan zelfstandige bestuursorganen.25 Een en ander maakt dat het tijd
is voor herbezinning op het primaat van dewet. Ook aan die discussie beoogt dit onderzoek
een bijdrage te leveren, door, als gezegd, tot een toetsingskader te komen dat de wetgever
kan gebruiken bij het nemen van delegatiebeslissingen.

Aan het toezicht door en andere taken van de inspectie is in de onderwijsrechtelijke
literatuur vooral ten tijde van de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht (in 2002)
aandacht besteed. Die aandacht spitste zich met name toe op de omvang van de stimule-
rende taak van de inspectie.26 onderwijsinstellingen, heeft echter nooit doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht herleefde die aandacht.27 Een brede doordenking van
álle taken met betrekking tot onderwijsinstellingen, heeft echter nooit plaatsgevonden,
zeker niet vanuit constitutioneelrechtelijk perspectief. Dergelijke wetenschappelijke litera-

24 Zie Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 3, p. 7.
25 Verhey & Aal 2017.
26 Bijvoorbeeld Koekkoek 2001, Eijlander & Zoontjens 2002.
27 Bijvoorbeeld Zoontjens 2015.
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tuur is er wel met betrekking tot het markttoezicht en het milieurecht.28 In zoverre vult
dit onderzoek dus een gat in de onderwijsrechtelijke literatuur op. Daarbij draagt het
onderzoek ook bij aan de bredere staatsrechtelijke discussie over de vraag wat de correcte
positionering en taakstelling van toezichthouders dient te zijn. Zoals aangegeven wordt
in dit onderzoek op die discussie ook ingegaan en wordt daarin een eigen standpunt
ingenomen.

Wat het sanctiestelsel betreft, heeft de wetenschap zich vooral bezig gehouden met de
aanwijzing, die deminister ingeval vanwanbeheer aan een onderwijsinstelling kan geven29

enmet de verhouding van de bekostigingssancties tot de Awb.30 Voor het overige beperken
de verhandelingen zich tot descriptie. Een constitutioneel perspectief op het geheel van
het stelsel van sancties, waarin de sancties ook in hun onderlinge verband kunnen worden
beschouwd, ontbreekt. Daarin voorziet dit onderzoek.

1.4 Methode

Dit onderzoek is van klassiek-juridische aard. De onderzoeksvragen worden derhalve
beantwoord aan de hand van een studie van regelgeving, parlementaire geschiedenis,
rapporten van adviesorganen (zoals deOnderwijsraad), literatuur en jurisprudentie. Gezien
de constitutioneelrechtelijke insteek van het onderzoek en het feit dat Nederland nog altijd
geen constitutionele toetsing kent, wordt jurisprudentie maar in beperkte mate besproken.

Alle deelvragen kennen een descriptief en een normatief element. Het descriptieve
element betreft de beschrijving van het recht zoals dat uit bovengenoemde bronnen volgt.
Niet altijd zal deze beschrijving voldoende zijn om een antwoord te geven op de deelvraag,
omdat het uitgangspunt van het onderzoek het spanningsveld tussen de verplichte over-
heidszorg voor het onderwijs en de onderwijsvrijheid is. Dergelijke (soms) botsende uit-
gangspunten leveren immers juist discussie en vaagheid over de betekenis van het recht
op. Voor zover daarvan sprake is, wordt getracht die discussie te beslechten door de
houdbaarheid van verschillende mogelijke standpunten te wegen door middel van een
beoordeling van de verschillende argumenten daarvoor of -tegen. Die weging zal op twee
niveaus plaatsvinden. Ten eerste moeten knopen worden doorgehakt om de betekenis van
het theoretische (constitutionele) kader duidelijk te maken. Die verduidelijking kan echter
niet alle vaagheid uit het theoretische kader wegnemen, zodat ook bij de toepassing van
het kader op de onderwijsregelgeving nog verschillend kan worden gedacht over de vraag
of deze voldoet aan het geformuleerde kader. Ook in zoverre zullen dusmeningsverschillen

28 Bijvoorbeeld Verheij & Verhey 2005, Aelen 2014 en Stoové & Biezeveld 2014.
29 Bijvoorbeeld Huisman & Overes 2014 en Nolen 2017, p. 332 e.v.
30 Tijbosch 2011 en De Boer e.a. 2014.
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moeten worden beslecht en zullen normatieve uitspraken moeten worden gedaan. Die
uitspraken monden uit in aanbevelingen tot verbetering van de wetgeving.

1.5 Opbouw

Vrijwel iedere deelvraag wordt in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. Alleen de zesde
en zevende deelvraag worden in één hoofdstuk besproken. De bespreking van het consti-
tutionele kader van dat hoofdstuk kan namelijk kort blijven, omdat dit voor een groot deel
overlapt met de kaders uit andere hoofdstukken. Een en ander levert de volgende opbouw
op:
1. Welke grenzen stelt art. 23 Grondwet aan de inhoud van deugdelijkheidseisen?

(hoofdstuk 2)
2. Welke formele eisen stelt art. 23 Grondwet aan deugdelijkheidseisen? (hoofdstuk 3)
3. Hoe verhoudt de delegatiepraktijk van de onderwijswetgever zich tot het primaat van

de wet? (hoofdstuk 4)
4. Welk kader geeft het constitutionele recht voor het toezicht? (hoofdstuk 5)
5. Hoe verhouden de taakstelling en vormgeving van de onderwijsinspectie zich tot dit

kader? (hoofdstuk 6)
6. Welk kader geeft het constitutionele recht voor het onderwijsrechtelijke sanctiestelsel?

(hoofdstuk 7)
7. Hoe verhoudt het onderwijsrechtelijke sanctiestelsel zich tot dit kader? (hoofdstuk 7)

Afgesloten wordt met een conclusie (hoofdstuk 8), waarin de onderzoeksvraag wordt
beantwoord.
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2 De onderwi jsvr i jheid en de

beperkingsclausules van artikel

23 Grondwet

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk dient ertoe te verkennen welke grenzen art. 23 Grondwet aan de inhoud
van de deugdelijkheidseisen stelt. In § 2.2 wordt een kort overzicht van art. 23 Grondwet
(voor zover relevant) gegeven. Daarna wordt de betekenis van deze bepaling verder uitge-
diept. Daartoe wordt eerst ingegaan op de ruimte die de wetgever heeft bij het bepalen van
de betekenis van art. 23Grondwet doormiddel van interpretatie (§ 2.3). Vervolgensworden
de grenzen van deze interpretatieruimte bepaald door voor zover mogelijk de relevante
begrippen uit art. 23 Grondwet van een definitie te voorzien. Dit geschiedt door toepassing
van de juridische interpretatiemethodes.1 Eerst wordt bepaald wat de reikwijdte is van het
klassieke grondrecht van de vrijheid van onderwijs (§ 2.4). Vervolgens wordt besproken
welke beperkingen daarop mogen worden aangebracht (§ 2.5). Die beperkingen kunnen
ten eerste bestaan in zogeheten algemene beperkingen, dat wil zeggen: beperkingen die
niet specifiek worden gegeven met het oog op de regulering van het onderwijs.2 Dit is een
omvangrijke categorie. Denk bijvoorbeeld aan bouwvoorschriften, aan strafbepalingen
met betrekking tot haatzaaien3 of aan de sluiting van scholen in verbandmet de bestrijding
van het COVID-19 virus.4 Opde algemene beperkingenwordt hierna niet verder ingegaan,
nu dit onderzoek zich richt op de vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen.
De onderwijsvrijheid kan ten tweede worden beperkt door bijzondere beperkingen, die
specifiek met het oog op de regulering van het onderwijs worden gegeven. Deze moeten,
anders dan de algemene beperkingen, wel herleidbaar zijn tot een van de beperkingsgrond-
slagen van art. 23 Grondwet. Is dat niet het geval, dan zijn ze niet toelaatbaar. Om te
bepalenwelke bijzondere beperkingenmogenworden aangebracht, wordt onderzochtwat
de betekenis is van de specifieke beperkingsgrondslagen in art. 23 Grondwet, dus van de

1 Wat demethode betreft dient hier teworden opgemerkt dat de benodigde informatie omdewetshistorische
interpretatiemethode toe te passen, zal worden verkregen uit secundaire bronnen, waarin reeds uitgebreid
onderzoek is verricht naar de visie van de grondwetgever op artikel 23 Grondwet. Dit is niet de plaats om
dergelijk onderzoek opnieuw te verrichten.

2 Zie Vermeulen 1999, p. 26 e.v.
3 Art. 137d Sr.
4 Zie de voorlichting van de Raad van State d.d. 7 mei 2020, W04.20.0139/I/Vo, p. 23.
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begrippen “zedelijkheid en bekwaamheid der onderwijzers”, “toezicht” en “deugdelijkheid”.
Blijken zal dat deze termen uit art. 23 Grondwet een aanzienlijk open einde hebben. Des-
alniettemin wordt door deze bespreking duidelijker waar de vrijheid van onderwijs op ziet
en met het oog waarop deze mag worden beperkt.

Daarmee is echter nog niet de vraag beantwoord hoe ver deze beperkingen mogen
gaan.Het enkele feit dat een bepaalde beoogde bijzondere beperking binnen (bijvoorbeeld)
het begrip “deugdelijkheid” valt, betekent nog niet dat deze beperking ook mag worden
gesteld. Beperkingen moeten namelijk voldoen aan het noodzakelijkheidsvereiste, dat wil
zeggen: er moet voldoende rechtvaardiging zijn voor de inbreuk op de onderwijsvrijheid.
Om te bepalen of dergelijke rechtvaardiging er is, moet de wetgever een belangenafweging
verrichten. Dit hoofdstuk gaat op deze belangenafweging in door de beginselen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit te bespreken (§ 2.6). Afgesloten wordt met een conclusie
(§ 2.7).

Behalve dat dit hoofdstuk noodzakelijk is ter beantwoording van de eerste deelvraag van
dit onderzoek, waarmee het bestaansrecht ervan reeds gegeven is, zijn er twee aanvullende
redenen voor deze bespreking. In de eerste plaats zal dit onderzoek vanzelfsprekend veel-
vuldig gebruikmaken van termen uit art. 23 Grondwet. Die termen zullen niet voor iedere
lezer gesneden koek zijn. Dit hoofdstuk zal de niet-doorgewinterde onderwijsrechtbeoefe-
naars dus helpen de rest van het onderzoek beter te begrijpen en in context te plaatsen. In
de tweede plaats onderstreept dit hoofdstuk het belang van de formele garantie van art.
23Grondwet tegen ongeoorloofde inbreuken op de onderwijsvrijheid (het legaliteitsbegin-
sel), omdat de materiële garanties een zekere mate van vrijheid aan de wetgever laten om
te bepalen of een inbreuk op de onderwijsvrijheid binnen de grondwettelijke kaders is
toegelaten.

2.2 Overzicht

Art. 23 Grondwet bevat de constitutionele kaders voor de overheidssturing van de deug-
delijkheid van het onderwijs. De in het tweede lid neergelegde vrijheid van onderwijs, die
traditioneel wordt opgedeeld in de vrijheid van oprichting (ook wel: stichting), richting
en inrichting, garandeert een overheidsvrije ruimte. Deze materiële garantie is relatief. Zij
kan door de wetgever worden beperkt.5

Art. 23Grondwet geeft twee beperkingsclausules. In het tweede lidworden de algemene
deugdelijkheidseisen genoemd.6 Dit zijn eisen die zien op het toezicht en het onderzoek

5 Het woord “beperking” wordt hier in gelijke zin gebruikt als in Burkens 1971. Vgl. Mentink 1989, p. 35.
6 Onderwijsraad 2002, p. 23.
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naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven. Zij kunnen aan alle
onderwijsinstellingen worden opgelegd, ongeacht of deze instellingen door de overheid
worden bekostigd of niet.

Voor het bekostigde onderwijs geldt dat ook speciale deugdelijkheidseisen kunnen
worden gesteld. Deze mogen echter geen inbreuk maken op de vrijheid van richting van
het bijzonder onderwijs (vijfde lid), waar onder andere onder valt de vrijheid betreffende
de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers (zesde lid). Het bijzondere,
leerplichtige onderwijs (deGrondwet gebruikt de term algemeen vormend lager onderwijs)7

dat aan deze deugdelijkheidseisen voldoet krijgt bekostiging naar dezelfde maatstaf als het
openbaar onderwijs (zevende lid). Deze financiële gelijkstelling is doorgetrokken naar de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, en het hoger
onderwijs, hoewel art. 23 Grondwet daartoe niet verplicht.8

De mogelijke (bijzondere) beperkingen zijn dus geclausuleerd naar doelstelling: enkel
beperkingen ten behoeve van het toezicht, bekwaamheid en zedelijkheid van hen die
onderwijs geven, en ten behoeve van de deugdelijkheid van het onderwijs zijn toegelaten.9

Art. 23 Grondwet bevat verder een formele garantie tegen overheidsinmenging. De
eisen van deugdelijkheid mogen slechts bij wet worden gesteld. Dit legaliteitsbeginsel is
evenmin absoluut: delegatie is onder voorwaarden mogelijk. In dit verband moet worden
opgemerkt dat de gebruikelijke grondwettelijke delegatieterminologie niet van toepassing
is op art. 23 Grondwet, daar deze bepaling buiten de grondwetsherziening van 1983 is
gehouden.10 Hier is derhalve sprake van een clausulering van de beperkingen naar compe-
tent orgaan.11 In beginsel mag slechts de wetgever beperkingen aanbrengen. Delegatie is,
als gezegd, onder omstandigheden toegestaan.

Deze beperkingsmogelijkheden zijn de instrumentenwaarmee de overheid kan voldoen
aan de opdracht die art. 23 lid 1 Grondwet aan haar oplegt: om aanhoudende zorg voor
het onderwijs te betrachten.

2.3 Interpretatiemethoden

Omte bepalenwat de reikwijdte van de –hierboven kort geschetste – vrijheid van onderwijs
en van de mogelijke beperkingen daarop is, moet eerst worden bepaald wat de inhoud van
dit grondrecht is; bepaald moet dus worden waarop het grondrecht van toepassing is.12

7 Onderwijsraad 2002, p. 18.
8 Mentink & Vermeulen 2011, p. 105 en Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 3.2.
9 Burkens 1971, p. 57 e.v. en Mentink 1989, p. 37 e.v.
10 Kamerstukken II 1982-1983, 17 450, nr. 5, p. 4. Mentink & Vermeulen 2011, p. 27.
11 Burkens 1971, p. 41 e.v.
12 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 140.
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Wat dient te worden verstaan onder de termen “onderwijs”, “oprichting”, “inrichting”, en
“richting”? Om vervolgens na te kunnen gaan welke beperkingen kunnen worden aange-
bracht op het object van dit grondrecht, zijn definities nodig van de doelstellingsclausules
van art. 23 Grondwet. Dus wat betekenen “toezicht”, “onderzoek naar de bekwaamheid
en zedelijkheid”13 en “deugdelijkheid”?14

Zoals al aangegeven zijn de genoemde termen vaag. Tot perfect sluitende definities
wordt hieronder dan ook niet gekomen. Dat is ook de bedoeling van de grondwetgever
geweest: door (half)open normen te hanteren is de wetgever in staat, al naar gelang de
behoefte, een andere invulling te geven aan de begrippen van art. 23 Grondwet.15 Dat
betekent echter niet dat de begrippen uit art. 23 Grondwet geen enkele betekenis zouden
hebben. Er is wel degelijk sprake van begrenzing van de interpretatieruimte van dewetgever.
Voor zover mogelijk wordt die begrenzing hieronder aangegeven. Eerst zal echter worden
ingegaan op deze interpretatieruimte.

Bij de interpretatie van art. 23 Grondwet worden dezelfde methoden gebruikt als bij lagere
wetgeving: de grammaticale, de wetshistorische, de systematische, en de teleologische
interpretatiemethode kunnen behulpzaam zijn bij het achterhalen van de betekenis van
een wettelijke bepaling. De grammaticale methode richt zich op de letterlijke betekenis
van de gebezigdewoorden in een bepaling.Dewetshistorischemethode bepaalt de betekenis
aan de hand vanwat daarover in dewetsgeschiedenis naar voren komt.Met de systematische
methode wordt getracht iets over de betekenis van een bepaling te zeggen door deze in de
context van andere bepalingen te bezien. De teleologische methode, ten slotte, gaat na wat
het doel van de bepaling is en koppelt daar een betekenis aan. Wanneer de interpretatie-
methoden niet leiden tot van elkaar verschillende betekenissen, is er geen interpretatie-
ruimte: de betekenis van de bepaling is dan duidelijk.16 Daarmee is niet gezegd dat de
toepassing van de bepaling in concreto altijd eenvoudig zal zijn, aangezien zich kwalifica-
tievraagstukken kunnen voordoen. Van interpretatieruimte is wel sprake als toepassing
van de verschillendemethoden leidt tot twee ofmeermogelijke betekenissen. Er is namelijk
geen absolute rangorde tussen de methoden. Of voor de ene of de andere betekenis wordt
gekozen is derhalve een kwestie van persoonlijke voorkeur.17 Bij onduidelijkheid van een
bepaling kan overigens geen betekenis worden toegekend die niet wordt ondersteund door

13 Mentink noemt het toezicht en bekwaamheid en zedelijkheid overigens afgeleiden van het begrip deugde-
lijkheid. Mentink 1989, p. 38.

14 De clausulering naar competent orgaan betreft de legaliteitseis. Deze komt aan de orde in het volgende
hoofdstuk.

15 Onderwijsraad 2012, p. 20.
16 Groenewegen 2006, p. 40.
17 Zie uitgebreid over de interpretatiemethoden, de rangorde daarvan, en rechtsvorming door de rechter bij

interpretatie, Groenewegen 2006 o.a. op p. 43. Zie verder Storimans 1984, p. 18, Onderwijsraad 2002, p. 19
en Onderwijsraad 2012, p. 76-77.
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een van de interpretatiemethoden. Dan is immers geen sprake meer van interpretatie maar
van “invention”.18

Volgens sommige auteurs bestaat er wel een relatieve rangorde tussen de interpretatie-
methoden.19 Zo zou aan de grammaticale en dewetshistorische interpretatiemethode vaker
voorrang worden gegeven dan aan andere methoden. Een relatieve rangorde wordt ook
aangenomen bij de interpretatie van art. 23 Grondwet. Er is een grote voorkeur voor de
historische interpretatiemethode, hetgeen is te verklaren vanuit de bijzondere achtergrond
– de pacificatie – van het artikel.20 De politieke gevoeligheid is kennelijk nog steeds zodanig
dat voor de uitleg van art. 23 Grondwet teruggevallen moet worden op de oorspronkelijke
bedoeling van deGrondwetgever en dus op akkoorden die tot de pacificatie hebben geleid.

Desalniettemin is een kentering waarneembaar, die kan worden verklaard vanuit het
feit dat art. 23Grondwet nietmeer aansluit bij de huidige onderwijspraktijk. Die kentering
blijkt bijvoorbeeld uit het volgende regeringsstandpunt: “De interpretatie van artikel 23
Grondwet is in de loop der tijd gewijzigd. Artikel 23 Grondwet wordt derhalve gelezen en
geïnterpreteerd volgens de op datmoment bestaandemaatschappelijke en politieke kaders.
Dat zal in de toekomst ongetwijfeld ook het geval zijn.”21 Zo lijkt de teleologische interpre-
tatiemethode aan belang te winnen.22 In dit verband wordt ook wel gesproken van een
grotere nadruk op de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet bij de interpretatie van
deze bepaling. Zie daarover uitgebreider § 3.5.

Door deOnderwijsraad is voorgesteld omhet in internationale verdragen23 vastgelegde
recht op onderwijs meer nadrukkelijk aan het interpretatiekader van art. 23 Grondwet toe
te voegen.24 DeOnderwijsraadmaakt niet expliciet duidelijk hoe dit voorstel zijn doorwer-
king zou moeten krijgen bij de juridische methode van interpretatie van art. 23 Grondwet.
Het meest voor de hand lijkt te liggen dat het recht op onderwijs via een teleologische
interpretatie zijn doorwerking in de betekenis van art. 23 Grondwet krijgt. Het recht op
(goed) onderwijs kan immers ook als doel van art. 23 Grondwet worden verondersteld,
via de zorgplicht van de overheid (eerste lid). Zie ook de memorie van toelichting bij het
voorstel van de Grondwet van 1848: met het billijk toezicht kan de staat zijn recht om voor
de ontwikkeling der jeugd te zorgen uitoefenen.25 Dat het recht op onderwijs ook als doel
van art. 23Grondwet kanworden gezien volgt ook uit het eerdergenoemde regeringsstand-

18 Onderwijsraad 2002, p. 20.
19 Zie voor een overzicht en voor de vraag of de door deze auteurs aangedragen verklaring voor deze relatieve

rangorde overtuigt: Groenewegen 2006, p. 190-192.
20 Onderwijsraad 2002, p. 19, Mentink & Vermeulen 2011, p. 33 en Onderwijsraad 2012, p. 77.
21 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 9, p. 18.
22 Mentink & Vermeulen 2011, p. 34 en Onderwijsraad 2012, p. 77.
23 Zie art. 14 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 2 EP EVRM, art. 13 IVESCR, art. 28

en 29 IVRK.
24 Onderwijsraad 2012, p. 86.
25 Belinfante 1848, p. 391.
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punt: “De leden vragen vervolgens waaromde regering inbreukmaakt op de institutionele
vrijheid van artikel 23 Grondwet door een beroep op een subjectief recht uit een interna-
tionaal verdrag. Zoals hiervoor al is aangegeven ziet de regering de voorgestelde bekosti-
gingsvoorwaarden over minimum leerresultaten niet als een inbreuk op artikel 23
Grondwet, maar juist als een verantwoordelijkheid voortvloeiend uit genoemd artikel. De
door deze leden bedoelde verdragen (IVESCR en IVRK) zijn in dememorie van toelichting
genoemdom te illustreren dat ook internationaal deze verantwoordelijkheid vande overheid
wordt erkend.”26

De wetgever kan, als gezegd, bij een onduidelijke betekenis, door toepassing van
genoemde interpretatiemethoden duidelijkheid scheppen.Wanneer interpretatiemethoden
op verschillende betekenissen wijzen, heeft de wetgever het laatste woord. Anders gezegd:
de wetgever heeft het primaat bij de uitleg van art. 23 Grondwet.27 De rechter kan immers
geen bepaalde interpretatie aan de wetgever opleggen, vanwege het toetsingsverbod van
art. 120 Grondwet.28 Gelet op het voorgaande is de vrijheid van de wetgever bij de interpre-
tatie van art. 23 Grondwet groot. De geldende betekenis kan dan ook slechts volledig
worden achterhaald door te achterhalen welke interpretaties de wetgever als leidend heeft
aangemerkt door een studie van de wetgeving. Daarmee is, nogmaals, niet gezegd dat de
wetgever absolute vrijheid heeft: er zijn wel degelijk grenzen aan diens interpretatieruimte.
Op die grenzen wordt hierna ingegaan door een bespreking van het relevante begrippen-
kader van art. 23 Grondwet.

2.4 Inhoud van het grondrecht

2.4.1 Onderwijs

Het begrip “onderwijs” komt in verschillende betekenissen voor in art. 23 Grondwet. In
het tweede lid treft men onderwijs in de algemene betekenis daarvan aan. Het gaat dan
om het systematisch aanleren en georganiseerd (doen) overbrengen van kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen.29 Ook schaatsles valt hier bijvoorbeeld onder.30 Activiteiten
dieworden verricht door ondersteuningsinstellingen, zoals schoolbegeleiding ennascholing,
vallen evenwel buiten het begrip onderwijs.31 Het moet derhalve gaan om het onderwijs
zelf, niet over middelen die aan het onderwijs ondersteunend zijn. Het leerproces dient

26 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 9, p. 18.
27 Onderwijsraad 2002, p. 88.
28 Onderwijsraad 2002, p. 19 en p. 88, Mentink & Vermeulen 2011, p. 32 en Onderwijsraad 2012, p. 20-21.
29 Mentink & Vermeulen 2011, p. 38.
30 Pres. Rb. Leeuwarden 8 december 1995, KG 1996, 36.
31 ARRvS 16 mei 1990, NTOR 1991, p. 133-135.
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wel gestuurd te worden en op gestructureerde wijze plaats te vinden om van onderwijs te
kunnen spreken.32 “Iederwijs” kan om die reden niet als onderwijs worden aangemerkt,
aangezien leerlingen in datmodel zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun opleiding,
beslissingen worden genomen door leerlingen en personeel gezamenlijk, er geen verplicht
curriculum is en de leerlingen geheel vrij zijn te doen wat ze willen.

Het begrip onderwijs van het tweede lid ziet aldus op het primaire onderwijsproces33,
maar ook op het doen geven van onderwijs (bijvoorbeeld in een instelling), derhalve ook
op de organisatie die daarbij komt kijken. Men zou kunnen zeggen dat het tweede lid res-
pectievelijk het micro- en het mesoniveau bestrijkt.34 Het macroniveau (het stelselniveau)
valt hier niet onder. Dat ligt ook niet voor de hand, aangezien het tweede lid rechten toekent
aan individuen en instellingen. Zij zijn de dragers van de onderwijsvrijheid.35

Onderwijs in de zin van het eerste lid, waarin aan de regering de opdracht wordt
gegeven om zorg te dragen voor het onderwijs, omvat dit micro- en mesoniveau, maar
kan tevens worden geacht te slaan op het macroniveau (stelselniveau).36

Het achtste lid betreft de jaarlijkse verslaglegging aan de Staten-Generaal. Naar de aard
der zaak wordt met (de staat van) het onderwijs in dit artikellid onderwijs op stelselniveau
bedoeld.37

Het woord onderwijs komt op meer plaatsen in het Grondwetsartikel voor. Op die
plaatsen ligt veelal de nadruk op het soort of de (beheers)vorm van het onderwijs, zoals
“algemeen vormend lager onderwijs”, of “openbaar onderwijs”. In sommige gevallen doelt
de Grondwetgever op een combinatie van meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld een com-
binatie van de vorm van het onderwijs en het primaire onderwijsproces. Zie bijvoorbeeld
het vierde lid, voor zover daarin wordt gesproken over “openbaar algemeen vormend lager
onderwijs”.38

2.4.2 Oprichting, inrichting en richting

In het bovenstaande is aangegeven wat onderwijs in de zin van het tweede lid van art. 23
Grondwet inhoudt. Dit onderwijs is, blijkens dit artikellid, “vrij”. Aangezienmet onderwijs

32 Vgl. ABRvS 20 juli 2011, AB 2012, 23 m. nt. C.W. Noorlander (De Koers).
33 In de woorden van de grondwetgever van 1848: “[h]et regt voor elk (…) om vrijelijk zijne kundigheden

aan anderen mede te deelen.”; Belinfante 1848, p. 290.
34 Vgl. Mentink & Vermeulen 2011, p. 37.
35 Mentink & Vermeulen 2011, p. 67.
36 Vgl. Zoontjens 2003, p. 12.
37 Mentink & Vermeulen 2011, p. 39 en Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 3.1.
38 Mentink & Vermeulen 2011, p. 38.
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wordt bedoeld het geven en het doen geven van onderwijs39, wordt onder deze vrijheid
traditiegetrouw geschaard de vrijheid om een school op te richten of te stichten (de vrijheid
van oprichting)40 en de vrijheid om het onderwijs naar eigen goeddunken in te richten,
bijvoorbeeld ten aanzien van de gehanteerde lesmethode, maar ook de organisatie, het
beheer en het bestuur mag naar eigen inzicht worden vormgegeven.41 Dit laatste wordt
voor het bijzonder onderwijs de vrijheid van inrichting genoemd. Hoewel het openbaar
onderwijs “van de overheid” is en derhalve geen drager van de vrijheid van onderwijs kan
zijn42, vloeit uit ongeschreven constitutioneel recht voort dat deze toch een bepaalde vrijheid
heeft bij de inrichting van het onderwijs. Men spreekt in dat geval van pedagogische
autonomie.43

Naast deze twee deelvrijhedenwordt een derde deelvrijheid onderscheiden: de vrijheid
van richting; de vrijheid om levensbeschouwelijke en godsdienstige opvattingen aan het
onderwijs ten grondslag te leggen. De vrijheid van richting komt tot uitdrukking door
middel van oprichting en inrichting van het onderwijs en geniet bijzondere bescherming.44

Deze vrijheden worden geacht van principiële waarde te zijn omdat zij ouders in staat
stellen hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden en om vrij ideeën uit te wisselen.45

Zijwordt daarnaast ook als nuttig beschouwd.Naar gangbare opvattingen draagt autonomie
van onderwijsinstellingen namelijk bij aan de onderwijskwaliteit.46 In zoverre is de
onderwijsvrijheid dus ook een functioneel grondrecht.47

Hieronder worden de begrippen oprichting, inrichting, en richting achtereenvolgens
besproken.

Het begrip oprichting wordt veelal gedefinieerd door middel van de vaststelling dat deze
vrijheid inhoudt dat het een ieder vrij staat om een onderwijsinstelling te stichten; derhalve
dat deze deelvrijheid verhindert dat een toestemming van de overheid nodig is voor de
stichting van een school, zoals op basis van art. 12 Schoolwet 1806 het geval was tot 1848
(toende onderwijsvrijheid grondwettelijkwerd verankerd). Akkermans schrijft bijvoorbeeld
dat de vrijheid van oprichting inhoudt “de vrijheid om een school te stichten en daar

39 Het is dus zowel een individueel als een collectief grondrecht; het komt toe aan een enkele persoon die
onderwijs geeft of een onderwijsinstelling wenst op te richten, maar ook aan de entiteit die een onderwijs-
instelling in stand houdt. Zie Mentink & Vermeulen 2011, p. 51.

40 Mentink & Vermeulen 2011, p. 53.
41 Mentink & Vermeulen 2011, p. 63.
42 Mentink & Vermeulen 2011, p. 52, voetnoot 118.
43 Zoontjens 2003a, p. 29 en Onderwijsraad 2012, p. 20. Zie overigens ook Storimans 2012, p. 12-13, die pleit

voor een verankering van dit ongeschreven constitutionele recht in de Grondwet.
44 Kamerstukken II 1976-1977, 13 874, nr. 6, p 24. Akkermans 1980, p. 33 en Mentink & Vermeulen 2011,

p. 63.
45 Philipsen 2017, p. 19-20.
46 Onderwijsraad 2019, p. 50.
47 Zoontjens 2019a, p. 27-28.

34

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



onderwijs plaats te laten vinden”.48 Preciezere definities zijn in literatuur ofwetsgeschiedenis
niet aan te treffen. Dat leidt niet tot problemen, aangezien kennelijk veelal duidelijk is
wanneer de oprichtingsvrijheid in het geding is. Philipsen stelt bijvoorbeeld wel dat het
onbelangrijk is precies aan te geven wanneer de fase van stichting (waarin er nog geen
school is) eindigt en de fase van inrichting (waarin er wel een school is) begint omdat dat
niet van belang is voor het beschermingsniveau dat art. 23 Grondwet, maar maakt niet
duidelijk wanneer de fase van stichting begint.49 De vrijheid van oprichting is, gelijk de
andere deelvrijheden, niet absoluut, ze kan worden beperkt.50

Dande inrichting. In zijn advies uit 2012 omschrijft deOnderwijsraad de inrichtingsvrijheid
als “de vrijheid van het schoolbestuur te kiezen voor een bepaalde onderwijskundig-
pedagogische visie, de vrijheid om de eigen huishouding en de bijbehorende organisatie
te regelen, en de vrijheid om het beheer en het bestuur van de school naar eigen inzichten
vorm te geven”.51 Op basis van deze omschrijving kan de indruk ontstaan dat de inrich-
tingsvrijheid slechts ziet op de organisatie van het onderwijs, dus op het meso-niveau.
Daarmee zou de inrichtingsvrijheid echter te beperkt worden opgevat. Op grond van de
definitie van onderwijs art. 23 lid 2 Grondwet (zie boven) valt het micro-niveau ook onder
de vrijheid van inrichting52, hetgeen de Onderwijsraad in zijn omschrijving niet expliciet
genoeg tot uitdrukking brengt.

Een duidelijkere definitie is: de vrijheid van het schoolbestuur te kiezen voor een
bepaalde onderwijskundig-pedagogische visie, de vrijheid om de eigen huishouding en de
bijbehorende organisatie te regelen, en de vrijheid om het beheer en het bestuur van de
school naar eigen inzichten vorm te geven, alsook de vrijheid om daadwerkelijk onderwijs
te (doen) geven. Met deze definitie wordt duidelijk gemaakt dat de vrijheid van inrichting
ziet op het meso- en het microniveau, dus respectievelijk op de organisatie van het
onderwijs en op het primaire onderwijsproces.

Onder richting wordt verstaan de vrijheid om in het onderwijs uitdrukking te geven aan
“een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een welbepaalde godsdienstige overtuiging of
levensbeschouwing”.53 Art. 23 Grondwet geeft een bijzondere bescherming aan onderwijs
dat zijn grondslag in deze richting vindt (zie lid 5 en 6). Overigens kan op basis van de
wetsgeschiedenis goed worden betoogd dat het begrip richting ook pedagogische visies en

48 Akkermans 1980, p. 18.
49 Philipsen 2017, p. 77.
50 Mentink & Vermeulen 2011, p. 53 alsook Philipsen 2017, p. 77.
51 Onderwijsraad 2012, p. 19-20.
52 Zie ookAkkermans 1980, p. 18,Mentink 1989, p. 34-35,Onderwijsraad 2002, p. 26 enMentink&Vermeulen

2011, p. 63.
53 HR 6 juli 2010, NJ 2010, 442, Zie ook Onderwijsraad 2012, p. 19, Onderwijsraad 2002, p. 25-27.
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dergelijke omvat.54 Die interpretatie wordt echter niet door de wetgever (of de doctrine)
aangehangen.

Een bijzondere school komt slechts voor bekostiging in aanmerking indien aan bepaalde
wettelijke normenwordt voldaan (zie bijvoorbeeld art. 73 e.v.Wpo). Daarbij wordt vereist
dat er voldoende animo is voor de betreffende school. Voorheen werd tevens geëist dat de
school van een richting uit moest gaan. Deze richting moest zich in een binnen Nederland
waarneembare beweging openbaren en ook op andere terreinen van het maatschappelijk
leven doorwerken.55 Deze (mede) op richting gebaseerde planning behoort inmiddels tot
het verleden, als gevolg van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.56

In de literatuur wordt aangegeven dat er veel onduidelijkheid is over de reikwijdte van
de vrijheid van richting.57 Deze onduidelijkheid vloeit voort uit het volgende.

Ten eerste: zodra kan worden bevestigd dat een onderwijsinstelling op godsdienst of
levensbeschouwing is gebaseerd, betekent dat nog niet dat alles wat deze school vervolgens
doet ook voortvloeit uit de godsdienst of levensbeschouwing. Welke maatregelen zijn (in
voldoende mate) daartoe te herleiden?

Ten tweede is de reikwijdte onduidelijk omdat de Grondwet niet aangeeft hoe ver de
wetgever in deze vrijheid mag treden. Steeds wanneer de wetgever een beperking wenst te
introduceren, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te worden
genomen.58 Staat de gewenste beperking, gelet op de daarmee te dienen doelen, wel in
verhouding tot de daarmee gepaard gaande inbreuk op de vrijheid van onderwijs? Deze
afwegingmoet plaatsvindenwanneer inbreuken op de inrichting van onderwijsinstellingen
worden gemaakt, ook als die inbreuken niets met de richting van doen hebben. Naar mate
de inbreuk op de inrichting echter dichter bij de kern van de richting komt, worden er
zwaardere eisen aan de belangenafweging gesteld: de met de maatregel te dienen doelen
dienen zwaarwegender te zijn om een dergelijke inbreuk te rechtvaardigen. Waar deze
kern van de richting ligt, maakt de Grondwet niet duidelijk. Zo stelt de Grondwet wel dat
bij het stellen van speciale deugdelijkheidseisen “met name” de vrijheid van keuze der
leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers (voor zover deze op richting is terug te
voeren)moetenworden gerespecteerd,maar hiermee is slechts gezegd dat deze onderdelen
van de inrichting van het bijzonder onderwijs – voor zover zij uitdrukking geven aan de
richting – een bijzondere bescherming genieten, niet dat zij altijd onaantastbaar zijn.

54 Huisman e.a. 2011, p. 28: “Met anderewoorden, blijkens de bedoeling van de oorspronkelijke grondwetgever
en wetgever dient ‘richting’ als een open begrip te worden verstaan, zonder overheidsinmenging bij de
keuze van de (opvoedkundige) grondslag van de bijzondere school.”

55 Onderwijsraad 2010, p. 10, ABRvS 26 januari 1999, AB 1999, 235 m. nt. BPV.
56 Wet van 20 mei 2020, Stb. 2020, 160.
57 Akkermans 1980, p. 53 en Mentink & Vermeulen 2011, p. 57.
58 Zie daarover ook Mentink 1989, p. 40 en Onderwijsraad 2002, p. 61. Ook dient de eis van een deugdelijke

motivering in acht te worden genomen, zie Mentink 1989, p. 209.
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Bovendien is de opsomming van het zesde lid niet uitputtend, zoals blijkt uit de woorden
“met name”.

Het gewicht van het belang dat tegenover de door de wetgever gewenste beperking
staat, kan derhalve in drie globale categorieën – op een glijdende schaal van licht naar
zwaar – worden ingedeeld: inrichting die niet raakt aan de richting, inrichting die raakt
aan de richting, en de kern van de richting. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om
bekwaamheidseisen te stellen aan docenten (eerste categorie), en aan godsdienstdocenten
(tweede categorie), zolang die eisen maar geen vergaande inhoudelijke bemoeienis met de
te behandelen materie opleveren (derde categorie).59

In de literatuur en de wetsgeschiedenis wordt de hierboven gegeven driedeling niet
altijd even helder gemaakt. Somswordt namelijk beweerd dat de richting een overheidsvrije
ruimte betreft. Dat is te kort door de bocht. Een dergelijke bewering impliceert ten onrechte
dat de overheid zich op geen enkele wijze mag bemoeien met alles wat met de richting van
de school te maken heeft. Ik geef een aantal voorbeelden.

Vermeulen schrijft dat de wetgever “van de vrijheid van richting af [dient] te blijven”,
waarmee wordt geïmpliceerd dat de vrijheid van richting absoluut zou zijn.60 De Onder-
wijsraad stelt iets soortgelijks in 2002: “Het is de wetgever verboden te treden in de kern
van de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van richting (…)”.61 In hetzelfde rapport neemt
de Onderwijsraad echter ook een ander standpunt in: “de wetgever is niet bevoegd eisen
van deugdelijkheid te stellen die een wezenlijke beperking vormen ter zake van het eigen
godsdienstige of levensbeschouwelijke karakter van deze tak van onderwijs. (…) zo is de
wetgever onder meer onbevoegd eisen te stellen die de op de richting gebaseerde keuze
van de leermiddelen en de aanstelling van docentenmin ofmeer ingrijpend beperken (…)”62

[mijn cursiveringen, JADB].
Een betere uitdrukking van de reikwijdte van de vrijheid van richting is aan te treffen

bij de Onderwijsraad in 2012: “Die laatste vrijheid [van richting] vormt de kernvrijheid:
daar mag de overheid ten principale niet in treden”63 [mijn cursivering, JADB]. Ook de
regering stelt dat van een absoluut recht geen sprake kan zijn:

“De Grondwet geeft aan de wetgever de opdracht met inachtneming van de
vrijheid van richting voorwaarden te stellen aan de inrichting en de functione-
ring van het uit de overheidskassen bekostigde onderwijs. Op grond daarvan

59 Zie voor dit voorbeeld de Wet beroepen in het onderwijs (Wet van 30 juni 2004, Stb. 2004, 344) en de dis-
cussie dienaangaande inKamerstukken I 2003-2004, 28 088, nr. C, p. 15. Het voorbeeldwordt ook besproken
in Mentink & Vermeulen 2011, p. 81.

60 Vermeulen 2003, p. 219.
61 Onderwijsraad 2002, p. 26.
62 Onderwijsraad 2002, p. 23.
63 Onderwijsraad 2012, p. 20.
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dient de wetgever te verzekeren, dat aan allen op doelmatige wijze de gelegen-
heidwordt geboden naar aard en niveau die kennis en vaardigheden te verwer-
ven, die (…) nodig zijn. De beide opdrachten in onderling verband bezien,
maken duidelijk dat er van een absolute vrijheid geen sprake kan zijn.”64

De vrijheid van richting is derhalve niet absoluut: zij kanworden beperkt door dewetgever,
al geniet zij wel bijzondere bescherming. De wetgever zal dus behoedzaamheid moeten
betrachten bij het invoeren van beperkingen die de vrijheid van richting raken.65 Dat geldt
zeker waar het gaat om beperkingen die de kern van de richting raken – die zullen alleen
zijn toegestaan indien daarmee een zeer zwaarwegend algemeen belang kanwordt gediend.
Zulke zwaarwegende belangen kunnen bijvoorbeeld bestaan in de handhaving van de
constitutionele orde, zo vloeit ook voort uit het advies van de Raad van Statemet betrekking
tot het wetsvoorstel tot verduidelijking van de burgerschapsopdracht, waarin hij aangeeft
dat artikel 23Grondwet in de context van de constitutionele ordemoet worden beschouwd
en geïnterpreteerd.66 Daaruit leidt hij af dat de vrijheid van onderwijs niet zo ver kan gaan
dat deze bescherming biedt om de constitutionele orde uit te hollen, dat andere vrijheden
bij de interpretatie van de vrijheid van onderwijs steeds in het oog moeten worden
gehouden en dat van scholen gevergd mag worden dat zij een positieve bijdrage aan het
in stand houden van de democratische rechtsstaat leveren.

2.5 De beperkingsclausules

Volgens art. 23 Grondwet kan de vrijheid van onderwijs op twee wijzen worden beperkt:
via de algemene deugdelijkheidseisen van het tweede lid (beperkingen in het belang van
het toezicht en de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers) en de speciale deugde-
lijkheidseisen (ook wel: bekostigingsvoorwaarden67) van het vijfde en het zesde lid. De
begrippen “toezicht”, “onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers”
en “deugdelijkheid” (in de zin van het vijfde en zesde lid) worden hieronder besproken.
Door het geven van definities van deze begrippen kan worden vastgesteld met het oog op
welke doelstellingen de wetgever wel beperkingen mag stellen, en welke doelstellingen
daar dus niet onder vallen. Het enkele feit dat een beperking qua doelstelling is toegelaten,
wil nog niet zeggen dat die beperking ook is geoorloofd. De wetgever dient immers nog

64 Kamerstukken II 1976-1977, 13 874, nr. 3, p. 8-9.
65 Illustratief is in dit verband de discussie over de aanscherping van de burgerschapsopdracht, waarin ten

aanzien van de vraag of de vrijheid van richting niet te veel wordt beperkt, men niet veel verder komt dan
de algemene richtlijn dat de wetgever terughoudendheid dient te betrachten. Onderwijsraad 2018b, p. 7.

66 Kamerstukken II 2019-2020, 35 352, nr. 4, p. 5. Zie over deze problematiek ook Zoontjens 2019, p. 68 e.v.
67 Mentink 1989, p. 204.
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te beoordelen of de beperking, bezien vanuit het proportionaliteits- en subsidiariteits-
beginsel geoorloofd is.68 Op deze beginselen wordt in § 2.6 ingegaan.

2.5.1 Toezicht

Het begrip toezicht omvat in ieder geval “het verzekeren dat het onderwijs voldoet aan de
eisen die de wetgever als verplichting aan het bevoegd gezag heeft opgelegd”.69 Toezicht
in art. 23 lid 2 Grondwet betekent dus minimaal: controleren of aan wettelijke eisen wordt
voldaan en het zo nodig ondernemen van actie, informeel dan wel formeel, door middel
van sancties, om de naleving te verzekeren. Hierover bestaat geen discussie.

De vraag is echter of het begrip toezicht niet ruimer moet worden opgevat, zodat
daaronder ook het stellen van bepaalde inhoudelijke normenmoet worden geschaard. Dat
zou – naast het stellen van speciale deugdelijkheidseisen (zie hierna, § 2.5.3) – een extra
mogelijkheid tot beperking van de onderwijsvrijheid aan (in beginsel) de wetgever bieden.
Mentink en Vermeulen vragen zich bijvoorbeeld af of het begrip toezicht ook zou moeten
worden begrepen als: al het handelen van de inspectie dat is gericht op het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs.70 Opbasis van die uitleg zou dewetgever de inspectiemogen
toestaan om scholen te adviseren, maar ook om inhoudelijke normen te stellen, aangezien
die immers ook gericht kunnen zijn op de verbetering van het onderwijs. Hieronder wordt
verdedigd dat de beperkingsgrond “toezicht” ook het stellen van inhoudelijke normen
omvat, zij het dat deze normen van basale aard dienen te zijn.

Deze uitleg, op grond waarvan de wetgever ook inhoudelijke regels op basis van het
tweede lid mag stellen (waarop vervolgens toezicht in enge zin kan worden gehouden),
kan worden verdedigd vanuit de doelstelling die mede uit het eerste lid voortvloeit: de
overheid dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs.71 Omdat doel te kunnen
bereiken is het noodzakelijk dat niet alleen eisen aan de bekwaamheid en zedelijkheid van
onderwijzers worden gesteld en dat er controle plaatsvindt, maar ook dat er inhoudelijke
regels voor de inrichting van het onderwijs bestaan waarop door de inspectie toezicht
wordt gehouden. De bevoegdheid tot het stellen van deugdelijkheidseisen als bedoeld in
het vijfde lid is niet voldoende om aan die doelstelling tegemoet te komen, aangezien die
bevoegdheid slechts kan worden uitgeoefend ten aanzien van het bekostigde onderwijs.

68 Burkens 1971, p. 139, Onderwijsraad 2002, p. 24.
69 Mentink & Vermeulen 2011, p. 76.
70 Vgl. Mentink & Vermeulen 2011, p. 76.
71 Mentink & Vermeulen 2011, p. 76. De geschiedenis van de totstandkoming van de Grondwet van 1848,

toen het toezicht als beperkingsclausule werd toegevoegd, bevat helaas vrijwel geen informatie over de uitleg
van dit begrip. Zie Gielen 1984, p. 14.
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Deze uitleg sluit aan bij een meer op het in internationale verdragen vastgelegde recht
op onderwijs gestoelde teleologische interpretatie. In § 2.3 kwam aan de orde dat deze, op
de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet gebaseerde interpretatiemethode de laatste
jaren aan invloed heeft gewonnen.72

Er zijn ookwetshistorische argumenten die deze interpretatie ondersteunen.De sociaal-
statelijke kant van art. 23 Grondwet heeft daar immers altijd al in besloten gelegen. Reeds
in de Grondwet van 1814 was bepaald dat de regering zorg diende te dragen voor het
openbaar onderwijs (in 1917 werd het woord “openbaar” geschrapt). Voorts kan erop
worden gewezen dat onder de vigeur van de Grondwet van 1848 op basis van de toezichts-
bepaling al voorschriften aan het (bijzonder) onderwijs werden gesteld. Op grond van art.
4 Lager onderwijswet 1857 mocht geen schoolonderwijs worden gegeven in lokalen die
door de schoolopziener ongeschikt waren verklaard.73 In dat verband kan er ook opworden
gewezen dat in dezelfde wet (en opvolgers daarvan) zowel het toezien op naleving van
wettelijke voorschriften als het bevorderen van de bloei van het onderwijs tot taak van het
onderwijstoezicht werd gerekend.74 Ook in de Lager onderwijswet van 1878 werden
inhoudelijke eisen aan het bijzonder onderwijs gesteld op grond van de toezichtsbepaling.75

Met betrekking tot de bevoegdheid om in het belang van de gezondheid en het onderwijs
bij amvb regels te stellen over de inrichting en de bouw van lokalen stelde de regering
expliciet dat zulke regels op grond van de toezichtsbepaling gesteld konden worden:

“Het geven van onderwijs staat geenszins onbepaald vrij. De Staatspolitiezorg,
inzonderheid omtrent de localen, maakt een belangrijk en onbetwistbaar
onderdeel uit van hetgeen art. 194 der Grondwet onder toezigt rangschikt.
Billijkerwijze mag met opzigt tot het bijzonder onderwijs niet meer geëischt
worden, dan de Staat als de natuurlijke beschermer der personae miserabiles
in het belang der jeugd volstrekt vorderenmoet; de bevoegdheid omdit te doen
kan niet worden betwist. Integendeel de Staat is hiertoe verpligt.”76

De ruime interpretatie van het begrip “toezicht” wordt ook door de huidige wetgever
gehanteerd. In de Lpw 1969 worden immers – over de band van leerplicht – ook eisen
gesteld aan het niet-bekostigde particulier onderwijs. Deze eisen kunnen niet gebaseerd

72 Onderwijsraad 2012, p. 39. Ook Vermeulen verdedigt deze opvatting: Vermeulen 2003.
73 Zie hierover Storimans 1984, p. 24-25.
74 Storimans 2012, p. 15. Hij verwijst naar art. 65 en 67 van de Lager onderwijswet 1857, naar art. 76 en 77

Lager onderwijswet 1878, art. 180 en 181 Lager onderwijswet 1920, en art. 3 Wot.
75 Zie voor een overzicht: Kamerstukken II 2011-2012, 32 007, nr. 18, p. 7.
76 Kamerstukken II 1877-1878, 130, nr. 7, p. 24. Zie ook Kamerstukken II 2011-2012, 32 007, nr. 18, p. 6 en

p. 10, waar de Raad van State deze opvatting onderschrijft.
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zijn op art. 23 lid 5 Grondwet, aangezien dat artikellid slechts de bevoegdheid schept om
deugdelijkheidseisen aan het bekostigde onderwijs te stellen.

Enkele auteurs hebben zich tegen deze ruime interpretatie verzet.77 Zij houden echter
onvoldoende rekening met de op de wetshistorie en het internationale recht geënte argu-
menten die voor de ruime interpretatie pleiten, maar houden vast aan een louter gramma-
ticale interpretatie. Ook beroepen zij zich op de systematiek van art. 23 Grondwet, waaruit
zou volgen dat het toezicht van het tweede lid slechts kan zien op de deugdelijkheidseisen
van het vijfde lid (en voorschriften met betrekking tot de bekwaamheid en zedelijkheid
van onderwijzers). Waar deze systematiek exact uit zou blijken, blijft evenwel in nevelen
gehuld: de tekst van de bepaling maakt geen koppeling tussen het tweede en het vijfde lid.
Een dergelijke systematiek lijkt mij bovendien niet voor de hand te liggen, aangezien de
toezichtsbepaling veel ouder is dan het vijfde lid en er in de wetshistorie geen aanwijzing
is te vinden dat de reikwijdte van de toezichtsbepaling is ingeperkt door de invoering van
het vijfde lid.

Vermelding verdient in dit verband de zienswijze van Hennekens, die ook meent dat
toezicht slechts als “controle” mag worden begrepen.78 Hij baseert zich op het commentaar
op de Grondwet van Buijs, die – zonder dat overigens te onderbouwen – stelt dat art. 194
Grondwetmet toezicht van de overheid “ongetwijfeld niets anders bedoelt dan een toezicht
op het onderwijs en den onderwijzer.”79 Buijs meent dat art. 4 van de Lager onderwijswet
1878 te ver ging, nu daarin de bevoegdheid aan de regeringwas gegeven om regels te stellen
over de inrichting der lokalen waarin bijzonder onderwijs wordt gegeven. Hij stelt:

“Zeker behoort de regering, geheel afgescheiden van de rechten welke zij ont-
leent aan dit grondwetsartikel, ook te waken voor de belangen van de openbare
gezondheid, maar iets ander is de bevoegdheid om te verbieden wat schadelijk
blijkt te zijn, iets anders om aan bijzondere personen voor te schrijven hoe zij
hunne scholen (…) zullen behooren in te richten om de eischen te bevredigen,
welke de overheid in het belang van de openbare gezondheid vooraf meent te
moeten vaststellen."

Buijs juicht dan ook toe dat de bepaling is komen te vervallen als gevolg van de wet van
27 juli 188280. Hennekens leidt hier, als gezegd, uit af dat Buijs een beperkte opvatting van
het begrip “toezicht” had. De juistheid van die bewering betwijfel ik. Buijs’ opvatting komt
niet heel duidelijk uit de verf. Zijn standpunt kan ook aldus worden begrepen dat art. 4

77 Mentink 1999, Koekkoek 2001.
78 Hennekens 1994, p. 6.
79 Buijs 1887, p. 777.
80 Wet van 27 juli 1882, Stb. 1882, 117.
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Lager onderwijswet te ver gaat omdat dit hetmogelijkmaakte om regels te stellen teneinde
gezondheidsbelangen te dienen, terwijl de toezichtsbepaling in de Grondwet volgens hem
slechts ziet op het dienen van onderwijsbelangen. Het is daarnaast opmerkelijk dat Buijs
niet signaleert dat de Lager Onderwijswet 1878, ook na de wet van 27 juli 1882 nog altijd
inhoudelijke voorschriften omtrent de gezondheid bevatte; zie bijvoorbeeld art. 5.81 Als
hij werkelijk vond dat dergelijke voorschriften de reikwijdte van het toezichtsbegrip te
buiten gingen, zou het voor de hand hebben gelegen dat hij daarop ingegaan was. Ten
slotte: juist in de memorie van toelichting bij het voorstel dat geleid heeft tot de wet van
27 juli 1882 wordt aangegeven dat op basis van de toezichtsbepaling inhoudelijke voor-
schriften mogen worden gesteld: “Toezigt schrijft de Grondwet voor. Aan die bepaling
wordt uitvoering gegeven door art. 5 der bestaande schoolwet [zojuist aangehaald, JADB].
Zal toezigt iets beteekenen, danmoet de overheid ook bijmagte zijn het verkeerde te weren.
Ook hiervoor bevat evengenoemd art. 5 de noodige voorschriften.”82

In zijn advies over de het wetsvoorstel dat leidde tot de Wot lijkt de Raad van State het
begrip toezicht eng te interpreteren:

“Artikel 23 van de Grondwet (GW) bepaalt in het vijfde lid dat de deugdelijk-
heidseisen bij wet worden geregeld. Behoudens het toezicht van de overheid
daarop is het geven van onderwijs vrij (tweede lid). Toezicht met de daaraan
gekoppelde sanctiebevoegdheid kan slechts betrekking hebben op de naleving
van wettelijke voorschriften. Andere kwaliteitsaspecten vallen buiten het toe-
zicht, bedoeld in artikel 23 GW, zolang zij niet als deugdelijkheidseisen in de
onderwijswetten zijn opgenomen”83 [mijn cursivering, JADB].

Hier lijkt de Raad van State een koppeling te maken tussen het tweede en het vijfde lid:
het toezicht moet zien op de deugdelijkheidseisen die krachtens het vijfde lid worden
vastgesteld.

Enige jaren later stelde de Raad van State (bij de invoering van de eis dat ook particuliere
scholen verplicht waren zich aan de kerndoelen te houden) echter: “Artikel 23, tweede lid,
van deGrondwet staat er niet aan in deweg dat bekostigingsvoorwaarden ook als uitgangs-
punt worden genomen bij de uitoefening van het toezicht op niet-bekostigd onderwijs.”
De Raad van State maakt hier duidelijk dat er geen koppeling tussen het tweede en vijfde
lid in de zojuist bedoelde zin bestaat. De Raad van State heeft er immers geen problemen
mee dat er inhoudelijke eisen aan het particuliere onderwijs worden gesteld op grond van

81 “Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen, welke door den inspecteur van het geneeskundig
Staatstoezigt zijn afgekeurd als schadelijk voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte voor het aantal
schoolgaande kinderen.”

82 Kamerstukken II 1881-1882, 135, nrs. 1-3, p. 1.
83 Kamerstukken I 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2.
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het tweede lid. Dergelijke eisen zijn, voor zover ze het particulier onderwijs betreffen,
immers niet gestoeld op het vijfde lid, nu de daar bedoelde eisen slechts op het bekostigde
onderwijs kunnen zien. Nog explicieter was de Raad van State in 2010:

“Vanaf het moment van daadwerkelijk functioneren gelden voor de niet
bekostigde scholen (en uiteraard ook voor de bekostigde scholen) evenwel een
aantal eisen. Een deel van deze eisen vloeit voort uit de in genoemde bepaling
expliciet aangeduide voorwaarden ten aanzien van de bekwaamheid en zede-
lijkheid van de docenten; een ander deel komt voort uit de algemene eis dat
het onderwijs, ook als het niet bekostigd is, aan bepaalde basaleminimumeisen
van financiële stabiliteit, kwaliteit en veiligheid moet voldoen.”84

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de ruime uitleg van het in art. 23 lid 2 Grondwet
bedoelde begrip “toezicht”. Een zuiver grammaticale interpretatie van het begrip doet geen
recht aan de wetshistorie en aan de sociaal-statelijke achtergrond van art. 23 Grondwet
die, mede gelet op in het internationale recht neergelegde recht op onderwijs, een steeds
sterkere nadruk krijgt. Een dergelijke, enge interpretatie wijkt bovendien af van de wetge-
vingspraktijk. Dit betekent niet dat art. 23 lid 2 Grondwet ongebreidelde regelstelling
toelaat.

In de eerste plaats mag het slechts, zoals de Raad van State stelt, gaan om basale eisen.
Wat daar precies onder valt, ismoeilijk te zeggen. In dit verbandmoet in ieder geval worden
opgemerkt dat het gaat omeisen die ook aanhet niet bekostigde onderwijsworden opgelegd.
Van onderwijsinstellingen die onderdeel uitmaken van het bekostigde stelsel, mag de
overheidmeer verwachten en dusmeer eisen stellen. De grondslag daarvoor is in het vijfde
lid opgenomen, waarop in § 2.5.3 wordt ingegaan. In de tweede plaats mag een eis geen
onevenredige inbreuk op de vrijheid van onderwijs maken. Zie § 2.6 over de afweging die
in dat verband moet worden verricht. In de derde plaats moeten de eisen in beginsel bij
wet te worden gegeven. Delegatie is onder omstandigheden toelaatbaar. Zie daarover
hoofdstuk 3.

Resumerend: het grondwettelijke begrip “toezicht” omvat méér dan het begrip “toezicht”,
zoals dat in het normale spraakgebruik wordt gehanteerd en zoals dat bijvoorbeeld in
hoofdstuk 5 van de Awb wordt gebruikt. Een dergelijke discrepantie is onwenselijk.85 Het
is daarom aan te bevelen dat art. 23 lid 2 Grondwet wordt verduidelijkt, zodat de daarin
vervatte beperkingsmogelijkheid duidelijker weergeeft waar zij op ziet: het controleren of

84 Kamerstukken II 2011-2012, 32 007, nr. 18, p. 10.
85 Zie ook Ar 3.3.
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aan wettelijke eisen wordt voldaan, het zo nodig ondernemen of bevorderen van actie om
de naleving te verzekeren én het stellen van basale eisen aan het onderwijs.

2.5.2 Onderzoek naar bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers

De vrijheid van onderwijs mag ook worden beperkt door deugdelijkheidseisen die zien op
het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers. Onderwijzers kan
op basis daarvan dus worden verboden onderwijs te geven. Voor onderwijsinstellingen
geldt dus dat het hen kan worden verboden onderwijzers aan te stellen die onvoldoende
bekwaam zijn of aan wier zedelijkheid iets schort.86

Bekwaam zijn degenen die beschikken over de bevoegdheid om onderwijs te geven.
Die bevoegdheid volgt normaal gesproken uit het beschikken over de juiste diploma’s, die
slechts kunnen worden verkregen indien aan de in het Besluit bekwaamheidseisen
onderwijspersoneel is voldaan. De zedelijkheid der onderwijzers volgt uit een verklaring
omtrent het gedrag.87 De bekwaamheid en zedelijkheid volgt dus uit het kunnen tonen
van de juiste papieren. Gesteld wordt daarom wel dat deze begrippen door de wetgever
formeel worden uitgelegd.88 Achter deze formaliteiten kunnen evenwel zware eisen schuil
gaan. Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel laat dat zien: daarin geeft de
regering op behoorlijk indringende wijze aan wat volgens haar een bekwame onderwijzer
is.

Een duidelijke afbakening van het grondwettelijke begrip bekwaamheid valt moeilijk
te geven. Ook de wetgever biedt een dergelijke afbakening niet, zo laat art. 32a Wpo zien.
In deze bepalingwordt de bevoegdheid omde bekwaamheidseisen te stellen aan de regering
gedelegeerd. Deze eisen “zijn gericht op het handelen in het onderwijsleerproces, het
algemeen professioneel handelen en het werken binnen een onderwijsorganisatie”.

Ook “zedelijkheid” heeft geen vastomlijnde betekenis. Een verklaring omtrent het
gedrag wordt immers afgegeven indien “in de justitiële documentatie met betrekking tot
de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de
samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan het doel waarvoor de ver-
klaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg zal staan.”89 De zedelijkheid van een
onderwijzer wordt dus vastgesteld op basis van het strafbare gedrag van de aanvrager én
een belangenafweging van deMinister. Zedelijk zijn (volgens dewetgever) dan ook degenen
die geen relevante strafbare feiten begaan hebben. Deze uitleg van het begrip “zedelijkheid”
is onomstreden.

86 Zie art. 3 lid 1 Wpo.
87 Mentink & Vermeulen 2011, p. 80, Akkermans 1980, p. 18.
88 Mentink & Vermeulen 2011, p. 80.
89 Art. 35 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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2.5.3 Deugdelijkheid

Blijkens art. 23 lid 5 Grondwet mag de wetgever eisen van deugdelijkheid stellen aan het
bekostigde onderwijs. Met het oog op de deugdelijkheid mogen derhalve beperkingen aan
de vrijheid van onderwijs worden gesteld, uiteraard behoudens voor zover deze de kern
van de vrijheid van richting raken.

Mentink stelt dat de grondwetgever bewust in het midden heeft gelaten “welke functie
deugdelijkheidseisen vervulden en welke eisen in welke vorm gesteld mochten worden”.90

Op basis van een wetshistorische interpretatiemethode is derhalve niet veel te zeggen over
de betekenis van dit begrip. Over het algemeen wordt aangenomen dat de eisen van
deugdelijkheid kunnen zien op het gehele gebied van inrichting van het onderwijs.91 Wat
onder inrichting verstaan kan worden is in § 2.4.2 besproken. Verder kunnen deugdelijk-
heidseisen een kwaliteitsnormerende, maar ook een pacificerende functie hebben.92

De grondwetgever onderscheidde het begrip kwaliteit van de deugdelijkheid.93 Deug-
delijkheidseisen zijn de minimumeisen die de wetgever aan een onderwijsinstelling stelt.
De kwaliteit van het onderwijs betreft het terrein waar geen eisen over gesteld zijn. Aan
dit terrein moeten onderwijsinstellingen zelf invulling geven.

Volgens een advies van de Onderwijsraad uit 2002 is daarmee sprake van een “water-
scheiding”94 tussen de begrippen kwaliteit en deugdelijkheid. Dat is echter niet het geval.
Het grondwettelijk begrip “deugdelijkheid” is in zodanige mate – bewust95 – open gelaten,
dat daaronder ook het kwaliteitsbegrip kan worden geschaard. Niet voor niets stelt de
Onderwijsraad in een later advies dat een versmelting van de begrippen kwaliteit en
deugdelijkheid aanvaardbaar is.96 Dat zou ondenkbaar zijn als sprake zou zijn van een
waterscheiding.

Daarmee is niet gezegd dat de wetgever onbeperkt kwaliteitsnormen (in de vorm van
deugdelijkheidseisen)mag stellen. Immers, deze eisenmogen geen onaanvaardbare inbreuk
op de onderwijsvrijheid maken. Een inbreuk op de onderwijsvrijheid moet evenredig en
noodzakelijk zijn, anders is deze ontoelaatbaar.Deugdelijkheidseisen dienen, anders gezegd,
minimumnormen te zijn.

Ondanks de ruimte die de Grondwet in beginsel biedt heeft de wetgever zich gedurende
lange tijd terughoudend opgesteld bij het stellen van eisen. Deugdelijkheidseisen zagen in

90 Mentink 2012, p. 8 en 12. Zie ook Mentink 1989.
91 Onderwijsraad 2012, p. 56.
92 Mentink 1989, p. 86-87.
93 Onderwijsraad 2002, p. 24.
94 Idem.
95 Mentink 2012, p. 17.
96 Onderwijsraad 2012, p. 57.
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beperkte mate op onderwijsinhoudelijke zaken, maar meer op organisatorische aspecten
van scholen. Vanaf de jaren ’90 is daar echter verandering in gekomen en is de wetgever
verdergaande invloed op het onderwijs gaan uitoefenen. Er zijn volgensMentink, Vermeu-
len en Zoontjens drie stadia van deze recente ontwikkeling te onderscheiden: begin jaren
’90 is overgegaan tot invoering van de kerndoelen, in 2002 is de Wet op het onderwijstoe-
zicht tot stand gekomen, waarmee de “aspecten van kwaliteit” zijn ingevoerd, en de laatste
fase van deze ontwikkeling is te vinden in de Wet goed onderwijs, goed bestuur, waarmee
scholenworden beoordeeld op leerresultaten; datwil zeggen de output die van hen verwacht
mag worden.97 Een voortzetting van deze ontwikkeling is de Kamerbrief “Toezicht in
transitie”, waarin het plan wordt gepresenteerd om naast de kwaliteitsoordelen “(zeer)
zwak” en “basiskwaliteit” scholen ook te voorzien van het predicaat “goed” en “excellent”.
Niet basiskwaliteit, maar goed onderwijs zou het streven moeten zijn van scholen.98 De
gedifferentieerde kwaliteitsoordelen, die inmiddels worden afgegeven, moeten daarbij
helpen. Thans lijkt er een vierde fase te zijn aangebroken, waarin de autonomie van de
onderwijsinstellingen meer op de voorgrond treedt. Het betreft de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht en deWet accreditatie opmaat.99 Opdeze ontwikkeling
wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4.

2.6 Proportionaliteit en subsidiariteit

Hierboven is ingegaan op de definities van het object van de door art. 23 Grondwet
beschermde vrijheid, en op de definities van de doelstellingen met het oog waarop deze
vrijheid mag worden beperkt. Op verschillende plaatsen is daarbij opgemerkt dat een
voorgenomen beperking van de onderwijsvrijheid die onder de definitie van een van deze
doelstellingen valt, en daarmee in beginsel toegelaten is, ook de toets aan de beginselen
van proportionaliteit en subsidiariteit dient te doorstaan. Hieronder wordt op deze
beginselen ingegaan: hoe en in hoeverre bieden zij bescherming tegen inbreuken op de
onderwijsvrijheid door de wetgever? Om deze vraag te beantwoorden moet eerst worden
ingegaan op de vraag waaruit volgt dat de wetgever aan deze beginselen gebonden is.
Daarna kan worden ingegaan op hetgeen zij voorschrijven.

97 Voor een uitgebreidere bespreking, zie: Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.3.
98 Kamerstukken II 2013-2014, 33 905, nr. 1, p. 6.
99 Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 209. Zie ook Stuurgroep Accreditatiestelsel 3.0 2015.
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2.6.1 Binding aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

Genoemde beginselen zijn niet als zodanig in de Grondwet of in enige andere verdragsbe-
paling opgenomen, zodat zij niet op die manier als rechtsnorm voor de wetgever kunnen
gelden. Desalniettemin wordt wel beweerd dat de beginselen al in de Grondwet besloten
liggen100, althans dat dat verdedigbaar is.101 Ook de regering heeft die opvatting, ten aanzien
van beperking van klassieke grondrechten102 door sociale grondrechten én in algemene
zin103, verdedigd.Ook in dewetgevingsadvisering zijn voorbeelden te vinden van toepassing
van deze beginselen op wetsvoorstellen.104 Kummeling en Verhey hebben kritiek geuit op
de stellingname van de regering.105 Verhey stelt: “De grondwetgever heeft bij de herziening
in 1983 uitdrukkelijk niet voor opneming van het proportionaliteitsbeginsel gekozen.
Sindsdien zijn er geen sterke aanwijzingen dat de rechtsopvattingen [dat het proportiona-
liteitsbeginsel geen onderdeel uitmaakt van het geldende constitutionele recht] op dit punt
zijn gewijzigd.”106

Hoewel derhalve de strijd over de binding van de wetgever aan deze beginselen nog
niet is beslecht, valt in het kader van art. 23 Grondwet een aanvullend – en in mijn ogen
een doorslaggevend – argument te geven voor het betoog dat de beginselen de status van
een norm hebben waar niet van kan worden afgeweken en dus onderdeel zijn van het gel-
dende constitutionele recht. Mentink heeft aangetoond dat uit de geschiedenis van de
totstandkoming van art. 23 Grondwet in 1917 de gedachte tot uitdrukking komt dat
deugdelijkheidseisen slechts mogen worden gesteld, indien dat noodzakelijk is.107 Deugde-
lijkheidseisen zijn derhalve een ultimum remedium. Gesteld wordt in dat verband wel dat
deugdelijkheidseisen het karakter van “minimum-eisen” hebben.108 Deze noodzakelijk-
heidseis is dus een tot de wetgever gerichte norm die uit art. 23 Grondwet voortvloeit.

Deze noodzakelijkheidseis kan voorts worden beschouwd als een neerlegging van het
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.109 Er komt in de eerste plaats in tot uitdrukking
dat het belang van de onderwijsvrijheid zeer zwaar weegt110, en dat slechts bij een zwaarder
wegend overheidsbelang eisen van deugdelijkheid gesteld kunnen worden (proportionali-

100 Den Dekker-van Bijsterveld 1990, p. 203-212, Waaldijk 1994, p. 166-172 en Schutgens 2007, p. 14.
101 Zoethout 2006, p. 30-31.
102 Kamerstukken II 1976-1977, 13 873, nr. 7, p. 9-10. Zie ook Mentink 1989, p. 40.
103 Kamerstukken II 2000-2001, 27 460, nr. 1, p. 6.
104 Zie Schutgens 2007, voetnoot 17. Schutgens verwijst naar Florijn 1995 en Broeksteeg e.a. 2005.
105 Kummeling 2001, p. 247, Verhey 2003.
106 Verhey 2003, p. 229. Zie ook Hins 2006, p. 66.
107 Mentink 1989, p. 52, 88 en 106. Zie ook Onderwijsraad 2002, p. 24, Vermeulen 2003, p. 219, Onderwijsraad

2012, p. 53, 60, Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.4.
108 Zie bijvoorbeeld Mentink 1989, p. 52, Mentink & Vermeulen 2011, p. 99.
109 Ook door Mentink wordt dit verband gelegd, zie Mentink 1989, p. 40 en Mentink 2012, p. 22. Zie verder

Bouwes 2013, p. 149.
110 Zie ook Mentink & Vermeulen 2011, p. 64.
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teit). In de tweede plaats kunnen enkel eisen als noodzakelijk worden gezien indien zij niet
verder gaan dan nodig is om het gestelde doel te bereiken. Als er derhalve met minder
vergaande eisen hetzelfde doel kan worden bereikt, dient voor het minst zware middel te
worden gekozen (subsidiariteit). Overigens wordt de subsidiariteitstoets ook wel als
onderdeel van het proportionaliteitsbeginsel gezien.111 Dat het voor de hand ligt dat de
noodzakelijkheidseis tevens de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit omvat
vloeit tevens voort uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Volgens het EVRM is beperking van verschillendemensenrechten (zie art. 8 t/m 11 EVRM)
mogelijk indien de beperking als “necessary in a democratic society” (noodzakelijk in een
democratische samenleving) kan worden aangemerkt. Dit vereiste wordt door het EHRM
ingevuld als een toets aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Eenzelfde
evenredigheidstoets legt het EHRM overigens aan in het kader van het recht op onderwijs,
verankerd in art. 2 EP EVRM.112

Los van de vraag of genoemde beginselen als een zich tot de wetgever richtende norm
kunnen worden beschouwd, kan in ieder geval worden opgemerkt dat zij wel in de Aan-
wijzingen voor de regelgeving zijn opgenomen. Zie bijvoorbeeld Ar 2.11.113 Formeel gezien
zijn de Aanwijzingen niet bindend voor de wetgever, aangezien ze zijn vastgesteld door
de Minister-President en hij niet eenzijdig de wetgever kan binden. Desalniettemin zijn
de Aanwijzingen relevant. Ministers, staatssecretarissen en ambtenaren zijn erdoor
gebonden, aldusAr 1.2. Zij kunnen gekenschetst worden als een verzameling dienstbevelen,
gericht tot ambtenaren, en een vormvan zelfbinding door deministers en staatssecretarissen
(de Aanwijzingen zijn vastgesteld “in overeenstemming met het gevoelen van de raad van
ministers”).114 Verder spelen zij een belangrijke rol in het wetgevingsproces omdat eraan
getoetst wordt door de Afdeling advisering van de Raad van State en door de Eerste en
Tweede Kamer.115

Of de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit nu hun werking krijgen als uit
Art. 23 Grondwet voortvloeiende bindende, zich tot de wetgever richtende normen, of
door de (zelf)binding vanministers, staatssecretarissen en ambtenaren via deAanwijzingen
voor de regelgeving, gelet op art. 120 Grondwet maakt het in praktische zin niet veel uit.
Er is in beide gevallen geen rechterlijke controle op de naleving van deze beginselen door
dewetgever; hij als enige dient er voor te waken dat de beginselen (juist) worden toegepast.

111 Nieuwenhuis 2006, p. 37.
112 Zie r.o. 154 van EHRM 10 november 2005, nr. 44774/98 (Leyla Sahin t. Turkije).
113 Vgl. Onderwijsraad 2002, p. 24.
114 Zijlstra 2012, p. 20.
115 Zijlstra 2012, p. 21.

48

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



2.6.2 Betekenis

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat een voorgenomen beperking slechts doorgang
kan vinden indien er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de belangen
waarop door de beperking inbreuk wordt gemaakt.116 Het subsidiariteitsbeginsel schrijft
voor dat indien hetzelfde doel kan worden bereikt met minder zware middelen, voor het
minder zware middel moet worden gekozen.117

In de context van het onderwijsrecht betekent dit het volgende. De wetgever dient bij
de invoering van een deugdelijkheidseis te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn.
Vastgesteld moet worden of en in welke mate de deugdelijkheidseis bijdraagt aan het doel
dat deze beoogt te bereiken (bijvoorbeeld verhoging van de onderwijskwaliteit of het borgen
van de toegankelijkheid van het onderwijs). In dat verband moet ook rekening worden
gehouden met het functionele karakter van de onderwijsvrijheid. De invoering van een
deugdelijkheidseis kan voor een afname van autonomie van instellingen zorgen, waardoor
– de goede bedoelingen van de wetgever ten spijt – de kwaliteit van het onderwijs afneemt
of per saldo gelijk blijft. Indien de onderwijskwaliteit niet verbetert of zelfs afneemt, is
duidelijk dat de deugdelijkheidseis een onevenredige inbreukmaakt opde onderwijsvrijheid.
Zij voegt in dat geval immers niets toe maar maakt wel een inbreuk op dit grondrecht.
Indien er wel verbeteringen zijn te verwachten, moet worden bezien of die verbeteringen
van voldoende belang zijn om op te wegen tegen de inbreuk die wordt gemaakt op de
principiële belangen (dus opvoedingsrecht ouders, vrijheid van ideeënuitwisseling)118 die
de onderwijsvrijheid beschermt. In dat verband moet aandacht worden geschonken aan
het ultimum remedium-karakter van deugdelijkheidseisen. De wetgever moet terughou-
dendheid betrachten bij het stellen daarvan.119 Als de voorgenomen deugdelijkheidseis
deze toets kan doorstaan en er geen alternatieven zijn waarmee hetzelfde resultaat kan
worden bereikt (subsidiariteit) kan de deugdelijkheidseis worden ingevoerd.

Hoewel het voorgaande in abstracto goed klinkt, zijn er verschillende problemen met dit
toetsingskader die maken dat de wetgever in grote mate vrij is om te bepalen of een deug-
delijkheidseis aan dat toetsingskader voldoet.

Vermeulen merkt over de noodzakelijkheidseis en het ultimum remediumkarakter
van deugdelijkheidseisen op: “Problematisch in dit verband is evenwel de ruimte die de

116 Vgl. art. 3:4 Awb.
117 Nieuwenhuis 2006, p. 37, Schutgens 2007, p. 15-16. Gesteld kan overigens worden dat het subsidiariteitsbe-

ginsel besloten ligt in het proportionaliteitsbeginsel. In gevallen waarin een minder belastende maatregel
met hetzelfde effect voorhanden is, bestaat er geen belang bij het kiezen voor de zwaardere maatregel, zodat
die onevenredig is.

118 Zie § 2.4.2.
119 Vgl. Philipsen 2017, p. 56-57 die stelt dat een visie op goed onderwijs alleen mag worden opgelegd indien

daarvoor zwaarwegende argumenten zijn.
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wetgever heeft. Gelet op art. 120 Grondwet heeft hij de doorslaggevende bevoegdheid om
de Grondwet uit te leggen, en daarmee ook de bevoegdheid om te bepalen in hoeverre hij
de vrijheid van inrichting door het stellen van deugdelijkheidseisen mag beperken.”120 Die
opvatting moet worden onderschreven.

Hieraanmoetworden toegevoegd dat het proportionaliteitsbeginsel ook problematisch
is vanwege zijn inhoud: het schrijft slechts in beperkte mate iets voor.121 Het proportiona-
liteitsbeginsel is geen eenduidige norm, omdat toepassing ervan een waardeoordeel vergt.
Evenredigheid is namelijk een evaluatieve term. Of een bepaalde belangenaantasting
gerechtvaardigd is omeen ander belang te dienen is een vraag die derhalve van een subjectief
oordeel afhangt. Dat oordeel kan van persoon tot persoon verschillen. Het proportionali-
teitsbeginsel schrijft niet voor hoe dit oordeel moet worden geveld.122

Heeftmen bepaald dat een bepaaldemaatregel evenredig is, danwil dat nog niet zeggen
dat die maatregel ook moet worden getroffen. Meerdere maatregelen kunnen immers
tegelijkertijd evenredig worden geacht. Dan dient derhalve een keuze te worden gemaakt
tussen verschillende maatregelen, door deze met elkaar te vergelijken. Hier dient zich een
ander probleem aan: de onvergelijkbaarheid van opties.123 Dit probleem vloeit voort uit
het feit dat de tegenover elkaar staande belangen onvergelijkbaar124 zijn. Er is geen (op
basis van rationele argumenten vast te stellen) gemeenschappelijke schaal waarop verschil-
lende soorten belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen.125 Zo zijn het belang bij
veiligheid en het belang bij privacy onvergelijkbaar. De keuze voor de ene optie boven de
andere is daardoor meestal126 niet op basis van rationele argumenten te maken.

Een voorbeeld uit het onderwijsrecht kan het voorgaande verduidelijken. Sinds
1 augustus 2020 geldt dat leerlingen met een vmbo-diploma een “doorstroomrecht” heb-
ben.127 Zij mogen niet worden geweigerd als zij willen doorstromen naar het havo, mits
zij met succes vmbo-eindexamen hebben gedaan met een extra vak in hun pakket. Deze
doorstroomvoorwaarde van het extra vak is ingegeven vanwege het feit dat de vrijheid van
havo-scholen om toelatingsbeleid te voeren wordt ingeperkt door de introductie van het
doorstroomrecht, terwijl van hen ook niet gevergd kan worden om leerlingen toe te laten
die op geen enkele manier hebben laten zien dat zij een extra inspanning aankunnen. Die
afweging is op zich redelijk. De vrijheid van onderwijs wordt ingeperkt, maar met de

120 Vermeulen 2003, 219-220. Dezelfde opvatting vinden we terug in Mentink & Vermeulen 2011, p. 99-100.
121 Groenewegen 2006a.
122 Groenewegen 2006a, p. 13.
123 Groenewegen 2006a, p. 15-17.
124 Ook wel: “incommensurabel”.
125 Groenewegen 2006a, p. 15-17.
126 Zie uitgebreider Groenewegen 2006a, p. 15-20.
127 Dit geldt ook voor havisten, maar in het belang van de overzichtelijkheid blijft die groep hier buiten

beschouwing. Zie art. 27aWvo en art. 10 IbWvo. Zie voor de onderbouwing van de afwegingmet betrekking
tot de doorstroomvoorwaarde de nota van toelichting bij het besluit van 5 juni 2020, Stb. 2020, 171.
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belangen van scholen wordt rekening gehouden door de doorstroomvoorwaarde van het
extra vak, terwijl bovendien leerlingen gebaat zijn bij het doorstroomrecht dat aan hen
wordt toegekend. Uit het evenredigheidsbeginsel volgt echter niet dat andersoortige
maatregelen verboden zouden zijn. De wetgever had ook kunnen kiezen voor een door-
stroomrecht zonder enige aanvullende doorstroomvoorwaarde, als dewetgever het belang
van scholen beperkter had ingeschat en het belang van leerlingen om zoveel mogelijk
kansen om door te stromen wat hoger. De wetgever had ook kunnen kiezen voor een
andersoortige doorstroomvoorwaarde. Bijvoorbeeld de eis dat een leerling alleen mag
doorstromen als hij een bepaalde cijfergemiddelde heeft gehaald; zoals de praktijk op
sommige scholen tot 1 augustus 2020 was. De wetgever had de situatie ook bij het oude
kunnen laten door niets te regelen (en dus om aan de instandhouding van de onderwijs-
vrijheid groot gewicht toe te kennen). Er zijn dus meerdere opties, die alle op zichzelf als
evenredig zijn te beschouwen. Welke optie de beste is, is afhankelijk van welke waarde
men hecht aan de verschillende belangen die een rol spelen in de afweging. Het evenredig-
heidsbeginsel bepaalt dus voor een groot deel niet wat de inhoud van het beleid dient te
zijn – dat is afhankelijk van waardering van het gewicht van de verschillende soorten
belangen door de beleidsmaker.

De beperkte richting die vanhet evenredigheidsbeginsel uitgaat, kanworden verminderd
door middel van nadere invulling van de norm. In § 2.4.2 is bijvoorbeeld aangegeven dat
beperkingen die dichterbij de “kern van de richting” komen, een zeer sterke rechtvaardiging
behoeven. Daarmee is de norm van het evenredigheidsbeginsel iets verduidelijkt, al zal de
vraag wat een voldoende sterke rechtvaardiging is, nog steeds discussie kunnen opleveren.
Zulke verduidelijking vindt soms plaats in jurisprudentie, zoals de ABRvS heeft gedaan
ten aanzien van afwegingen in het kader van handhavingsbesluiten, door te overwegen
dat het belang bij handhaving vrijwel altijd zwaarder moet wegen dan het belang dat zich
daartegen verzet.128 In handhavingscasus is toepassing van het evenredigheidsbeginsel
daarom eenvoudig: er zal vrijwel nooit mogen worden afgezien van handhaving. Zulke
verduidelijkende jurisprudentie is echter niet voorhanden ten aanzien van het noodzake-
lijkheidsvereiste in art. 23Grondwet, vanwege het – ook door voorVermeulen genoemde –
toetsingsverbod van art. 120 Grondwet.

Ook aan toepassing van het subsidiariteitsbeginsel kleven overigens problemen.Het vereist
immers inzicht in de effecten die verschillende mogelijke door de wetgever aan te brengen
beperkingen hebben. Dergelijke complete informatie is echter zelden voorhanden, zeker
wanneer het gaat omcomplexe dossiers, en de in het geding zijnde belangenminder tastbaar
zijn. Dat is bij kwesties omtrent deugdelijkheid dikwijls het geval. Men moet het daarom
vaak doenmet aannames (bijvoorbeeld over demate van verbetering van de onderwijskwa-

128 Groenewegen 2006a, p. 18 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
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liteit als een bepaalde deugdelijkheidseis wordt ingevoerd). Door dit gebrek aan informatie
is in voorkomende gevallen het tamelijk eenvoudig te betogen dat het subsidiariteitsbeginsel
niet in de weg staat aan een bepaalde maatregel, omdat minder belastende maatregelen
ook minder heilzame effecten zullen hebben.129

2.7 Conclusie

In het voorgaande is beschreven binnen welk grondwettelijk kader de overheidssturing
van de onderwijskwaliteit zich behoort te voltrekken. Duidelijk is geworden dat de vrijheid
van onderwijs veel omvat: oprichting, inrichting en richting vallen daaronder. De in
beginsel door de wetgever mogelijk te stellen beperkingen zijn echter ook veelomvattend.
Eisen kunnen worden gesteld in het belang van de bekwaamheid en zedelijkheid der
onderwijzers,maar ook vanwege het toezicht. Laatstgenoemdbegrip omvat zowel toezicht
in enge zin (controle) en handhaving als het stellen van inhoudelijke eisen aan het onderwijs,
teneinde de basale kwaliteit daarvan te waarborgen. Voor het bekostigde onderwijs geldt
ten slotte dat daaraan eisen van deugdelijkheid kunnen worden gesteld. Ook het begrip
deugdelijkheid omvat veel; voor die vaagheid heeft de grondwetgever bewust gekozen.

Voor eisen die binnen de genoemde beperkingsclausules vallen, geldt dat een afweging
de doorslagmoeten geven over de toelaatbaarheid daarvan.Die afwegingwordt genormeerd
door het noodzakelijkheidsvereiste – dat wil zeggen: het proportionaliteitsbeginsel en het
subsidiariteitsbeginsel. De toepassing daarvan vergt veelal een subjectief oordeel. Ook
speelt daarbij de problematiek met betrekking tot de onvergelijkbaarheid van opties. De
wetgever komt daarom een bepaalde mate van (beleids)vrijheid toe.

Een en ander noopt tot de conclusie dat art. 23 Grondwet beperkt houvast geeft qua
materiële garanties tegen ongeoorloofde overheidsinmenging in de onderwijsvrijheid.
Aangezien inbreuk op de onderwijsvrijheid blijkens art. 23 Grondwet in beginsel slechts
is toegestaan door de wetgever (de formele garantie van het legaliteitsbeginsel en het
daaruit voortvloeiende primaat van de wet), kan men wel zeggen dat de grondwetgever

129 Vgl. ook voetnoot 25 in Schutgens 2007: “Hier past nog een nuancering. In de praktijk treedt er vaak een
complicatie op, waardoor de proportionaliteitstoets tochweermet de subsidiariteitstoets vervlochten raakt.
Bij de subsidiariteitstoets hebben wij vaak niet de keuze tussen een licht en een belastend middel waarmee
hetzelfde doel kan worden bereikt (dan kan eenvoudig een zuivere subsidiariteitstoets worden uitgevoerd),
maar tussen een belastende maatregel, waarmee het beoogde doel wordt verwezenlijkt, en een veel minder
belastende maatregel, die echter ook tot minder goede resultaten leidt. In dat geval wordt eerst bezien of
het zwaremiddel opweegt tegen de baten (proportionaliteit); vervolgenswordt een lichtermiddel opgespoord
(subsidiariteit), waarna wij – als dat lichtere middel tot mindere resultaten leidt – weer ‘terug’ moeten naar
de proportionaliteit. Dan wordt een tweede proportionaliteitstoets uitgevoerd, waarbij in de wetenschap
dat een lichtere maatregel voorhanden is, wordt bezien of het extra resultaat dat bereikt wordt door de
zwaardere maatregel te verkiezen boven de lichtere, wel opweegt tegen de extra lasten die die keuze mee-
brengt.”
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veel vertrouwen heeft in dewetgever. Deze zou in beginsel als enige in staatmoetenworden
geacht een correcte afweging te kunnen maken tussen enerzijds het belang bij overheids-
ingrijpen en anderzijds het belang van de onderwijsvrijheid.

Gezien het voorgaande is het des te interessanter om onderzoeken wat de inhoud is
van de formele garantie tegen ongeoorloofde overheidsinmenging in de onderwijsvrijheid.
Dat onderzoek vindt in het volgende hoofdstuk plaats.
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3 Het legaliteitsbeg insel

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn demateriële garanties tegen te vergaande overheidsinmenging
in de onderwijsvrijheid van art. 23 Grondwet besproken. Geconcludeerd werd dat deze
bepaling in materiële zin beperkt richting geeft. De grondwetgever stelt veel vertrouwen
in de afweging die de wetgever moet maken. Daarmee is dit onderzoek aanbeland bij de
formele garantie voor de bescherming van de vrijheid van onderwijs die het grondwets-
artikel geeft: het legaliteitsbeginsel.

In dit hoofdstuk wordt de betekenis van het legaliteitsbeginsel, zoals dat mede volgt
uit art. 23 Grondwet, onderzocht. Daartoe wordt eerst besproken waarop het legaliteitsbe-
ginsel van toepassing is (§ 3.2). Daarna wordt ingegaan op de inhoud van het legaliteitsbe-
ginsel, meer in het bijzonder het daaruit voortvloeiende primaat van de wet (§ 3 en § 4).
Het primaat van de wet is een norm die voorschrijft welke regels de wetgever zelf moet
stellen. De bevoegdheid tot vaststelling van die regels mag dus niet gedelegeerd worden.
In § 3.3 komt algemene staatsrechtelijke literatuur daarover aan de orde, in § 3.4 de
onderwijsrechtelijke, die vanzelfsprekend voortbouwt op algemene staatsrechtelijke
inzichten.

Vervolgens worden twee punten van kritiek op de gangbare beschrijvingen van het
primaat van de wet, die overigens nogal eens van elkaar willen afwijken, gegeven. Blijken
zal dat dat een meer op de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet geïnspireerde
interpretatie van het legaliteitsbeginsel gerechtvaardigd is en dat bestaande beschrijvingen
die sociaal-statelijke zijde onvoldoende incorporeren (§ 3.5). Het tweede punt van kritiek
betreft de vaagheid van de beschrijvingen van de norm van het primaat van de wet, waar-
door deze de wetgever weinig richting geven bij het nemen van delegatiebeslissingen
(eveneens § 3.5).

Omaan beide kritiekpunten tegemoet te komen,wordt een toetsingskader ontwikkeld,
dat de wetgever kan gebruiken bij het bepalen van de toelaatbaarheid van een delegatiebe-
slissing in het licht van het primaat van de wet (§ 3.6). De basis daarvan wordt gevormd
door te onderzoeken welke doelen het primaat van de wet dient. Welke belangen bestaan
bij het opnemen van regels in de wet in formele zin? Delegatiebeslissingen maken een
inbreuk op die belangen, maar het primaat van de wet staat dat toe, als die inbreuk niet te
groot is. Geïnventariseerd wordt welke factoren van invloed zijn op de mate waarin op die
belangen een inbreuk wordt gemaakt. Een inbreuk moet, zelfs als die klein is, echter wel
een (voldoende) rechtvaardiging hebben. Zonder een dergelijke rechtvaardiging is er
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immers geen (voldoende) reden om tot delegatie over te gaan. Welke rechtvaardigingen
zich kunnen voordoen, wordt ook geïnventariseerd.

Om te bepalen of een delegatiebeslissing is toegelaten, vereist het toetsingskader dus
een afweging tussen enerzijds de belangen die met een delegatiebeslissing zijn gediend (de
rechtvaardigingen voor regelstelling op een lager niveau dan de wet in formele zin) en
anderzijds de belangen die daardoor worden geschonden. Het toetsingskader biedt hand-
vatten om die afweging te kunnen verrichten. Daarmee is uiteraard niet alle vaagheid uit
het primaat van de wet weggenomen, want een afweging vereist nog altijd een normatief
oordeel over de vraag welke belangeninbreuk in een concreet geval gerechtvaardigd is.
Dat zou ook onmogelijk zijn, omdat het primaat van de wet een inherent vage norm is –
anders zou ze ook niet zo breed, op alle mogelijke delegatiebeslissingen, toegepast kunnen
worden.

Indien toegepast door de wetgever, maakt het ontwikkelde toetsingskader echter wel
beter inzichtelijk waarom tot een bepaalde delegatiebeslissing is gekomen.Dat is op zichzelf
al winst en kan leiden tot een consistente toepassing van het primaat van de wet. In § 3.7
wordt desalniettemin ook – voor zover mogelijk – inhoudelijk richting gegeven aan de
toepassing van het primaat van de wet. De conclusie is vervat in § 3.8.

Nog enige opmerkingen vooraf: in de onderwijsrechtelijke literatuur komt met enige
regelmaat aan de orde de vraag in hoeverre verticale delegatie (de overdracht van
bevoegdheden van de rijksoverheid aan decentrale overheden) is toegelaten gelet op het
legaliteitsbeginsel. Daaraan wordt hier geen aandacht besteed. Het verdient voorts
opmerking dat in het navolgende met name zal worden gesproken over horizontale dele-
gatie door de wetgever, derhalve over de overdracht van wetgevende bevoegdheid door
de wetgever aan andere organen op het niveau van de centrale overheid. De navolgende
bespreking geldt echter mutatis mutandis ook voor andere wijzen waarop de wetgever kan
terugtreden,met name terugtred door toekenning van ruime, onbepaalde bestuursbevoegd-
heden aan uitvoerende organen.1 Voor dat soort terugtred wordt hierna kortheidshalve
ook de term “delegatie” gehanteerd. Ten slotte is navolgende bespreking in eerste instantie
gericht op de specifieke context van het onderwijsrecht. Zij heeft evenwel bredere betekenis.
Ook voor de motivering van en kritiek op delegatiebeslissingen in andere rechtsgebieden
kan het hierna geformuleerde kader behulpzaam zijn.

Dan nog een terminologische kwestie. In literatuur en beleidwordt doorgaans, in plaats
van “primaat van de wet”, een andere term gebruikt, namelijk “primaat van de wetgever”.

1 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 45, Kamerstukken II 1988-1989, 19 032, nr. 17, p. 1. Zie ook
Eijlander 1993, p. 59-60, die op zijn beurt verwijst naar Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 23, en
Van Gestel & Vleugel 2013a, waarin de delegatieproblematiek wordt vertaald naar kaderwetgeving. Zie
voorts Zijlstra 2012, p. 258: “Uitvoering door het bestuur krijgt zo naast het karakter van toepassing in het
concrete geval ook de hoedanigheid van nadere normstelling ter uitwerking van de hogere algemene wet.”
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Die term heeft echter niet mijn voorkeur. De term en de invulling die daaraan wordt
gegeven sluiten namelijk niet goed op elkaar aan. “Primaat” betekent immers “eerste”,
“voornaamste”. Gesteld kan daarom worden dat, ook wanneer de wetgever te ver gaat met
delegatie van wetgevende bevoegdheid (bijvoorbeeld door de bevoegdheid om structurele
elementen van een regeling vast te stellen te delegeren), de wetgever het primaat blijft
behouden: hij heeft immers zelf besloten tot de delegatie, is daar bij uitsluiting toe bevoegd,
en kan de delegatie ook terugdraaien.Hetwoord “primaat” lijkt zo beschouwd een bepaalde
vrijheid voor de wetgever te impliceren, terwijl met het “primaat van de wetgever” juist
het tegendeel is bedoeld: op de wetgever rust de verplichting om zelf regels te stellen.

De term primaat van de wet2 geeft beter aan wat met deze norm is bedoeld en die zal
hierna dan ook worden gebruikt. Bedoeld is immers om aan te geven dat bepaalde regels
in de wet moeten staan. De wetgever mag daaraan niet voorbij gaan door de wet
inhoudsloos te maken en/of door in te vergaande mate te delegeren. Dan zou immers niet
de wet, maar bijvoorbeeld een amvb de voornaamste regels bevatten. In de term primaat
van de wet komt derhalve tot uitdrukking dat de wetgever tot op zekere hoogte onvrij is
bij het bepalen van de inhoud van de wet. De wetgever moet ervoor zorg dragen dat de
wet voldoende inhoud heeft, zodat ten aanzien van de verdeling van regels over verschil-
lende niveaus van regelgeving de wet het primaat heeft.

3.2 Toepasselijkheid legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel is van toepassing op alle door art. 23 Grondwet toegelaten beperkin-
gen van de vrijheid van onderwijs. Op grond van het tweede lid van deze bepaling mag de
wetgever aan al het onderwijs, ook het niet bekostigde, verplichtingen opleggen. Dit zijn
de zogeheten algemene deugdelijkheidseisen (zie § 2.6.1 en § 2.6.2). Voor het bekostigde
onderwijs voegt het vijfde lid daar de mogelijkheid van de zogeheten speciale deugdelijk-
heidseisen nog aan toe. Deze deugdelijkheidseisen hebben de vorm van door de wetgever
gestelde bekostigingsvoorwaarden.3 Hoewel het hier dus gaat om subsidieverplichtingen4

en het derhalve niet vanzelfsprekend is dat daarop het legaliteitsbeginsel van toepassing

2 Deze term is niet nieuw. Zie bijvoorbeeld Mentink & Akkermans 1986, p. 52.
3 De grondwetgever gebruikte de termen “eisen van deugdelijkheid” (vijfde lid) en “bij wet te stellen voor-

waarden” (ofwel: bekostigingsvoorwaarden (zevende lid)) als synoniemen, hetgeen door Mentink is aange-
toond. Zie Mentink 1989, p. 78-104. Zie overigens reeds Huart 1925, p. 380, die onder verwijzing naar Kan
1916, p. 641 opmerkt dat de minister die zienswijze reeds opperde (“Van twee verschillende stellen voor-
waarden (…) is geen sprake.” maar op basis van meer praktische argumenten tot de conclusie komt dat dat
niet de bedoeling kan zijn.

4 Vgl. afdeling 4.2.4 Awb.
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is,5 laten art. 23 lid 5 en lid 7 Grondwet daar geen misverstand over bestaan: deze moeten
bij wet worden gesteld.

Toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel brengt mee dat voor het betreffende over-
heidshandelen een grondslag in de wet moet zijn. Het legaliteitsbeginsel, zoals dat voort-
vloeit uit art. 23 Grondwet, gaat evenwel verder. De wetgever mag zich niet bedienen van
te ruime delegatie van zijn bevoegdheid. Anders gezegd, de wetgever dient het primaat ten
aanzien van de te stellen regels te behouden. In het algemene constitutionele recht wordt
dit primaat door sommige auteurs niet of slechts deels beschouwd als onderdeel van het
positieve recht.6 Voor zover dat al juist zou zijn, ligt dit in het onderwijsrecht zonder meer
anders, aangezien de gangbare interpretatie van art. 23 Grondwet ervan uitgaat dat deze
bepaling iets voorschrijft over het niveauwaarop de algemene en speciale deugdelijkheids-
eisen moeten worden gesteld, waarbij wordt aangesloten bij het primaat van de wet.7 In
zoverre is het legaliteitsbeginsel in het onderwijsrecht onomstreden.8 Het primaat van de
wet en de wijze waarop daarbij wordt aangehaakt in het onderwijsrecht komen hieronder
aan de orde.

3.3 Het primaat van de wet

Het primaat van de wet wordt hieronder toegelicht aan de hand van het rapport Orde in
regelgeving van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, het kabinetsstandpunt daarover,
en aan de hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

3.3.1 Commissie Wetgevingsvraagstukken

De Commissie Wetgevingsvraagstukken kreeg de opdracht te onderzoeken “welke
inhoudelijk te onderscheiden soorten van regels de verschillende vormen van regelgeving
bij de centrale overheid het best gebruikt zouden kunnenworden”.9 De aanleiding daarvoor
was een groeiende belangstelling voor wetgevingsvraagstukken, vanwege de ontwikkeling
van de verzorgingsstaat, waardoor veel gedelegeerde regelgeving10 tot stand werd gebracht,

5 De wetgever heeft het daarom nodig gevonden om in art. 4:23 Awb te bepalen dat subsidie slechts kan
worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift.

6 Zijlstra 2012, p. 257, Verhey & Aal 2017, p. 247.
7 Zie onder meer Onderwijsraad 2012, p. 58. Zie ook het standpunt van de Raad van State: Kamerstukken II

2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6. Een en ander wordt hierna uitgebreider besproken.
8 De kritiek van Jurgens 1993 gaat dan ook niet op, daar zijn betoog ziet op zaken die geen grondrechten

betreffen.
9 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985.
10 “Gedelegeerde wetgeving” of “gedelegeerde regelgeving” zijn geen precieze uitdrukking van de juridische

werkelijkheid. Gedelegeerd wordt immers de bevoegdheid tot het vaststellen van regelgeving, niet de
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een sterke nadruk op beslisregels die zijn gericht aan bestuursorganen die daarover eigen
beleidsregels tot stand kunnen brengen enhet in toenemendemate voorkomende fenomeen
van beleidsvoering buiten de wet om (zoals destijds bij sommige subsidies het geval was).
Om richting te geven aan de vele verschijningsvormen van regelgeving die dat tot gevolg
had, kwamdeCommissieWetgevingsvraagstukken in haar eindrapport tot de ontwikkeling
van de idee van het primaat van de wet, dat zich als volgt laat samenvatten.

De totstandkomingsprocedure vanwetgeving in formele zin garandeert een democratische
legitimatie en draagt, vanwege de gedachtewisseling in de Kamers, bij aan de kwaliteit
daarvan, aldus deCommissieWetgevingsvraagstukken.11 Omdat andere soorten regelgeving
nooit over een dergelijk democratisch gehalte kunnen beschikken dient het uitgangspunt
te zijn dat alle algemeen verbindende voorschriften in de wet in formele zin worden neer-
gelegd.

Aangezien dat evenwel onrealistisch is, gelet op de verschillende taken die het parlement
dient te vervullen en de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn, is delegatie nood-
zaak.

“De wetgever dient dus te selecteren. Het ligt dan voor de hand te eisen dat de
wetgever in ieder geval de voornaamste bepalingen zelf vaststelt. Daartoe
behoren de bepalingen die de reikwijdte van het geheel van de regeling (wet
en gedelegeerde wetgeving) bepalen en de overige belangrijkste, naar buiten
werkende voorschriften. In het bijzonder dient de wetgever ook steeds de
reikwijdte van delegatiebepalingen vast te stellen door de gedelegeerde
bevoegdheid tot regelstelling nauwkeurig te clausuleren. (…) [U]it het axioma
van het primaat van de wetgever kan worden afgeleid dat de wet ten minste
zowel de reikwijdte en de hoofdlijnen van een regeling alsmede de belangrijkste
naar buiten werkende voorschriften behoort te bevatten, terwijl aan de lagere
wetgever de nadere uitwerking en de regeling van details kanworden overgela-
ten.”12

Zodoende wordt de doelmatigheid gediend, aangezien bij de voorbereiding van een wets-
voorstel niet op detailniveau hoeft te worden nagedacht over de inhoud daarvan terwijl
onzeker is of het voorstel zal worden aangenomen. Ook komt deze taakverdeling de
overzichtelijkheid van wetgeving ten goede.

regelgeving zelf. Correct zou daarom zijn de term: “krachtens delegatie vastgestelde regelgeving”, maar die
term is wat aan de lange kant.

11 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 42.
12 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43.
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Onder omstandigheden mag volgens de Commissie Wetgevingsvraagstukken van het
bovenstaande worden afgeweken, en wel wanneer flexibiliteit of slagvaardigheid daartoe
nopen.13 Wanneer voorzienbaar is dat de vast te stellen regelgeving veelvuldig wijziging
behoeft, kan ervoor worden gekozen om de vaststelling van de regels die het betreft, zelfs
wanneer het om belangrijke onderdelen gaat, op te dragen aan regering of minister. Een
dergelijke noodzaak kan bestaan indien de regels een terrein bestrijken dat onderhevig is
aan veel maatschappelijke of technische veranderingen. Ook kan gedacht worden aan de
gevallen waarin de regels een financiële prestatie van de overheid regelen. In dat verband
spelen zeer veel verschillende krachten die flexibiliteit vereisen, zoals de noodzaak om het
overheidsbudget en de verdeling ervan in de hand te houden, inkomenspolitiek, en inflatie.
Met slagvaardigheid doelt de Commissie Wetgevingsvraagstukken op de noodzaak om op
korte termijn regels tot stand te brengen. De noodzaak tot slagvaardigheid en flexibiliteit
zullen vaak samengaan. Een overheid die op veranderde maatschappelijke verhoudingen
wenst te reageren zal dat in de regel ook snel willen doen.

De Commissie vat het als volgt samen: “Het primaat van de wetgever brengt mee dat
de wet zelf ten minste de reikwijdte, de structurele elementen en de voornaamste duurzame
normen van een regeling dient te bevatten. De nadere uitwerking van in de wet gestelde
voorschriften, de regeling van details en het vaststellen vanmeer vergankelijke voorschriften
komen voor delegatie aan een lagere regelgever in aanmerking.”14

Afhankelijk van het soort voorschrift (bijvoorbeeld: regels die rechten en plichten van
burgers ten opzichte van elkaar regelen, het scheppen van strafbare feiten) werken voor-
noemde uitgangspunten verschillend uit. DeCommissieWetgevingsvraagstukken probeert
per type voorschrift een aantal vuistregels te geven, ondermeer ten aanzien van aanspraken
van financiële aard jegens de overheid. Wat dit type voorschrift betreft dient “de wet de
grondslag voor de uitkeringen of subsidies, de kring van de in aanmerking komende per-
sonen en de verschillende elementen die bij de bepaling van het uit te keren bedrag een
rol moeten spelen, vast te stellen. De nadere invulling en uitwerking van de voorschriften
kan aan een secundaire regelgever (bij voorkeur de Kroon) worden toevertrouwd.”15 Het
primaat van dewet geldt dus sterk bij dit type voorschriften, hetgeen kanworden verklaard
door het grote belang daarvan, aangezien vele burgers in grote mate afhankelijk van
bepaalde financiële verstrekkingen zijn en het ook vaak politiek gevoelige onderwerpen
betreft.16 De vaststelling van de specifieke bedragen hoeft overigens niet in alle gevallen
bij wet te gebeuren, aangezien dit onderdeel van subsidie- of uitkeringsregelingen veelvuldig
aan veranderingen onderhevig zullen zijn.

13 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43-44.
14 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 45.
15 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 48.
16 Idem.
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Delegatie dient in de regel aan de regering te geschieden, nu vaststelling van amvb’s
met verschillende waarborgen is omgeven.17 Er is een verplichte advisering door de Raad
van State (zie art. 73 Grondwet) en de ontwerpen worden altijd besproken in de minister-
raad. (Sub)delegatie aan de minister is alleen toegestaan indien sprake is van invulling van
minder belangrijke maar noodzakelijke administratieve voorschriften gaat, of wanneer
het uitvoeringsvoorschriften betreft die frequent moeten worden aangepast.

Wordt er gekozen voor delegatie, dan kan er reden bestaan betrokkenheid van het
parlement te vereisen bij de totstandkoming vande gedelegeerde regelgeving.DeCommissie
Wetgevingsvraagstukken onderscheidt driemethoden: gecontroleerde delegatie, voorwaar-
delijke delegatie en tijdelijke delegatie.18 Bij gecontroleerde delegatie wordt het parlement
in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren doordat het op de hoogte wordt
gebracht van een nog niet vastgestelde amvb. In de praktijk wordt dit ook wel “voorhang”
genoemd, omdat de amvb aan de Kamers moet worden toegezonden vóór de vaststelling
ervan. Voorwaardelijke delegatie gaat verder, omdat daarin (een deel van) één van beide
Kamers de bevoegdheid krijgt om te bepalen dat de regeling in de amvb bij wet dient te
geschieden. In de praktijk wordt voorwaardelijke delegatie aangeduid als “nahang” omdat
de toezending aan deKamers plaatsvindt na vaststelling van de amvb. Bij tijdelijke delegatie
bepaalt de wet dat een voorstel van wet dient te worden ingediend ter vervanging van de
krachtens delegatie tot stand gekomen regeling.

De Commissie Wetgevingsvraagstukken heeft geen principiële bezwaren tegen
gecontroleerde delegatie; zij het dat deze vorm van delegatie niet te vaak moet worden
gekozen teneinde te voorkomen dat deze aan kracht inboet. Voor gecontroleerde delegatie
is plaats indien de wetgever tot de conclusie komt dat gelet op het gewicht van het te
regelen onderwerp, delegatie toelaatbaar is, maar er toch een ruime mogelijkheid voor het
parlement dient te zijn op de inhoud van de gedelegeerde regeling invloed uit te oefenen.
Wel principiële bezwaren bestaan er tegen voorwaardelijke delegatie. DeCommissie noemt
dit een halfslachtige keuze. Wanneer de wetgever van mening is dat regeling van bepaalde
onderwerpen met instemming van het parlement dient te geschieden, moet deze regeling
bij wet geschieden. Voor voorwaardelijke delegatie zou slechts plaats zijn in de gevallen
waarin aanvaardbaar is dat regeling door de Kroon geschiedt maar waarin toch minder-
heidsgroeperingen in het parlement de bevoegdheid moeten hebben om regeling bij wet
te eisen. De Commissie doelt op “gewichtige onderwerpen waarover zeer verschillend
wordt gedacht”. Tijdelijke delegatie kent praktische bezwaren; het werkt rechtsonzekerheid
in de hand en leidt bovendien tot dubbel regelgeven. Als noodoplossing is de figuur wel
geschikt.

17 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 53.
18 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 55-58.
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Onder meer op basis van het voorgaande heeft de commissie een voorstel gedaan voor
Aanwijzingen Wetgevingsvraagstukken, waarin het voorgaande in aparte bepalingen is
neergelegd. Deze aanwijzingen zijn de inspiratie geweest voor de inmiddels bekende
Aanwijzingen voor de regelgeving.19 Voordat ik aan bespreking van deze Aanwijzingen
toekom,wordt hieronder het kabinetsstandpunt op het rapport van deCommissieWetge-
vingsvraagstukken weergegeven.

3.3.2 Kabinetsstandpunt

Het kabinet onderschrijft dat de wetgever het primaat toekomt bij het vaststellen van
algemeen verbindende voorschriften.20 Wel wordt een nuancering aangebracht, die overi-
gens niet leidt tot een andersluidende conclusie. Waar de Commissie Wetgevingsvraag-
stukken van mening is dat delegatie een noodzakelijk kwaad is (het primaat zou er immers
theoretisch toemoeten leiden dat alle algemeen verbindende voorschriften door dewetgever
worden vastgesteld; delegatie doet per definitie afbreuk aan het primaat), vindt het kabinet
dat het niet de taak is van de wetgever om zich met alle details van wetgeving bezig te
houden. Delegatie is dan ook “mede” het op juiste wijze toedelen van bevoegdheden aan
een bestuursorgaan ten aanzien van taken die niet tot het pakket van de wetgever behoren.
Dit verschil van inzicht leidt als gezegd niet tot een ander idee over de inhoud van de wet:
de hoofdelementen van een regeling moeten in de wet staan; nadere voorschriften kunnen
aan lagere wetgevers worden overgelaten. Het kabinet kan zich dan ook (beter) vinden in
de hierboven geciteerde samenvatting van hetgeen het primaat van de wet volgens de
commissie met zich brengt. Daarbij merkt het kabinet wel aan dat niet altijd duidelijk is
wat onder de voornaamste duurzame normen dient te worden verstaan. Soms kan het
vanuit het oogpunt van toegankelijke regelgeving beter zijn dat de wetgever niet zelf een
deel van de materiële normen stelt. De taak van de wetgever blijft in die gevallen beperkt
tot het entameren van het beleid, het attribueren van bevoegdheden, en het bieden van
een kader waarbinnen de lagere regelgever moet blijven. Deze volgens het kabinet wat
beperktere omschrijving van het primaat van de wet betekent overigens niet dat in alle
gevallen goedmet dit primaat is omgegaan.Het kabinet constateert dat soms te gemakkelijk
met een beroep op slagvaardigheid of flexibiliteit wordt overgegaan tot delegatie, terwijl
het gewicht van de materie dat niet rechtvaardigt. Het kabinet stelt verder dat, hoewel het
primaat als richtsnoer moet dienen, het overheidsbeleid dermate gevarieerd is dat per te
regelen onderwerp moet worden bekeken hoe het primaat tot uitdrukking moet komen.

19 Hirsch Ballin 1992, p. 103, Van der Pot 2006, p. 655.
20 Kamerstukken II 1986-1987, 20 038, nr. 2.

62

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



Wat betreft de wijze waarop het idee van het primaat van de wet doorwerkt in voor-
schriften met betrekking tot financiële aanspraken op de overheid brengt het kabinet ook
enige nuanceringen aan.21 In beginsel geldt het primaat wel voor deze voorschriften, maar
het kabinet wijst ook op dat dit type voorschriften een veelheid van beleidsterreinen
bestrijkt. Het primaat hoeft zich lang niet altijd op dezelfde manier te manifesteren, maar
kan verschillen per beleidsterrein. Niet in alle gevallen is voor dewetgever derhalve dezelfde
grote taakweggelegd.Desalnietteminmaakt het kabinet duidelijk dat de onderwijswetgever
maar in beperkte mate ruimte heeft voor delegatie: “Te denken valt aan regelingen als de
wetten die de aanspraken regelen vanhendie niet kunnenwerken of de onderwijswetgeving.
In deze gevallen dient de wetgever de aanspraken zo nauwkeurig mogelijk te regelen.”

Wordt er toch gekozen voor delegatie, dan dient dat in beginsel aan de regering te
gebeuren, die in dat geval bij amvb voorschriften vaststelt. Het kabinet deelt op dit punt
derhalve de visie van de Commissie.

Over het thema van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving volgt
het kabinet de driedeling die de Commissie maakt. Met betrekking tot gecontroleerde
delegatie stelt het kabinet dat voor deze vorm gekozen moet worden indien de betreffende
materie eigenlijk regeling bij wet vereist, maar zich daar toch niet goed voor leent vanwege
bijvoorbeeld het technische karakter van de te regelenmaterie, de omvang van de te stellen
regels, of vanwege de noodzaak om snelle wijzigingen door te voeren.Wat voorwaardelijke
delegatie betreft vindt het kabinet dat gewichtige onderwerpen waarover door fracties in
het parlement verschillendwordt gedacht niet geschikt zijn voor (voorwaardelijke) delegatie.
Gekozen moet worden voor regelgeving in de wet. De figuur zou alleen geschikt zijn voor
gevallen waarin over het algemeen regeling bij amvb toegestaan is, maar de mogelijkheid
tochmoet worden opengehouden dat voor bepaalde gevallen regeling bij wet wordt vereist.
Ten aanzien van tijdelijke delegatie deelt het kabinet het standpunt van de Commissie.

3.3.3 Aanwijzingen voor de regelgeving

Het kabinetsstandpunt zoals dat hierboven is weergegeven komt ook tot uitdrukking in
deAanwijzingen voor de regelgeving.Volledigheidshalve volgt hieronder een kort overzicht.

Het primaat van de wet is neergelegd in Ar 2.19. De wet dient ten minste de hoofdele-
menten van de regeling te bevatten. De toelichting bij deze aanwijzing geeft aan wanneer
daarvan sprake is, nadat nog eens is opgemerkt dat het primaat niet betekent dat het par-
lement altijd direct betrokken moet zijn bij de vaststelling van voorschriften. Controle
achteraf kan voldoende zijn. Delegatie is dus geen noodzakelijk kwaad. Of sprake is van
een hoofdelement hangt af van het gewicht van het te regelen element. In ieder geval zal

21 Kamerstukken II 1986-1987, 20 038, nr. 2, p. 9-10.
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als hoofdelementmoetenworden aangemerkt “(…) de reikwijdte en de structurele elemen-
ten van de regeling. Veelal zullen daartoe ook de voornaamste duurzamenormen behoren.”

Ar 2.21 beoogt het primaat van de wet te specificeren, door voor een aantal typen
voorschriften te bepalen dat deze “zoveelmogelijk” in dewet thuishoren. In de opsomming
zijn voorschriften betreffende het bestaan van financiële aanspraken tegenover de overheid,
de kring van personen die daarvoor in aanmerking komen, en de verschillende elementen
die bij de bepaling van de uit te keren bedragen een rol dienen te spelen, niet (meer)
opgenomen. In de oudeAr 24was dat nogwel het geval. Ar 2.21 breekt in zoverre derhalve
met het standpunt van de Commissie Wetgevingsvraagstukken.

Een gedelegeerde bevoegdheid dient in de wet zo nauwkeurig en concreet mogelijk te
worden begrensd, zo bepaalt Ar 2.23. Concretisering kan plaatsvinden door te bepalen
onder welke omstandigheden de bevoegdheid kan worden gebruikt, welke onderwerpen
mogen worden geregeld, en/of de doeleinden waarvoor de bevoegdheid mag worden
aangewend.

Gedelegeerde wetgeving dient in beginsel bij amvb te worden vastgesteld, zo stelt Ar
2.24. (Sub)delegatie aan een minister is slechts toegestaan indien het gaat om voorschriften
van administratieve aard, uitwerking van de details van een regeling, voorschriften die
dikwijls wijziging behoeven en voorschriften waarvan te voorzien is dat zij mogelijk met
grote spoed moeten worden vastgesteld.

Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van gedelegeerde regelgeving dient
enkel te worden vereist indien daar bijzondere redenen voor bestaan. “In een enkel geval
valt aan gedelegeerde regelgeving met parlementaire betrokkenheid echter niet te ontko-
men”, zo stelt de toelichting bij Ar 2.35. De Ar gaan ook uit van de drie hoofdvormen van
parlementaire betrokkenheid. Daarnaast wordt nog de figuur van delegatie onder het
vereiste van goedkeuring onderscheiden, die hier onbesproken zal blijven. Over gecontro-
leerde, voorwaardelijke, en tijdelijke delegatie herhalen de Ar het al beschreven kabinets-
standpunt. Zie Ar 2.36, 2.38 en 2.39.

3.3.4 Bespiegelingen

Het eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, het kabinetsstandpunt naar
aanleiding daarvan, en de Aanwijzingen voor de regelgeving komen op veel punten met
elkaar overeen, waar het toelaatbaarheid van delegatie betreft. Er zijnwel enkele verschillen,
die hieronder worden besproken. In het navolgende wordt tevens een samenvatting van
en nadere duiding gegeven aan hetgeen in voornoemde stukken omtrent delegatiebeslis-
singen is opgemerkt.

De huidige Ar lijken ten aanzien van voorschriften met betrekking tot financiële aan-
spraken op de overheid soepeler te zijn dan de Commissie Wetgevingsvraagstukken, aan-

64

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



gezien de bepaling over die aanspraken is weggevallen. De reden die daarvoor in de toe-
lichting bij het overzicht vanwijzigingen van deArwordt gegeven, overtuigt niet.22 Beweerd
wordt dat titel 4.2 Awb, over subsidies, dit onderwerp voldoende bestrijkt, zodat de Ar
hierover niets hoeven te regelen. Maar in de Awb-subsidietitel worden slechts algemene
voorschriften gegeven die gelden voor alle subsidies. De oudeAr 24 zag juist op bijzondere
voorschriften. Ook bevat titel 4.2 Awb geen regels die het primaat van de wet betreffen.
Art. 4:23 Awb houdt daarmee wel verband, maar betreft toch vooral de regel dat er een
grondslag in een wettelijk voorschrift moet zijn voor een subsidie. Over de verdeling van
regels tussen wet en lagere regelgeving bepaalt het slechts dat die grondslag niet in een
zelfstandige amvbmag zijn neergelegd.Het blijft gissen of deAr daadwerkelijk een soepeler
houding ten opzichte van voorschriftenmet betrekking tot financiële verplichtingen hebben
beoogd. De zojuist aangehaalde toelichting duidt niet op een standpuntwijziging.

Een ander verschil ziet erop dat in het belang van doelmatigheid – kort gezegd –
onvoldoende gewichtige regels krachtens delegatie kunnenworden vastgesteld.Het kabinet
ziet dat niet als een noodzakelijk kwaad, de Commissie Wetgevingsvraagstukken wel. Dit
is een verschil van inzicht zonder veel praktische betekenis.

Regels van een bepaald gewichtmoeten dus altijd in dewetworden opgenomen –daarover
zijn de Commissie Wetgevingsvraagstukken, het kabinet en de Aanwijzingen voor de
regelgeving het eens. Het belang van doelmatigheid, hoe groot dat in een concreet geval
mag zijn, kan daaraan niet afdoen. De enige factor die relevant is bij de bepaling van de
verdeling van regels over de wet en lagere regelingen, is derhalve het gewicht van de te
stellen regels. Gesteld kan worden dat in dergelijke gevallen in het primaat van de wet een
abstracte belangenafweging ligt besloten, diemeebrengt dat regels van een bepaald gewicht
altijd in de wet moeten worden opgenomen, en dat regels van een beperkter gewicht in
lagere regelgeving mogen zijn opgenomen. Een concrete belangenafweging, waarin het
belang van de doelmatigheid mede wordt betrokken, is niet nodig. Dit betekent overigens
niet dat het dientengevolge gemakkelijk is om vast te stellen welke regels in de wet moeten
worden opgenomen. Het kabinet merkt dat terecht op.

Doen andere belangen dan het belang van doelmatigheid – zoals flexibiliteit en slag-
vaardigheid23 – zich voor, dan kunnen regels die normaal gesproken in de wet horen te
zijn opgenomen, wel in lagere regelgeving worden gesteld. Om vast te stellen of dat is
toegelaten moet een concrete belangenafweging plaatsvinden. Die afweging houdt – ik
parafraseer de Commissie Wetgevingsvraagstukken – in dat de wetgever zich steeds zal
moeten afvragen of dewens om tegemoet te komen aan genoemde belangen opweegt tegen

22 Stcrt. 2017, 69426, p. 147.
23 Het kabinet en de Aanwijzingen voor de regelgeving voegen aan de belangen van flexibiliteit en slagvaar-

digheid nog het belang van toegankelijke regelgeving toe.
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de afbreuk die daarmee aan het primaat van de wet wordt gedaan. Hoe genoemde afbreuk
moetworden gemetenwordt in geen van de besproken stukken besproken.Het ligt evenwel
voor de hand aan te knopen bij de belangen die worden gediend door de neerlegging van
regels in de wet. Hoe groter de inbreuk op deze belangen is, hoe groter het met delegatie
te dienen belang moet zijn om delegatie te kunnen rechtvaardigen. Er zijn dan dus twee
factoren (mate van inbreuk en belang bij delegatie) die relevant zijn voor de vraag of
delegatie is toegelaten.

Om vast te stellen of in een concreet geval delegatie is toegelaten is derhalve niet steeds
een afweging nodig. Doen geen andere belangen dan dat van de doelmatigheid zich voor,
dan is slechts het gewicht van de te stellen regels relevant voor de vraag of delegatie is
toegelaten. Doelmatigheid kan nooit een rechtvaardiging opleveren voor delegatie van
regels van een bepaald gewicht. Doen zich wel andere belangen voor, dan is delegatie
mogelijk indien de inbreuk op de belangen die worden beschermd door neerlegging van
regels in dewet gerechtvaardigd kanworden door de belangen diemet de delegatie worden
gediend.

In het kabinetsstandpunt en de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt hierop een
uitzondering aangebracht. Doelmatigheid kan rechtvaardiging opleveren voor delegatie
ten aanzien van gewichtige materie, indien die delegatie gecontroleerd plaatsvindt. Zie Ar
2.36.24 De Commissie Wetgevingsvraagstukken ziet dat anders: gecontroleerde delegatie
kan alleen plaatsvinden indien delegatie, op grond van het in de vorige alinea geformuleerde
kader, is toegelaten. Wanneer gecontroleerde delegatie “niet voldoende” is, gelet op de
aard of het gewicht van het te regelen onderwerp, zou wel gekozen kunnen worden voor
voorwaardelijke delegatie, aldus de Commissie Wetgevingsvraagstukken.25

(Een zwaardere vorm van) parlementaire betrokkenheid kan er, kortom, toe leiden dat
delegatie mogelijk wordt, waar dat anders niet toegestaan zou zijn. De inbreuk op het
primaat van dewet kan dus doormiddel van parlementaire betrokkenheidworden verzacht,
gecompenseerd. Hierbij moet worden bedacht dat het gaat om uitzonderlijke situaties,
aldus deCommissieWetgevingsvraagstukken en het kabinet. Tijdelijke delegatie is immers
slechts in noodsituaties toepasbaar. Gecontroleerde delegatie kan niet te vaak worden
toegepast omdat anders de signaalfunctie ervan verloren gaat. Voorwaardelijke delegatie
is een halfslachtige keuze: delegatie zou eigenlijk niet moeten plaatsvinden. Voor deze
figuur kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden gekozen, te weten gevallen waarin het
gaat om gewichtige onderwerpen waarover zeer verschillend wordt gedacht maar er
bovendien een sterke reden is om tot delegatie over te gaan.

24 “Gecontroleerde delegatie wordt slechts toegepast ingeval een materie regeling bij wet rechtvaardigt maar
zich daarvoor toch niet goed leent vanwege haar sterk technische karakter, de noodzaak van snellewijzigingen
of de grote omvang van de te stellen regels.”

25 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 58.
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Behalve parlementaire betrokkenheid zijn er overigensmeer vormen van compensatie,
waarop in § 3.6.2 nog zal worden ingegaan. In die paragraaf zal ook worden betoogd dat
voor alle vormen van compensatie geldt dat hun waarde tamelijk beperkt is.

3.4 Onderwijsrechtelijke opvattingen over het primaat van de wet

Het onderstaande bevat geen uitgebreide beschouwing van de overwegingen van de
grondwetgever van 1848 of van 1917. De reden daarvoor is dat de grondwetgever dergelijke
overwegingen niet heeft gemaakt. De eis dat deugdelijkheidseisen bij wet moeten worden
gesteld wordt in de grondwetsgeschiedenis niet toegelicht. Het onderstaande gaat derhalve
slechts in op de onderwijsrechtelijke literatuur over legaliteit, die op haar beurt mede
gebaseerd is op algemene staatsrechtelijke inzichten en op de wetgevingspraktijk.26

3.4.1 Onderwijsraad

In 2002 stelt deOnderwijsraad dat art. 23Grondwet uitgaat van het primaat van dewetgever
in formele zin.27 Dit volgt, aldus de Onderwijsraad, uit de verschillende artikelleden van
deze bepaling, waarin wordt gesproken over het bij wet regelen van het toezicht en de
deugdelijkheidseisen. De grondwetgever van 1917 zou de opvatting zijn toegedaan dat het
primaat van de wet de beste waarborg biedt voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van
het openbaar en bijzonder onderwijs. Dit past ook bij de heersende staatsrechtelijke
opvatting dat beperkingen van grondrechten tot de bijzondere verantwoordelijkheid van
de wetgever dienen te worden gerekend, aldus de Onderwijsraad. In andere literatuur
worden deze beginselen als grondidee van artikel 23 ook genoemd.28

De Onderwijsraad geeft verder aan dat dit primaat van de wet tot aan de Tweede
Wereldoorlog zeer stringent werd opgevat; de uitvoerende macht zou opereren binnen
strak genormeerdewettelijke kaders. Gewezenwordt verder op de parlementaire behande-
ling van de Wet op het voortgezet onderwijs 1963, waarin principieel werd gedebatteerd
over horizontale delegatie (zie ook § 3.5.2).29 Naar huidige opvatting heeft de wetgever
volgens de Onderwijsraad evenwel “nogal wat ruimte om regelgevende bevoegdheid over
te dragen aan regering en minister (horizontale delegatie). Zo worden kerndoelen, de
inrichtingsvoorschriften en de examenregelingen in het algemeen bij algemene maatregel

26 Vgl. Vermeulen 2003, p. 221.
27 Onderwijsraad 2002, p. 21.
28 Mentink & Vermeulen 2011, p. 35, Mentink 2012, p. 18, Onderwijsraad 2012, p. 57 (hij verwijst naar

Mentink 2012), Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.4 (zij verwijzen naar Onderwijsraad 2012).
29 Kamerstukken II 1959-1960, 5 350. Voor de hier bedoelde discussie zie met name nr. 7, p. 9-11, en nr. 8,

p. 14-15. Zie ook Mentink 1989, p. 154.
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van bestuur vastgesteld; en programma’s van eisen (bepaalde bekostigingsvoorschriften)
worden bij ministeriële regeling geformuleerd.”30 Met betrekking tot verticale delegatie
stelt de Onderwijsraad dat terughoudendheid moet worden betracht: “Decentraal onder-
wijsbeleid (…) is slechts toelaatbaar indien de wetgeving in formele zin op genoegzame
wijze de inhoudelijke normen van de te regelen materie bevat.” Deze opvatting wordt
ontleend aan een advies van de Raad van State met betrekking tot de decentralisatie van
de bekostiging voor huisvesting, waarmee de regering instemde.31

In 2012 stelt de Onderwijsraad, onder verwijzing naar het advies van 2002 en naar de
opvatting van de Raad van State32, dat voor horizontale delegatie hetzelfde uitgangspunt
moet gelden als voor verticale delegatie, namelijk dat de wet in formele zin op genoegzame
wijze de inhoudelijke normen bevat.33 De zogeheten aspecten van kwaliteit – ruim
omschreven terreinenwaarop onderwijsinstellingen in het kader van stimulerend toezicht
door de inspectie werden getoetst – voldoen niet aan deze eis nu de wetgeving deze nau-
welijks omlijnt. Uit de opvatting van de Onderwijsraad vloeit verder voort dat deugdelijk-
heidseisen zoveelmogelijk het karakter dienen te hebben van objectieve normen.Daaronder
verstaat de Onderwijsraad dat “de wet rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst
van enige handeling op uitvoerend niveau, uitsluitsel moet geven aan scholen over wat
van hen wordt verwacht”. Daarmee wordt de rechtsgelijkheid en -zekerheid van scholen
gediend. Als voorbeelden noemt hij de bepalingen in de Wpo en Wvo over het schoolplan
en de schoolgids.34

Volgens de Onderwijsraad mag van de eis van objectiviteit onder bijzondere omstan-
digheden worden afgeweken. Die omstandigheden kunnen worden gevonden in ruime
consensus over noodzaak enwenselijkheid van de nieuw in te voeren norm.DeOnderwijs-
raad erkent verder dat er een problematische verhouding tussen de door hem voorgestane
interpretatie van het legaliteitsbeginsel en veel kwaliteitsmaatstaven bestaan. Genoemd
worden de kerndoelen en de burgerschapsbepaling van art. 9 Wpo. Strijd met het legali-
teitsbeginsel hoeft evenwel niet aanwezig te zijn, indien de betreffende eisen noodzakelijk
zijn, het om minimumnormen gaat en zij worden gecompenseerd door procedurele
maatstaven. Gewezen wordt op de compensatie die bij de kerndoelen wordt geboden door
middel van de figuur van voorwaardelijke delegatie en de mogelijkheid om rechtsbescher-
ming bij de bestuursrechter te zoeken. Gesteld wordt – overigens ten onrechte35 – voorts
dat de kerndoelen slechts voor beperkte duur gelden, zodat periodieke heroverweging en

30 Onderwijsraad 2002, p. 22.
31 Zie Kamerstukken II 1995-1996, 24445, nr. B, p. 1-2.
32 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4.
33 Onderwijsraad 2012, p. 58.
34 Onderwijsraad 2012, p. 59.
35 In art. 11a lid 4 (oud)Wvowas inderdaad bepaald de kerndoelen voor de duur van vijf jaarwerden vastgesteld

(zie Stb. 1998, 512), maar met de wet van 29 mei 2006, Stb. 2006, 281 is die tijdelijkheid komen te vervallen.
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eventuele bijstelling mogelijk zijn. De regering heeft deze visie van de Onderwijsraad
onderschreven.36

In zijn advies over het wetsvoorstel Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoe-
zicht37 stelde de Onderwijsraad: “De vraag wanneer de overheid moet kunnen ingrijpen
en hoe dat ingrijpen vervolgens vorm krijgt, is onderdeel van het democratische debat.
Vanwege het legaliteitsbeginsel en de grondwettelijke waarborging van de vrijheid van
onderwijsmoet dit debat wel resulteren in een stevigewettelijke verankering van interven-
tiemogelijkheden, waaraan scholen rechtszekerheid kunnen ontlenen.”38

In een advies uit 2018 over de wijze van bekostiging en de verantwoording van de
besteding daarvan door scholen wordt het primaat van de wet weer genoemd: “[Deugde-
lijkheids]eisen horen voldoende duidelijk en voor zovermogelijk objectief te zijn. Bovendien
legt deGrondwet een sterke nadruk op legaliteit als waarborg voor de vrijheid van onderwijs
alsmede voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat betekent: de Grondwet heeft als
uitgangspunt dat er een primaat is van de wetgever om op nationaal niveau het raamwerk
vast te stellen als het gaat om de bekostiging en de daarmee verbonden kwaliteitseisen. De
hoofdzaken van de bekostiging horen dan ook in eenwet in formele zin of in een algemene
maatregel van bestuur vastgelegd te worden.”39

In het advies van 2012 over art. 23Grondwet gaat deOnderwijsraad hetmeest uitgebreid
in op de problematiek. Latere adviezen wijken daar qua bewoordingen wel iets van af,
maar dat is te verklaren vanuit de kennelijk bestaande behoefte aan beknoptheid. In het
navolgende wordt er dan ook van uitgegaan dat het advies van 2012 de huidige opvatting
van de Onderwijsraad weergeeft.

3.4.2 Raad van State

De Raad van State uit met enige regelmaat kritiek op het niveau van regelstelling in wets-
voorstellen. Niet alle adviezen van de Raad van State waarin dat gebeurt, worden hier
besproken. Het blijft hier bij een selectie van de meest belangwekkende adviezen op het
gebied van het onderwijsrecht.40 Een aantal adviezen komt overigens (ook) aan de orde in

36 Kamerstukken II 2012-2013, 33 000 VIII, nr. 164, p. 7-8.
37 Ook bekend onder de naam van de oorspronkelijke initiatiefnemer: Bisschop.
38 Onderwijsraad 2014, p. 8.
39 Onderwijsraad 2018a, p. 21.
40 Lezenswaardig, maar niet specifiek onderwijsrechtelijk, is het standpunt van de Raad van State in zijn

jaarverslag 2015. Zie p. 14. Daarin wordt ook verwezen naar het advies van de Raad van Statemet betrekking
tot het wetsvoorstel Omgevingswet:Kamerstukken II 2013-2014, 33 962, nr. 4, p. 2-3. Ook in het jaarverslag
over 2018 neemt het primaat van de wetgever een prominente plaats in. De Raad van State laat zich daarin
kritisch uit over kaderwetgeving, open normstelling, experimenteerbepalingen en verregaande delegatie.
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hoofdstuk 4, waarin enkele specifieke, door de wetgever genomen delegatiebeslissingen
worden besproken.

In sommige adviezen sluit de Raad van State expliciet aan bij het primaat van de wet,
zonder daaraan een bijzondere, onderwijsrechtelijke invulling te geven, bijvoorbeeld in
zijn advies over het wetsvoorstel in verband met de invoering van het lerarenregister:

“Hetwetsvoorstel voorziet daarmee in ruimemate in delegatie van regelgevende
bevoegdheid. Voorts wordt in (vrijwel alle) delegatiebepalingen standaard
voorzien in subdelegatie, zonder dat gemotiveerdwordt waaromdit noodzake-
lijk dan wel aangewezen zou zijn. De Afdeling wijst erop dat het wetsvoorstel
niet voldoet aan de voorwaarden dat wezenlijke keuzes in de wet worden vast-
gelegd en dat de delegatiegrondslag concreet en nauwkeurig wordt begrensd.
De Afdeling wijst erop dat de mogelijkheden voor delegatie worden bepaald
door het primaat van de wetgever, dat wil zeggen dat de wetgever zelf de
voornaamste (rechtspolitieke) keuzen over de inhoud van het recht inwettelijke
regelingen maakt. Indien delegatie onontkoombaar is, moet de bevoegdheid
daartoe zo preciesmogelijkworden omschreven, zodat het parlement het stellen
van regels inderdaad aan de regering kan overlaten. De Afdeling adviseert de
noodzaak van delegatie per onderwerp kritisch te bezien, alsook het niveau van
delegatie, en voorts een zo concreet mogelijke omschrijving op te nemen van
de omstandigheden waaronder en de onderwerpen waarvoor van de bevoegd-
heid tot delegatie gebruik mag worden gemaakt.”41

In de hieronder te bespreken adviezenwordt wel eenmeer op het onderwijsrecht toegesne-
den redenering gehanteerd.

Met betrekking tot het grondwetsherzieningsvoorstel dat leidde tot de Grondwet van
1983 (waarin art. 23 Grondwet ongewijzigd is gebleven) merkte de Raad van State op dat
met delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van deugdelijkheidseisen voorzichtig
moest worden omgesprongen.42 De regering onderschreef dat.43

In het kader van een tweetal andere wetsvoorstellen komt de Raad van State tot een
algemenere, onderwijsrechtelijke definitie van het primaat van de wet.

Zo had de Raad van State felle kritiek op het voorstel tot invoering van de regeling met
betrekking tot het ernstig en langdurig tekortschieten van de leerresultaten, omdat het
voorstel zoals dat aan de Raad van State werd voorgelegd, vergaande delegatie van regelge-

41 Kamerstukken II 2015-2016, 34 458, nr. 4, p. 22.
42 Kamerstukken II 1975-1976, 13 874, nrs. 1-4, p. 13.
43 Kamerstukken II 1975-1976, 13 874, nrs. 1-4, p. 16.
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vende bevoegdheid bevatte. De Raad van State baseerde zich bij de formulering van deze
kritiek op de volgende definitie van het legaliteitsbeginsel:

“De Raad merkt op dat ten minste de hoofdlijnen van deugdelijkheidseisen bij
wet dienen te worden gesteld en zodanig helder geformuleerd dienen te zijn
dat duidelijk is dat de vrijheid van richting en inrichting gewaarborgd blijven
(artikel 23, derde, vijfde en zesde lid, van de Grondwet). Alleen de nadere
inhoudelijke uitwerking van deze eisen kan in een amvb opgenomen worden.
DeRaadwijst hierbij bijvoorbeeld op dewijze waarop in deWPOde onderwijs-
activiteiten en kerndoelen zijn vastgelegd. Dit is temeer van belang nu in dit
wetsvoorstel sprake is van een ingrijpende wijziging en uitbreiding van de
bestaande deugdelijkheidseisen.”44

In het advies over het voorstel van deWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht
wordt deze definitie van het legaliteitsbeginsel in iets andere bewoordingen herhaald:

“Deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zoveel mogelijk op het niveau van
de wet geregelde algemene kwaliteitsnormen, waarvan is aangetoond dat zij
noodzakelijk zijn voor goed onderwijs en die zodanig helder zijn dat de vrijheid
van richting en inrichting gewaarborgd blijven.”45

In het navolgende wordt ervan uitgegaan dat deze laatste twee adviezen de visie van de
Raad van State op het primaat van dewet in onderwijsrechtelijke context hetmeest volledig
weergeven.

3.4.3 Andere auteurs

Zoontjens sluit aan bij de opvatting van de Raad van State.46 In hun gezamenlijke commen-
taar geven Mentink, Vermeulen, en Zoontjens de opvatting van de Onderwijsraad (die
overigens, ook volgens deOnderwijsraad, niet heel anders is dan die van de Raad van State)
weer; zij laten zich er niet kritisch over uit.47

In een andere publicatie stellen Mentink en Vermeulen dat art. 23 Grondwet zich niet
principieel verzet tegen delegatie.48 Uit de wetgevingstraditie leiden zij af dat naar mate de

44 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.
45 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 2.
46 Zoontjens 2015, p. 6.
47 Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.4.
48 Mentink & Vermeulen 2011, p. 63-64.
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te geven voorschriften richtinggevoeliger en/of onderwijsinhoudelijker zijn, delegatie in
minderemate is toegestaan. Anders gezegd: hoe politiek gevoeliger, hoeminderwaarschijn-
lijk het is dat delegatie is toegelaten. Om de politieke gevoeligheid in kaart te brengen,
onderscheiden zij drie lagen in de onderwijswetgeving.49 Voorschriften die betrekking
hebben op de richting van het onderwijs – de eerste laag – dienen in de wet in formele zin
te zijn neergelegd (bijvoorbeeld de Algemene wet gelijke behandeling). Vaststelling van
onderwijsinhoudelijke inrichtingsvoorschriften – de tweede laag – is in het algemeen
voorbehouden aan de wetgever en aan de regering door middel van gecontroleerde dan
wel voorwaardelijke delegatie (bijvoorbeeld art. 9 Wpo en het daarop gebaseerd Besluit
vernieuwde kerndoelen Wpo). De derde laag omvat de overige inrichting in brede zin.
Het gaat hier om technische, organisatorische en financiële voorschriften50, dan wel tech-
nische uitwerkingen of concretiseringen van inhoudelijke voorschriften in de wet of amvb.
Technische uitwerking en concretisering van inrichtingsvoorschriften uit de wet of amvb
kan plaatsvinden in lagere wetgeving zoals een ministeriële regeling (bijvoorbeeld de
vaststelling van de examenprogramma’s door het College voor examens en de vaststelling
van de programma’s van eisen door de minister).

In een later stuk, dat mede ten grondslag lag aan het advies van de Onderwijsraad uit
2012, stelt Mentink dat de oorspronkelijke wetgever de regeling van deugdelijkheidseisen
tot zijn exclusieve bevoegdheid rekende; democratische legitimatie, rechtszekerheid, en
rechtsgelijkheidwaren leidend.51 Maar delegatie was, afhankelijk van dematerie, toegestaan.
Het oudste voorbeeld daarvan vindtMentink in de Lager-Onderwijswet van 187852, waarin
de regering de bevoegdheid kreeg overgedragen om regels te stellen over de bouw en
inrichting van de lokalen.53 Voor de vraag wanneer delegatie thans toelaatbaar is, verwijst
Mentink naar de Aanwijzingen voor de regelgeving, die uitgaan van het primaat van de
wet. In de specifieke context van het onderwijsrecht kan de vraag wat tot het domein van
dewetgever behoort volgensMentinkworden beantwoord aan de hand van de al besproken
drie lagen: hoe onderwijsinhoudelijker dematerie, hoeminder delegatie zal zijn geoorloofd.
De kerndoelen zijn in zijn ogen een goed voorbeeld van (correcte) toepassing van deze
theorie. De kerndoelen hebben een sterk onderwijskundig-technisch karakter, zodat
delegatie aan regering is geoorloofd. Aangezien het politiek belang echter groot is, is volgens
Mentink vanuit het oogpunt van democratische legitimatie terecht gekozen voor voorwaar-

49 Deze lagen zijn ontleend aan Vermeulen 1999, p. 64. Vermeulen beschrijft deze lagen aldaar niet in het
kader van het legaliteitsvraagstuk maar in het kader van de toelaatbaarheid van beperkingen van de
onderwijsvrijheid.

50 Deze categorie voorschriften wordt niet als zodanig genoemd in Mentink & Vermeulen 2011, maar wel in
Vermeulen 1999.

51 Mentink 2012, p. 18-21.
52 Hij noemt ook nog een aantal voorbeelden uit de Lager-onderwijswet van 1920.
53 Een eerder voorbeeld van delegatie is aan te treffen in de Wet op het middelbaar onderwijs 1863, zoals

hierna nog zal blijken.
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delijke delegatie (art. 9 lid 5 Wpo), alhoewel gecontroleerde delegatie ook een optie zou
zijn.

In zijn dissertatie slootMentink ook aan bij het primaat van dewet en bij de denkbeelden
van Van der Vlies over het materiële wetsbegrip.54 De wezenlijke bepalingen en essentiële
elementen inzake deugdelijkheidseisen dienen door de wetgever te worden vastgesteld.
Zo dient de wet een duidelijke doelstelling en begripsafbakening te hebben, dient er hel-
derheid te zijn over de normrelevante situatie waarop de duurzame normen betrekking
hebben, enmoet er duidelijkheid zijn over de beslissingsmarges bij te verlenen ontheffingen
door bestuursorganen.Delegatie zou zichmoeten beperken tot technische aangelegenheden
of tot zaken die van meer vergankelijke aard zijn. Mentink noemt ook de mogelijkheden
van voorwaardelijke, tijdelijke, en gecontroleerde delegatie omparlementaire betrokkenheid
bij voorschriften die krachtens delegatie tot stand komen te verzekeren. Mentink stelt
verder dat nadrukkelijk door de wetgever moet worden gemotiveerd waarom delegatie in
voorkomende gevallen wenselijk is.55

Een publicatie van Vermeulen uit 2003 betreft onder meer vraagstukken van legaliteit
met betrekking tot voornoemde tweede laag (de onderwijsinhoudelijke inrichtingsvoor-
schriften).56 Vermeulen richt zich op de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht
en de invoering van het accreditatiestelsel in de Whw. Hij beschrijft dat er twee kanten
aan art. 23 Grondwet zitten: een liberaal-rechtsstatelijke opvatting die een sterke nadruk
legt op het legaliteitsbeginsel, als waarborg tegen overheidsingrepen in de (onderwijs)vrij-
heid van de burger, en een sociaal-statelijke kant, waarin naast het vrijheidsrecht ook
andere gezichtspunten een rol spelen (zoals het borgen van onderwijskwaliteit door de
overheid); delegatie is vanuit die optiek in ruimere mate toelaatbaar. Volgens Vermeulen
moet worden gezocht naar een optimum tussen beide kanten; een te grote nadruk op de
liberaal-rechtsstatelijke opvatting zou serieuze kwaliteitstoetsing onmogelijk maken aan-
gezien in die opvatting alleen precies omschreven normen kunnenworden gesteld. Anders
gezegd: het gaat dan alleen om zogenaamde “afvinknormen”, niet om normen die de
daadwerkelijke kwaliteit betreffen. “Het lijkt mij buitengewoon lastig om op aanvaardbare
wijze in minutieuze wettelijke voorschriften te gaan bepalen wat goed onderwijs is. In het
algemeen volstaat de wetgever dan ook met zeer globale doelstellingen, die nadere concre-
tisering en operationalisering door de toepassende en controlerende bestuursorganen en
instanties vereisen.”57 En: “Het lijkt mij evenwel niet mogelijk, om bij een serieuze kwali-

54 Van derVlies 1984,Mentink 1989, p. 199-201: “Dit nieuwmaterieel wetsbegrip legt de wetgever de verplich-
ting op de wezenlijke bepalingen inzake de deugdelijkheidseisen zélf vast te stellen; bij die wettelijke regeling
dient hij tevens aan te geven onder welke condities meer vergankelijke en meer op praktische uitwerking
gerichte regels voor nadere regelgeving in aanmerking komen (…).”

55 Mentink 1989, p. 209. Vgl. Waaldijk 1994, p. 342-343.
56 Vermeulen 2003. Zie met name p. 232-235.
57 Vermeulen 2003, p. 233.

73

3 Het legaliteitsbeginsel



teitstoetsing te kunnen volstaan met dergelijke [precieze en gedetailleerde] voorschriften;
globale kwaliteitscriteria, die per definitie een beoordelingsruimte laten aan de toepassende
organen, zullen vermoedelijk niet gemist kunnen worden.”58 Zoontjens onderschrijft dit
standpunt.59 In feite beschrijft Vermeulen hier het belang van doelmatigheid dat als
rechtvaardiging voor delegatie dient: het is in de praktijk onmogelijk dat de wetgever
voorschriften stelt die “goed onderwijs” betreffen; de hulp van andere regelgevers en uit-
voerende instanties is daarbij onontbeerlijk.

Volgens Vermeulen zou in het bereiken van genoemd optimum de Wot overigens
beter geslaagd zijn dan de Accreditatiewet, nu – hoewel beide wetten nauwelijks omlijnde
kwaliteitsnormen bevatten – de Wot minder diep in de onderwijsvrijheid ingrijpt, bijvoor-
beeld omdat een negatief kwaliteitsoordeel van de inspectie niet kan leiden tot bekostigings-
sancties. Het optimum kan volgens Vermeulen ook worden gediend door procedurele
waarborgen: “De rechtszekerheid die men van preciese regelstelling verwacht, zou mijn
inziens ook middels procedurele waarborgen, zoals betrokkenheid van het onderwijsveld
bij de totstandkoming van concretiserendenormen, goedkeuring door deminister, adequate
rechtsbeschermingsmogelijkheden e.d. gerealiseerd kunnen worden.” Dit compensatie-
idee is ook aan te treffen in het al besproken advies van de Onderwijsraad uit 2012.60 Ook
de sociaal-statelijke achtergrond van art. 23 Grondwet komt daarin aan de orde, zij het
dat die achtergrond meer in het perspectief van het in verdragen vastgelegde recht op
onderwijs wordt geplaatst.61

3.5 Naar een meer sociaal-statelijke interpretatie van het primaat

van de wet

3.5.1 Meer nadruk op de sociaal-statelijke zijde van artikel 23 Grondwet

De sociaal-statelijke context waarbinnen art. 23 Grondwet geldt, heeft de laatste tijd steeds
meer nadruk gekregen, ten koste van de klassiek-liberale context. De aandacht verschuift
van de bescherming van de vrijheid aan de aanbodzijde (de onderwijsinstellingen) naar
die aan de vraagzijde (de leerlingen en studenten) en de rol die de overheid dient te spelen

58 Vermeulen 2003, p. 234. Zie ook Onderwijsraad 2014, p. 9: “De inspectie heeft andere aspecten dan deug-
delijkheidseisen nodig om tekortschietende leerresultaten te duiden en verbeterpunten aan te geven. Het
kan daarvoor ook nodig zijn ombijvoorbeeld naar het schoolklimaat en de leeromgeving te kijken. Daarvoor
zijn in het primair en voortgezet onderwijs geen deugdelijkheidseisen voorhanden en die aspecten zijn ook
lastig in wettelijke voorschriften te vangen.”

59 Zoontjens 2015, p. 8-9.
60 Onderwijsraad 2012, p. 60.
61 Onderwijsraad 2012, p. 34.
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om vragers te beschermen en aan hen goed onderwijs te garanderen.62 Soortgelijke ontwik-
kelingen, waaruit een groeiende behoefte aan delegatie voortkomt, doen zich voor op
andere beleidsterreinen.63 Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de interpretatie
van het legaliteitsbeginsel, zoals Vermeulen in het hierboven aangehaalde werk duidelijk
maakte.64 Verhey en Aal komen tot een gelijksoortige conclusie: een herbezinning op het
legaliteitsbeginsel is nodig.65 Voordat op die consequenties wordt ingegaan, verdienen de
door Vermeulen gebezigde termen “klassiek-liberaal” en “sociaal-statelijk” nog enige
aandacht.

Met deze termen wordt aangesloten bij twee grondrechtstheorieën die beogen het
karakter en de functie van grondrechten te beschrijven, op basis waarvan grondrechten
kunnen worden geïnterpreteerd.66 De liberale of burgerlijk-rechtsstatelijke grondrechts-
theorie beschouwt grondrechten als een afgrenzing van de individuele vrijheid tegenover
de staat. De staat mag alleen ingrijpen in ontoelaatbare uitoefening van vrijheden, en dan
uiteraard slechts indien aan het legaliteitsbeginsel is voldaan. De staat heeft binnen deze
theorie geen taak om grondrechtsuitoefening mogelijk te maken. De theorie ziet derhalve
op negatieve vrijheid (onthouding van overheidshandelen), niet op positieve vrijheid. Dat
is anders bij de sociaal-statelijke theorie. Deze conceptie gaat ervan uit dat juridische vrijheid
en werkelijke vrijheid niet gelijk opgaan. De staat dient daarom de voorwaarden te
scheppen waaronder van de juridische vrijheden gebruik kan worden gemaakt. Op basis
van deze theorie kan bijvoorbeeld uit de vrijheid van meningsuiting een recht op subsi-
diëring worden afgeleid. Burkens merkt op dat geen van de grondrechtstheorieën67 juist
zijn bij uitsluiting van andere; wel kan een bepaalde theorie meer of minder dominant zijn
ten aanzien van een bepaald grondrecht.68

Zoals gezegd, heeft de verschuiving naar de sociaal-statelijke zijde van art. 23Grondwet
gevolgen voor de betekenis van het daarin neergelegde legaliteitsbeginsel.69 Naarmate het

62 Onderwijsraad 2012, p. 12. In dit advies wordt ook expliciet het recht op onderwijs aangehaald als context
voor interpretatie van art. 23Grondwet. Deze zienswijze is onderschreven door de regering inKamerstukken
II 2012-2013, 33 400VIII, nr. 164, p. 7-8. Zie over de grotere nadruk op het recht op onderwijs ook Zoontjens
2003a, Vermeulen & Zoontjens 2005, Glenn & De Groof 2005, p. 83-85, Onderwijsraad 2012, p. 12,
Onderwijsraad 2018, p. 21. In dezelfde ontwikkeling past het initiatief van Kamerlid Asscher om het recht
op onderwijs in art. 23 van deGrondwet te verankeren. Zie https://www.pvda.nl/de-beste-start-voor-ieder-
kind-onze-voorstellen/, geraadpleegd op 23 januari 2019. Vgl. voorts Barkhuysen 2019, die een meer op
andere grondwettelijke waarden geïnspireerde interpretatie van art. 23 Grondwet voorstaat.

63 Verhey & Aal 2017.
64 Zie ook Klap 1994 p. 31-32 en 245.
65 Verhey & Aal 2017, p. 268.
66 Navolgende beschrijving van deze twee theorieën is gebaseerd op Burkens 1989, p. 27 e.v. Zie met name

p. 28-31 (over de liberale of burgerlijk-rechtsstatelijke theorie) en p. 35-36 (over de sociaalstatelijke theorie).
67 Hij beschrijft ook de institutionele grondrechtstheorie, de waardentheorie en de democratisch-functionele

grondrechtstheorie.
68 Burkens 1989, p. 38-39 en voetnoot 25 aldaar.
69 Zie ook De Boer 2019.
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legaliteitsbeginsel meer vanuit de sociaal-statelijke theorie wordt geïnterpreteerd, is dele-
gatie over het algemeen sneller toegestaan. Het legaliteitsbeginsel zet een rem op het
overheidshandelen en kan derhalve ookworden omschreven als een algemeen (grond)recht
op vrijheid.70 Vanuit klassiek-liberale opvatting beschouwd is delegatie dan ook verdacht.
Delegatiemaakt immers interventies in klassieke vrijhedenmogelijk die via een eenvoudiger
procedure zijn aan te brengen en van beperkte (democratische) legitimatie zijn voorzien.
De sociaal-statelijke opvatting legt meer nadruk op de noodzaak van overheidsinterventies
die werkelijke verwezenlijking van vrijheid tot doel hebben. Bemoeilijking van dergelijke
interventies kan dan ook ongewenst zijn. Vanuit die optiek is delegatie minder verdacht.

De nog te bespreken casus over de invoering van de kerndoelen illustreert deze ontwik-
keling in het denken over het legaliteitsbeginsel.71 Bij de invoering van de kerndoelen
– begin jaren ’90 – waren de Onderwijsraad en de Raad van State nog bijzonder kritisch
over delegatie van de bevoegdheid om deze kerndoelen vast te stellen. Zij zijn daar
inmiddels volledig van teruggekomen. Deze delegatiebeslissing wordt niet meer als
omstreden beschouwd. In 25 jaar tijd is men dus kennelijk soepeler gaan denken over het
primaat van de wet.

De sociaal-statelijke en klassieke opvatting zijn met elkaar verbonden. Om effectief van
fundamentele rechten en vrijheden gebruik te kunnen maken, is goed onderwijs nodig.72

Goed onderwijs (voor een ieder) is alleen te bereiken door middel van vrijheid van
onderwijsinstellingen in combinatiemet overheidsinterventies die opmeer zien dan slechts
“afvinknormen” maar daadwerkelijke kwaliteit betreffen.73 Overheidsinterventies hebben
derhalve een vrijheidsbeperkende kant (van de onderwijsaanbieders), maar ook een vrij-
heidsverhogende kant (van de onderwijsontvangers).De sociaal-statelijke insteek is derhalve
tegelijkertijd tegengesteld als dienstig aan “het recht op vrijheid”.74 Zoals ook reeds aange-
geven in § 2.4.2, moet niet worden vergeten dat naar huidige inzichten, te veel overheids-
interventie juist ertoe kan leiden dat de onderwijskwaliteit vermindert, omdat een bepaalde
mate van autonomie van onderwijsinstellingenwordt geacht kwaliteitsverhogend tewerken.

Tussen beide opvattingen dient een balans te worden gevonden, zoals ook Vermeulen
al opmerkte.75 Zij liggen immers beide aan art. 23 Grondwet ten grondslag, aangezien

70 Hirsch Ballin 1989, p. 29.
71 Zie uitgebreid § 4.2.1 en de verwijzingen aldaar.
72 Berlin 1969, p. 124: “It is true that to offer political rights, or safeguards against intervention by the State,

to men who are half-naked, illiterate, underfed and diseased is to mock their condition; they need medical
help or education before they can understand, or make use of, an increase in their freedom. What is freedom
to those who cannot make use of it? Without adequate conditions for the use of freedom, what is the value
of freedom?”

73 Kamerstukken II 2012-2013, 33 400 VIII, nr. 164, p. 1. Zie ook Onderwijsraad 2012, p. 57.
74 Vgl. Hirsch Ballin 1989, p. 198.
75 Vermeulen 2003, p. 235. Hij spreekt over een “optimum”.
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daarin het klassieke grondrecht op vrijheid van onderwijs is opgenomennaast de verplich-
ting van de overheid omzorg te dragen voor het onderwijs. Verder zijn zij beide in algemene
zin waardevolle noties, en komt de kwaliteit van het onderwijs eronder te lijden wanneer
de balans zoek raakt. Uitgaande van de grotere nadruk die is komen te liggen op de verwe-
zenlijking vanhet recht op onderwijs door overheidsingrijpen, kan over deze balans derhalve
gezegd worden dat die meer in de richting van de sociaal-statelijke context is komen te
liggen. De consequenties van deze balansverschuiving voor het legaliteitsbeginsel worden
besproken in § 3.5.3.

Voordat aan deze “moderne” interpretatie kan worden toegekomen moet worden
ingegaan op de wetshistorie. Op basis van wetshistorische argumenten zou namelijk
betoogd kunnen worden dat voor een “moderne” interpretatie van het legaliteitsbeginsel
geen ruimte is. In mijn ogen is een betoog in die richting evenwel niet overtuigend, hetgeen
ik hieronder zal toelichten.

3.5.2 Wetshistorische bespiegelingen

Uit een aantal stellingnames die in § 3.4 zijn beschreven, kunnenwetshistorische argumen-
ten worden afgeleid ter onderbouwing van het standpunt dat delegatie van de bevoegdheid
tot vaststelling van deugdelijkheidseisen slechts in (zeer) beperkte mate mogelijk is. Zo is
(met name door de Onderwijsraad) gesteld dat de beginselen van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid leidende ideeën waren van de grondwetgever en dat het primaat van de
wet tot de Tweede Wereldoorlog zeer serieus werd genomen. Zodoende wordt op basis
van de wetshistorie meer de nadruk gelegd op de klassiek-liberale kant van art. 23
Grondwet. Naar mijn mening is dat ten onrechte.

De verwijzing naar de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid als leidende
ideeën in art. 23 Grondwet ligt voor de hand, nu inachtneming van het legaliteitsbeginsel
immers die beginselen dient (daarover meer in § 3.6.1.1). Opvallend is wel dat de Onder-
wijsraad niet verwijst naar een bron uit de wetsgeschiedenis die expliciet ondersteunt dat
deze ideeën inderdaad aan de vaststelling van art. 23 Grondwet (in 1917 nog: art. 192
Grondwet) ten grondslag hebben gelegen. In andere literatuur worden deze beginselen als
grondidee van artikel 23 ook genoemd.76 Nergens wordt echter verwezen naar een bron
uit de wetsgeschiedenis; wel wordt door verscheidene auteurs onderling naar elkaar verwe-
zen.

Mijns inziens wekt de Onderwijsraad een incomplete indruk van de opvattingen van
de (grond)wetgever. Delegatie was niet zo ongewoon als de Onderwijsraad suggereert. Dit

76 Zie Mentink & Vermeulen 2011, p. 35, Mentink 2012, p. 18, Onderwijsraad 2012, p. 57 (hij verwijst naar
Mentink 2012), Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.4 (zij verwijzen naar Onderwijsraad 2012).
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wordt hieronder aangetoond door de bespreking van een aantal onderwijswetten, te
beginnen bij de Schoolwet 1806. Wat deze wet betreft moet vooraf worden opgemerkt dat
het hier om regelgeving gaat onder een ander rechtsregime (nog van voor de Grondwet
1848, vóór Meerenberg77) waarin wetgeving door de Koning (vanaf 1818 gebaseerd op de
Blanketwet78) zeker geen uitzonderingwas.79 Omdat de delegatiepraktijk onder het regime
van deze wet relevant is voor latere wetten zal zij toch worden besproken.

In de Schoolwet 180680 treffen we bepalingen aan die aan lagere organen opdracht tot
regelgeving geven (art. 21): “DeRaadpensionaris stelt vast alle zoodanige nadere Reglemen-
ten, Verordeningen en Instructiën, als ter geregelde en krachtdadige Invoering dezer wet
in het bijzonder, en ter bevordering van het Lager Schoolwezen en Onderwijs in het alge-
meen, dienstig en noodig zullen worden geoordeeld.” Het daarop gebaseerde Reglement
(dat vreemd genoeg als bijlage bij de Schoolwet 1806 is opgenomen, en derhalve niet zelf-
standig door de Raadspensionaris is vastgesteld) geeft daarnaast nog aan de secretaris van
Staat de opdracht om een algemene Schoolorde vast te stellen (art. 21). In deze Schoolorde
treffen we bepalingen aan over een goede gang van zaken op de scholen (bijvoorbeeld over
het gebruik van een schoolbord, zie art. 9). Kort gezegd, de overheid manifesteerde zich
als “opperpedagoog”81 door middel van op verschillende overheidsniveaus vastgestelde
regels. Vreemd is dat niet, gelet op hetgeen eerderwerd opgemerkt over de delegatiepraktijk
in deze periode.

Een breuk met deze praktijk treffen we aan in de onderwijswetgeving van na 1848. In
eerste instantie wilde de regering, getuige het voorstel van de Lager en middelbaar onder-
wijswet uit 1855, een – wetgevingstechnisch gezien – soortgelijk stelsel invoeren als de
Schoolwet 1806.82 Het voorstel bestond uit 26 korte bepalingen. In art. 23 werd bepaald
dat voorschriften ter uitvoering van de wet bij algemene maatregel van inwendig bestuur
worden vastgesteld, hetgeen sterk doet denken aan art. 21 Schoolwet 1806. De memorie
van toelichting83 verdedigt deze ruime delegatie door erop te wijzen dat daarmee wordt
voorkomen dat de wetgever zich zou moeten uitlaten over allerhande pedagogische
kwesties. Bovendien zullen verbeteringen, “waarvan de ondervinding de wenschelijkheid
mogt aantoonen”, slechts na de zware wetswijzigingsprocedure kunnen worden doorge-
voerd. De regering wijst ten slotte op de Schoolwet 1806, waarin op dezelfde manier met
deze materie werd omgegaan; het nut daarvan zou herhaaldelijk zijn gebleken. De vast te

77 HR 13 januari 1879, W 4330 (Meerenberg).
78 Wet van 6 maart 1818, Stb. 1818, 12.
79 Böhtlink & Logemann 1966, p. 45, Van Ommeren 1996, p. 21, Van Gestel 2013, p. 108.
80 Ik baseer mij op de tekst zoals die is vastgelegd in Hemkes 1846.
81 Idenburg 1964, p. 32.
82 Kamerstukken II 1854-1855, III, nr. 2.
83 Kamerstukken II 1854-1855, III, nr. 3, p. 49.
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stellen amvb’s zouden overigens bepalen welke kwesties ter regulering aan de provincies
en gemeenten werden overgelaten.84

DeKamer stemde hier nietmee in.85 In het voorlopig verslagwordt een summier betoog
gehouden dat aan actualiteit niets heeft ingeboet. Door een meerderheid van Kamerleden
werd gesteld dat de Grondwet van 1848 een aantal zaken aanwees die wettelijk geregeld
moesten worden (het openbaar onderwijs, het toezicht, de zedelijkheid en bekwaamheid
der onderwijzers). Daarmee kon slechts een volledige regeling zijn bedoeld. Men was
echter realistisch: de wet zou niet iedere regel kunnen bevatten: “De beginselen der wet
konden door reglementaire voorschriften worden toegepast, maar deze moesten steeds op
die beginselen steunen, daaraan hunnen oorsprong ontleenen; zij mogten niet aanvullen
wat aan de wet ontbreekt.” Enkele leden wilden niet zo ver gaan als deze meerderheid; zij
zagen meer ruimte voor delegatie, omdat anders het gevaar ontstaat dat de wet steeds
wijziging behoefde, waardoor de samenhang in dezen ver te zoeken zou raken. Op de
delegatie onder de Schoolwet 1806 werd felle kritiek geuit; zij kon volgens de Kamer
onmogelijk als voorbeeld dienen.

Het voorlopig verslagwerd nietmeer beantwoord; het wetsvoorstel bleef onafgedaan.86

Het lager en het middelbaar onderwijs werden daarna in twee aparte wetten geregeld.87

De invloed van de overheid op het onderwijs werd met de Wet op het lager onderwijs 1857
sterk ingeperkt ten opzichte van de Schoolwet 1806. Het is dan ook een tamelijk korte wet,
die geen delegatiebepalingen bevatte. “Een typische wet van het evenwicht, zoals bij het
liberale tijdvak past”, aldus Idenburg.88 Ook de Wet op het middelbaar onderwijs 1863
kenmerkte zich door deze liberale geest. Wel bevatte deze wet een uitgebreide (voor
Rijksscholen verplichte) vakkenlijst; over de meeste van deze vakken kon een centraal
eindexamen worden afgenomen (zie art. 55 e.v.). In dit opzicht was derhalve sprake van
centralisatie, welke steeds verder werd uitgebouwd.89 Deze grotere overheidsinvloed op
de school ging ook gepaard met meer delegatie door de wetgever. Zie art. 22 en art. 43 Wet
op het middelbaar onderwijs 1863: ten aanzien van de openbare (polytechnische) scholen
(die volgens de Grondwet ook bij wet geregeld werden) gold dat toelating, verplichtingen
van de directeur en de leraren, en de regeling van het onderwijs bij algemene maatregel
van bestuur geregeld konden worden. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt
dat de omvang van de examens nader kan worden ingeperkt bij amvb, het werd niet

84 Kamerstukken II 1854-1855, III, nr. 3, p. 55.
85 Kamerstukken II 1854-1855, III, nr. 5, p. 728.
86 Francken & Van der Kloes 1858, p. 27.
87 De Wet op het lager onderwijs, wet van 13 augustus 1857, Stb. 1857, 103 en de Wet op het middelbaar

onderwijs, wet van 2 mei 1863, Stb. 1863, 50.
88 Idenburg 1964, p. 39.
89 Idenburg 1964, p. 41.
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doelmatig geacht zulks bij wet te regelen.90 Een en ander mondde uit in “nauwkeurige
regels voor de inrichting van het eindexamen, een omschrijving van de kennis, welke per
vak zou worden verlangd en voorschriften omtrent de beoordeling.”91

In latere wetten zien we niet alleen een uitbreiding van de omvang, ingrijpendheid en
de mate van detail daarvan92, maar ook een toename in delegatiebepalingen. Hiervoor
werd al gerefereerd aan de “gezondheidsbepaling” in de Lager Onderwijswet 1878. Die
wet bevatte overigens meer delegatiebepalingen met betrekking tot de bekwaamheid der
onderwijzers (bijvoorbeeld art. 63, over de van de onderwijzers af te nemen examens).
Ook de – veel gedetailleerdere en dieper in de vrijheid van onderwijs ingrijpende93 – Lager
Onderwijswet 192094, gebaseerd op voorstellen van de pacificatiecommissie95, bevatte veel
delegatiebepalingen.96 Zie met name art. 87 en art. 105 van die wet, waarin is bepaald dat
voorschriften omtrent de uitvoering van niet minder dan 42 bepalingen bij algemene
maatregel van bestuur mochten worden gegeven, zonder dat daar in de memorie van toe-
lichting enigwoord aanwerd gewijd.97 Nadien zijn de overheidsinvloed en delegatie steeds
verder gegroeid.

In dat licht dient ook deWet op het voortgezet onderwijs 1963 teworden gezien. Daarin
vond veel delegatie plaats, waarover, zoals deOnderwijsraad terecht opmerkt, in de Tweede
Kamer een fundamentele discussie had plaatsgevonden. Maar mag daar nu uit worden
afgeleid dat de wetgever meende dat voor delegatie slechts beperkte plaats was? Dat lijkt
mij niet. Aan de bezwaren van enkele Kamerleden werd tegemoet gekomen door de dele-
gatie iets terug te brengen, maar in hoofdzaak bleef het wetsvoorstel op dit punt overeind
en zowerd het ook aangenomen.Het verdient in dit verband opmerking dat van regerings-
zijde ruime delegatie werd voorgestaan met het oog op de, gezien de voortgaande maat-
schappelijke ontwikkelingen, noodzakelijke flexibiliteit.98

De stelling van de Onderwijsraad, dat het primaat van de wet tot de Tweede Wereld-
oorlog zeer serieuswerd genomen, kan ik gezien het voorgaande niet geheel onderschrijven.
In de eerste plaats is dat zo omdat de Onderwijsraad de indruk lijkt te wekken dat er in
die periode in het geheel niet of nauwelijks werd gedelegeerd. Er was wel degelijk sprake
van delegatie, zij het in eerste instantie zeer beperkt en met name ten aanzien van het
openbaar onderwijs. Samen met de toenemende overheidsinvloed (en de bekostiging van

90 Kamerstukken II 1862-1863, XXXIX, nr. 3, p. 325 en p. 329.
91 Idenburg 1964, p. 41. Zie voor een weergave van deze zeer gedetailleerde regels en de achtergrond daarvan

Bartels 1963, p. 108 e.v.
92 Zie met betrekking tot het lager onderwijs ook Storimans 2002, p. 93-94.
93 Idenburg 1964, p. 55.
94 Wet van 9 oktober 1920, Stb. 1920, 778.
95 Bijl. Handelingen II 1918-1919, B 428, nr. 3, p. 27-28.
96 Zie ook Mentink 1989, p. 195.
97 Kamerstukken II 1919-1920, 428, nr. 3.
98 Kamerstukken II 1960-1961, 5 350, nr. 8, p. 4.

80

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



het bijzonder onderwijs) kwam het delegatie-fenomeen evenwel steeds vaker voor. In de
tweede plaats impliceert de stelling van de Onderwijsraad dat het denken over het primaat
van de wet (in onderwijsrechtelijke context) is veranderd. In de onderwijswetgeving vanaf
1848 zie ik daar echter geen bewijs voor. Weliswaar is vanaf dat jaar een gestage uitbreiding
van delegatiebepalingen waarneembaar, maar het is discutabel of daaraan een andere
opvatting over het primaat van de wet ten grondslag heeft gelegen. Deze uitbreiding gaat
immers hand in hand met de (kennelijke) behoefte aan meer overheidsinvloed, welke
gepaard ging met de democratisering van het onderwijs, zoals Idenburg het uitdrukt.99 Te
betogen is dat de wetgever niet zozeer is veranderd in zijn opvatting over de mate van
toelaatbaarheid van delegatie, maar dat de behoefte daaraan eenvoudigweg is gegroeid.
Kortom: het is niet vast te stellen wat de precieze opvatting van de onderwijswetgever van
vóór de Tweede Wereldoorlog over het primaat van de wet was. Voor de stelling van de
Onderwijsraad – dat die opvatting zeer strikt zou zijn – is in ieder geval geen overtuigend
bewijs voorhanden.

Men kan derhalve niet aan de wetgevingspraktijk van vóór 1945 (dan wel de discussie
omtrent deWet op het voortgezet onderwijs) het argument ontlenen dat de grondwetgever
de bedoeling heeft gehad om delegatie slechts in zeer beperkte mate toe te staan, overigens
nog daargelaten dat een dergelijk betoog ervan uitgaat dat de vroegere wetgever de
bedoeling van de grondwetgever beter zou kennen. Nu is dat niet wat de Onderwijsraad
beweert,maar zijn stellingen op dit vlak openenwel deweg naar (ongefundeerde) wetshis-
torische pleidooien voor een strikte opvatting van het primaat van de wet. Hiermee is
overigens niet gezegd dat het primaat van de wet niet serieus werd genomen. Dat is zonder
meerwel het geval, maar er werd genuanceerd over gedacht, zo blijkt reeds uit de hierboven
aangehaalde parlementaire discussie over het wetsvoorstel tot invoering van de Lager en
middelbaar onderwijswet.

3.5.3 Consequenties voor primaat van de wet

Nu is aangetoond dat een wetshistorisch betoog niet in de weg staat aan een meer op de
sociaal-statelijke kant van art. 23Grondwet geënte interpretatie van het legaliteitsbeginsel,
is de vraag hoe die interpretatie dan moet luiden.

Het uitgangspunt voor een dergelijke interpretatie dient te zijn dat de wetgever zich,
om zich van zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en dus voor
het recht op onderwijs te kwijten, zich noodzakelijkerwijs zalmoeten beperken en derhalve
de bepaling van veel normen aan lagere regelgevers of aan het niveau van uitvoering zal

99 Hij doelt op de financiële ondersteuning van het bijzonder onderwijs door de overheid. Idenburg 1964,
p. 48, p. 55.
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moeten overlaten. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats kan het
bij het bepalen van de kwaliteit van onderwijs gaan om een evaluatief oordeel. Wat goed
onderwijs is en wat niet, is niet zelden, anders dan bij de zogenoemde afvinknormen, een
tot op zekere hoogte subjectieve kwestie. Naar de aard der zaak laten dergelijke oordelen
zichmoeilijk in regels vangen, zijmoeten op uitvoeringsniveauworden geveld. In de tweede
plaats kunnen bij het bepalen van de onderwijskwaliteit zeer veel, van instelling tot
instelling verschillende parameters van belang zijn. Ook dan ligt terugtred van de wetgever
voor de hand en zal hij zich bedienen van normen van algemene aard, omdat deze para-
meters op voorhand moeilijk zijn te overzien. Beide omstandigheden kunnen zich in
combinatie voordoen. Door dergelijke omstandigheden is de wetgever praktisch gezien
niet in staat om precieze normen vast te stellen; de hulp van andere regelgevers of van
organen bij de uitvoering is nodig. Het belang van doelmatigheid noopt onder deze
omstandigheden derhalve tot delegatie. In de woorden van Vermeulen zal de wetgever
veelal “globale kwaliteitscriteria”100 moeten stellen, of in dewoorden van deOnderwijsraad,
het stellen van “eisen (…) op hoofdlijnen, (…) streefniveaus of kwantitatieve eisen”.101

Deze realiteit, die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid die de overheid op grond van
art. 23 Grondwet heeft voor de kwaliteit van het onderwijs, dient in een interpretatie van
het legaliteitsbeginsel die deze verantwoordelijkheid mede tot uitgangspunt neemt, niet
per definitie ontoelaatbaar te zijn.

Dat wil niet zeggen dat dit type delegatie derhalve steeds onder alle omstandigheden
toelaatbaar is. Daarmee zouden immers de aan het legaliteitsbeginsel ten grondslag liggende
belangen worden geschonden en zou onvoldoende acht worden geslagen op de klassiek-
liberale zijde van art. 23 Grondwet. Ook aan deze belangen moet recht worden gedaan.

De tot nog toe besproken definities van het primaat van dewet voldoen niet aan het inzicht
dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs niet kan waarmaken als
van haar wordt verlangd dat zij de belangrijkste beslissingen zelf neemt, omdat zij zich
dan per definitie moet beperken tot “afvinknormen”. Die definities geven, anders gezegd,
onvoldoende rekenschap van de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet. Ik bespreek
achtereenvolgens de definities van deCommissieWetgevingsvraagstukken (en het kabinet),
van de Raad van State, van de Onderwijsraad en van Vermeulen.

Het primaat van de wet, zoals dat is beschreven door de Commissie Wetgevingsvraag-
stukken en het kabinet, laat delegatie van regeling van gewichtige zaken in het belang van
doelmatigheid niet toe, zoals hiervoor al aan de orde kwam. De voornaamste, wezenlijke
normen dienen in de wet te worden opgenomen; alleen de belangen van flexibiliteit en

100 Vermeulen 2003, p. 234.
101 Onderwijsraad 2012, p. 60. Zie ook p. 56: “Tegelijk is het echter duidelijk dat enkel wettelijke vastlegging

van deugdelijkheidseisen geen effectieve realisering van kwaliteit garandeert.”
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slagvaardigheid zouden afwijking van dat uitgangspunt toelaten. Moeilijk kan worden
volgehoudendat eenwetgever die omdoelmatigheidsredenen gebruikmaakt van globale(re)
normen, eisen op hoofdlijnen of streefniveaus, daarmee de voornaamste normen heeft
vastgelegd. Overheidssturing op daadwerkelijke kwaliteit van het onderwijs wordt binnen
de visie van de Commissie Wetgevingsvraagstukken dan ook nagenoeg onmogelijk. Deze
interpretatie van het legaliteitsbeginsel maakt het derhalve voor de overheid ondoenlijk
om te voldoen aan haar verplichting om het recht op (goed) onderwijs te waarborgen.

Voor de definitie van de Raad van State geldt hetzelfde. De door hem gehanteerde
definitie komt nagenoeg overeen met het primaat van de wet, zoals beschreven door de
Commissie Wetgevingsvraagstukken. Alleen regels van een beperkt gewicht (“uitwerkin-
gen”) mogen in lagere regelgeving worden vastgesteld. Gewichtiger regels moeten in de
wet zijn neergelegd. Tot deze gewichtiger regels behoren volgens de Raad van State: regels
waaruit helder wordt wat de consequenties zijn voor de vrijheid van (in)richting. Uitzon-
deringen hierop laat de definitie niet toe. Belangen van flexibiliteit of slagvaardigheid, noch
die van doelmatigheid doen ter zake. Daarmee verlangt de Raad van State zelfs meer van
de wetgever dan de Commissie Wetgevingsvraagstukken. Als gezegd maakt deze definitie
sturing op daadwerkelijke kwaliteit onmogelijk. Vage normen zijn immers niet toegelaten,
nu daaruit doorgaans niet duidelijk wordt wat de consequenties voor de vrijheid van
onderwijs zullen zijn. Overheidssturing zal zich slechts kunnen beperken tot “afvinknor-
men”, die voor een groot deel in de wet kunnen worden neergelegd.

Toch lijkt de soep van de Raad van State niet zo heet te worden gegeten. De kerndoelen
zijn bijvoorbeeld zonder meer met deze definitie in strijd, zoals de Raad van State bij het
wetsvoorstel tot invoering daarvan reeds opmerkte.102 Bij amvbwordt immers bepaaldwat
de kerndoelen inhouden. De wet geeft uitsluitend ruim getrokken uiterste grenzen aan die
de regering in acht dient te nemen bij de formulering van de kerndoelen (zie met name
art. 9 lid 5 en lid 9 Wpo). Het verbaast derhalve dat de Raad van State later juist de kern-
doelen als voorbeeld aanhaalt van regelgeving die binnen de definitie past.103 De door de
Raad van State gehanteerde definitie heeft kennelijk een andere inhoud dan de tekst ervan
doet vermoeden. De tekst sluit aan bij een klassiek-liberale opvatting van art. 23 Grondwet,
de toepassing ervan bij een (meer) sociaal-statelijke. De definitie is dan ook niet hanteerbaar
als leidraad voor de bepaling van het primaat van de wet, nu die geen recht doet aan de
sociaal-statelijke kant van art. 23 Grondwet, zoals de Raad van State zelf ook lijkt te
erkennen door de definitie in de praktijk wat soepeler toe te passen. Op de advisering van
de Raad van State met betrekking tot de kerndoelen wordt nader ingegaan in § 4.2.1.

Ook de Onderwijsraad hanteert het primaat van de wet als uitgangspunt, maar tracht
tegemoet te komen aan de sociaal-statelijke kant van art. 23 Grondwet, door daarop uit-

102 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. B. p. 12.
103 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.
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zonderingen toe te laten. De eerste uitzondering die de Onderwijsraad noemt is de situatie
waarin over de wenselijkheid van de wettelijke regeling ruime consensus bestaat en het
“gebrek” in de regeling naar redelijke verwachting tijdelijk zal zijn. Deze uitzondering lijkt
slechts te zien op normen omtrent leerresultaten die relatief van aard zijn. De andere uit-
zondering die de Onderwijsraad toestaat ziet op vage normen, zoals de kerndoelen. Hij
stelt dat dergelijke normen aanvaardbaar zijn indien zij noodzakelijk zijn, het om mini-
mumnormen gaat, en er gecompenseerd wordt door procedurele maatstaven. De eerste
twee vereisten zijn weinigzeggend. Zij gelden voor alle deugdelijkheidseisen; zij worden
al genoemd in het rapport Vaste grond onder de voeten uit 2002.104 Deze uitzondering lijkt
zich derhalve reeds voor te kunnen doen indien enkel sprake is van compensatie door
middel van procedurele maatstaven.

De Onderwijsraad komt bij het formuleren van een definitie aldus beter dan de Raad
van State tegemoet aan de grotere nadruk op de sociaal-statelijke kant van art. 23Grondwet,
maar zijn benaderingswijze volstaat mijns inziens niet. In de eerste plaats omdat deze
algemeenheidmist. Er wordt niet een algemene visie op legaliteit ontplooid,maar er wordt
ten aanzien van een aantal specifieke situaties een uitzondering op een oude visie op lega-
liteit toegelaten. De praktische bruikbaarheid van het standpunt van de Onderwijsraad
voor de toekomst is dan ook beperkt. Factoren die voor legaliteitsvraagstukken – naast
met name de wel genoemde factoren van tijdelijkheid van de maatregel en compensatie –
ook relevant zijn worden er immers niet in genoemd. Wat als een “naar verwachting tijde-
lijke” maatregel waarover “brede maatschappelijke consensus bestaat” zeer diep ingrijpt
in de belangen die het legaliteitsbeginsel beoogt te beschermen, bijvoorbeeld doordat de
bevoegdheid om deze maatregel te stellen wordt gedelegeerd aan een zelfstandig
bestuursorgaan? Dan lijkt de uitzondering die de Onderwijsraad formuleert niet zonder
meer op te moeten gaan. Met dergelijke omstandigheden wordt in het model van de
Onderwijsraad echter geen rekening gehouden.

Ook ten aanzien van de zienswijze van de Onderwijsraad op compensatie is kritiek
mogelijk. Parlementaire betrokkenheid bij krachtens delegatie tot stand gebrachte regelge-
ving lijkt (door andere auteurs soms met een beroep op de wetgevingstraditie105) vrij een-
voudig als een panacee te worden geaccepteerd, waarmee de waarde van instrumenten
van compensatie mijns inziens wordt overschat. Dit wordt nader toegelicht in § 3.6.1.2 en
strekt zich ook uit over door de Onderwijsraad genoemde mogelijkheid van controle door
de rechter als methode van compensatie.106

Uit de visie van Vermeulen komt duidelijk naar voren dat er een balans, een optimum
moetworden gevonden tussen beide genoemde zijden van art. 23Grondwet. Dat impliceert

104 Onderwijsraad 2002, p. 24.
105 Vermeulen 2003, p. 221, Mentink & Vermeulen 2011, p. 64.
106 Zie ook Mentink 2012, p. 21, Vermeulen 2003, p. 234.
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een afweging. Een kader voor het verrichten van deze afweging biedt Vermeulen ons echter
niet, al beoordeelt hij de destijds in de Wot neergelegde aspecten van kwaliteit en het
accreditatiestelsel wel op basis van een aantal relevante factoren, zoals compensatie en de
mogelijkheid om niet-naleving van de kwaliteitseisen af te dwingen door middel van
sancties.

Welke benadering kan dan wel tegemoetkomen aan de grotere nadruk op de sociaal-state-
lijke zijde van art. 23 Grondwet? Het best kan zo dicht mogelijk worden aangesloten bij
het kader van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, aangezien dat de basis vormt voor
alle overige literatuur en het actuele denken over het primaat van de wet, ook in het
onderwijsrecht. Dit kader gaat ervan uit dat gewichtige normen krachtens delegatie kunnen
worden vastgesteld indien het belang van flexibiliteit of slagvaardigheid daarvoor in vol-
doende mate pleit. Het betreft dus een afweging, waarin het belang van de te stellen norm
moet worden afgewogen tegen het belang datmet de delegatie is gediend.Hierboven kwam
aan de orde dat het feit dat de doelmatigheid niet in dit rijtje belangen wordt genoemd, in
de weg staat aan sturing op kwaliteit in het onderwijs. Dat gebrek kan eenvoudig worden
opgeheven, door te erkennen dat doelmatigheid ook reden kan zijn voor delegatie van de
bevoegdheid om gewichtige(r) normen vast te stellen, mits dat belang zich in voldoende
mate voordoet. Een afweging impliceert meerdere tegenover elkaar staande belangen. In
de literatuur wordt het belang dat tegen delegatie pleit veelal gewogen aan de hand van de
inhoud van de norm die wordt gesteld. De “voornaamste” normen moeten (in beginsel)
in de wet staan. Van dat soort normen is het extra kwalijk als die niet via de met de meeste
(democratische) waarborgen omgeven procedure worden vastgesteld. Toch is dat niet het
hele verhaal. In de literatuur wordt ook aangegeven dat zaken die niets met de inhoud van
de norm van doen hebben, van invloed zijn op de aanvaardbaarheid van een delegatiebe-
slissing. Zo is gemeengoed dat delegatie van regelgevende bevoegdheid aan een zelfstandig
bestuursorgaan in beginsel niet mag plaatsvinden.107 Delegatie aan een zelfstandig
bestuursorgaan is kennelijk onwenselijker dan delegatie aan een minister, (vooral) omdat
op zbo’s geen volledige democratische controle mogelijk is. Het belang dat tegen delegatie
pleit (en dat moet worden betrokken in de afweging over de toelaatbaarheid van een
delegatiebeslissing) laat zich dus niet simplificeren tot het gewicht van de te stellen norm
(al is dat wel een belangrijke factor).

Om welke belangen gaat het dan wel? Om die vraag te beantwoorden, moet worden
onderzocht welke belangen worden gediend door het opnemen van regels in de wet in
formele zin, dus opwelke belangen delegatie een inbreuk maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het democratiebelang, dat zwaarder wordt getroffen indien het gewichtiger regels
betreft of wanneer gaat om delegatie aan een zbo. Maar ook andere belangen worden

107 Ar 5.10.
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beschermd door het primaat van dewet, zoals het belang van de kwaliteit van dewetgeving,
die gediend is met de bijzondere procedure die geldt voor de vaststelling van wetten in
formele zin. In § 3.6 wordt beschreven om welke belangen het precies gaat.

De hier geopperde interpretatie gaat er dus kortom van uit dat het antwoord op de
vraag of delegatie is toegelaten steeds afhankelijk moet zijn van een afweging tussen ener-
zijds het belang dat met delegatie is gediend (hierna: de rechtvaardiging voor delegatie)
en anderzijds de belangen die daartegen pleiten, derhalve de belangen die worden
beschermd door de neerlegging van regels in de wet.108 Laatstgenoemde belangen worden
hierna kortheidshalve (ook) aangeduid als “legaliteitsbelangen”. Naar mate de inbreuk op
legaliteitsbelangen groter is, zal een sterkere rechtvaardiging moeten bestaan om delegatie
mogelijk te achten.

Deze benadering heeft daarbij als voordeel dat de beschrijving van de regel van het primaat
van de wet beter in overeenstemming wordt gebracht met de wijze waarop deze in de
praktijk wordt toegepast. In literatuur en wetsgeschiedenis bestaat niet zelden een discre-
pantie tussen de regel, zoals deze wordt beschreven, en de toepassing daarvan. De door de
betreffende auteur of instantie gehanteerde definitie van het primaat van de wet wordt in
die gevallen in meerdere of mindere mate geweld aangedaan door de eigen toepassing
daarvan. Dat stellen Verhey en Aal ook vast: het primaat van de wet wordt op papier door
de regering beleden, maar de door haar (als medewetgever) gevoerde delegatiepraktijk
sluit daar niet op aan.109 Dezelfde discrepantie doet zich voor in het kader van het standpunt
van de Raad van State met betrekking tot de toelaatbaarheid van de beslissing om de
kerndoelen krachtens delegatie tot stand te brengen, hetgeen hierboven aan de orde kwam.
Ook in de rechtswetenschappelijke literatuur over dit onderwerp komt dit voor. Zo stelt
Scheltema dat de belangrijkste besluiten, “de besluiten die het sterkst ingrijpen in het leven
van de burger”, door de wetgever dienen te worden genomen.110 De zorgplicht van art.
1.1aWetmilieubeheer voldoet volgens hemaan dat criterium.111 Daarmeemaakt Scheltema

108 Zie ook Witteveen 1992, p. 94: “Het wordt dan een kwestie van afweging van verschillende relevante
gezichtspunten voor het voorliggende geval (i.c. de beslissing om al dan niet tot delegatie over te gaan).”
Zie verder Van Kreveld 1998, met name p. 14, waarin hij wijst op de noodzaak en de kunst van het vinden
van een evenwicht, en op de noodzaak voor de overheid om voortvarend en doeltreffend op te treden, als
gevolg waarvan de “extreme variant” van het primaat van de wetgever niet vol te houden is. De conclusie
dat het primaat van de wetgever derhalve niet een harde begrenzing biedt, maar juist een grens die afhan-
kelijk is van een weging, komt ook tegemoet aan het standpunt van Konijnenbelt, die stelt dat het primaat
van de politiek niet geïsoleerd kan worden beschouwd van andere gezichtspunten, zoals effectiviteit en
efficiency. Konijnenbelt 1998, p. 3.

109 Verhey & Aal 2017, p. 267.
110 Zie Scheltema 1996, p. 1359.
111 “1. Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in

ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege
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een sprong van regel naar toepassing: heeft de wetgever werkelijk de besluiten die het
sterkst ingrijpen in het leven van de burger genomen door een nauwelijks afgebakende
zorgplicht in de wet op te nemen? Om regel en toepassing met elkaar in overeenstemming
te brengen is een nadere interpretatie nodig: kennelijk hanteert Scheltema een zeer mini-
malistische definitie van “sterkst ingrijpende besluiten”.

De hier verdedigde interpretatie van het legaliteitsbeginsel kent een dergelijk probleem
met de aansluiting tussen definitie en toepassing niet, maar erkent dat de wetgever soms
belangrijke beslissingen niet kan en niet hoeft te nemen, omdat hij anders niet kan voldoen
aan zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het onderwijs. In
zoverre kan de door mij voorgestane interpretatie leiden tot meer ruimte voor delegatie.

Behalve om uitdrukking te geven aan een meer sociaal-statelijke interpretatie van het
legaliteitsbeginsel dient het navolgende daarnaast een ander doel. In bovenstaande
bespreking zijn verschillende bezwaren geuit tegen bestaande interpretaties van het legali-
teitsbeginsel. De definitie correspondeert niet met de toepassing ervan (Raad van State),
zij bevat omissies (Onderwijsraad), of zij bevat geen hanteerbaar kader om legaliteitspro-
blemen in te vatten (Onderwijsraad,Vermeulen).De verschillende interpretaties verschillen
daarnaast ook nog eens van elkaar. Bij gebreke van een helder, volledig kader wordt het
erg lastig een gestructureerde parlementaire discussie over legaliteit te voeren. In dat licht
mag de conclusie van het volgende hoofdstuk – namelijk dat, hoewel er veelvuldig in het
parlement gedebatteerd wordt over het primaat van de wet in relatie tot in te voeren
onderwijskwaliteitseisen, dit debat niet op gestructureerde wijze gevoerd wordt – weinig
verbazing wekken. De literatuur biedt de wetgever niet het gereedschap om die discussie
op deugdelijke wijze te voeren, terwijl een dergelijke motivering wel van de wetgever mag
worden verwacht.112 Het navolgende beoogt derhalve ook een denkraam te bieden waar-
binnen voor legaliteitsvraagstukken relevante overwegingen hun plaats kunnen krijgen.

Hierna wordt dit afwegingskader uitgewerkt. Daartoe wordt in kaart wordt gebracht
welke factoren relevant zijn voor de afweging of delegatie is toegelaten. Dat biedt de
mogelijkheid om discussies over deze afweging gestructureerd te voeren maar geeft geen
definitief antwoord op de vraag hoe die afweging in een concreet geval zal moeten uitpak-
ken. Een afweging is vereist immers een subjectief oordeel. Zij moet echter wel op rationele
gronden plaatsvinden (zie daarover § 2.6.2). In § 3.7 worden, voor zover mogelijk, ook
inhoudelijke wenken gegeven voor de uitkomst van de belangenafweging.

te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die rede-
lijkerwijs van hemkunnenworden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”

112 Mentink 1989, p. 209.
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3.6 Het primaat van de wet nader bepaald

Hierna worden twee groepen belangen beschreven die tegen elkaar moeten worden afge-
wogen om te bepalen of een delegatiebeslissing is toegelaten: de belangen die gediend zijn
door neerlegging van regels in de wet (de legaliteitsbelangen) tegen de belangen die met
delegatie gediend zijn. Om het gewicht van eerstgenoemde belangen te bepalen, dient te
worden gekeken naar de mate van inbreuk die een delegatiebeslissing daarop maakt. Om
het gewicht van laatstgenoemde belangen te bepalen, dient te worden bezien inwelkemate
die belangen zich voordoen, derhalve hoe groot deze rechtvaardiging is.

In het hiernavolgende zal naar dit kader worden verwezen met de term: primaat van
de wet. Dit primaat is immers nog steeds het uitgangspunt. Alleen wanneer daartoe een
voldoende overtuigende rechtvaardiging bestaat, kan worden overgegaan tot delegatie.
Indien de afweging pleit tegen delegatie, en er in weerwil daarvan toch wordt gedelegeerd,
is de delegatiebeslissing in strijd met het primaat van de wet.

3.6.1 De mate van inbreuk op legaliteitsbelangen

Omdemate van inbreuk op de legaliteitsbelangen te kunnen bepalen dient eerst te worden
vastgesteld op welke belangen delegatie een inbreuk maakt. Hieronder worden deze
belangen in kaart gebracht, aan de hand van de doelen, functies, of waarden die het legali-
teitsbeginsel nastreeft.113 Na behandeling van deze vraag worden de factoren beschreven
die relevant zijn voor de bepaling van de mate van inbreuk op de legaliteitsbelangen.

3.6.1.1 Doelen van het legaliteitsbeginsel
Het spreekt voor zich dat vaststelling van regels door de wetgever dienstig is aan het
democratiebeginsel: het parlement is rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming van
deze regels.114 Het is overigens niet zo dat delegatie volstrekt afbreuk doet aan het demo-
cratiebeginsel. Vaststelling van regels door de regering of door de minister geschiedt nog
steeds door een orgaan dat verantwoording verschuldigd is aan het parlement.115 Wat het
democratiebeginsel betreft is er overigens geen verschil tussen regelgeving afkomstig van

113 De woorden “functies”, “waarden”, en “doelen” worden als synoniemen van elkaar gebruikt.
114 Onder zeer veel meer: Stout 1994, p. 24, Scheltema 1996, p. 1358, Popelier 2001, p. 105, Schlössels & Zijlstra

2017, p. 19.
115 Om die reden vermeldt de Commissie Wetgevingsvraagstukken democratische overwegingen dan ook niet

als relevante factor bij de vraag of aan een minister of aan de regering dient te worden gedelegeerd. Com-
missie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 52-53.
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een minister of van de regering, nu beide organen op dezelfde wijze verantwoording aan
het parlement verschuldigd zijn.116

De totstandkomingsprocedure van eenwet verzekert,mede vanwege het democratische
karakter van het orgaan dat de wet vaststelt, dat verschillende perspectieven op de te
regelen materie aan de orde komen. Dat gebeurt doordat verschillende stromingen in het
parlement hun zienswijze kenbaar kunnen maken, alsook door de openbaarheid van de
procedure. Zo wordt ervoor gezorgd dat het resultaat van de wetgevingsprocedure een
afweging is van alle relevante belangen. Dit wordt wel de communicatieve functie van het
legaliteitsbeginsel genoemd: het stelt groeperingen in staat met elkaar te communiceren.117

Dergelijke communicatie wordt bemoeilijkt bij delegatie. Het overleg over vaststelling van
de regel blijft veelal binnenskamers, het parlement is niet direct betrokken, etc. Popelier
stelt dan ook dat naar mate er meer garantie is op communicatie op lager niveau, delegatie
in grotere mate mogelijk is. Dat geldt ook indien het gaat om meer concrete regelingen,
aangezien bij die regelingen minder partijen betrokken zullen zijn.

Aan de communicatieve functie gerelateerd is de kwaliteitsverhogende functie, die door
de Commissie Wetgevingsvraagstukken wordt genoemd.118 De bijzondere procedure die
voor de wet in formele zin geldt (advies Raad van State, stukkenwisseling, beraadslaging)
is dienstig aan de kwaliteit daarvan. Andere regelgevingsprocedures komen niet ofminder
aan dit doel tegemoet. Een ontwerp-amvb wordt wel door de Raad van State beoordeeld,
maar dat geldt niet voorministeriële regelingen.Ookworden dergelijke besluiten normaal
gesproken niet in de Kamer besproken.

Bovengenoemde functies worden ook wel samengevat als de legitimerende functie van
het legaliteitsbeginsel.119 Ik ben geen voorstander van het gebruik van die overkoepelende
term. De democratische functie is iets wezenlijk anders dan de communicatieve functie.
Door beide functies onder één noemer te brengen kan daar echter verwarring over bestaan.
Zo treft men in de literatuur wel de gedachte aan dat de legitimiteit krachtens delegatie
tot stand te brengen regels verhoogd kan worden door middel van het voorschrijven van
overlegstructuren.120 Op zich is dat juist, maar die verhoging van legitimiteit ziet slechts
op de communicatieve en kwaliteitsverhogende functie, niet op de meest belangrijke
functie van het legaliteitsbeginsel: de democratische.121 Door slechts te spreken over legiti-
miteit dreigt dat onderscheid onvoldoende nadruk te krijgen.

116 Aangezien zelfstandige bestuursorganen niet over deze democratische legitimatie beschikken, dient aan
deze organen (in beginsel) geen regelgevende bevoegdheid te worden gedelegeerd. Zie Schlössels & Zijlstra
2017, p. 536.

117 Popelier 2001, p. 108-109, Voermans 2011, p. 14.
118 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 42.
119 Zie bijvoorbeeld Scheltema 2011, p. 1435-1436.
120 Scheltema 2011, p. 1436.
121 Vgl. de conclusie van Staatsraad A-G Widdershoven van 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557,

overweging 8.1 en 8.2.
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Vastlegging van regels in de wet dient voorts de formele rechtszekerheid, aangezien de wet
openbaar is en derhalve door burgers gekend kan worden, zo is de theorie. Wat delegatie
van regelgevende bevoegdheid betreft is van enige toegevoegde waarde op het gebied van
de formele rechtszekerheid echter nauwelijks sprake. Immers, ook regels vastgesteld op
basis van een gedelegeerde bevoegdheid zijn openbaar en dus kenbaar.122 Hetzelfde geldt
voor beleidsregels.123 Indien dewetgever echter terugtreedt door het stellen van vage normen
die niet in beleid worden uitgewerkt en waarvan de exacte inhoud derhalve pas kenbaar
wordt bij de toepassing daarvan, is de formele rechtszekerheid wel degelijk in het geding.
Gesteld kan voorts worden dat regels afkomstig van de wetgever in formele zin van hogere
kwaliteit zijn omdat ondermeer de schriftelijke stukkenwisselingen leidt tot verduidelijking
van teksten en bedoelingen van een wetsvoorstel.124 Dergelijke verduidelijking kan de
formele rechtszekerheid dienen.

Vaststelling van regels door de wetgever in formele zin dient ook het materiële rechts-
zekerheidsbeginsel, dat bepaalt dat opgebouwde rechtspositiesmoetenworden gerespecteerd.
Wijziging van wetten in formele zin is immers lastiger en tijdrovender dan wijziging van
voorschriften die in andere soorten regelgeving zijn vervat. Dit geldt ook voor subdelegatie.
Wijziging van ministeriële regelingen kan veel vlotter plaatsvinden dan een wijziging van
een amvb, mede omdat er geen verplichting is om de Raad van State om advies over de
voorgenomen regelgeving te vragen. Dit is de keerzijde van de flexibiliteit van lagere
regelgeving.

De vastlegging van algemene regels dient ook de rechtsgelijkheid. Of die regels in de
wet of in lagere (beleids)regelgeving staan maakt evenwel geen verschil, zo kan met
Scheltema worden opgemerkt.125 Wederom geldt hier dat de rechtsgelijkheid wel in het
geding kan zijn ingeval van terugtred van de wetgever door het stellen van vage normen,
zonder dat een lagere regelgever die normen in vooraf kenbare regels uitwerkt.

Het legaliteitsbeginsel en het primaat van de wet dienen ook de machtsverdeling. Het
legaliteitsbeginsel eist immers dat regelgevende enuitvoerende bevoegdheden een grondslag
hebben in dewet. De uitvoerendemacht kan die grondslag derhalve –normaal gesproken –
niet zelf creëren. Het primaat van de wet verhindert bovendien te omvangrijke delegatie
van regelgevende bevoegdheden door de wetgever.

Het overkoepelende belang van (een aantal van) deze doelen is ook gelegen in het feit
dat zij uiteindelijk bijdragen aan de bescherming van de vrijheid van de burger.126

122 Scheltema 2011, p. 3.
123 In dit verband zou ook nog gesteld kunnen worden dat de rechtszekerheid slechts gediend zou zijn indien

de burger de wet (of de amvb, of de ministeriële regeling, etc.) zou kennen. Dat is een fictie, zo blijkt ook
uit onderzoek. Zie Scheltema 2011, p. 3, Oldenziel 1998.

124 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 42.
125 Scheltema 2011, p. 1359.
126 Van Ommeren 2003, p. 18-19.
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In de eerste plaats zijn door de wetgever genomen besluiten van de hoogste democra-
tische kwaliteit. Degenen die onderworpen zijn aan de regels zijn (indirect) ook degenen
die ze vaststellen. De vaststelling van de regels (en de keuze om daardoor geregeerd te
worden) kan derhalveworden gezien als autonome daad, “zelfrealisatie” door de burger.127

In de tweede plaats werpt de eis dat overheidshandelen een grondslag in de wet moet
hebben een drempel op voor de overheid om in de samenleving in te grijpen. Deze drempel
is lager indien minder eisen aan de inhoud van de wet worden gesteld. Het wordt dan
immers makkelijker voor de overheid om in te grijpen, omdat de basis voor het handelen
kan worden gereguleerd door middel van regels van lager niveau. Die regels zijn omgeven
met minder waarborgen dan de wetsprocedure. Het primaat van de wet werkt dan ook
drempelverhogend, omdat daarmee grotere delen van de het overheidshandelen dienen
te worden genormeerd door de wet en de grondslag daarvoor derhalve slechts tot stand
kan komen met inachtneming van de bedoelde waarborgen (denk aan: democratie, open-
baarheid). De aanwezigheid van deze waarborgen was voor Van der Vlies dan ook aanlei-
ding om aan te nemen dat ingrijpende besluiten door de wetgever dienen te worden vast-
gesteld.128

In de derde plaats wordt wel gesteld dat het legaliteitsbeginsel willekeur tegengaat,
hetgeen ervoor zorgt dat de burger vertrouwen129 kan hebben in de overheid, dat weer
autonomievergrotendwerkt.130 Hij weet immers welke rechten en plichten hij heeft en kan
binnen die kaders vrij opereren. Zijn die kaders niet duidelijk, dan zal de burger zich bij
iedere stap afvragen of hij zich daarmee niet aan het risico op (benadelend) overheids-
optreden blootstelt. Wat neerlegging van regels in de wet aangaat kan wel als nuancering
naar voren worden gebracht dat het niet uitmaakt waarin de regels waaraan de burger is
onderworpen zijn neergelegd, zolang zij maar vooraf kenbaar zijn.

In de vierde plaats zorgt de als gevolg van het primaat van de wet bereikte machtsver-
deling ervoor dat geen overheidsorgaan over een teveel aanmacht kan beschikken,waardoor
despotie wordt voorkomen.131

3.6.1.2 Factoren in verband met de mate van inbreuk
De mate van inbreuk die een delegatie maakt op de beschreven doelen van neerlegging
van regels in de wet kan worden bepaald aan de hand van een aantal factoren. Het betreft
in de eerste plaats het gewicht van de te stellen regels. Dat ligt voor de hand: hoe groter

127 Popelier 2001, p. 81.
128 Van der Vlies 1984.
129 Hirsch Ballin 1989.
130 Voermans 2011, p. 13.
131 Stout 1994, p. 19. Ze haalt Böhtlink & Logemann 1966, p. 24 aan (bedoeld is p. 21): “drie honden vechten

om een been – de vrijheid van de burger – en de vierde – de burger – gaat ermee heen”. Zie ook Witteveen
1992, p. 54, die verwijst naar John Locke’s Second Treatise of Government.
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dit gewicht, des te belangrijker de te stellen regels zijn, en des te ernstiger de inbreuk op
voornoemde belangen kan worden beschouwd. In de context van het onderwijsrecht kan
het gewicht (vervolgens) ook worden uitgedrukt als de mate waarin wordt ingegrepen in
de onderwijsvrijheid.132 Hoe groter de inbreuk op de onderwijsvrijheid, hoe groter het
gewicht van de regel die die inbreuk maakt, hoe groter de inbreuk op de in de vorige
paragraaf genoemde belangen dus is, en hoe minder delegatie in de rede ligt. Mentink en
Vermeulen maken een vergelijkbare koppeling tussen de inbreuk en de onderwijsvrijheid
en demate waarin delegatie toelaatbaar is. Zo dienen inbreuken op de vrijheid van richting,
voor zover toegestaan, steeds in dewet in formele zin te zijn opgenomen, terwijl inbreuken
op de inrichting in de wet of amvb kunnen worden gemaakt, en organisatorische voor-
schriften krachtens verdergaande delegatie kunnen worden opgenomen. Zij leggen de
focus derhalve op de aard van de te regelen materie bij de bepaling van het gewicht van de
te stellen regels.133 Er zijn nog andere gezichtspunten die in dit verband relevant kunnen
zijn. Relevant is de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid. Als dewetgever de gedelegeerde
bevoegdheidweinig afbakent, verliest hij de controle over de te stellen regels. De delegataris
heeft dan immers de optie om zeer ver te gaan in de regelstelling en zodoende de onder-
wijsvrijheid vergaand beperken.134 Voorts is relevant het type voorschrift dat wordt gesteld.
Hoe minder handelingsalternatieven er voor een instelling openstaan, hoe beperkter haar
autonomie. Ruimte latende instrumenten135, zoals doelvoorschriften, maken daarom een
minder grote inbreuk dan middelvoorschriften die beogen hetzelfde doel te bereiken. Ten
derde zijn relevant de consequenties die niet-naleving van de te stellen voorschriften.136

Hoe ernstiger deze consequenties, hoe dwingender van overheidswege wordt opgetreden.
Voor de mate van inbreuk is verder nog de delegataris relevant. Over het algemeen kan
worden gesteld dat hoe verder de daad van regelstelling van de volksvertegenwoordiging
plaatsvindt, hoe groter deze inbreuk is. Zo zal, vanuit democratisch oogpunt beschouwd,
delegatie aan een zelfstandig bestuursorgaan kwalijker zijn dan delegatie aan de regering.
De inbreuk op genoemde belangen kan echter worden gemitigeerd door middel van
compenserende maatregelen, zoals het voorschrijven parlementaire betrokkenheid bij de
vaststelling van amvb’s. Ook compensatie is dus van belang.

Op voornoemde factoren wordt hierna nader ingegaan.

132 Ook Vermeulen 2003, p. 235 maakt die vertaalslag.
133 Mentink & Vermeulen 2011, p. 64.
134 Zie ook Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43, die wijst op het belang van nauwkeurige clausu-

lering van de gedelegeerde bevoegdheid tot regelstelling.
135 Zie daarover Zijlstra 2012, p. 176 e.v.
136 Vermeulen 2003, p. 235. Hij wijst op de vergaande consequenties die niet voldoen aan de accreditatiecriteria

heeft en is om die reden kritisch.
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Met de aard van de materie wordt gedoeld op de vraag waaróp de te reguleren materie
ziet. De lagen zoals die doorVermeulen enMentink zijn onderscheiden, zijn in dat verband
relevant (van het grootste gewicht naar het kleinste): voorschriften met betrekking tot de
richting, andere inrichtingsvoorschriftenmet betrekking tot de onderwijsinhoud, en overige
inrichtingsvoorschriften. Deze lagen kwamen hierboven al aan de orde, daar zij kortheids-
halve naar verwezen.Ommisverstanden te voorkomen voeg ik daar nog aan toe dat binnen
die lagen weer nader onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende soorten
voorschriften. Het is dus niet zo dat ieder voorschrift dat in de tweede laag kan worden
gesitueerd, naar zijn aard beschouwd van gelijk gewicht is. Een voorschrift kan bijvoorbeeld
bovenin of onderin een bepaalde laag zijn gesitueerd. Zo is in de literatuur gesteld dat de
kerndoelen weliswaar van groot onderwijspolitiek belang zijn maar tegelijkertijd zeer
onderwijskundig-technisch van aard zijn.137 Uitgaande van de juistheid van die stelling,
kunnen de kerndoelen dan ook niet worden gerangschikt bovenin de tweede laag. In wis-
kundige bewoordingen: de aard van de materie betreft niet een discrete, maar een continue
variabele.

Over de omvang van de bevoegdheid valt in algemene zin vrij weinig op te merken. Aange-
geven werd reeds dat de wetgever de controle verliest indien hij een bevoegdheid delegeert
en die bevoegdheid nauwelijks afbakent. De delegataris heeft dan immers de optie om
ofwel zijn bevoegdheid ten volle te benutten en dus de vrijheid van de burger vergaand te
beperken, ofwel om juist terughoudend daarvan gebruik te maken. Voor de bepaling van
het gewicht van de bevoegdheid zal er steeds van moeten worden uitgegaan dat de gedele-
geerde bevoegdheid ten volle wordt benut. Of de gedelegeerde bevoegdheid veel of weinig
is afgebakend zal steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Hoofdstuk 4 bevat
verscheidene voorbeelden van zeer beperkt afgebakende bevoegdheden.

De wetgever kan verschillende type voorschriften hanteren om een bepaald resultaat tot
stand te brengen. Dat kan door zogenoemde middelvoorschriften. Dat wil zeggen: voor-
schriften die bepaald gedrag voorschrijven. Vertoont de justitiabele het gewenste, specifiek
omschreven gedrag, dan wordt het voorschrift nageleefd en wordt het doel daarvan (als
het goed is) behaald. Dit type voorschriften brengt uiteraard een beperking aan op de
vrijheid van de justitiabele. Een andere methode, die een minder grote beperking op de
handelingsvrijheid teweegbrengt, is regulering door doelvoorschriften. Daarin wordt de
justitiabele opgedragen een bepaald doel te bereiken. Bepaald gedrag wordt er niet in
voorgeschreven. Hoe het door het voorschrift bepaalde doel wordt bereikt, is derhalve aan
de justitiabele. Gezien deze grotere handelingsvrijheid kan derhalve gesteld worden dat
doelvoorschriften, in vergelijking met middelvoorschriften, van minder gewicht zijn.

137 Mentink 2012, p. 21. Deze stelling komt in § 4.2.1 nog aan de orde.
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Het onderscheid tussen doel- enmiddelvoorschriften is theoretischwellicht gemakkelijk
te maken, maar de praktijk is weerbarstig.138 In veel gevallen is niet duidelijk wanneer een
doelvoorschrift is nageleefd, bijvoorbeeld wanneer sprake is van voorschriften die kwalita-
tieve doelstellingen formuleren.139 Dergelijke doelstellingen omschrijven een bepaald belang
of een bepaalde kwaliteit. Of dat doel wordt bereikt, en derhalve, of aan het doelvoorschrift
is voldaan, is geen kwestie van meten, maar ook een kwestie van interpretatie, als gevolg
waarvan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid onder druk kunnen komen te staan.140

Dergelijke problematiek doet zich niet voor bij kwantitatieve doelstellingen. Dit zijn
doelstellingen die een bepaalde grenswaarde voorschrijven. Of eraan is voldaan is wél te
meten en zal derhalve minder vaak punt van discussie zijn. Eenzelfde vaagheidsprobleem
doet zich voor bij een ander type doelvoorschrift: de inspanningsverplichting.141 Een
resultaatsverplichting schrijft voor dat een bepaalde doelstelling (kwantitatief dan wel
kwalitatief) moet worden gehaald, terwijl de inspanningsverplichting slechts voorschrijft
datmen zich voldoende inspanningmoet getroosten om een doelstelling te bereiken.Over
de vraag of voldaan is aan de inspanningsverplichting zal in het algemeen sneller discussie
kunnen bestaan. In algemene zin kan worden gesteld dat hoe hoger het voorgeschreven
resultaat/de voorgeschreven inspanning, hoe groter het gewicht van de bevoegdheid
waarmee dit voorschrift wordt gegeven.

Bij doelvoorschriften die kwalitatieve doelstellingen bevatten dan wel als inspannings-
verplichting zijn geformuleerd, is steeds het gevaar dat slechts in theorie sprake is van een
doelvoorschrift, terwijl in de praktijk wordt gehandhaafd als ware er sprake van een mid-
delvoorschrift, doordat de overheid doormiddel van handhaving(sbeleid) of nadere regels
het doelvoorschrift zodanig heeft ingekaderd dat van handelingsvrijheid van de justitiabele
in feite weinig meer over blijft.142 Wanneer dat op juridisch toelaatbare wijze gebeurt143,
benadert het gewicht van het (zogenaamde) doelvoorschrift het gewicht van een middel-
voorschrift.

In de context van het onderwijsrecht wordt veel nagedacht over gebruikmaking van
doelvoorschriften (meestal wordt gesproken over “zorgplichten”). Gewezen kan worden
op het rapport van deCommissie ParlementairOnderzoekOnderwijsvernieuwingen (ook

138 Zie ook Storimans 2012, p. 15.
139 Timmer 2011, p. 27.
140 Vgl. het jaarverslag over 2018 van de Raad van State, p. 26.
141 Zie ook Blomberg 1998, p. 2.
142 Timmer 2013, p. 363.
143 Een dergelijke inperking kan juridisch gezien ongeoorloofd zijn. Zie ABRvS 30 maart 2011,

ECLI:NL:RVS:2011:BP9541, waarin de Afdeling overwoog dat de zorgplicht van art. 8 lid 3 onder b Wpo
slechts geschonden kan worden geacht indien in het onderwijs in het geheel geen aandacht wordt besteed
aan burgerschap en integratie.
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wel: Dijsselbloem).144 Volgens de Commissie dient de wetgever zich vooral bezig te houden
met het “wat”. “Hoe” die doelen worden bereikt is primair aan de scholen. De aandacht
voor zorgplichten in het onderwijs komt voort aan een behoefte aan deregulering en
daarmee autonomievergroting van de scholen.145

Gezien de beperktere inbreuk op de autonomie van onderwijsinstellingen, kanworden
gesteld dat de formulering van te bereiken doelen als alternatief146 voormiddelvoorschriften
eerder in aanmerking komt voor delegatie, maar slechts voor zover ze daadwerkelijk han-
delingsvrijheid aan de justitiabelen laten. Waar de doelvoorschriften (op onderdelen)
werken als middelvoorschriften en dat ook geoorloofd is, geldt dit uitgangspunt dus niet.147

Dit betekent niet dat doelvoorschriften altijd via delegatie kunnen worden vastgesteld.
Het voorgaande strekt niet verder dan de vaststelling dat doelvoorschriften eerder in aan-
merking komen voor vaststelling door delegatie in vergelijking met middelvoorschriften.
Er kunnen andere indicaties zijn die tegen die delegatie pleiten. Zo is de zorgplicht van
art. 8 Wpo (ononderbroken ontwikkeling) dermate breed geformuleerd dat deze in
beginsel als te veelomvattend, te onderwijsinhoudelijkmoetworden gezien omvia delegatie
tot stand te mogen worden gebracht. Anders gezegd: deze zorgplicht zit aan de bovenkant
van de “tweede laag”. Eventuele uitwerkingen van deze zorgplicht komen sneller in aan-
merking voor vaststelling via delegatie. Zouden die uitwerkingen evenwel de vorm aanne-
men van middelvoorschriften, waarmee beoogd wordt hetzelfde doel te bereiken als de
doelvoorschriften, dan ligt delegatie minder in de rede, nu dat een grotere inperking van
de autonomie van de onderwijsaanbieder betekent.

Het voorgaande betrof van overheidswege gegeven doelvoorschriften als methode om
de autonomie van onderwijsinstellingen te beschermen. Er zijn ook andere methoden die
dat kunnen bereiken. Zowordt in deWot en de sectorale onderwijswetten voorgeschreven
dat een instelling haar eigen (kwaliteits)doelstellingen formuleert, waarop van overheids-
wege toezicht wordt gehouden (het stimulerende toezicht). Dergelijke voorschriften – die
nog het best zijn te omschrijven als een vormvanwettelijk geconditioneerde zelfregulering –

144 Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen 2008, p. 142. Zie ook Onderwijsraad 2012,
p. 60, die het met de opvattingen van genoemde commissie niet helemaal eens is. De overheid dient volgens
de Onderwijsraad op bepaalde punten ook processen te kunnen reguleren. De Commissie sluit dat echter
niet uit; in haar rapport wordt slechts het uitgangspunt neergelegd dat het primaat van het hoe bij de
instellingen ligt.

145 Projectgroep ZPO 2005, p. 2, Zoontjens 2008, p. 112.
146 Zie Rietveld & Zoontjens 2005 over hoe doelvoorschriften als alternatief voor bepaalde middelvoorschriften

kunnen worden gehanteerd.
147 Dat doelvoorschriften kunnen werken als middelvoorschriften blijkt ook uit Commissie voor de toetsing

vanwetgevingsprojecten 1989, p. 21: “Vaststelling en concretisering in detail van eindtermen door de centrale
overheid zouden echter de vrijheid van inrichting van het bijzonder onderwijs en de eerbiediging van ieders
godsdienstig [sic] of levensovertuiging in het openbare onderwijs dreigen aan te tasten. Het is niet aanvaard-
baar dat eindtermen gewenste attitudes of opinies bepalen dan wel in feite het gebruik van bepaalde leer-
middelen voorschrijven” [het “hoe”, JADB].
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zijn ook te beschouwen als minder verstrekkend dan voorschriften die eenzijdig van
overheidswege worden vastgesteld. Zie uitgebreid hierover § 4.2.6.

In de context van het onderwijsrecht moet bij de consequenties van niet-naleving al snel
gedacht worden aan de oplegging van bekostigingssancties. Het niet voldoen aan van
overheidswege gestelde kwaliteitseisen kan evenwel ook andere gevolgen hebben. Te denken
valt aan openbaarmaking (vgl. art. 21Wot) of aan het verlies van het recht om getuigschrif-
ten af te geven. Het is moeilijk een rangorde aan te brengen tussen deze verschillende
consequenties. De levensvatbaarheid van een instelling kan immers bij de oplegging van
ieder van deze maatregelen in het geding zijn. Dat merkte de Raad van State in zijn advies
over het wetsvoorstel Wot op: “Openbaarmaking van een negatief oordeel over de mate
waarin een afzonderlijke instelling voldoet aan de kwaliteitskenmerken en de eigen doel-
stelling kan even desastreuze gevolgen voor de instelling hebben als bekostigingssancties.”148

Over het algemeen kan wel worden vastgesteld dat, wanneer de niet-naleving van kwali-
teitseisen bedreigd wordt met één van de hier genoemde consequenties, de bevoegdheid
om deze kwaliteitseisen te stellen moet worden beschouwd als minder gewichtig dan
wanneer deze wordt bedreigd met een combinatie van genoemde maatregelen. Wanneer
de wetgever derhalve (bijvoorbeeld) overgaat tot delegatie van de bevoegdheid tot het
vaststellen van regels die kunnen worden gehandhaafd door middel van een last onder
bestuursdwang én de oplegging van een bestuurlijke boete (hetgeen in het onderwijsrecht
overigens niet snel zal voorkomen) is sprake van een gewichtiger delegatiebeslissing dan
wanneer diezelfde, door de lagere regelgever vast te stellen voorschriften slechts door een
last onder bestuursdwang kunnen worden gehandhaafd.

Delegatie kan plaatsvinden aan verschillende organen. Op het niveau van de centrale
overheid kan worden gedelegeerd aan de regering, de minister, een onder verantwoorde-
lijkheid van de minister werkend orgaan149, of een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De
matewaarin inbreukwordt gemaakt op de hiervoor beschreven doelen verschilt afhankelijk
van de delegataris waarvoor gekozen wordt. Wat het democratische belang betreft doet
het niet ter zake of voor de regering, de minister, of voor een onder verantwoordelijkheid
van de minister werkzaam orgaan gekozen wordt. De ministeriële verantwoordelijkheid
geldt in al die gevallen immers onverkort. Delegatie aan een zbo is problematischer, aan-
gezien de ministeriële verantwoordelijkheid zich daar niet ten volle over uitstrekt. Wat de
communicatieve en kwaliteitsverhogende functie betreft geldt dat die functies het beste
kunnenworden vervuld bij delegatie aan de regering, nu voor amvb’s immers een verplichte
advisering van de Raad van State geldt. Tussen delegatie aan de andere genoemde entiteiten

148 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2.
149 Dat zou wel een afwijking van art. 10:14 Awb betekenen.
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bestaat in dit opzicht geen verschil.Wat de rechtszekerheid betreft kanwel worden gewezen
op een verschil: amvb’s zijn, vanwege hun bijzondere totstandkomingsprocedure, besten-
diger dan andere regelingen. Delegatie aan de regering levert derhalve het minste inbreuk
op voornoemde belangen op, delegatie aan een zbo het meeste. Tussen delegatie aan de
regering enerzijds, en delegatie aan een minister of een onder diens verantwoordelijkheid
werkzaam orgaan bestaat het verschil echter vooral in de mate waarin de communicatieve
functie, de kwaliteitsverhogende functie en de rechtszekerheid nagestreefd kunnenworden.

De wetgever maakt niet altijd een duidelijke keuze voor een delegataris. Vaak wordt
immers subdelegatie toegelaten, bijvoorbeeld wanneer wordt bepaald dat bij of krachtens
amvb nadere regels kunnenworden gesteld. Daarmeewordt het aan de delegataris overge-
laten omal danniet te besluiten tot subdelegatie.Opde subdelegatie-beslissing kan uiteraard
parlementaire controle worden uitgeoefend,maar door niet een duidelijke keuze temaken
geeft de wetgever zeggenschap uit handen. Het toestaan van subdelegatie moet dan ook
als verzwarende omstandigheid worden beschouwd.

Het niet maken van een duidelijke keuze gebeurt ook in een ander opzicht. Door een
bevoegdheid nauwelijks af te bakenen creëert de wetgever de mogelijkheid dat feitelijk
delegatie naar uitvoeringsniveau plaatsvindt. De minimumleerresultaten zijn daarvan een
voorbeeld. Door de manier waarop de wetgever die heeft vormgegeven is het mogelijk dat
een norm wordt gehanteerd waarvan de inhoud pas duidelijk wordt wanneer deze in een
individueel geval wordt toegepast. De inhoud van de norm is dan niet vooraf, maar slechts
achteraf – nadat deze is toegepast – kenbaar. De huidige vormgeving van de gedelegeerde
regelgeving over minimumleerresultaten is overigens zodanig dat de regels wél vooraf
kenbaar zijn, maar dat is niet altijd zo geweest. Zie nader hierover § 4.2.3. Hier ontmoeten
de factoren omvang van de bevoegdheid en de delegataris elkaar.

Op basis van het voorgaande kan worden bepaald welke inbreuk een delegatie maakt op
de legaliteitsbelangen. Die inbreuk kan echter voor een deel gecompenseerd worden. De
vraag is welke methoden van compensatie er zijn, en welk verlies zij in welke mate compen-
seren. Hieronder wordt een inventarisatie gemaakt. Besproken worden de parlementaire
betrokkenheid, burgerparticipatie, en rechterlijke toetsing.

In § 3.5.3 werd aangegeven dat in de onderwijsrechtelijke literatuur en wetgevingstra-
ditie de parlementaire betrokkenheid150 als panacee lijkt te worden aangemerkt. Wanneer
een voorgenomen beslissing om tot delegatie over te gaan in strijd lijkt te komen met het
primaat van de wet, wordt de parlementaire betrokkenheid als haarlemmerolie gebruikt.
Kennelijk is de gedachte dat daarmee de inbreuk op de belangen die worden beschermd
door neerlegging van regels in de wet zodanig worden gemitigeerd, dat daarmee de dele-

150 Aan de figuur van tijdelijke delegatie wordt hieronder beperkt aandacht besteed. Deze variant komt slechts
in noodgevallen voor toepassing in aanmerking.
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gatie alsnog gerechtvaardigd kan worden. Mijns inziens is er echter aanleiding om de
waarde van deze compensatiemethode beperkt op te vatten.

Uit het rapport “Orde in de regelgeving” en de kabinetsreactie daarop volgt dat voor
gecontroleerde en voorwaardelijke delegatie slechts gekozen kan worden indien delegatie
zonder parlementaire betrokkenheid reeds toelaatbaar kan worden geacht óf wanneer er
een zeer sterke,maar onvoldoende rechtvaardiging is voor delegatie (op de rechtvaardigin-
gen wordt hieronder nog ingegaan). Ten aanzien van voorwaardelijke delegatie stelt het
kabinet immers: “Naar het kabinet meent, is voor de figuur van voorwaardelijke delegatie
met name plaats wanneer er in het algemeen voor de regeling van een bepaalde aangele-
genheid kan worden volstaan met een regeling bij algemene maatregel van bestuur, maar
het wenselijk is de mogelijkheid de Staten-Generaal in bepaalde gevallen bij de totstandko-
ming van een regel te betrekken, open te houden.”151 Dat de rechtvaardigingsgrond zwaar
moet zijn stelt ook de Commissie Wetgevingsvraagstukken: “Voorwaardelijke delegatie
dient uitzondering te blijven, namelijk beperkt tot die gevallen waarin een algemene
maatregel van bestuur gewichtige onderwerpen moet gaan regelen waarover zeer verschil-
lend wordt gedacht. In een dergelijk geval kan zich – in weerwil van het uitgangspunt van
de heerschappij van de wet – de situatie voordoen, dat men, om welke reden dan ook, wél
aanvaardbaar acht dat een onderwerp door deKroon geregeldwordt,maarmen anderzijds
toch ook aan minderheidsgroeperingen in het parlement de bevoegdheid wil verlenen om
te beslissen dat eenwet vereist is, indien de inhoud van de algemenemaatregel van bestuur
hun daartoe aanleiding geeft.” Soortgelijke overwegingen zijn aan te treffen ten aanzien
van gecontroleerde delegatie. Het kabinet: “Tot een dergelijke vorm van delegatie aan de
regering kan worden besloten in het geval dat de materie regeling bij wet rechtvaardigt,
maar zich daarvoor toch niet zo goed leent vanwege haar sterk technische karakter, beno-
digde snellewijzigingen of grote omvang.”Volgens deCommissieWetgevingsvraagstukken
kan gecontroleerde delegatie uitkomst biedenwanneer “delegatie wel verantwoord is,maar
het parlement anderzijds toch een ruime mogelijkheid dient te hebben om (…) invloed
uit te oefenen.” Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving heeft derhalve
slechts nut indien ofwel de afweging tussen gewicht en rechtvaardiging in het voordeel
van delegatie is uitgevallen, ofwel wanneer op zijnminst een zeer sterke,maar onvoldoende
rechtvaardiging voor delegatie bestaat.

Dit impliceert dat de compensatie die parlementaire betrokkenheid biedt zeer beperkt
is. Op zijn hoogst kan de parlementaire betrokkenheid soelaas bieden indien de afweging
die in het kader van het primaat van de wet dient plaats te vinden net niet in het voordeel
van delegatie uitvalt. Immers, in de hierboven aangehaaldewerkenworden gevallenwaarin
delegatie duidelijk niet is toegestaan, niet genoemd als situaties waarin het voorschrijven

151 Kamerstukken II 1986-1987, 20 038, nr. 2, p. 15.
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van parlementaire betrokkenheid een delegatiebeslissing toch aanvaardbaar kan maken.
De compenserende werking van parlementaire betrokkenheid is kennelijk niet zeer sterk.

Niet valt in te zien waarom in het kader van het onderwijsrecht de compenserende
kracht van parlementaire betrokkenheid groter zou zijn, te meer niet daar er een aantal
inhoudelijke redenen is waarom de waarde van deze compensatievorm beperkt moet
worden opgevat. Op deze redenen wordt hieronder ingegaan.

De figuur van de parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving voegt
weinig toe aan de gebruikelijke mogelijkheden die het parlement heeft om invloed uit te
oefenen op (voorgenomen) regelgeving. Voorgenomen amvb’s worden gepubliceerd op
de wetgevingskalender, die via internet te raadplegen is. Ontwerp-amvb’s worden, voordat
zij aan de Raad van State worden aangeboden, ter consultatie voorgelegd via een daartoe
opengestelde website. De regering informeert de Staten-Generaal daarnaast langs andere
kanalen over beleidsvoornemens, met name door Kamerbrieven, maar ook kan gedacht
worden aan aankondigingen van maatregelen tijdens debatten. Ook het regeerakkoord,
al is dat niet door de regering, maar door de coalitiepartijen gesloten, is een belangrijke
bron van informatie over het door de regering te voeren beleid. Al deze informatiemomen-
ten geven het parlement de gelegenheid om vragen te stellen, de vinger aan de pols te
houden, en invloed uit te oefenen op inhoud en vorm van het betreffende besluit.152 Een
gecontroleerde delegatie of voorwaardelijke delegatie voegt daar weinig aan toe. Dat geldt
voor gecontroleerde delegatie153 in meerdere mate dan voor voorwaardelijke delegatie,
aangezien eerstgenoemde geen extra bevoegdheden voor het parlement in het leven roept.
Overigens is het belang van die extra bevoegdheid in het geval van voorwaardelijke dele-
gatie betrekkelijk, aangezien de parlementaire wil ook aan de regering kanworden opgelegd
zonder die extra bevoegdheid. Dat is alleen anders in gevallen waarin voorwaardelijke
delegatie voorziet in een recht van een minderheid van een van de Kamers om regeling
bij wet te eisen. In de praktijk maakt het parlement echter zelden van die mogelijkheid
gebruik154, terwijl er geen reden is om te veronderstellen dat van deze vorm van delegatie

152 Een voorbeeld daarvan is aan te treffen inKamerstukken II 2018-2019, 27020, nr. 90, waarin aangekondigde
plannen tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie konden rekenen
op een behoorlijk aantal vragen vanuit de Tweede Kamer, die in een schriftelijk overleg aan de orde werden
gesteld. Die plannen werden nadien door de minister gewijzigd. Ook die wijziging werd door middel van
een schriftelijk overleg door de Kamer aan de orde gesteld. Zie ook Commissie Wetgevingsvraagstukken
1985, p. 56: “In dit verband merkt de commissie op dat vanzelfsprekend ook overleg tussen een minister
en het parlement mogelijk is buiten in de wet voorziene procedures van gecontroleerde delegatie om. Het
komt regelmatig voor dat (in het bijzonder) de Tweede Kamer vraagt om overleg over een reeds in het
Staatsblad geplaatste algemene maatregel van bestuur of, in een eerdere fase, met de minister wenst te
spreken over een voorontwerp.”

153 Hetzelfde kan worden gezegd van tijdelijke delegatie.
154 Reimert 2001, p. 187. Zie ook Van Gestel & Vleugel 2013a, p. 147, die zich afvragen “of het creëren van de

mogelijk om een ‘vinger aan de pols’ te houden er vaak toe leidt dat er uiteindelijk ook een ‘tik op de vingers’
wordt uitgedeeld als daar aanleiding voor mocht zijn”.
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enig afschrikwekkend effect uitgaat; de regering zal niet uit voorzorg een wetsvoorstel
voorbereiden voor regels die ook in een amvb kunnen worden neergelegd.

Gezien het voorgaande zijn de genoemde delegatiefiguren nog het best op te vatten als
een bijzondere service aan de Kamers. De voor- of nahang van een regeling bij de Kamers
geeft aan dat er iets belangrijks staat te gebeuren zodat het parlement zijn controlerende
functie kan uitoefenen. Die signaalfunctie, waarvan hierboven al is geconstateerd dat deze
weinig toevoegt, boet echter ook aanwaarde in doordat de onderwijswetgever zeer veelvul-
dig voor deze vormen van delegatie kiest. De (mede) door de Ar verlangde terughoudend-
heid ten aanzien van het gebruik van dit instrument wordt dus niet aan de dag gelegd.155

In deWvowordt bijvoorbeeld in art. 121 lid 2 een nahang-procedure (dus: voorwaardelijke
delegatie) van toepassing verklaard op meer dan twintig delegatiegrondslagen. Alle wijzi-
gingen van die amvb’s, ook onaanzienlijke, moeten dus langs het parlement, voordat zij
in werking kunnen treden. Een aan de Kamers voor- of nagehangen amvb zal dientenge-
volge meestal geen belangrijke kwestie betreffen. Dit probleem doet zich overigens ook
buiten het onderwijsrecht voor.156

Daarnaast zijn aan parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving ook
nadelen verbonden, die de rechtvaardigingen voor delegatie (die hieronder nog aan de
orde komen) minder sterk maken. Voor- en nahangprocedures verlengen de tijd die het
kost om een regeling tot stand te brengen. Deze procedures houden immers in dat het
parlement ten minste vier weken de tijd krijgt om de betreffende regeling te bekijken,
voordat deze voor advies aan deRaad van State kanworden voorgelegd danwel kanworden
vastgesteld. Deze periode moet voor drie vierde deel buiten het reces liggen.157 Het maakt
de vaststelling van regelingen dus stroperiger, waardoor de delegatie aan doelmatigheid,
slagvaardigheid en flexibiliteit inboet. Dit klemt temeerwaar het onaanzienlijkewijzigingen
betreft.

Met in het achterhoofd deze (sterke) nuancering kan over deze vorm van compensatie het
volgende worden gezegd.

155 Zie Ar 2.35, Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 56, Borman 2003, p. 244.
156 Zie bijvoorbeeld art. 23.5 Omgevingswet. Een voorhangprocedure geldt voor de amvb’s “als bedoeld in

hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20 en art. 23.3”. DoorC.N.J. Kortmann is deze voorhangprocedure
gekwalificeerd als het ei van Columbus (Kortmann 2016, p. 98). Aangezien de voorhangprocedure van
toepassing wordt verklaard op een niet te onderschatten hoeveelheid amvb’s, vraag ik me echter af of het
parlement genoeg tijd heeft om zijn controlefunctie ten aanzien van de daarin vervatte regels uit te oefenen.
Voor de regering was de voorhangprocedure dus het ei van Columbus – de Tweede Kamer is immers
akkoord gegaan met het wetsvoorstel – maar wat mij betreft is het door de Raad van State gesignaleerde
legaliteitsprobleem (zie 33 962, nr. 4) daarmee niet opgelost. Zie voor de verdediging van deze voorhang-
procedure overigens ook Kamerstukken II 2014-2015, 33 962, nr. 12, par 5.

157 Ar 2.38.
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Wat de democratie betreft gaat dit instrument ervan uit dat het democratisch gehalte
van de tot stand te brengen regelgeving groeit. Ofwel omdat het parlement bewust zich
niet verzet tegen de regelgeving, ofwel omdat het parlement over de regelgeving discussie
aanzwengelt en, na debat daarover, alsnog bepaalt de regelgeving te laten passeren. Parle-
mentaire betrokkenheid levert echter geen volledige compensatie op voor het verlies aan
democratisch gehalte van de regelgeving, nu het parlement niet zelf (samenmet de regering)
de regels vaststelt.158

Het verbandmet de rechtszekerheid, kwaliteit en communicatie, isminder gemakkelijk
te leggen. Gesteld kan worden dat een parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde
regelgeving de kwaliteit van de amvb’s vergroot vanwege de dreiging die uitgaat van de
parlementaire betrokkenheid. Het parlement zou immers in het geweer kunnen komen
tegen de amvb, wanneer deze niet van voldoende kwaliteit is. Die verhoogde kwaliteit zou
de formele rechtszekerheid ten goede komen.Datmaakt ook dat parlementaire betrokken-
heid de procedure voor de totstandkoming van regels verzwaart ten opzichte van de gewone
procedure voor vaststelling van een amvb, hetgeen de materiële rechtszekerheid ten goede
kan komen. Het voorgaande geldt zeker wanneer het parlement daadwerkelijk actie
onderneemt naar aanleiding van de voor- of nagehangen amvb.

Een andere vorm van compensatie betreft het betrekken van burgers bij de voorbereiding
van besluiten.159 Een voorbeeld daarvan in de Nederlandse wetgeving treffen we aan in
art. 13 lid 2 Wot: ”Voorafgaand aan de voordracht, bedoeld in het eerste lid, voert de
inspectie overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld en andere betrokkenen,
terwijl bij onderwerpen betrekking hebbend op de vrijheid van inrichting in ieder geval
overleg wordt gevoerdmet de erkende richtingen.”Dewaarde van deze vorm van compen-
satie is in mijn ogen ook beperkt. Ze ziet slechts op communicatie en kwaliteit. De inbreng
van burgers kan ervoor zorgen dat meer standpunten elkaar ontmoeten. Dat kan kwali-
teitsverhogend werken. Van democratische compensatie is geen sprake, nu burgers niet
meebeslissen over de te stellen regel (via een vertegenwoordigend orgaan). Hier kan nog
aan worden toegevoegd dat bij de voorbereiding van beleid in de regel wordt overlegd met
“het veld” en dat een ieder op voorgenomen regelgeving input kan geven in de consultatie-
fase. In de praktijk voegen verplichte overlegprocedures dus niet veel toe.

De mogelijkheid om wettelijke voorschriften door de rechter te laten toetsen wordt in de
literatuurwel beschouwd als vorm van compensatie. Gewezen kanworden op standpunten

158 Van Angeren 1978, p. 354: “Hetgeen de wetgever verliest wordt niet geheel gecompenseerd door een winst
aan parlementaire controle.”

159 Van Gestel 2013, p. 121.
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van de Onderwijsraad160 en Jurgens161. Deze compensatievorm doet zich altijd voor, aan-
gezien de civiele dan wel bestuursrechter altijd kan worden geadieerd, zij het dat de rechter
wetgeving in formele zin niet aan de Grondwet of algemene rechtsbeginselen zal toetsen.162

Van Gestel en Vleugel zijn echter terecht kritisch.163 Toetsing door een onafhankelijke,
niet politiek verantwoordelijke rechter kan bezwaarlijk worden aangemerkt als vervanging
of compensatie van het democratische proces.164 Bovendien kunnen algemeen verbindende
voorschriften en beleidsregels slechts via een civiele procedure, die minder laagdrempelig
is dan de administratieve procedure, direct worden aangevochten.165 De bestuursrechter
kan dergelijke regels slechts bij exceptie toetsen, indien zij aan de orde worden gesteld in
een procedure over een besluit dat aan hem kan worden voorgelegd. Aan die kritiek kan
worden toegevoegd dat de rechter algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels
weliswaar aan het recht kan toetsen, maar de gemaakte, politieke afwegingen die daaraan
ten grondslag liggen niet indringend zal toetsen. De toegevoegde waarde van rechterlijke
toetsing ten opzichte van vaststelling van regelgeving door de wetgever is dan ook beperkt.

In dit kader verdient het VAR-preadvies van Hirsch Ballin uit 2015 bespreking. Hij
stelt dat bestuurlijk handelen lijdt aan een legitimiteitstekort, dat door verschillende oor-
zaken is gegroeid. Met name wijst hij erop dat de overheid fundamentele rechten niet
alleen in negatieve, maar ook in positieve zin waarborgt (kort gezegd doelt hij op de groei
van dewelvaartsstaat) en op het feit dat het bestuur en dewetgever steedsminder algemene
kaders hanteren bij het nemen van besluiten, maar zich in een dialoog met allerlei partici-
panten begeven om te bepalen wat juist is.166 De consequenties van dat inzicht, gekoppeld
aan ideeën van Halberstam over voice, rights en expertise, zijn volgens Hirsch Ballin dat
de rechter kritischer naar bewijs moet kijken en een evenredigheidstoetsing aan de dag
moet leggen die meer is geënt op Europese rechtspraak en die het mogelijk zou maken om
gemaakte afwegingen kritischer te beschouwen.167 Hiermee zou de rechter het legitimiteits-
tekort kunnen opvullen: “De rechter moet hier, juist omwille van de democratische legiti-
miteit, op discursieve wijze completeren wat begonnen is met de terugtred van de wetge-
ver.”168 In deze theorie lijkt sprake van democratische legitimatie door het handelen van

160 Onderwijsraad 2012, p. 60.
161 Jurgens 1993, p. 1383.
162 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469.
163 Van Gestel & Vleugel 2013a, p. 40.
164 Zie ook de conclusie van Staatsraad A-G Widdershoven van 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557,

overweging 8.1 en 8.2.
165 Art. 8:1 lid 1 onder a Awb.
166 Hirsch Ballin 2015, p. 43.
167 Hirsch Ballin 2015, p. 47-52.
168 Hirsch Ballin 2015, p. 57.
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de rechter.169 Is de waarde van compensatie door rechterlijke toetsing dan toch niet groter
dan hierboven werd voorgesteld?

Ik meen van niet. Een kritische(r) rechter kan de belangen van kwaliteit en communi-
catie dienen. Die hangen samen met het democratische proces. Het zijn immers niet voor
niets legaliteitsbelangen. Zo vat ik170 het betoog dan Hirsch Ballin dan ook op: de rechter
kan op discursieve wijze een bijdrage leveren aan het in democratische context te voeren
debat. Verder kan de rechter uiteraard ervoor zorgen dat democratisch genomen besluiten
worden nageleefd door bijvoorbeeld een overheidshandeling aan wetgeving te toetsen. In
zoverre is rechterlijke toetsing wel een democratische bezigheid, maar het gaat te ver om
te veronderstellen dat rechterlijke toetsing het verlies aan democratische legitimatie als
gevolg van delegatie kan compenseren. Hij beschikt immers niet over enig mandaat van
de kiezer en dus kan hij geen democratische legitimatie aan een door hem getoetste over-
heidshandeling toevoegen, ook niet als hij – in de plaats van het overheidsorgaan dat voor
de rechter ter verantwoording wordt geroepen – zelf beleidsmatige afwegingen zou gaan
verrichten.171 Dergelijke afwegingen verricht de rechter soms, bijvoorbeeld bij de toetsing
van de zwaarte van punitieve sancties waarvan de hoogte niet in een wettelijke regeling is
gefixeerd. Dat kan gerechtvaardigd zijn, maar daarmee wordt het betreffende besluit niet
voorzien van meer democratische legitimatie.

3.6.2 Rechtvaardigingen voor delegatie

Indien een (voorgenomen) delegatie in beperktemate inbreukmaakt op legaliteitsbelangen,
is het waarschijnlijk dat de delegatie niet in strijd komt met het primaat van de wet. Voor
delegatie dient evenwel altijd een rechtvaardiging te bestaan. Die rechtvaardiging zal eerder
toereikend zijn indien sprake is van een beperkte inbreuk. In het onderstaande worden
gangbare rechtvaardigingen besproken zoals die in de literatuur zijn herkend.Alle hieronder
besproken rechtvaardigingen delen een kenmerk: uiteindelijk dienen zij de effectiviteit
van het overheidshandelen.172 Een delegatiebeslissing die plaatsvindt omwille van flexibili-
teit, bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de delegataris snel kan inspelen op maatschappelijke
veranderingen, zodat de te stellen normen bij de tijd blijven en dus aansluiten bij hetgeen
waaraan in de maatschappij behoefte bestaat. Het belang van effectiviteit kan daarom
worden gezien als verzamelingsrechtvaardigingsgrond, die echter onvoldoende specifiek
is omgoed hanteerbaar te zijn in een debat over de vraag of een bepaalde delegatiebeslissing,

169 Michiels 2017, p. 39.
170 Het compacte taalgebruik van Hirsch Ballin zit een gemakkelijke ontvangst van zijn boodschap soms in de

weg, zo constateert ookZijlstra 2015. Voor een algemeen pleidooi voor verstaanbaarheid, zieMichiels 2017.
171 Zie ook Zijlstra 2015.
172 Vgl. Klap, p. 245.
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gelet op het primaat van de wet, terecht is genomen. Daarom worden hieronder alleen de
specifieke rechtvaardigingsgronden besproken.

Een zeer belangrijke reden om te delegeren is gelegen in de doelmatigheid: het is efficiënter
om regels tot stand te laten komen op een lager niveau dan dat van de wetgever in formele
zin.173 Deze besparing leidt ertoe dat het parlement meer tijd over heeft om zich te richten
op zijn andere taken, naast die van medewetgever.174

Het belang van doelmatigheid doet zich uiteraard altijd voor – krachtens delegatie
vastgestelde regelgeving komt immers doorgaans sneller en goedkoper tot stand dan de
wet in formele zin – maar het gewicht van dit belang is uiteraard groter wanneer veel
voorschriften, gedetailleerde voorschriften, of technische voorschriften moeten worden
vastgesteld. Hoemeer, hoe gedetailleerder, hoe technischer de te stellen voorschriften zijn,
hoe groter dit belang.

Het doelmatigheidsbelang doet zich ook voor in gevallen waarin er een wens bestaat
de “daadwerkelijke kwaliteit” te reguleren en dat niet goed mogelijk is zonder globale
kwaliteitsdoelstellingen die beoordelingsvrijheid aan uitvoerende organen laten. Het
beoordelen van de “daadwerkelijke kwaliteit” houdt namelijk vaak het vellen van een
subjectief oordeel in, waarbij zeer veel omstandigheden een rol spelen. Het is in theorie
mogelijk omdergelijke oordelen in te kaderen doormiddel van gedetailleerde voorschriften.
Dat vereist echter een herculische krachtsinspanning, zodat ervoor gekozen moet worden
een globale norm te stellen die pas echt inhoud krijgt wanneer die in het individuele geval
wordt toegepast. Dat is een praktische keuze, ingegeven door doelmatigheidsoverwegingen.
Een voorbeeld hiervan bieden enkele inmiddels nietmeer geldende bepalingen uit deWot,
waarmee via de zogenoemde aspecten vankwaliteit onder andere het pedagogisch-didactisch
handelen getoetst werd. Dit moest (bij voorkeur) op orde zijn. Aan de onderwijsinspectie
werd de opdracht gegeven dit aspect van kwaliteit uit te werken in een toezichtskader. Zij
kwam echter ook niet verder dan het geven van een aantal aandachtspunten, die zelf ook
nog evaluatief van aard waren (bijvoorbeeld het vereiste dat een docent duidelijk uitleg
geeft).175 Hierwerd derhalve naar het individuele uitvoeringsniveau gedelegeerd.De inhoud
van de zeer globale normwerd uiteindelijk door de inspecteur bepaald. Dat bij het reguleren
van de “daadwerkelijke kwaliteit” vaak dit soort regels noodzakelijk blijken, wil niet zeggen
dat ze vanuit het oogpunt van het primaat van dewet altijd zijn toegelaten.De aanwezigheid
van deze noodzaak moet immers afgewogen worden tegen de belangen waarop inbreuk
wordt gemaakt door de terugtred van de wetgever.

173 Mazel 1992, p. 14. Hij spreekt van efficiency. Zie ook Eijlander, Lokin & Voermans 2001, p. 68, Voermans
2004, p. 39, Hirsch Ballin 2009, p. 2, Veerman 2009, p. 60.

174 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 42-43.
175 Zie p. 39 van het Toezichtskader PO/VO 2012.
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Tijdsdruk kan soms rechtvaardiging opleveren voor delegatie.176 De wet in formele zin
kan niet zo snel tot standworden gebracht als lagere regelgeving.177 Wanneer snel ingrijpen
gewenst of noodzakelijk is, kan delegatie een oplossing zijn. Deze rechtvaardigingsgrond
ziet derhalve op de slagvaardigheid. Illustratief voor de gevallen waarin deze rechtvaardi-
gingsgrond zich voordoet is de implementatie van Europese wetgeving, die vaak binnen
bepaalde tijd tot stand moet worden gebracht. De afweging valt in die gevallen gemakkelijk
uit in het voordeel van delegatie, nu de tijdsdruk zeer duidelijk aan de orde is, terwijl het
primaat van de wet in mindere mate in het gedrang komt. Het primaat is immers vervuld
door de Europese wetgever.178 Wel moet bedacht worden dat implementatie van Europese
wetgeving niet altijd een a-politieke aangelegenheid is. Wanneer de tot stand te brengen
regelgeving beleidskeuzes van de nationale regelgever vereist, geldt niet dat het primaat
van de nationale wetgever wordt opgevuld door de Europese wetgever. In zoverre ligt
delegatie minder voor de hand. Een ander voorbeeld is aan te treffen in de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19. Daarin worden – gezien de materie en reikwijdte van de delegatie-
bepalingen – zeer vergaande delegatiebeslissingen voorgesteld, die volgens de regering
echter noodzakelijk zijn om slagvaardig op te treden tegen de verspreiding van het corona-
virus.179

Een kanttekening is hier op zijn plaats. Zodra de regels tijdig in lagere regelgeving tot
stand zijn gebracht, is tegemoetgekomen aan de behoefte aan slagvaardigheid. De tijd is
dan aangebroken voor evaluatie en contemplatie: er moet naar gestreefd worden de regels
alsnog in de wet vast te leggen, om recht te doen aan het primaat van de wet, tenzij zich
tevens een andere rechtvaardigingsgrond voordoet.180 In veel gevallen zal een behoefte aan
slagvaardigheid echter ook een behoefte aan flexibiliteit (zie hierna) impliceren, zodat de
delegatiebeslissing in stand kan blijven.

Het voorgaande kan geïllustreerd worden aan de hand van art. 9.2.2.6 Wet milieube-
heer.181 Daarin wordt de minister de bevoegdheid gegeven om bijvoorbeeld een verbod
tot het invoeren van bepaalde stoffen te stellen, indien dat naar het oordeel van deminister
dringend noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de gezondheid van de mens
of van het milieu. De bevoegdheid daartoe komt normaal gesproken toe aan de regering

176 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 44.
177 Ingeval van grote urgentie is er echter veel mogelijk. Zie bijvoorbeeld de wet van 8 juli 2020 (Tweede Ver-

zamelspoedwet COVID-19), Stb. 2020, 245, die op 17 juni 2020 bij de Tweede Kamer werd ingediend
(Kamerstukken II 2019-2020, 35 497, nr. 1) en op 2 juli 2020 werd aangenomen door de Eerste Kamer.

178 Idem. Zie echter kritischVanGestel 2013: ook op Europees niveau is sprake van delegatie en kaderwetgeving,
waardoor, indien ook op nationaal niveau wordt gedelegeerd, sprake is van een dubbel democratisch deficit.

179 Wet van 28 oktober 2020, Stb. 2020, 441. Zie met name art. 58g e.v.
180 Vgl. Van der Hoeven 1984, p. 148, die aangeeft dat op een zeker moment beleidsregels (pseudo-wetgeving)

moeten worden vervangen door wettelijke regels, wanneer de behoefte aan flexibiliteit kleiner wordt dan
de behoefte aan stabiliteit. Iets soortgelijks geldt mijns inziens bij de behoefte aan slagvaardigheid.

181 Het voorbeeld is ontleend aan Mazel 1992, p. 18.
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(art. 9.2.2.1Wetmilieubeheer). Deministeriële regeling vervalt een jaar nadat zij inwerking
is getreden of, indien inmiddels een amvb ter vervanging van de regeling in werking is
getreden, op het moment dat de amvb in werking treedt. Dat hier de slagvaardigheid een
goede reden is om tot delegatie over te gaan lijkt duidelijk: de volksgezondheid kan in het
geding komen en dan is snel optreden nodig. Tegelijkertijd toont het voorbeeld ook aan
dat dit motief voor delegatie (per definitie) niet oneindig geldig blijft: wanneer de nood is
geweken, dienen de regels in het reguliere stramien te worden gepast.

Een andere reden om over te gaan tot delegatie ligt in de behoefte aan flexibiliteit. Wanneer
voorzienbaar is dat te stellen regels veelvuldig wijziging behoeven (bijvoorbeeld vanwege
maatschappelijke ontwikkelingen), kan voor delegatie worden gekozen omdat regels in
de wet niet gemakkelijk en snel te wijzigen zijn. De behoefte aan flexibele regelgeving is
gegroeid met de toename van de sturende functie van de overheid.182 Zij grijpt immers
meer in inmaatschappelijke en technologische processen, die per definitie aan verandering
onderhevig zijn.

Dit motief ligt in het verlengde van het hiervoor besproken motief van de slagvaardig-
heid; of in de woorden van de Commissie Wetgevingsvraagstukken: “Van de behoefte aan
mogelijkheden om regels frequent te wijzigen kan enigszins worden onderscheiden het
verlangen om op korte termijn een regeling tot stand te kunnen brengen, hoewel beide
natuurlijk in een aantal gevallen hand in hand gaan.”183 Het gaat hier immers ook om het
tijdig in kunnen spelen op ontwikkelingen. In de literatuur worden slagvaardigheid en
flexibiliteit dan ook vaak in één adem genoemd184 of onder één noemer geschaard.185

Het onderscheid kan mijns inziens worden gevonden in het feit dat bij slagvaardigheid
na het door de delegataris stellen van de benodigde regels aan de behoefte aan slagvaardig-
heid is tegemoetgekomen. Om die reden stelde ik hierboven ook dat nadien het moment
is omna te denken over het “opwaarderen” van die regels. Bij delegatie wegens een behoefte
aan flexibiliteit ligt dat anders. Ook nadat de regels zijn gesteld (of gewijzigd) kunnen zich
ontwikkelingen voordoen die maken dat de betreffende regels weer snel moeten worden
gewijzigd. Na het stellen van de regels is de behoefte aan flexibiliteit derhalve niet per
definitie geweken.

Dat kan anders zijn, indien na verloop van tijd blijkt dat de regels goed blijken te werken
en ontwikkelingen die noodzaken tot wijziging ervan niet te verwachten zijn. Indien
daarvan sprake is, dient overwogen te worden de regels in een hogere regeling neer te
leggen, daar in dat geval de rechtvaardiging om ze via delegatie vast te stellen is verdwe-

182 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43.
183 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 44.
184 Zie bijvoorbeeld Hirsch Ballin 2009, p. 2-3, Veerman 2009, p. 60.
185 Eijlander, Lokin & Voermans 2001, p. 69. Zij noemen de slagvaardigheid onder de categorie flexibiliteit.
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nen.186 DeWet op het voortgezet onderwijs 2020, die deWvomoderniseert, brengt bijvoor-
beeld een aantal voorschriften die nu nog in lagere regelgeving zijn neergelegd, over naar
wetsniveau (en vice versa).187 Men bedenke wel dat dergelijke initiatieven niet veel zullen
(moeten) voorkomen. Het betekent immers dubbel werk en het parlement heeft al genoeg
te doen.188

Een voorbeeld van delegatie wegens behoefte aan flexibiliteit kan worden gevonden in
de wijze waarop relevante bedragen voor de berekening van huursubsidies werden vastge-
steld.189 De bevoegdheid daartoe werd aan de minister overgedragen, die daarbij met
allerlei steeds veranderende omstandigheden rekening moest houden (bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de regeringslonen). Mazel merkt in dit verband op dat de materie
eigenlijk te belangrijkwas omop dergelijk laag niveau te regelen,maar dat uit overwegingen
van snelheid en kostenbesparing toch voor delegatie werd gekozen.190

Anders dan bij het motief van slagvaardigheid is denkbaar dat de flexibiliteit als reden
kan worden gebruikt om tot delegatie over te gaan bij de regulering van de kwaliteit van
het onderwijs. Inzichten over wat goed onderwijs is, en wat de taakopvatting van scholen
dient te zijn, zijn immers voortdurend aan veranderingen onderhevig, als gevolg van
inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek of als gevolg van maatschappe-
lijke ontwikkelingen.

In zijn stuk over de revitalisering van de wet als primaire rechtsbron, stelt Hirsch Ballin
dat delegatie nogal eens gerechtvaardigd wordt door overwegingen van flexibiliteit en
slagvaardigheid, maar dat de echte reden veeleer gelegen is het feit dat de wetgever nog
onvoldoende zicht heeft op de materie om tot regelgeving over te gaan.191 Men spreekt
ook wel van “verlegenheidsdelegatie”.192 Men heeft nog onvoldoende kunnen nadenken
over hoe de regeling eruit moet komen te zien, en als oplossing wordt het probleem naar
de toekomst verplaatst. Tegen de tijd dat het wetsvoorstel is aangenomen is (hopelijk)
voldoende tijd verstreken om goed na te denken over de te stellen regels of is inmiddels
goed zicht ontstaan op de te regelen materie, zodat de te stellen regels alsnog kunnen
worden geformuleerd. Zoals Eijlander e.a. opmerken dient onder dit soort omstandigheden

186 Vgl. wederom Van der Hoeven 1984, p. 148.
187 Wet van 30 september 2020, Stb. 2020, 379.
188 De langetermijnagenda van de Tweede Kamer van vlak voor het zomerreces beslaat 23 pagina’s. Zie https://

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D26420&did=2020D26420, geraadpleegd op 28 juli
2020.

189 Mazel 1992, p. 19.
190 Mazel rubriceert dit voorbeeld onder de categorie “Toekomstige wijzigingen van thans bekende gegevens

zijn nog onbekend”. Een andere categorie is volgens hem “Flexibiliteit met betrekking tot zich wijzigende
omstandigheden die nauwelijks beïnvloed kunnen worden” (Mazel 1992, p. 22). Aangezien het in beide
gevallen gaat ombehoefte aan flexibiliteit lijkt hetmij onnodig om twee aparte categorieën te onderscheiden.

191 Hirsch Ballin 2009, p. 5.
192 Eijlander, Lokin & Voermans 2001, p. 69.
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“in feite” de koninklijke weg te worden bewandeld: ingeval van verlegenheid dient de
materie ongeregeld te blijven en later bij wet te worden gereguleerd.193 Verlegenheid is dus
geen valide reden voor delegatie.

Ook geen valide reden voor delegatie is de behoefte om debat (politiek gedoe194) te vermij-
den.195 Wanneer dit het motief van delegatie is, blijkt eigenlijk al dat het om een politiek
gevoelige en derhalve – normaal gesproken – gewichtige materie gaat die niet snel door
krachtens delegatie vastgestelde regelgeving zou moeten worden gereguleerd.

In de literatuur treft men als reden voor delegatie ook wel aan dat betrokkenheid van het
parlement bij de totstandkoming van regels niet of onvoldoende zinvol is.196 Als klassiek
voorbeeld geldt daarbij de implementatie van EU-regelgeving. Gedacht kan ook worden
aan regels met een zeer technisch karakter, bijvoorbeeld zoals men die aantreft in de
Regeling externe veiligheid inrichtingen. Als rechtvaardiging voor delegatie kan deze
categorie mijns inziens echter niet gelden. Dat de betrokkenheid van het parlement niet
zinvol is, kan hoogstens afdoen aan het gewicht van de te stellen regels: die is dan tamelijk
beperkt. De rechtvaardiging kanworden gevonden in andere redenen, zoals doelmatigheid.
Mazel stelt dit ook: “Men zou het ook zo kunnen opvatten dat een kosten/baten analyse
ten gunste van de delegatie uitvalt. Het is eigenlijk te duur om het complete wetgevings-
proces te doorlopen wanneer de uitkomst ervan al te voren vast staat.”197

Van de omstandigheid dat betrokkenheid van het parlement onvoldoende zinvol is moet
worden onderscheiden de omstandigheid dat deze betrokkenheid niet alleen geen zin heeft,
maar zelfs totstandkoming van goede regels kan tegenwerken.198 Zou dat vast komen te
staan, dan kan dit op zichzelf rechtvaardigen dat het parlement buiten de deur wordt
gehouden bij het opstellen van regels. Dit argument komt men in verschillende verschij-
ningsvormen tegen. Zowordtwel gewezen op het ontbreken van de vereiste professionaliteit
om de regels te stellen. In het kader van het wetsvoorstel Bisschop (dat leidde tot de Wet
Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht) is door de Raad van State betoogd dat
vaststelling van onderzoekskaders door de inspectie de voorkeur zou hebben daar de
inspectie beschikt over de vereiste professionele kennis.199

193 Idem.
194 Dat politieke gedoe kan overigens zowel in het parlement als in de ministeries plaatsvinden. Zie voor het

laatste het door Veerman aangehaalde voorbeeld van de Kaderwet specifiek welzijn. Veerman 2009, p. 60.
195 Idem.
196 Mazel 1992, p. 19, Eijlander, Lokin & Voermans 2001, p. 69.
197 Mazel 1992, p. 19.
198 Vgl. Hirsch Ballin 1989, p. 207, die spreekt over de geschiktheid van het orgaan dat een afweging moet

maken.
199 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 9.
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Metdeze rechtvaardigingsgrondmoetmijns inziens voorzichtigwordenomgesprongen.
Deze gaat er van uit dat, voor zover het betreft de beperkte professionele kennis van de
wetgever, de wetgever het risico loopt om een onvolledige afweging te maken waardoor
mogelijk een verkeerde regel tot stand komt. De wetgever heeft immers niet de vereiste
kennis om alle van belang zijnde zaken te overzien, waardoor zijn afweging gebrekkig is.
Het zwakke punt in deze argumentatie is dat de wetgever het vermogen heeft om gaten in
zijn kennis op te vullen, bijvoorbeeld door zich te laten adviseren. Mijns inziens merkten
de indieners van het wetsvoorstel Bisschop dan ook terecht op dat het met de professiona-
liteit wel goed zat, nu de toezichtskaders in hun voorstel op voordracht van de inspectie
zouden worden vastgesteld. Op basis van doelmatigheid zou het voorgaande echter wel
rechtvaardiging voor delegatie kunnen opleveren: het opdoen van de vereiste kennis kan
een dermate grote inspanning vergen dat het niet in de rede ligt dat dewetgever die verricht.

Een tweede verschijningsvorm ziet op de waarborging van de onafhankelijke taakuit-
oefening. Het betreft dan veelal toezichthouders. In de context van het toezicht – uiteraard
kan het belang van onafhankelijkheid zich ook in andere contexten voordoen – geldt dat
als beginsel van goed toezicht dat het toezicht in onafhankelijkheid van de onder toezicht
gestelden en van “de politiek” wordt uitgeoefend. Het kan voorkomen dat delegatie van
regelgevende bevoegdheid aan een dergelijke toezichthouder nodig is, omdat invloed van
de politiek op de te stellen regels onwenselijk is. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld regels
die betrekking hebben op regulering van markten waarin de overheid ook partij is. Dele-
gatie wordt dan toegepast om te komen tot een gebalanceerde machtsverdeling.200 In haar
dissertatie merkt Aelen terecht op dat een en ander schuurt met het legaliteitsbeginsel.
Volgens haar zal naar een balans moeten worden gezocht, waarbij geldt dat betrokkenheid
van een politiek verantwoordelijk orgaan meer in de rede ligt naarmate de beslissingen
van de toezichthouder een grotere maatschappelijke impact hebben.201 Zie nader hierover
hoofdstuk 6, waarin wordt betoogd dat toezichthouders – tenzij daarvoor een zeer sterke
rechtvaardiging bestaat – over geen andere taken dan toezichthoudende mag beschikken,
omwille van het behoud van democratische legitimatie én de effectiviteit van de toezicht-
houdende taak.

In de kabinetsreactie op Orde in regelgeving wordt gesteld dat het onduidelijk kan zijn wat
de hoofdlijnen zijn van een regeling, en wat dus (op grond van doelmatigheid) wel en niet
voor delegatie in aanmerking kan komen. Direct daarna merkt het kabinet op: “Soms is
het vanuit het oogpunt van toegankelijke regelgeving beter dat de wetgever niet zelf de
materiële normen stelt (…).”202 De overzichtelijkheid en toegankelijkheid van regelgeving

200 Vgl. Scheltema 1974, p. 10.
201 Aelen 2014, p. 240.
202 Kamerstukken II 1986-1987, 20 038, nr. 2, p. 6.
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kan volgens het kabinet dus een zelfstandige reden zijn om te delegeren. Dit sluit geenszins
aan bij wat deCommissieWetgevingsvraagstukken naar voren brengt. Deze stelde namelijk
dat ingeval van delegatie om doelmatigheidsredenen, de wetgever voor goede afbakening
diende te zorgen, waarbinnen de lagere regelgever de details kan uitwerken. Daardoor
krijgen de rechtsgenoten makkelijker inzicht in de hoofdregels van wetgeving; die staan
immers in de wet in formele zin.203 Daarmee heeft de commissie derhalve niet bedoeld dat
overzichtelijkheid een aparte rechtvaardiging kan zijn voor delegatie. Overzichtelijkheid
is voor de commissie slechts een (aanvullende) reden om, indien tot delegatie wordt
overgegaan, voor een duidelijke afbakening in de wet in formele zin te zorgen.

Ik deel de visie van de commissie. Het is zeer moeilijk voorstelbaar dat, louter vanuit
het oogpunt van overzichtelijkheid, de bevoegdheid om bepaalde belangrijke regels vast
te stellen, wordt gedelegeerd. Verticaal gelede normstelling kan inderdaad enigszins on-
overzichtelijk zijn – er moet veel “gebladerd” worden.204 Maar dat is niet meer dan een
ongemak en kan bezwaarlijk als reden worden aanvaard om die gelede normstelling tegen
te gaan door méér te delegeren. Aangezien daarmee afbreuk wordt gedaan aan democrati-
sche en rechtsstatelijke waarden ligt de tegenovergestelde conclusie eerder voor de hand.

De vaststelling van experimenteerbepalingen geschiedt veelvuldig door een lagere regelgever.
Het uitvoeren van een experiment, teneinde inzicht te krijgen in de effecten van bepaalde
regelgeving, wordt derhalve als rechtvaardiging voor delegatie beschouwd. Het ligt min
of meer voor de hand dat bepalingen waarvan de werking bij wijze van experiment wordt
onderzocht niet in de wet worden vastgelegd. Het gewicht van dergelijke experimenteer-
bepalingen is over het algemeen immers beperkter, daar deze per definitie tijdelijke gelding
hebben. In dat verband kan er ook opworden gewezen dat betrokkenheid van het parlement
minder zinvol is, aangezien het doel van het experiment juist is om meer informatie te
vergaren over de werking van bepaalde regels. Op basis van die verworven informatie kan
vervolgens een politiek debat plaatsvinden. Het past minder om een dergelijk debat op
voorhand te voeren.Het voorgaande betreft evenwel zaken die het gewicht van experimen-
teerbepalingen betreffen, niet een rechtvaardiging voor delegatie van de bevoegdheid tot
vaststelling van dergelijke bepalingen.Wat dat betreft speelt de behoefte om snel te kunnen
inspelen op maatschappelijke behoeften en (technologische) ontwikkelingen. Experimen-
teren bij wet kan minder goed aan die belangen – die betrekking hebben op slagvaardig-
heid – tegemoetkomen.205 Ookkan doelmatigheid een overweging zijn. Geconstateerd kan
worden dat het uitvoeren van een experiment niet een zelfstandige rechtvaardiging voor
delegatie oplevert. De (reële) behoefte om een experiment te laten plaatsvinden levert,

203 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 43.
204 Witteveen 1992, p. 57.
205 Bulut & Veerman 2010, p. 16.
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zoals hiervoor beschreven, echterwel een bijzondere set omstandigheden op die van invloed
is op de factor gewicht (dat is beperkter) en rechtvaardiging (flexibiliteit).

Van delegatie omwille van een experiment doormiddel vanwerkelijke experimenteer-
wetgeving (waarin het experiment tijdelijk is, verschillende regimes tegelijkertijd gelden,
en na afloop van het experiment de resultaten daarvan met elkaar worden vergeleken en
geëvalueerd) moet worden onderscheiden delegatie omwille van een experiment door
middel van “normale” wetgeving. In het laatste geval wordt als het ware aan de lopende
band geëxperimenteerd: doorlopend wordt bekeken welke regels wel en niet werken. Wat
niet werkt wordt veranderd of afgeschaft, wat wel werkt wordt behouden. Het is zeer de
vraag of een dergelijke vorm van experimenteren wel een afdoende rechtvaardiging voor
delegatie kan zijn.206 Het gaat in zulke gevallen eigenlijk om delegatie uit verlegenheid,
hetgeen een geen validemotief is voor delegatie.Wanneer het uitvoeren van een experiment
reden is om tot delegatie over te gaan, dient daarvoor het geëigende instrument te worden
gekozen: werkelijke experimenteerwetgeving.

3.7 Nadere richtlijnen voor de toepassing van het primaat van de

wet

Met het voorgaande is het primaat van de wet in formeel opzicht verduidelijkt. De wijze
waarop het primaat van de wet in een voorkomend geval wordt toegepast, kan daarmee
beter inzichtelijk worden gemaakt. Door bovenstaande beschrijving van de factoren die
van invloed zijn op de toelaatbaarheid van een delegatiebeslissing, is het stabiele deel van
de betekenis van het primaat van de wet immers vergroot: de vaagheid ervan is afgeno-
men.207

Een vervolgvraag is of de vaagheid van het primaat van de wet verder kan worden
gereduceerd door het geven van bijvoorbeeld vuistregels over de harde buitengrens daarvan.
Door de veelvormigheid van delegatiebeslissingen in het onderwijsrecht, is dat bijzonder
lastig.208 De beoordeling van de toelaatbaarheid van delegatiebeslissingen is, anders gezegd,
casuïstisch, zoals ook uit het volgende hoofdstuk zal blijken. Een ander probleem betreft
het feit dat toepassing van het primaat van de wet een subjectief oordeel vergt, aangezien
deze een afweging vergt. De vaststelling wanneer een afweging omtrent de toelaatbaarheid
van een delegatiebeslissing voldoende is, is mede afhankelijk van de mate waarin men
belang hecht aan de sociaal-statelijke zijde dan wel klassiek-liberale zijde van art. 23
Grondwet. Wie zeer zwaar aan de klassiek-liberale zijde hecht, zal niet snel overtuigd zijn

206 Vgl. Van Gestel & Vleugel 2013a, p. 47.
207 Vgl. De Boer 2018, p. 167 met verwijzing naar Groenewegen 2006, p. 27-33.
208 Vgl. Van der Woude 2014, p. 332.
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van de noodzaak van delegatie. Diegenen zullen waarschijnlijk zeggen dat delegatie alleen
toegestaan is, indien de afweging kennelijk in het voordeel van delegatie uitvalt. Wie sterk
aan de sociaal-statelijke zijde hecht, zal delegatie doorgaans sneller aanvaardbaar vinden.
Diegenen zullen eendelegatiebeslissing accepteren, indien de daaraan ten grondslag liggende
afweging in redelijkheid gemaakt kan worden.209

Beide posities veronachtzamen dat de klassiek-liberale zijde en sociaal-statelijke zijde
allebei ten grondslag liggen aan art. 23 Grondwet en dat deze met elkaar verbonden zijn
(§ 3.5). De eerstgenoemde positie zou voorheenwellicht nogwel kunnenworden verdedigd
(al duidt de wetsgeschiedenis er niet op dat de wetgever het primaat van de wet ooit zo
strikt heeft opgevat, zie § 3.5.2), maar in het huidige tijdsgewricht – nu de sociaal-statelijke
zijde aan belang heeft gewonnen – is dat nietmeer het geval. De sociaal-statelijke invalshoek
heeft anderzijds ook weer niet zoveel invloed dat de onderwijsvrijheid en de bescherming
die het primaat van de wet daaraan biedt naar de marge kunnen worden geschoven. De
waarheid zal dus ergens in het midden moeten worden gezocht, zodat een optimum210

tussen beide posities kan worden gevonden.
Omdat van geen van beide zijdes kan worden gezegd dat deze de overhand heeft en

aangezien delegatie een inbreukmaakt op relevante noties als democratie enmachtsverde-
ling, moet de delegatiebeslissing zijn gestoeld op een afweging die duidelijk in het voordeel
van delegatie wijst. Als daar gerede twijfel over kan bestaan mag de wetgever dus niet
delegeren. In dit verband is de deugdelijkheid van demotivering van een delegatiebeslissing
uiteraard van bijzonder belang.

Bijzondere problematiek doet zich voor bij de toepassing van het primaat van de wet op
globale kwaliteitscriteria.

De Onderwijsraad heeft bepleit dat een versmelting van de begrippen deugdelijkheid
en daadwerkelijke kwaliteit toelaatbaar is.211 Zoals hierboven aangegeven is het kwaliteits-
begrip veelal subjectief van aard. Er is immers een veelheid aan onderwijsvisies die ideeën
bevatten over wat goed onderwijs is. Daarbij komt dat de praktijk van het onderwijs zeer
divers is. Om die redenen laat de “daadwerkelijke kwaliteit” zich lastig operationaliseren
in wettelijke begrippen. Waar de wetgever desalniettemin aanleiding ziet om controle uit
te oefenen op de daadwerkelijke kwaliteit, zal zij zich rekenschap moeten geven van die
diversiteit aan opvattingen.212 Als dewetgever die opvattingen aan bandenwenst te leggen,
zal zij dat zelf moeten doen door daarin een keuze te maken (voor zover dat binnen de

209 De termen “kennelijk” en “in redelijkheid” ontleen ik aan bestuursrechtelijke jurisprudentie omtrent de
toepassing van het evenredigheidsbeginsel op bestuurlijke afwegingen. Zie bijvoorbeeld ABRvS 17 juli 2019,
AB 2019, 386 m. nt. A. Tollenaar.

210 Vermeulen 2003.
211 Onderwijsraad 2012.
212 Vgl. Philipsen 2017, p. 55.
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grenzen van de onderwijsvrijheid valt). Alleen dan is die keuze immers voldoende gelegi-
timeerd, gezien de grote inbreuk op de legaliteitsbelangen diewordt gemaakt. De regulering
van daadwerkelijke kwaliteit komt immers zeer dicht bij de kern van de vrijheid van
inrichting, waardoor deze ingreep bovenin de “tweede laag” moet worden gesitueerd.

In dit verband moet er ook op worden gewezen dat de onderwijsvrijheid geacht wordt
een bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit. Al te grote beperking van deze vrijheid
moet daarom niet plaatsvinden, omdat een dergelijke beperking niet of onvoldoende bij-
draagt aan de onderwijskwaliteit (zie ook § 2.4.2). Dit inzicht met betrekking tot het
functionele karakter van de onderwijsvrijheid heeft ook consequenties voor de toepassing
van het primaat van de wet. Dat is immers ook bedoeld om de (onderwijs)vrijheid te
beschermen. Zie § 3.6.1.1. Ook om die reden moet voorzichtigheid worden betracht met
het opnemen van globale kwaliteitscriteria in de wet, omdat zij het mogelijk maken dat de
uitvoerende macht de onderwijsvrijheid op zodanige wijze inperkt dat daardoor de
onderwijskwaliteit juist vermindert. Als dat het geval is, dient de delegatie geen enkel doel
meer.Delegatie is bedoeld omeffectief regels te kunnen geven enwanneer kwaliteitsnormen
niet bijdragen aan de kwaliteit is daar geen sprake meer van.

De wetgever zal dus, zoals aangegeven, zélf een keuze voor een bepaalde kwaliteitsvisie
moeten maken en kan dan die keuze niet overdragen aan het uitvoerend niveau. Veelal
zal de wetgever, zoals aangegeven in § 3.5.3, daartoe echter niet in staat zijn, juist omdat
operationalisering van het kwaliteitsbegrip zo lastig is, gezien de diversiteit van de praktijk
en de subjectiviteit ervan. De doelmatigheid dwingt de wetgever derhalve tot delegatie
naar het uitvoeringsniveau door middel van het hanteren van vage termen (globale kwali-
teitscriteria) in de wet in formele zin. Zoals aangegeven in § 3.5.3 is dat mijns inziens niet
per definitie ontoelaatbaar. Een van de parameters van de hier gegeven uitleg van het pri-
maat van de wet was immers dat daarmee de daadwerkelijke kwaliteit kan worden geregu-
leerd door middel van het hanteren van dergelijke vage begrippen, teneinde aan de sociaal-
statelijke kant van art. 23 Grondwet tegemoet te komen.

De vraag is echter hoe dat dan precies moet gebeuren. Gezien de grote inbreuk die een
dergelijke delegatiebeslissing op de legaliteitsbelangenmaakt komt hetmij als ontoelaatbaar
voor dat de delegataris (bijvoorbeeld de inspectie) het kwaliteitsbegrip volledig naar eigen
inzicht invult. Er moet dus een methode worden gevonden om de mate van inbreuk op
de legaliteitsbelangen te beperken. Mijns inziens kan dat slechts door ruimte te geven aan
verschillende visies op kwaliteit. Waar de wetgever daadwerkelijke kwaliteit beoogt te
reguleren zonder zelf uitsluitsel te (kunnen) geven over de kwaliteitsvisie die hijzelf aan-
hangt, zal hij dat dan ook moeten doen door middel van een type voorschrift dat ruimte
voor verschillende kwaliteitsvisies laat. Alleen dan kan immers de mate van inbreuk op de
legaliteitsbelangen die de wetgever met een dergelijke delegatiebeslissing maakt, enigszins
worden gemitigeerd. Andere methoden om de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen te
beperken zijn niet voorhanden. Het beperken van de reikwijdte van de delegatie is immers
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juist lastig, vanwege de subjectiviteit van het kwaliteitsbegrip. De delegataris zal, omdezelfde
reden, een uitvoeringsinstantie (zoals de inspectie) moeten zijn, dus ook daar valt geen
winst te behalen.Compenserendemaatregelen zijn, zoals hierboven betoogd, van te weinig
toegevoegde waarde om tot voldoende mitigatie van de inbreuk op legaliteitsbelangen te
komen,mede gelet op het grote gewicht van de aard van de te regulerenmaterie. Zodoende
kunnen – ik neem alvast een voorschot op het volgende hoofdstuk – het stimulerende
toezicht en de prestatiebekostiging worden beschouwd als grotendeels geslaagd in het licht
van het primaat van de wet, omdat zij onderwijsinstellingen de ruimte geven voor het
verwezenlijken van eigen kwaliteitsvisies, waarbij de overheid vinger aan de pols houdt.

3.8 Conclusie

Bijzondere beperkingen van de onderwijsvrijheid kunnen slechts worden gesteld indien
deze algemene dan wel speciale deugdelijkheidseisen betreffen (zie § 2.5). Uit art. 23 lid 2
en lid 5 Grondwet vloeit voort dat op deze eisen het legaliteitsbeginsel van toepassing is.
De eisen dienen derhalve een wettelijke grondslag te hebben. Tevens volgt uit art. 23
Grondwet dat deze wettelijke grondslag een bepaalde kwaliteit dient te hebben. Bepaalde
zaken dienen door dewetgever zelf geregeld teworden. In de literatuurwordt in dit verband
gesproken over het primaat van de wetgever. Hier is gepleit voor het gebruik van een
andere term: het primaat van de wet.

Onderzocht is wat het primaat van de wet voorschrijft. Geconstateerd is dat de inter-
pretatie daarvan onder invloed staat van een grotere nadruk op de sociaal-statelijke kant
van art. 23 Grondwet. De consequentie daarvan is dat een dergelijke interpretatie als uit-
gangspunt moet hebben dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om toe te zien op
de daadwerkelijke kwaliteit van het onderwijs teneinde het recht op onderwijs van onder-
wijsontvangers te verwezenlijken, en derhalve niet louter randvoorwaarden, afvinknormen
dient te stellen. Een wetshistorische benadering van art. 23 Grondwet staat aan een derge-
lijke interpretatie niet in de weg. Genoemde verantwoordelijkheid impliceert de noodzaak
tot een terugtred van dewetgever.Het beoordelen van de kwaliteit vereist vaak een subjectief
oordeel waarvoor veel specifieke omstandigheden relevant zijn. Het werken met globale
criteria, die uiteindelijk pas bij de uitvoering in individuele gevallen betekenis krijgen, is
dan ook noodzaak, aangezien het stellen van precieze voorschriften in de praktijk dermate
veel inspanning zou opleveren, dat dit als onmogelijk moet worden beschouwd. Het gaat
hier derhalve om terugtred van de wetgever uit doelmatigheidsoverwegingen. Een inter-
pretatie van het primaat van de wet dat dit type terugtred zonder meer uitsluit, kan vanuit
sociaal-statelijke optiek niet als juist worden aanvaard.

Bepleit is dat gangbare interpretaties van het primaat van de wet niet aansluiten op dit
inzicht. De Commissie Wetgevingsvraagstukken, het kabinet en de Aanwijzingen voor de
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regelgeving gaan er immers alle vanuit dat de belangrijkste normen door de wetgever
moeten worden gesteld. Om doelmatigheidsredenen kan daarop – anders dan wanneer
belangen van slagvaardigheid of flexibiliteit zich voordoen – geen uitzondering worden
gemaakt. Bij regulering van daadwerkelijke kwaliteit is het stellen van de belangrijkste
normen door de wetgever, als gezegd, echter vaak niet mogelijk nu daarin om doelmatig-
heidsredenenmet globale doelstellingen zal worden gewerkt.Ook in de onderwijsrechtelijke
literatuur geopperde interpretaties sluiten niet goed aan op genoemd inzicht. De definitie
van de Raad van State ligt het dichtst bij die van de Commissie Wetgevingsvraagstukken.
De toepassing van de definitie blijkt echter sociaal-statelijker dan de tekst ervan doet ver-
moeden. Andere benaderingen in het onderwijsrecht sluiten beter aan op de grotere nadruk
op de sociaal-statelijke kant, maar daaraan kleeft met name het nadeel dat ze nalaten een
voor de praktijk hanteerbaar algemeen kader te geven. Zo formuleert de Onderwijsraad
een aantal uitzonderingen op een strikt klassiek-liberale benadering van het primaat van
de wet, maar die laten zich moeilijk toepassen in andere gevallen.

Hier is dan ook gepleit voor een interpretatie van het primaat van de wet die ervan
uitgaat dat doelmatigheidsbelangen op gelijke hoogte dienen te worden geplaatst met
belangen als flexibiliteit en slagvaardigheid bij het nemen van delegatiebeslissingen. Dit is
geen paradigmawisseling, maar een accentverschuiving. Het betekent namelijk niet dat
terugtred van de wetgever door het stellen van globale kwaliteitscriteria zonder meer toe-
laatbaar is. Het nastreven van het doelmatigheidsbelang maakt immers inbreuk op de
belangen die worden beschermd door het neerleggen van normen in de wet in formele
zin.Het gaat ommet namede belangen van democratie, kwaliteit, communicatie, gelijkheid,
rechtszekerheid en vrijheid. De inbreuk op deze legaliteitsbelangen moet worden afgezet
tegen het belang dat met delegatie gediend wordt. Hoe groter de inbreuk, hoe minder
waarschijnlijk het is dat delegatie mogelijk is.

In kaart is gebracht hoe de mate van inbreuk op deze belangen gemeten kan worden.
Een aantal factoren is daarbij onderscheiden, te weten: de aard van de materie, de omvang
van de te delegeren bevoegdheid, het type voorschrift dat wordt gehanteerd, de mogelijke
consequenties van niet-naleving van de regels, de delegataris, en de aanwezigheid van
eventuele compensatie, bijvoorbeeld door middel van het van toepassing verklaren van
een voorhangprocedure of het voorschrijven van overlegstructuren. Ten aanzien van de
compensatie is betoogd dat dewaarde hiervan omverschillende redenen beperkt is, terwijl
er in de praktijk er juist groot gewicht aan lijkt te worden toegekend.

Verder is nader ingegaan op de andere kant van de weegschaal: de belangen die voor
delegatie pleiten. Aan de orde kwamen eigenlijke en oneigenlijke redenen voor delegatie.
Eigenlijke redenen zijn: doelmatigheid, slagvaardigheid, flexibiliteit, en onafhankelijkheid.
Oneigenlijke redenen zijn: overzichtelijkheid van regelgeving, verlegenheid, en het vermij-
den van debat. Een aantal andere in de literatuur herkende redenen voor delegatie zijn
vaak te scharen onder reeds genoemde belangen. De noodzaak om te experimenteren is
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eigenlijk een bijzondere verschijningsvorm van doelmatigheids- en slagvaardigheidsbelan-
gen. Het gegeven dat invloed van het parlement onvoldoende zinvol is, betreft het inzicht
dat delegatie slechts beperkte inbreuk maakt op de belangen die worden gediend met
neerlegging van regels in de wet. De aanwezigheid van de vereiste professionaliteit bij een
delegataris is ook een doelmatigheidsbelang.

De hier bepleite benadering levert niet altijd definitieve antwoorden op.Het gaat immers
uiteindelijk nog altijd om een afweging waarvoor een (subjectieve) waardering nodig is.
Door dit kader is het echter wel gemakkelijker mogelijk om een heldere motivering te
geven voor een bepaalde delegatiebeslissing en om die motivering te toetsen. Dat is een
formeel, maar relevant belang. Mentink wees reeds op de verplichting van de wetgever om
delegatiebeslissingen te motiveren.213

Toch kan wel enige materiële richting aan de hier verdedigde interpretatie van het
primaat van de wet worden gegeven. Aangezien de klassiek-liberale en sociaal-statelijke
invalshoeken geen van beide de overhand hebben en delegatie een inbreuk maakt op
relevante noties als democratie en machtsverdeling, moet een delegatiebeslissing steunen
op een afweging die duidelijk in het voordeel van delegatie wijst.

Ten aanzien van het vaststellen van globale kwaliteitscriteria – de noodzaak voor het
reguleren van de “daadwerkelijke kwaliteit” was per slot van rekening het startpunt van
de hier gegeven interpretatie van het primaat van de wet – is nog een specifieke vuistregel
gegeven. Daarvoor geldt dat dewetgever, indien hijzelf niet voldoende duidelijk kanmaken
welke kwaliteitsvisie hij aanhangt, ruimte moet laten voor verschillende visies op goed
onderwijs. Dat kan door gebruik te maken van een type voorschrift waarmee instellingen
de ruimte (en de plicht) hebben omhun visie op goed onderwijs te ontwikkelen. Zodoende
bepalen instellingen zélf welke norm op hen van toepassing is. Het onderwijs van de
instelling kan (in het kader van het toezicht) worden getoetst aan die norm. Daarmee
wordt een evenwicht bereikt tussen de klassiek-liberale en de sociaal-statelijke zijde van
art. 23 Grondwet.

In het navolgende zal de praktijk getoetst worden aan dit kader. Een aantal belangrijke, in
het kader van legaliteit als problematisch beschouwde wetgevingsprojecten in het onder-
wijsrecht worden in dat verband bestudeerd.Met namewordt blootgelegd hoe dewetgever
de gemaakte afwegingen inzichtelijk heeft gemaakt. Blijken zal dat van een heldere moti-
vering vaak geen sprake is, waarmee de toegevoegde waarde van het in dit hoofdstuk
geboden kader gegeven is. In het volgende hoofdstuk zal ook de vraagworden beantwoord
in hoeverre de daar bestudeerde delegatiebeslissingen in strijd zijn met het primaat van
de wet. Dit deel van het onderzoek zal mede een normatief karakter dragen, nu het de
uitkomst van een afweging betreft.

213 Mentink 1989, p. 209. Zie ook Philipsen 2017, p. 56.
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4 De delegatieprakti jk van de

onderwi jswetgever

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is duidelijk gemaakt dat art. 23 Grondwet, wat materiële garanties betreft,
in beperkte mate richting geeft. Dat heeft verschillende redenen: de vaagheid van de daarin
gebruikte termen, die daardoor de wetgever veel ruimte bieden om beperkingen op de
vrijheid van onderwijs aan te brengen, en het feit dat het evenredigheidsbeginsel en het
subsidiariteitsbeginsel weinig houvast geven bij de afweging die de wetgever binnen
genoemde ruimtemoetmaken. De vrijheid van dewetgever bij het stellen van beperkingen
aan de onderwijsvrijheid wordt ten slotte gelet op art. 120 Grondwet niet ingeperkt door
een rechterlijke toets van wetgeving in formele zin aan art. 23 Grondwet, waarmee een
duidelijker afbakening van de ruimte van de wetgever zou kunnen worden bereikt.

De vraag is dan: hoe kan ervoor worden gezorgd dat de afwegingen omtrent het
inperken van de onderwijsvrijheid op prudente wijze plaatsvinden? Volgens de grondwet-
gever dient demethode daarvoor teworden gevonden in het legaliteitsbeginsel. Beperkingen
van de onderwijsvrijheid dienen immers, blijkens art. 23 lid 2 en lid 5 Grondwet, (in
beginsel) bij wet te worden gegeven. Zodoende is besluitvorming omtrent dit belangrijke
onderwerp omgeven door democratische waarborgen. Op de inhoud van het legaliteitsbe-
ginsel en het daaruit voortvloeiende primaat van dewet is in hoofdstuk 3 ingegaan. Betoogd
is dat, bij het achterhalen van de betekenis van dit primaat van de wet, de sociaal-statelijke
kant van art. 23 Grondwet een uitgangspunt dient te zijn. Dat uitgangspunt leidt tot een
interpretatie van het primaat van de wet die er steeds vanuit gaat dat de vraag of delegatie
geoorloofd is, afhankelijk is van een afweging. Die afweging moet plaats vinden aan de
hand van enerzijds de mate waarin een delegatiebeslissing inbreuk maakt op legaliteitsbe-
langen, en anderzijds de rechtvaardiging die voor die beslissing bestaat. Het is aan de
wetgever om deze afweging op inzichtelijke en deugdelijk gemotiveerde wijze te maken.

In dit hoofdstuk wordt de delegatiepraktijk onderzocht. In dat verband worden vijf
vragen gesteld. Hoe komt de onderwijswetgever tot de beslissing om tot delegatie over te
gaan? Op welke wijze worden delegatiebeslissingen vormgegeven in wetgeving? Welke
visie spreekt uit deze delegatiepraktijk? Is daarin een ontwikkeling waar te nemen? Hoe
verhoudt deze praktijk zich tot het in hoofdstuk 3 beschreven kader?

Het is ondoenlijk omde volledige delegatiepraktijk van de onderwijswetgever te onderzoe-
ken. Om er desalniettemin een goed beeld van te kunnen krijgen, is een selectie nodig. In
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dit hoofdstuk komen de delegatiebeslissingenmet betrekking tot de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. De kerndoelen;1

2. De aspecten van kwaliteit in het kader van accreditatie;2

3. De regels omtrent minimumleerresultaten (zeer zwak onderwijs);3

4. Experimenteerbepalingen;4

5. De kwaliteitsbekostiging;5

6. Het stimulerend toezicht.6

Deze selectie is op basis de volgende afwegingen tot stand gekomen.
De onderwijswetgeving bevat zeer veel delegatiebepalingen.Het is daaromnietmogelijk

om in dit onderzoek alle delegatiebepalingen in kaart te brengen en te analyseren. Om
toch zicht te krijgen op (ontwikkelingen in) de visie van de onderwijswetgever op delegatie,
is het nodig om voldoende delegatiebeslissingen onder de loep te nemen, die over een
langere periode zijn gespreid, en die inzicht geven in de afwegingen die daaraan ten
grondslag liggen.

Nu het hier zes verschillende delegatiebeslissingen betreft, die in sommige gevallen
(meermaals) door de wetgever zijn heroverwogen, is sprake van een onderzoek van vol-
doende omvang om een goed beeld te kunnen krijgen van de visie van de wetgever op de
hier aan de orde zijnde materie.

De geselecteerde delegatiebeslissingen zijn daarnaast gespreid over een periode van
bijna dertig jaar. Dewettelijke grondslag voor de kerndoelen haalde in 1992 het Staatsblad,
het stimulerend toezicht met de daaraan verbonden aspecten van kwaliteit werd in 2002
in de Wot neergelegd en in 2017 herzien, het accreditatiestelsel werd in 2002 ingevoerd
en in 2019 herzien, de experimenteerbepaling en de regels over minimumleerresultaten
zijn in 2010 ingevoerd, terwijl de grondslag voor de kwaliteitsbekostiging – die zijn oor-
sprong vond in een experiment uit 2012 – in 2015 in de wet werd opgenomen.

Om inzicht te kunnen krijgen in de onderliggende afwegingen, is het nodig om delega-
tiebeslissingen te onderzoeken waarvan het de vraag is of deze in overeenstemming zijn
met het primaat van de wet. Alleen met betrekking tot dat type delegatiebeslissingen zullen
de bij de wetgevingsprocedure betrokken instanties (met name de regering, de Kamers,
de Raad van State) immers tot een betoog komen over het delegatievraagstuk. Bij onom-
streden delegatiebeslissingen zal dat niet het geval zijn. Om achter de visie van dewetgever

1 Art. 9 Wpo en art. 11b Wvo.
2 Hoofdstuk 5 Whw.
3 Art. 10a Wpo en art. 23a1 Wvo.
4 Art. 176k Wpo, art. 118t Wvo, art. 11a.1 Web, art. 1.7a Whw.
5 Art. 2.6 lid 5 en 6 Whw.
6 Art. 3 lid 1 onder b jo. art. 11 Wot.
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te komen, moet dus de discussie worden gezocht. Die discussie zal vooral aan te treffen
zijn bij delegatiebeslissingen ten aanzien van normen waarmee de overheid zich nadruk-
kelijker bemoeit met de kwaliteit van het onderwijs. Dergelijke normen zullen doorgaans
immers als extra gewichtig worden beschouwd, waardoor strijd met het primaat van de
wet op de loer ligt.

De bovenstaande selectie is samengesteld uit demeest in het oog springende voorbeelden
van delegatiebeslissingen met betrekking tot dit soort normen. De kerndoelen, het accre-
ditatiestelsel en de aspecten van kwaliteit zijn reeds doorMentink, Vermeulen enZoontjens
genoemd als belangrijke ijkpunten in de ontwikkeling van versterkte overheidsoriëntatie
op de kwaliteit van het onderwijs.7 De overige genoemde normen (de minimumleerresul-
taten, de experimenteerbepalingen, de kwaliteitsbekostiging) passen alle ook in die ontwik-
keling.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd.
In § 4.2 worden bovengenoemde normen in beginsel in chronologische volgorde

behandeld, waarin hetmoment van de inwerkingtreding van de delegatiebeslissing leidend
is. De uitzondering op die volgorde betreft het stimulerend toezicht.Hoewel het stimulerend
toezicht in 2002 een gedetailleerde wettelijke verankering kreeg8, wordt deze als laatste
behandeld, omdat de betreffende regels in 2017 grondig zijn herzien. In de chronologie
past het daarom beter om deze normen als laatste te behandelen.

In § 4.2 wordt achtereenvolgens beschreven wat de inhoud van genoemde normen is
en via welke procedure zij tot stand worden gebracht. Die procedure van totstandkoming
verschilt van geval tot geval. De wetgever kan bijvoorbeeld kiezen voor gecontroleerde
delegatie of voorwaardelijke delegatie, of een bepaalde overlegprocedure voorschrijven,
diemoet worden gevolgd voorafgaand aan de vaststelling van de normen. Daarnaast wordt
aan de hand van de wetsgeschiedenis onderzocht waarom de wetgever voor deze wijze van
totstandbrenging heeft gekozen. Anders gezegd: hoe is dewetgever tot zijn delegatiebeslis-
sing gekomen? Ook de literatuur passeert in dat verband de revue. Zodoende wordt aan
het licht gebracht hoe de wetgever denkt over het in het vorige hoofdstuk besproken
afwegingskader en welke afweging daarin is gemaakt. Die afweging wordt eveneens in
§ 4.2 kritisch beschouwd in het licht van de bevindingen van hoofdstuk 3.

Bij deze beschouwing wordt gebruik gemaakt van de termen die in hoofdstuk 3 zijn
toegelicht. De door de wetgever gemaakte afweging wordt geanalyseerd door ten eerste te
bepalen welke inbreuk de betreffende delegatiebeslissingen maken op legaliteitsbelangen

7 Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 11.3.
8 De stimulerende taak van de inspectie stamt al uit het begin van de 19e eeuw, maar werd tot 2002 nagenoeg

niet door de wet ingekaderd. Zie hoofdstuk 6.
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enwat daarover in dewetsgeschiedenis is opgemerkt. Daarbij worden de volgende factoren
betrokken:
– dematerie die het betreft (gaat het om zakenmet betrekking tot de richting, onderwijs-

inhoudelijke inrichting of organisatorische inrichting);
– de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid (in welke mate is deze afgebakend);
– het type voorschrift (wordt gebruik gemaakt van ruimtelatende instrumenten, zoals

doelvoorschriften, of niet);
– de consequenties van niet-naleving (bijvoorbeeld: welke sancties staan op overtreding

van de regels);
– wie is de delegataris (delegatie aan een zbo is minder snel toegestaan dan delegatie aan

de regering);
– welke compensatie is er (bijvoorbeeld: voorhangprocedures).

Daarnaast wordt bekeken welke rechtvaardigingen er bestaan voor de inbreuk op de
legaliteitsbelangen die door de delegatiebeslissing wordt veroorzaakt, wat het gewicht
daarvan is en wat daarover in de wetsgeschiedenis is opgemerkt. Deze rechtvaardigingen
betreffen met name:
– doelmatigheid (ook wel efficiëntie; betrokkenheid van de wetgever is, gelet op de

omvang of aard van de regels, niet gewenst omdat dat een te grote aanslag op de
beschikbare tijd van het parlement betekent);

– slagvaardigheid (er is snel behoefte aan de te stellen regels);
– flexibiliteit (de regels zijn vanwege technologische of maatschappelijke ontwikkelingen

veelvuldig aan verandering onderhevig).

Op basis van het voorgaande wordt bekeken of de afweging deugdelijk is gemotiveerd en
of deze in overeenstemming is met het primaat van de wet, dus of de afweging duidelijk
in het voordeel van de genomen delegatiebeslissing uitvalt.

Vooraf past de opmerking dat het legaliteitsbeginsel van toepassing is op de genoemde
delegatiebeslissingen. Zou dat niet het geval zijn, dan zou het onterecht zijn te verwachten
dat de wetgever bij de totstandkoming daarvan op legaliteitsvraagstukken ingaat. Ten
aanzien vanmaatstaven 1 t/m 5 is de toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel zonneklaar.
Het betreft immers steeds deugdelijkheidseisen als bedoeld in het vijfde lid van art. 23
Grondwet9, waarin is bepaald dat deze eisen bij wet dienen te worden gesteld. Hierover is
geen discussie. Dat ligt anders voor de onder 6. bedoelde maatstaven. De wetgever is zelf
van mening dat het legaliteitsbeginsel niet van toepassing is, nu het hier geen deugdelijk-

9 De onder 1. bedoelde maatstaven kunnen bovendien worden omschreven als verplichtingen die voor het
bekostigde en het niet-bekostigde particuliere onderwijs gelden. Zie § 4.2.1.1.
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heidseisen zou betreffen. Ik meen evenwel dat er goede grond is te veronderstellen dat het
hier wél gaat om beperkingen van de onderwijsvrijheid die zien op de deugdelijkheid van
het onderwijs, zodat het legaliteitsbeginsel daarop van toepassing is. Dit wordt in § 4.2.6.3
toegelicht.

In § 4.3 (conclusie) worden algemene inzichten gedestilleerd uit de bespreking van
§ 4.2, waarmee antwoord wordt gegeven op de hierboven geformuleerde vragen.

4.2 Delegatiebeslissingen

4.2.1 De kerndoelen

4.2.1.1 Inhoud en procedure
De kerndoelen vinden hun basis in art. 9 Wpo en art. 11b Wvo. Omdat deze bepalingen
bekostigingsvoorwaarden betreffen, zijn de kerndoelen van toepassing op het bekostigde
(funderend) onderwijs. Ook het niet-bekostigde (leerplichtige) onderwijs is echter
gehouden aan de kerndoelen te voldoen. Om te voldoen aan de leerplicht dient degene
die het gezag over een jongere uitoefent ervoor te zorgen dat de jongere is ingeschreven
op een school en dat deze de school geregeld bezoekt.10 Scholen zijn: bekostigde onderwijs-
instellingen, krachtens art. 56 Wvo of art. 1a Lpw 1969 aangewezen instellingen, of scholen
die voldoen aan de criteria, genoemd in art. 1a1 lid 1 Lpw 1969.11 Deze criteria betreffen
onder meer de kerndoelen.12

De inhoud van art. 9 Wpo en art. 11b Wvo wordt hieronder weergegeven. Daarna
wordt op de procedure waarmee de kerndoelen tot stand worden gebracht ingegaan,
waarbij ook de wetsgeschiedenis wordt besproken.

In art. 9 Wpo worden de verplichte vakken en kennisgebieden aangegeven.13 Ten aanzien
van deze “onderwijsactiviteiten” worden kerndoelen vastgesteld.14 Deze kerndoelen geven
een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaar-

10 Art. 2 Lpw 1969.
11 Art. 1 onder b Lpw 1969.
12 Of aan de in art. 1a1 Lpw bedoelde voorwaarden wordt voldaan wordt overigens besloten door de onder-

wijsinspectie of, in voorkomende gevallen, de minister. De Lpw 1969 sprak voorheen over “adviezen” die
deze bestuursorganen zouden geven, terwijl van besluiten in de zin van art. 1:3 Awb sprake is. Zie De Boer
e.a. 2013, p. 161 alsook ABRvS 20 juli 2011, AB 2012, 23 m. nt. C.W. Noorlander. Dat is bij wet van
22 februari 2017 (Stb. 2017, 80.) rechtgezet: de Lpw 1969 hanteert inmiddels de term “besluit” in plaats van
“advies”.

13 Art. 9 lid 1 Wpo.
14 Art. 9 lid 5 Wpo.
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digheden en dienen door de school als te bereiken doelstelling te worden gehanteerd.15 De
kerndoelen hebben derhalve het karakter van een doelvoorschrift met een kwalitatieve
doelstelling.16

Wat het voortgezet onderwijs betreft: op grond van art. 11b Wvo worden de kerndoelen
bij amvb vastgesteld. De kerndoelen zien ingevolge deze bepaling op een aantal vakken en
aandachtsgebieden, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, economie, wiskunde. In art. 11c
Wvo is bepaald dat het bevoegd gezag voor de eerste twee leerjaren een samenhangend
onderwijsprogrammamoet inrichten.Het bevoegd gezag dient in dat verbandde kerndoelen
uit te werken voor de verschillende schoolsoorten en groepen leerlingen.

De kerndoelen zelf zijn in bijlagen van amvb’s neergelegd.17 De bijlagen zijn opgedeeld in
verschillende afdelingen. Iedere afdeling betreft een bepaald vak of kennisgebied. De
kerndoelen kennen (vrijwel allemaal) dezelfde formulering: “De leerlingen leren” gevolgd
door een bepaalde vaardigheid of bepaalde kennis of inzicht.18 Soms zijn de kerndoelen
algemeen geformuleerd, zoals kerndoel 1 van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO:
“De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal”. Kerndoelen die zien op
het verwerven van kennis zijn over het algemeen iets specifieker. Zo wordt in kerndoel 37
van het Besluit kerndoelen onderbouw VO aangegeven ten aanzien van welke tijdvakken
de leerling kenmerkende aspecten dient te leren (bijvoorbeeld ten aanzien van de tijd van
jagers en boeren). Opvallend is dat ieder onderdeel in de besluiten ingeleid wordt met een
“karakteristiek”, die een bepaalde duiding beoogt te geven aan de kerndoelen. Deze
karakteristieken zouden in een nota van toelichting niet misstaan.

De vaststelling van de kerndoelen vindt plaats via de volgende procedure. De kerndoelen
voor het primair onderwijs worden bij amvb vastgesteld.19 Na vaststelling van de amvb
wordt deze aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt vier
weken na de overlegging in werking, mits gedurende die termijn niet door een van beide
Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de kerndoelen bij wet worden vastgelegd.
In dat geval wordt een wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.20 Hier is dus sprake
van voorwaardelijke delegatie.21

15 Art. 9 lid 9 Wpo.
16 Zie hierover § 3.6.1.2.
17 Het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO.
18 Deze formulering vindt men in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. In het Besluit kerndoelen

onderbouw VO wordt “de leerling leert” gehanteerd.
19 Art. 9 lid 5 Wpo.
20 Vgl. Aanwijzing 43 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
21 Conform de terminologie van Van Angeren 1978, p. 350. Zie ook De Bok 1984, p. 164, Commissie Wetge-

vingsvraagstukken 1985, p. 55.
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Art. 11bWvo kende een soortgelijke procedurebepaling. Per 1 augustus 2016 is evenwel
geregeld dat niet een gewone meerderheid nodig is voor het kunnen blokkeren van een
amvb, zoals in de Wpo nog het geval is, maar dat al een vijfde deel van de leden van een
van beide Kamers daartoe de bevoegdheid heeft (zie art. 121 Wvo). Dit is in overeenstem-
ming met Ar 2.37. De enige reden voor die wijziging is gelegen in de wens om de voor- en
nahangprocedures te uniformeren, teneinde verwarring over de te volgen procedure te
voorkomen.22

Oorspronkelijk werd geregeld dat de amvb slechts tot stand konworden gebracht nadat
de Onderwijsraad om advies was gevraagd. Die adviesverplichting is vervallen, om een
flexibele aanpak bij het inwinnen van advies mogelijk te maken.23

4.2.1.2 Discussie over de delegatiebeslissing
Dekeuze voor voorwaardelijke delegatie kent een omslachtige totstandkoming.24 Oorspron-
kelijk wilde de regering de bevoegdheid tot vaststelling van de kerndoelen aan de minister
delegeren25, voor de duur van maximaal tien jaar. Binnen deze periode zou zorg worden
gedragen voor de indiening van een wetsvoorstel waarin de kerndoelen (destijds nog
“eindtermen” geheten) zouden worden opgenomen.26 Zodoende zouden de eindtermen
eerst kunnen worden ontwikkeld, voor zij zouden worden gefixeerd in de wet.27

DeOnderwijsraad had kritiek op hetwetsontwerp.De kritiek spitste zich voornamelijk
toe op de inbreuk op de onderwijsvrijheid die het voorstel tot gevolg zou hebben. De
Onderwijsraad stelde daarnaast dat het legaliteitsbeginsel geschondenwerd: “Daarenboven
zou volgens de Raad een ministeriële regeling niet het geëigende instrument zijn om een
zo gewichtige zaak als het vaststellen van eindtermen te regelen. Regeling bij algemene
maatregel van bestuur lijktmeer de aangewezenweg hiertoe, zowel in de fase van invoering
als in de eindfase.”28 Gesteld werd dus dat de eindtermen niet bij ministeriële regeling,
maar bij amvb geregeld moesten worden. Neerlegging in de wet zou aan de andere kant
niet nodig zijn, aangezien de Onderwijsraad vond dat de kerndoelen in de “eindfase” ook
bij amvb geregeld zouden moeten worden. De regering stelde in reactie op dit deel van
het advies van de Onderwijsraad dat het middel van de amvb als “te licht” moest worden
beschouwd.29

22 Kamerstukken II 2014-2015, 34 184, nr. 4, p. 3.
23 Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355. Zie Kamerstukken II 1994-1995, 23 983, nr. 3, p. 1.
24 Daarover schreef ik reeds in De Boer 2019.
25 Kamerstukken II 1987-1988, 20 200, hoofdstuk VIII, A, p. 1-2.
26 Onderwijsraad 1987, p. 39-40.
27 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. A, p. 2: “Gegeven het belang van dit aspect zullen de eindtermen,

na een periode van ontwikkeling en toepassing in de praktijk van het onderwijs, uiteindelijk in de wetten
zelf worden opgenomen.”

28 Onderwijsraad 1987, p. 21.
29 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. A, p. 2.
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Ook de Raad van State was kritisch.30 Hij achtte het niet vanzelfsprekend dat gekozen
werd voor vaststelling van de eindtermen bij ministeriële regeling in plaats van bij wet in
formele zin.Hij verwijst daarbij naar een eerder advies, waarin zulks – onder kale verwijzing
naar art. 23 lid 5 Grondwet – in soortgelijke bewoordingen werd gesteld. De Raad van
State adviseert de regering nader te motiveren waarom deze tijdelijke delegatie toelaatbaar
zou zijn en waarom gekozen wordt voor vaststelling bij ministeriële regeling in plaats van
bij amvb, mede gelet op het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Commissie
Wetgevingsvraagstukken.31 De Raad van State stelt een mogelijke motivering voor. Hij
wijst erop dat gedurende de 10 jaar durende delegatieperiode de eindtermen ontwikkeld
kunnen worden en een “richtinggevende functie” zouden kunnen hebben. Na die periode
kan een en ander gefixeerdworden in dewet en het karakter van een formeel toetsingskader
krijgen. Zodoende kan de gewenste flexibiliteit worden bereikt. De Raad van State lijkt
hier dus de delegatie als gerechtvaardigd te beschouwen indien het gewicht wordt beperkt
(de delegatie is tijdelijk van aard en de te stellen normen zijn slechts “richtinggevend”) en
door de nadruk te leggen op het belang van flexibiliteit. Na de tijdelijke delegatieperiode
is er evenwel aanleiding om de eisen in de wet neer te leggen. Het karakter van de eisen is
tegen die tijd immers veranderd: het gaat niet slechts om richtinggevende kaders maar om
een formeel toetsingskader. Bovendien is de noodzaak voor flexibiliteit alsdan vervallen:
gedurende de ontwikkelingsperiode hebben de kerndoelen (na wat geëxperimenteer) een
min of meer vaste vorm kunnen krijgen. Wat de Raad van State precies verstaat onder
kerndoelen met een “richtinggevende functie” wordt overigens niet duidelijk.

Na deze kritiek werd in het wetsvoorstel bepaald dat de kerndoelen in een bijlage bij
de wet zouden worden opgenomen.32 In de memorie van toelichting wordt de nadruk
gelegd op het gewicht van de eindtermen: “De indruk kan zijn ontstaan dat door het stellen
van eindtermen de grens tussen deugdelijkheidseisen en vrijheid van inrichting iets ver-
schuift in die zin dat de eisen van deugdelijkheid zouden worden verbreed ten koste van
de vrijheid van inrichting. De Onderwijsraad wijst in zijn advies op deze mogelijkheid. In
dit verbandwordt gewezen op de huidige examenprogramma's in het voortgezet onderwijs
die thans het leerplan materieel in niet onbelangrijke mate mede bepalen. Op dit punt is
er geen principieel verschil tussen examenprogramma's en eindtermen. Desalniettemin
is, gegeven het bepaalde in de Grondwet, bij de feitelijke invulling van de eindtermen hier
steeds alertheid geboden. Gegeven het belang van dit aspect zullen de eindtermen in de
wetten zelf worden opgenomen.”33

30 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. B, p. 12. De Raad van State verwijst naar het eerder aangehaalde
advies t.a.v. de Rijksbegroting: Kamerstukken II 1987-1988, 20 200, hoofdstuk VIII, A, p. 1-2.

31 Gedoeld wordt op Kamerstukken II 1986-1987, 20 038, nr. 2, p. 13. Het kabinet stelde dat voor belangrijke
aangelegenheden delegatie aan de regering de voorkeur heeft.

32 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. 3, p. 12.
33 Kamerstukken II 1987-1988, 20 381, nr. 3, p. 12.
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Later kiest de regering voor vaststelling van de kerndoelen bij amvb.34 Als motivering
wordt gegeven dat dit in overeenstemming is met de wijze waarop andere voorschriften
ten aanzien van de inrichting van het onderwijs worden gegeven.35 Daarbij wordt erop
gewezen dat gekozen is voor de nahangprocedure, gelet op het belang van de te regelen
materie. De Raad van State bleef kritisch: hij verwees naar zijn eerdere advies en adviseerde
wederom (uiteindelijke) vaststelling bij wet van de kerndoelen te handhaven.36 Ook bij de
Onderwijsraad vond de regering geen instemming met deze wijziging. De Onderwijsraad
bepleitte vaststelling van de kerndoelen in de wet. Dat mag een kleine verrassing heten,
aangezien in het advies uit 1987 nog het standpunt werd ingenomen dat regeling van de
eindtermen bij amvb diende te geschieden (zie het citaat hierboven). De Onderwijsraad
kwam echter van dat standpunt terug: “In het advies van 31 maart 1987 merkte de Raad
ondermeer op dat eenministeriële regeling – ook in een overgangsfase – niet het geëigende
instrument zou zijn om een zo gewichtige zaak als het vaststellen van eindtermen te regelen.
Terwijl hij een regeling bij algemenemaatregel van bestuur, waarbij demedewetgever (c.q.
de Tweede Kamer) van stonde af aan zou worden betrokken, al een verbetering vond, gaat
ten aanzien van de definitieve regeling van kerndoelen zijn voorkeur uit naar vaststelling
bij wet.”37 De Onderwijsraad wijst verder op het gegeven dat kerndoelen een belangrijke
functie toekomen, en dat zij richting en inrichting in het gedrang kunnen laten komen.
“In een zodanige situatie is regeling bij wet de juiste.”38 De regering erkende, in reactie op
het advies van deOnderwijsraad, weliswaar de belangrijke functie van de kerndoelen,maar
stelde daartegenover dat dat nog niet automatisch betekent dat de kerndoelen bij wet
moeten worden geregeld.39 De parlementaire betrokkenheid bij de amvb zou voldoende
waarborg bieden.De regeringwees ook op dewijzewaarop de examenprogramma’swerden
vastgesteld: bij ministeriële regeling. Volgens de regering viel klaarblijkelijk niet in te zien
waarom ten aanzien van de kerndoelen delegatie verboden zou zijn.

Bij de behandeling van het voorstel is door verscheidene fracties in beide Kamers de
vraag gesteld waarom niet is gekozen voor vaststelling van de kerndoelen bij wet, zoals de
Onderwijsraad adviseerde.40 Door de regering is daarop als volgt gereageerd: art. 23
Grondwet staat delegatie toe41, vaststelling van voorschriften bij amvb gebeurt vaker en

34 Kamerstukken II 1989-1990, 20 381, nr. 17 (tweede nota van wijziging). In deze nota van wijziging werd
ook de term “eindtermen” vervangen door “kerndoelen”.

35 Kamerstukken II 1989-1990, 20 381, nr. 17, p. 43. De examenregeling werd bijvoorbeeld ook bij amvb
vastgesteld, Kamerstukken II 1989-1980, 20 381, nr. 17, p. 28.

36 Kamerstukken II 1989-1990, 20381, nr. C, p. 3.
37 Onderwijsraad 1990, p. 11.
38 Onderwijsraad 1990, p. 11.
39 Kamerstukken II 1989-1990, 20 381, nr. 17, p. 20.
40 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1990-1991, nr. 22, p. 8, 21, 79, Kamerstukken I 1990-1991, nr. 175, p. 4.
41 Kamerstukken I 1990-1991, nr. 175a, p. 10.
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past dus in de systematiek van de onderwijswetgeving, en gezien het grote gewicht van de
te reguleren materie is gekozen voor een nahangprocedure.42

Het voorstel is uiteindelijk aangenomen en sindsdien is in dewijze van totstandkoming
van de kerndoelen niets wezenlijks meer gewijzigd, voor zover het de Wpo betreft. Zoals
hierboven al werd aangegeven is de nahangprocedure ten aanzien van het voortgezet
onderwijs wel aangepast. Op grond van art. 121 Wvo geldt dat een vijfde deel van een der
Kamers het recht heeft om regeling bij wet te eisen. Een inhoudelijke reden voor die
afwijking van het stelsel in de Wpo lijkt er niet te zijn.

Aandacht verdient nog het uit 2005 stammende advies van de Onderwijsraad over het
wetsvoorstel Regeling onderbouw VO. Daarin adviseert de Onderwijsraad de nahangpro-
cedure te handhaven.43 Interessant is dat deOnderwijsraad tevens aangeeft dat vaststelling
van de kerndoelen bij amvb acceptabel is (althans: dat “kan de raad zich voorstellen”),
vanwege de flexibiliteit daarvan, waarmee neem ik aan wordt bedoeld dat er een noodzaak
is om de kerndoelen snel te kunnen wijzigen. De Onderwijsraad komt daarmee terug van
het standpunt dat de kerndoelen in de wet dienen te worden opgenomen. Eenzelfde
ommezwaaimaakte de Raad van State in zijn advies over het voorstel vanwet tot invoering
van de minimumleerresultaten. Daarin stelt de Raad dat de kerndoelen op voldoende
niveau zijn geregeld.44

4.2.1.3 Analyse
Hieronder wordt op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven factoren in kaart gebracht in
welke mate de hier besproken delegatie inbreuk maakt op de belangen die worden
beschermd door neerlegging van regels in de wet. Daarna wordt besproken welke recht-
vaardigingen er (kunnen) bestaan voor deze delegatiebeslissing.

Wat de aard van dematerie betreft kanworden gesteld dat de kerndoelen een technisch
karakter hebben, nu zij de neerlegging van onderwijskundige inzichten betreffen.45 Dat
nuanceert het gewicht, maar dat is niet het hele verhaal. De kerndoelen zijn niet louter
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar betreffen zeker ook maatschappelijke
afwegingen en vraagstukken. De kerndoelen betreffen daarnaast de kern van het onderwijs:
zij schrijven voor wat er op scholen aan kennis, inzicht, en vaardigheden geleerd moet
worden. Het gaat derhalve om voorschriften die aan de bovenkant van de “tweede laag”
zitten: inrichtingsvoorschriften die zien op de onderwijsinhoud (zie de bespreking in
§ 3.6.1.2). Bovendien kan erop worden gewezen dat de bevoegdheid tot vaststelling van
de kerndoelen, zoals deze gedelegeerd is, zeer ruim is: de wet biedt nauwelijks enige afba-

42 Kamerstukken II 1990-1991, nr. 23, p. 5.
43 Onderwijsraad 2005, p. 4.
44 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.
45 Mentink 2012, p. 21.
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kening, behalve dat de kerndoelenmoeten zien op de vakken die in dewet zijn omschreven
en dat zij kennis, inzicht en vaardigheden moeten betreffen. De wet schrijft derhalve
nagenoeg geen enkele inhoudelijke norm voor; de omvang van de bevoegdheid is derhalve
groot. Het gewicht van de gedelegeerde bevoegdheid kan derhalve, zoals bij de behandeling
van het wetsvoorstel tot invoering van de kerndoelen breed is erkend, als groot worden
beschouwd. Een nuancering van dit gewicht, die niet bij de behandeling aan de orde is
gekomen, kan worden gevonden in het type voorschriften dat de delegataris mag stellen.
De kerndoelen zijn immers doelvoorschriften (meer specifiek: inspanningsverplichtingen):
zij schrijven voor welke doelen bereikt moeten worden, maar niet hoe scholen die dienen
te bereiken.46 De consequenties van het niet voldoen aan de inspanningsverplichting met
betrekking tot de kerndoelen zijn tamelijk zwaar: overtreding kan leiden tot bekostigings-
sancties (die uiteraard proportioneel dienen te zijn in verhouding tot de ernst van de
overtreding), tot openbaarmaking van de overtreding in een inspectierapport, en eventueel
zelfs tot het verlies van de status van “school” in de zin van de Lpw 1969. De persoon van
de delegataris is de regering; in zoverre valt er niets bijzonders over de mate van inbreuk
op temerken.Wat de compensatie betreft is door dewetgever gekozen voor voorwaardelijke
delegatie. In § 3.6.1.2 kwam reeds aan de orde dat de waarde van deze compensatievorm
beperkt is en dat deze slechts in uitzonderingsgevallen voort toepassing in aanmerking
behoort te komen. De regering heeft niet gemotiveerd waarom sprake zou zijn van een
uitzonderingsgeval. Ze heeft slechts aangegeven dat compensatie noodzakelijk is vanwege
het grote gewicht van de gedelegeerde bevoegdheid.

Als rechtvaardiging zijn twee motieven opgevoerd. Om het idee van de tijdelijke delegatie
te rechtvaardigen werd in eerste instantie slechts een beroep gedaan op het belang van de
flexibiliteit. Het opvallende daaraan is dat (destijds) kennelijk de gedachte was dat de
kerndoelen in essentie een statisch karakter zouden moeten hebben. Slechts ten behoeve
van de ontwikkeling daarvan werd het nodig geacht tot tijdelijke delegatie over te gaan.
Na de delegatieperiode zou echter duidelijk zijn geworden hoe de kerndoelen zouden
moeten luiden en zij zouden nadien dan ook geen (of niet veel) verandering behoeven. De
flexibiliteit werd (uiteraard) niet genoemd toen de regering opperde om de kerndoelen in
de wet neer te leggen, maar ook niet toen voorgesteld werd de kerndoelen via voorwaarde-
lijke delegatie vast te doen stellen. Het idee lijkt dus te zijn dat de kerndoelen in essentie
statisch van aard zijn. De praktijk heeft dat idee bevestigd. Het Besluit vernieuwde kern-
doelen Wpo is sinds zijn invoering in 2006 twee keer gewijzigd.47 De voorganger daarvan

46 Zie ook de preambule in het Besluit vernieuwde kerndoelen Wpo: “In de eerste plaats omschrijven de
doelen het eind van een leerproces, niet dewijze waarop ze bereikt worden.Met anderewoorden, kerndoelen
doen geen uitspraken over didactiek.”

47 Het betrof de invoering van de canon en de invoering van kerndoelen met betrekking tot seksualiteit en
seksuele diversiteit. Zie het Besluit van 22 januari 2010, Stb. 2010, 37 en het Besluit van 21 september 2012,
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is vanaf 1998 tweemaal op zeer ondergeschikte punten gewijzigd. Flexibiliteit is mijns
inziens dan ook een onvoldoende valide rechtvaardiging voor deze delegatiebeslissing.

Het anderemotief dat wordt opgevoerd is gelegen in de consistentie van de regelgeving.
De regering wijst op verschillende momenten in de discussie op het feit dat veel andere
onderwijsregelgeving krachtens delegatie tot stand komt.Hiermeewordt een beroep gedaan
op de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van wetgeving als rechtvaardiging. In § 3.6.2,
is reeds aan de orde gekomen dat dit motief geen rechtvaardiging voor delegatie kan
opleveren. Zou eventueel de doelmatigheid een rechtvaardiging op kunnen leveren? In de
discussie wordt dit belang niet genoemd. Omdat het hier gaat om regels die (mede) een
onderwijskundig-technisch karakter dragen, kan dit belang relevant zijn. Toch moet ook
de waarde van dit belang mijns inziens worden gerelativeerd. De kerndoelen zijn niet van
bijzondere omvang of zeer gedetailleerd.48 Zij zijn daarnaast niet louter technisch van
karakter. Een zekere politieke/maatschappelijke afweging ligt er ook in besloten, mede
daar de gedelegeerde bevoegdheid zodanig ruim is dat ook kerndoelen kunnen worden
vastgesteld die veelmeer vanuit politieke/maatschappelijkemotieven dan onderwijskundige
motieven worden gegeven. Zodoende kan niet gezegd worden dat vaststelling van de
kerndoelen door de wetgever bijzonder ondoelmatig zou zijn. Dat volgt ook uit de zeer
uitvoerige procedure, waarin ookdeTweedeKamer is betrokken, die is gevolgd voorafgaand
aan de vaststelling van de thans geldende kerndoelen.49 Niet valt in te zien dat, na het volgen
van een dergelijke procedure, vaststelling van de kerndoelen bij wet zodanig veel extra
inspanningen zou kosten dat dat te ondoelmatig zou moeten worden geacht. Doelmatig-
heidsoverwegingen leveren dan ook slechts een beperkt belang op dat voor delegatie pleit.

Stb. 2012, 470. Het Besluit onderbouw kerndoelen VO is ook slechts tweemaal – door voornoemde wijzi-
gingsbesluiten – gewijzigd.

48 Anders: Mentink 2012, p. 21.
49 Zie p. 13 van de nota van toelichting in Stb. 2005, 551: “Deze herziene kerndoelen zijn de uitkomst van een

zorgvuldige procedure. In februari 2001 is de commissie kerndoelen basisonderwijs ingesteld onder voor-
zitterschap van prof. dr. W.H.F.W. Wijnen. De commissie is gevraagd een voorstel te doen tot het actuali-
seren van de kerndoelen en te komen tot een beperking van de kerndoelen die van wezenlijke betekenis
zijn voor de kansen van leerlingen op het succesvol vervolgen van de onderwijsloopbaan na het basisonder-
wijs. Het door de commissie Wijnen uitgebrachte advies is besproken met scholen, organisaties, de
Onderwijsraad, educatieve uitgevers en andere betrokkenen. De inbreng van deze partijen heeft aanleiding
gegeven de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) te vragen een herzien advies op te stellen. Het advies
van de SLO met een voorstel voor vernieuwde kerndoelen (mei 2003) is eveneens besproken met scholen
en deskundigen, en is vervolgens op een klein aantal punten gewijzigd. Op 2 september jongstleden is het
laatstgenoemde voorstel besproken in een algemeen overlegmet de vaste commissie voorOnderwijs, Cultuur
en Wetenschap van de Tweede Kamer, mede aan de hand van een brief van ondergetekende van 19 maart
2004 (Kamerstukken II 2004/05, 29 488, nr. 1). De belangrijkste aanpassing naar aanleiding van dat overleg,
die in dit besluit is verwerkt, betreft de aandacht voor het onderwerp burgerschap in de kerndoelen (zie
verder onder 1.3, Burgerschap).”
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Welke afweging is de juiste? Men kan twee kanten op. De nadruk kan worden gelegd op
het onderwijskundig-technisch karakter van de kerndoelen50, en het feit dat zij het karakter
van doelvoorschriften hebben. Daarmee wordt het gewicht van de kerndoelen beperkt
opgevat. Daarmee komt delegatie in beeld, mede nu door het technische karakter van de
voorschriften de doelmatigheid van vaststelling door de wetgever betwist kan worden.
Mijns inziens is die afweging evenwel niet de juiste. Ze gaat voorbij aan het gegeven dat
de kerndoelen niet alleen onderwijskundig-technisch van aard zijn maar ook politieke
afwegingen betreffen, en dat dewet de gedelegeerde bevoegdheid nauwelijks afbakent. Dat
maakt het gewicht van deze bevoegdheid niet te onderschatten. Ook met (de beperkte)
compensatie door middel van de nahangprocedure dient er een overtuigende reden te
bestaanwaaromdesalniettemin delegatie noodzakelijk zou zijn. De enige rechtvaardigings-
grond die in aanmerking komt zou kunnen bestaan in de doelmatigheid, maar te dien
aanzien is door niemand een aanvaardbaar betoog gehouden.Hierboven is dan ook gesteld
dat dit belang zich in (te) beperkte mate voordoet.

Deze conclusie betekent niet dat de kerndoelen per se in een bijlage bij de wet moeten
worden opgenomen, al zou dat het probleem wel oplossen. Een belangrijke reden voor het
aannemen van een zeer substantieel gewicht en de beperkte aanwezigheid van doelmatig-
heidsbelangen is dat de gedelegeerde bevoegdheid nagenoeg niet omlijnd is. Denkbaar is
dat dewetgever ertoe overgaat de kerndoelen beter in te kaderen, door per vak of aandachts-
gebied te bepalen wat in algemene zin de doelstelling van het onderwijs dient te zijn.
Daarmee wordt de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid beperkter en worden maat-
schappelijk relevante afwegingen in grotere mate door de wetgever bepaald zodat de
kerndoelen zelf meer een technisch, detailkarakter krijgen, zodat het gewicht van de
bevoegdheid afneemt. De in de amvb neer te leggen kerndoelen zijn dan daadwerkelijk
aan te merken als een meer technische uitwerking van wettelijke regels, zodat om doelma-
tigheidsredenen voor delegatie kan worden gekozen. De voordelen van deze werkwijze
zijn de vergroting van de rechtszekerheid van justitiabelen en de verbetering van de con-
trolefunctie van het parlement, aangezien het in een dergelijke opzet demogelijkheid heeft
om te toetsen of de door de regering vast te leggen kerndoelen in overeenstemming zijn
met de door dewetgever vastgelegde uitgangspunten. Een dergelijke constructie doetmijns
inziensmeer recht aan de sociaal-statelijke kant van art. 23Grondwet dan de door de Raad
van State en (op een zeker moment in de discussie) door de Onderwijsraad voorgestane
opneming van alle kerndoelen in de wet. De amvb hoeft mijns inziens in een dergelijk
geval niet via een nahangprocedure te worden vastgesteld, ook nu het gewicht van de
gedelegeerde bevoegdheid daar minder aanleiding toe geeft.

50 Zoals Mentink 2012, p. 21 doet.
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Naast bovenstaande,meer inhoudelijke conclusies kan ook het een en anderworden gezegd
op formeel vlak. In de eerste plaats is opvallend hoeveel verschillende opvattingen er zijn
geopperd over de procedure van vaststelling van de kerndoelen. Daarbij komt nog dat de
regering en de Onderwijsraad drie, en de Raad van State twee verschillende opvattingen
uit de doeken hebben gedaan. Bij uitstek laat de discussie over deze procedure zien dat de
vraag naar het primaat van de wet een kwestie van weging is. Een tweede conclusie is dat
demotivering van de gekozen procedure van vaststelling van de kerndoelenweinig volledig
of goed gestructureerd is. Zij is hortend en stotend tot stand gekomen onder invloed van
kritiek vanuit met name adviesorganen. Het mag om die reden eigenlijk niet verbazen dat
een diepgaande reflectie op het gewicht van de kerndoelen (waarin ook aan de orde zou
moeten komen dat zij doelvoorschriften zijn) ontbreekt, dat de gebezigde argumenten
voor delegatie weinig overtuigend zijn, dat de enige mogelijke rechtvaardigingsgrond
(doelmatigheid) niet wordt genoemd, en dat de vraag of compensatie in de gegeven
omstandigheden tot de mogelijkheden behoort nauwelijks wordt behandeld.

4.2.2 Aspecten van kwaliteit in het kader van accreditatie

4.2.2.1 Inhoud en procedure
Hoger onderwijsinstellingen hebben alleen aanspraak op bekostiging en de bevoegdheid
om graden te verlenen, voor zover de door hen aangeboden opleidingen geaccrediteerd
zijn, of de toets nieuwe opleidingmet positief gevolg hebben ondergaan.51 Wat de toepassing
van het legaliteitsbeginsel betreft zijn er geen fundamentele verschillen tussen de accredi-
tatie en de toets nieuwe opleiding, zodat hier slechts wordt ingegaan op de accreditatie
voor bestaande opleidingen.

Per 1 februari 2019 is de Wet accreditatie op maat52 in werking getreden. Hiermee is
een aantal inhoudelijke wijzigingen in het accreditatiestelsel aangebracht en zijn de regels
daarover – omwille van de leesbaarheid en inzichtelijkheid – gestroomlijnd.53 De Wet
accreditatie op maat bevat echter geen fundamentele wijzigingen ten aanzien van de reeds
eerder door de wetgever in het kader van het accreditatiestelsel genomen delegatiebeslis-
singen. Voor de beschrijving en analyse van de discussie over deze delegatiebeslissingen
zal derhalve met name moeten worden geput uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot
het voorstel van wet waarmee het accreditatiestelsel voor het eerst werd ingevoerd.54 De
Wet accreditatie op maat bevat overigens wel een aantal wijzigingen die van belang zijn
voor onderhavige bespreking. Daarop zal later worden teruggekomen.

51 Art. 1.8 lid 1 en art. 1.9 lid 1 en lid 2 Whw.
52 Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 209.
53 Kamerstukken II 2016-2017, 34 735, nr. 3, p. 1.
54 Wet van 6 juni 2002, Stb. 2002, 302.
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Accreditatie wordt verleend door het accreditatieorgaan.55 Dit orgaan is deNederlands-
Vlaamse Accreditatie Organisatie, bedoeld in art. 1 van het Accreditatieverdrag.56 De
beslissing tot het verlenen van accreditatie vindt plaats aan de hand van een beoordeling
van een aantal aspecten van kwaliteit.57 Het betreft:
a. het beoogde eindniveau van de opleiding, gelet op hetgeen internationaal gewenst en

gangbaar is;
b. de inhoud en opzet van het onderwijsprogramma;
c. het gerealiseerde eindniveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is;
d. de deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten;
e. de kwaliteit en kwantiteit van het ingezette personeel alsmede het personeelsbeleid dat

van invloed is op de kwaliteit van de opleiding;
f. de opleidingsspecifieke voorzieningen alsmede de instellingsbrede voorzieningen die

van invloed zijn op de kwaliteit van de opleiding daaronder mede begrepen voldoende
studiebegeleiding en voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor
studenten met een functiebeperking bevorderen; en

g. de opzet en organisatie van de interne kwaliteitszorg gericht op de systematische ver-
betering van de opleiding.

Wanneer een instelling beschikt over een “instellingstoets kwaliteitszorg” wordt er geoor-
deeld aan de hand van vier aspecten van kwaliteit. Het gaat ruwweg omde hierboven onder
a. t/m d. genoemde aspecten.58 Accreditatie wordt geweigerd indien de kwaliteit van de
opleiding op een van de bovengenoemde kwaliteitsaspecten negatief wordt beoordeeld.59

De Wet accreditatie op maat heeft de mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van een
accreditatie onder voorwaarden. Als sprake is van een negatieve beoordeling, kan het
accreditatieorgaan desalniettemin overgaan tot verlening van een dergelijke accreditatie
onder voorwaarden, indien de geconstateerde tekortkomingen naar het oordeel van het
accreditatieorgaan binnen afzienbare tijd kunnen worden weggenomen. Bij amvb kunnen
nadere regels worden gegeven. Deze zijn in art. 3.9 e.v. UWHW neergelegd. Relevant is
vooral dat een accreditatie onder voorwaarden alleen kanworden gegeven als de tekortko-
mingen naar verwachting binnen twee jaar kunnen worden weggenomen. Het onderzoek
naar de vraag of de tekortkomingen zijn weggenomen vindt uiterlijk binnen deze twee
jaar plaats. De bevoegdheid tot het geven van een voorwaardelijke accreditatie bestond
feitelijk al onder het regime van vóór de Wet accreditatie op maat. Deze bevoegdheid was
destijds vormgegeven als verlenging van de accreditatie voor de duur van een herstelperiode

55 Art. 5.2 Whw.
56 Art. 1.1 onder p Whw.
57 Art. 5.12 Whw.
58 Art. 5.25 lid 3 Whw.
59 Art. 5.17 Whw.
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van twee jaar. Volgens de regering zorgde de term “herstelperiode” echter voor ongewenste
negatieve beeldvorming.60

De “instellingstoets kwaliteitszorg” kan worden aangevraagd door een instelling. Het
accreditatieorgaan beoordeelt de aanvraag van de instelling aan de hand van een aantal
kwaliteitsaspecten61: de visie op de kwaliteit van haar onderwijs, de vormgeving en de
effectiviteit van de interne kwaliteitszorg van een instelling, het gevoerde beleid op het
gebied van personeel en voorzieningen, en de voorzieningen die de toegankelijkheid en
studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking bevorderen.

Een aanvraag tot accreditatie leidt tot vaststelling van het accreditatierapport, dat
openbaar wordt gemaakt.62 Ook een besluit op aanvraag tot vaststelling van de instellings-
toets kwaliteitszorg wordt openbaar gemaakt.63 Vóór invoering van de Wet accreditatie
op maat bepaalde de Whw dat het accreditatierapport het eindoordeel onvoldoende, vol-
doende, goed of excellentmoest bevatten. Thans is echter bepaald dat het accreditatieorgaan
slechts de eindoordelen onvoldoende of voldoende kan vellen. Dit is het gevolg van het
amendement Bisschop c.s.,64 dat werd ingegeven door onder meer een advies van de
onderwijsinspectie om de eindoordelen goed en excellent onmogelijk te maken.65

De werkwijze van het accreditatieorgaan en de uitwerking van de bovengenoemde
kwaliteitsaspecten zijn neergelegd in het accreditatiekader.66 De verschillende hierboven
genoemde criteria zijn daarin uitgewerkt in verschillende standaarden. De standaarden
laten tamelijk veel ruimte voor het accreditatieorgaan door het gebruik van vage en/of
evaluatieve termen. Zo dient, in het kader van de instellingstoets kwaliteitszorg, te worden
beoordeeld of de instelling de onderwijsvisie op “doeltreffende wijze verzekert”, en of de
instelling beschikt over een “breed gedragen onderwijsvisie”.67 Bij accreditatie van een
bestaande opleiding wordt (onder meer) beoordeeld of de opleiding beschikt over een
“adequaat” systeem van toetsing, of de omvang van het personeel “toereikend” is voor de
inhoudelijke, onderwijskundige, en organisatorische realisatie van het programma, of de
vormgeving van het programma “aanzet tot studeren”.68 Iedere standaard wordt voorzien
van een oordeel: voldoet, voldoet ten dele, of voldoet niet. Een en ander leidt tot een
negatief of (voorwaardelijk) positief eindoordeel. In het accreditatiekader is een beslisschema
opgenomen.Daarin is aangegeven dat een positief oordeel wordt gegeven indien op iedere
standaard wordt voldaan aan de basiskwaliteit. Om in aanmerking te komen voor accredi-

60 Kamerstukken II 2016-2017, 34 735, nr. 3, p. 13.
61 Art. 5.23 lid 2 Whw.
62 Art. 5.10 Whw.
63 Art. 5.28 lid 4 Whw.
64 Kamerstukken II 2017-2018, 34 735, nr. 19.
65 Inspectie van het Onderwijs 2017, p. 36-37.
66 Art. 5.3 Whw. Het accreditatiekader is gepubliceerd in Stcrt. 2019, 3198.
67 Accreditatiekader, par. 1.2.
68 Accreditatiekader, par. 3.3.
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tatie hoeft echter niet op iedere standaard voldaan te worden aan de basiskwaliteit. Het
beslisschema geeft ook regels over wanneer een opleiding in aanmerking komt voor een
voorwaardelijke accreditatie.

Het accreditatieorgaan onderwerpt de opleidingen niet aan een eigen onderzoek om te
bepalen of accreditatie kan worden gegeven. De beoordeling van de accreditatie-aanvraag
vindt plaats op basis van het onderzoek dat door visitatiecommissies wordt verricht.69 De
visitatiecommissie bestaat uit deskundigen enwordt samengesteld door instellingsbesturen
binnen de visitatiegroep. Een visitatiegroep bestaat uit opleidingen die onderwijsinhoudelijk
met elkaar overeenkomen. Het accreditatieorgaan bepaalt welke opleidingen binnen één
visitatiegroep thuishoren. Het accreditatieorgaan moet de samenstelling van de visitatie-
commissie goedkeuren.70

Het onderzoek van de visitatiecommissie resulteert in een visitatierapport, waarin een
oordeel over de aspecten van kwaliteit wordt gegeven, een samenvatting van het oordeel,
en een eindoordeel.71 Als bijlage bij het rapport worden aanbevelingen voor de verdere
ontwikkeling van de opleiding opgenomen. Het accreditatieorgaan neemt een besluit over
de verlening van accreditatie op basis van het visitatierapport en legt zijn bevindingen neer
in een openbaar te maken accreditatierapport.72 De aanbevelingen in de bijlage maken, als
gevolg van de Wet accreditatie op maat, geen deel uit van het rapport en vormen dus geen
input voor de te nemen beslissing. De wetgever beoogde hiermee de oordelen over basis-
kwaliteit en bevindingen over verbeterpunten van elkaar te scheiden en aldus een betere
balans tussen verantwoording en verbetering te vinden.73 Wel moet de bijlage, een jaar na
vaststelling van het accreditatierapport, door het instellingsbestuur openbaar worden
gemaakt.74

Omdat het accreditatieorgaan een besluit neemt op basis van het visitatierapport en
dus geen eigen onderzoek uitvoert, toetst het slechts “de methodiek waarlangs de visitatie
tot stand is gekomen”.75 Wanneer deze methodiek voldoet, dan wordt het oordeel van de
visitatiecommissie gevalideerd, en kan, indien een positief oordeel is gegeven, de accredi-
tatie worden verleend.76

69 Art. 5.15 lid 1 Whw.
70 Art. 5.2 Whw.
71 Art. 5.13 lid 4 Whw.
72 Art. 5.10 jo. Art. 5.15 lid 6 Whw.
73 Kamerstukken II 2017-2017, 34 735, nr. 3, p. 14.
74 Art. 5.15 lid 6 Whw.
75 Kamerstukken II 2000-2001, 27 920, nr. 3, p. 11.
76 Idem.
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Het accreditatiekader wordt derhalve slechts indirect door het accreditatieorgaan toe-
gepast op een opleiding: de visitatiecommissie is als eerste aan zet. In de memorie van
toelichting wordt in dit verband opgemerkt:

“Het accreditatiekader zal ten aanzien van de criteria niet normstellend zijn.
Zo kan in het accreditatiekader de selectieve functie van de propedeuse als
criterium genoemdworden. Echter, in het accreditatiekader wordt niet bepaald
hoe deze selectieve functie vormgegevenmoet zijn omals voldoende beoordeeld
te worden. De deskundigen in de visitatiecommissie zijn daarvoor verantwoor-
delijk. De visitatiecommissie kan daarbij overwegingen hanteren die samenhan-
gen met de eigen aard van het onderwijs en de eigen missie van instellingen en
opleidingen. Het accreditatieorgaan zal zich ervan moeten vergewissen dat de
visitatiecommissie een heldere en adequate normstelling hanteert.”77

Opvallend is dat de regering beweert dat het accreditatieorgaan geen normen zou stellen.
Dat lijkt me volstrekt onjuist. Zodra wordt vastgesteld dat (bijvoorbeeld) “de selectieve
functie van de propedeuse” een relevant gezichtspunt is voor de visitatiecommissie (en
dus voor het verlenen van accreditatie) dan is daarmee (voor een deel) een norm gegeven.
Instellingen dienen dan immers met deze selectieve functie rekening te houden om in
aanmerking te komen voor accreditatie en om aanspraak te kunnenmaken op bekostiging
voor de betreffende opleiding. Weliswaar schrijft een dergelijke norm niet veel voor, maar
dat ontneemt niet daaraan het normstellend karakter.

Een tweede opvallende constatering is dat de regering aangeeft dat de visitatiecommissies
wel normstellend acteren, wanneer ze de accreditatiekaders – die dus geen normen zouden
bevatten (!) – toepassen.78 De wetgever treedt derhalve terug door normstelling over te
laten aan het accreditatieorgaan en aan de visitatiecommissies. Wordt niet voldaan aan
het samenstel van door wetgever, accreditatieorgaan, en visitatiecommissie vastgestelde
normen, dan is er geen aanspraak op bekostiging voor de opleiding, aldus de regering.
Feitelijk klopt deze constatering. Formeel is er echter geen normstellende bevoegdheid
voor de visitatiecommissies.Hun oordelen krijgen pas publiekrechtelijke relevantie doordat
ze worden gevolgd in het oordeel van het accreditatieorgaan ten aanzien van de accredita-
tieaanvraag. Feitelijk geschiedt normstelling dusweliswaar door visitatiecommissies, formeel
is het accreditatieorgaan de normsteller (samen met de wetgever).79

77 Kamerstukken 2001-2002, 27 920, nr. 3, p. 9.
78 Zie het hierboven aangehaalde citaat uit Kamerstukken 2000-2001, 27 920, nr. 3, p. 9.
79 Vgl. het standpunt van de Onderwijsraad 2005a, p. 29: “De feitelijke toetsing in het kader van accreditatie

wordt door de NVAO gedelegeerd aan deze vbi’s [visiterende en beoordelende instellingen]. Deze werken
het accreditatiekader verder uit in gedetailleerde voorschriften.”
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Met de opmerking dat het accreditatiekader niet normstellend zou zijn, heeft de regering
waarschijnlijk bedoeld te zeggen dat het niet de bedoeling is dat het accreditatieorgaan
zelf zeer indringend zal gaan regelen wanneer aan de aspecten van kwaliteit is voldaan,
maar dat daarin de sector zelf een belangrijke rol moet spelen, via de visitatiecommissies.
Die bedoeling blijkt echter niet uit de wet, want daarin is alleen bepaald dat het accredita-
tieorgaan de aspecten van kwaliteit moet uitwerken.80

Het accreditatiekader, waarin de, hierboven besproken, in de wet neergelegde criteria
worden uitgewerkt, dient te worden goedgekeurd door de minister.81 De goedkeuring kan
worden geweigerdwegens strijdmet het recht of het algemeen belang. Voor de goedkeuring
is een voorhangprocedure van toepassing: deminister dient het voornemen tot het verlenen
van goedkeuring aan de beide kamers der Staten-Generaal te zenden. Na verloop van vier
weken kan de goedkeuring worden verleend. Het besluit omtrent goedkeuring wordt
binnen 17 weken na de verzending ter goedkeuring bekendgemaakt aan het accreditatie-
orgaan. Voorafgaand aan de vaststelling vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van
de instellingen en andere betrokkenen, waaronder studentenorganisaties als bedoeld in
art. 3.3 Whw en de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheids- en
onderwijspersoneel.82

4.2.2.2 Discussie over de delegatiebeslissing
In het oorspronkelijkewetsvoorstel was nogniet voorzien in genoemde voorhangprocedure.
Er was slechts bepaald dat de accreditatiekaders door het accreditatieorgaan werden vast-
gesteld en dat de minister goedkeuring diende te verlenen. Hierop kwam vanuit verschil-
lende hoeken kritiek.

DeOnderwijsraad stelde dat de vaststelling vandeugdelijkheidseisennormaal gesproken
is voorbehouden aan de wetgever, dan wel aan de regering bij wege van voorhang-amvb
(de Onderwijsraad verwijst impliciet naar art. 23 Grondwet).83 Vaststelling door een zelf-
standig bestuursorgaan gaat de Onderwijsraad te ver. Geadviseerd wordt de kaders te laten
vaststellen door de minister op voordracht van het accreditatieorgaan.84 Daarmee zou ook
de benodigde flexibiliteit bewaard blijven. De Raad van State ging verder: hij stelde dat de
in de accreditatiekaders neer te leggen deugdelijkheidseisen in dewet in formele zinmoesten
worden opgenomen.85 Gewezen kan verderworden op de brief vanBovend’Eert, Koekkoek,

80 Zie art. 5.3 Whw.
81 Art. 5.3 lid 3 Whw.
82 Art. 5.3 lid 2 Whw.
83 Onderwijsraad 2001, p. 3.
84 De Raad van State stelt per abuis dat de Onderwijsraad geadviseerd zou hebben dat deze regels in de wet

dienen te worden neergelegd. Kamerstukken II 2000-2001, 27 920, nr. A, p. 3.
85 Kamerstukken II 2000-2001, 27 920, nr. A, p. 3.
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Kortmann, Kortmann,Mentink, en Zoontjens aan de Eerste Kamer.86 Zij leggen de nadruk
op de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid (dat zijn overigens slechts enkele
van de legaliteitsbelangen), welkeworden beschermd door vaststelling bij wet. Omdat (het
voorgestelde) art. 5a.8 Whw nauwelijks afbakening biedt ten aanzien van de inhoud van
de accreditatiecriteria, stelden deze hoogleraren dat strijd met art. 23 lid 5 Grondwet
bestaat.87

Ook vanuit de Kamers werd gepoogd het niveau van regelstelling op te waarderen. Dat
gebeurde niet alleen door discussie over dit onderwerp aan te wakkeren88, maar ook door
het indienen van amendementen. Het amendement Hamer89 had de strekking om de
accreditatiekaders bij ministeriële regeling te laten vaststellen. Dit zou gewenst zijn gelet
op het grote belang van de accreditatiekaders. Het amendement Eurlings90 beoogde vast-
stelling van de accreditatiekaders bij amvb te laten plaatsvinden. Eurlings legde de nadruk
op de machtenscheiding: het accreditatieorgaan zou te veel invloed krijgen wanneer het
zowel de accreditatie zou verlenen en de kaders daarvoor zou vaststellen. Beide amende-
menten hebben het uiteindelijk niet gehaald, mede omdat bij nota van wijziging de voor-
hangprocedure in het wetsvoorstel werd opgenomen.91

Zoals de kritiek op het accreditatiestelsel uit vele hoeken kwam, zo is ook de verdediging
daarvan divers, en op een tamelijk grote verscheidenheid van plaatsen te vinden.

Tegenover de negatieve adviezen van de Onderwijsraad en de Raad van State stelde de
regering drie tegenwerpingen.92

Ten eerste wees de regering erop dat op grond van het geldende stelsel instellingen al
verplicht waren zich te laten visiteren en dat tekortschietende kwaliteit (die ook kon blijken
uit oordelen van de visitatiecommissies) gedurende een reeks van jaren reden kon zijn om
een recht op bekostiging te ontnemen. De beoordelingen van de visitatiecommissies waren
ook niet gebaseerd op normen die door de wetgever waren vastgesteld. “Dit systeem is in
overeenstemming met de Grondwet”, zo beweerde de regering. Nog daargelaten dat het
feit dat een bepaald stelsel is ingevoerd nog niets zegt over de vraag of een nieuw stelsel in
overeenstemming is met de Grondwet, doet de simpliciteit van deze stelling vermoeden
dat de zaken waarschijnlijk veel gecompliceerder liggen. Dat blijkt inderdaad het geval.

86 Brief van 12maart 2002.Niet gepubliceerd, wel opvraagbaar bij de griffie van de EersteKamer (griffienummer
1282393).

87 Zie ook Koekkoek & Kortmann 2001. Ook Vermeulen onderschrijft deze kritiek, Vermeulen 2003, p. 231.
88 Bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 4, p. 3-5, 7-8. Zie ook de discussie in Kamerstukken

I 2001-2002, 27 920, nr. 231c, p. 2.
89 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 16 (amendement Hamer).
90 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 7 (amendement Eurlings).
91 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 25. Enige discussie vond daar nog wel over plaats: Handelingen II

2001-2002, 45, p. 3268, 3274-3275.
92 Kamerstukken II 2000-2001, 27 920, nr. A, p. 3-4.
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De Onderwijsraad en de Raad van State merkten over het oude stelsel al op dat men deze
regel te globaal geformuleerd vond.93 De Grondwet wordt daarbij niet genoemd, maar in
feite betrof het hier wel kritiek die op het primaat van de wet was gebaseerd. De regering
hield evenwel voet bij stuk, en verdedigde haar keuze voor gebruikmaking van de globale
termen met een beroep op noodzakelijke flexibiliteit (het zou hier gaan “om een snel ver-
anderend bestel van onderwijs- en onderzoekvoorzieningen, waarbij het vastleggen van
meer concrete criteria, bijvoorbeeld statistische getalsnormen, in de nieuwe besturingswijze
weinig functioneel zal zijn”), met de stelling dat termen als “duurzaam onvoldoende” aan
semantische onduidelijkheid niets te wensen over zouden laten, met een verwijzing naar
de publieke discussie die over het planningssysteem zal plaatsvinden, in welk verband de
ministeriële verantwoordelijkheid ook wordt genoemd, en met het gegeven dat tegen
bekostigingsbeslissingen beroep openstaat.94

Ten tweede besloot de regering het wetsvoorstel aan te passen zodat er geen automati-
sche relatie meer bestond tussen de accreditatie en het recht op bekostiging en het recht
om getuigschriften uit te reiken.95 De regering tracht daarmee het gewicht van deze regels
te verminderen, hoewel deze vermindering mijns inziens beperkt is. Normaal gesproken
leidt verlies van accreditatie immers tot verlies van bekostiging.

Ten derde merkte de regering op dat de tekst van het wetsvoorstel is aangescherpt,
waardoor dit meer informatie bevat over de inhoud van de kwaliteitseisen. Dat mag zo
zijn, maar niet kan worden ontkend dat de wet nog altijd weinig informatie bevat. Het
accreditatieorgaan vervult bij het formuleren van de maatstaven een zeer belangrijke rol.

In de discussie met de Kamers werd aan het bovenstaande nog een aantal andere
argumenten toegevoegd.

De regering leek het gewicht van de bevoegdheid tot vaststelling van het accreditatie-
kader te willen nuanceren door erop te wijzen dat dit geen inhoudelijke normstelling
bevat.96 Dat is echter onjuist, zie hierboven.

Ten aanzien van de rechtvaardiging van de delegatie wees de regering op de behoefte
aan flexibiliteit.97 Het accreditatiekader zou na vaststelling een “groeimodel” zijn dat de
in de loop van de tijd de nodige aanpassingen zou behoeven, onder andere als gevolg van
het streven naar internationale vergelijkbaarheid.98 De instellingen zouden zo snelmogelijk

93 Onderwijsraad 1988, p. 8-9, Kamerstukken II 1988-1989, 21 073, nr. B, p. 6 (advies en nader rapport).
94 Kamerstukken II 1988-1889, 21 073, nr. 3, p. 55.
95 Art. 5a.12 (oud) Whw. Thans art. 5.21 Whw.
96 Kamerstukken 2000-2001, 27 920, nr. 3, p. 9 (memorie van toelichting): “Het accreditatiekader zal ten

aanzien van de criteria niet normstellend zijn.” Zie ookKamerstukken II 2001-2001, 27 920, nr. 5, p. 9 (nota
n.a.v. het verslag).

97 Kamerstukken II 2001-2001, 27 920, nr. 5, p. 12. Zie ook Handelingen II 2001-2002, nr. 45, p. 3275.
98 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 24, p. 5.
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van voortschrijdend inzicht moeten profiteren. Vaststelling van de accreditatiekaders bij
amvb zou dan ook onvoldoende aan deze behoefte tegemoetkomen.

Ook werd erop gewezen dat vaststelling van de kaders door het accreditatieorgaan de
onafhankelijke oordeelsvorming over de kwaliteit van het onderwijs zou versterken.99

Vaststelling door de minister, op voordracht van het accreditatieorgaan, zou op dat vlak
minder garantie op onafhankelijkheid bieden: “Maar de regeling zoals voorgesteld in het
wetsvoorstel doet meer recht aan het uitgangspunt dat de beoordeling van kwaliteit door
terzake onafhankelijke deskundigenmoet geschieden, terwijl de regering verantwoordelijk
is voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Het eind van het traject is dat de
accreditatiekaders openbaar gemaakt worden door plaatsing in de Staatscourant.”100

De regering gaf ook aan dat art. 23 Grondwet delegatie toestaat.101 Door vaststelling
van art. 5a.8 (oud) Whw (thans: art. 5.12 Whw) zou de wetgever in voldoende mate de
inhoud van deze deugdelijkheidseisen bepalen. In dat verband werd er ook op gewezen
dat vaststelling van de accreditatiekaders plaatsvindt na overleg met het veld en dat de
minister een goedkeuringsbevoegdheid heeft. Er zou feitelijk geen verschil in waarborgen
bestaan tussen vaststelling van de kaders door het accreditatieorgaan onder goedkeuring
door de minister enerzijds en vaststelling door de minister op voorstel van het accredita-
tieorgaan anderzijds.102

De regering beriep zich verder nog op consistentie van het wetgevingsbeleid. De uit-
werking van de accreditatiecriteria in accreditatiekaders geschiedt immers, net zoals in de
Wot het geval is, door een bestuursorgaan dat over speciale deskundigheid beschikt, en
dat ook verantwoordelijk is voor de toepassing van de in de wet neergelegd criteria.103 In
de Eerste Kamer merkte D66 (terecht) op dat tussen de Wot en het stelsel van accreditatie
een belangrijk verschil bestaat: de aspecten van kwaliteit betroffen immers geen eisen
waarvan de bekostiging afhankelijk werd gesteld, terwijl dat bij de accreditatiecriteria wel
het geval is.104 Op deze opmerking werd niet meer ingegaan.105

4.2.2.3 Analyse
Over de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen kan het volgende worden gesteld. Gezien
de aard van de materie en de in de wet gegeven omvang van de bevoegdheid is dit zeer

99 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 5, p. 12 (nota n.a.v. het verslag).
100 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 5, p. 8 (nota n.a.v. het verslag).
101 Kamerstukken II 2000-2001, 27 920, nr. 3, p. 8.
102 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 5, p. 8 en p. 12 (nota n.a.v. het verslag). Hiermee reageerde de

regering op het standpunt van Koekkoek & Kortmann 2001.
103 Kamerstukken II 2001-2002, 27 920, nr. 24, p. 5, nr. 25, p, 21.
104 Kamerstukken I 2001-2002, 27 920, nr. 232b, p. 5.
105 D66 maakte er ook geen punt van, maar vroeg slechts een uitleg omtrent de verhouding tussen de onder-

wijsinspectie en het accreditatieorgaan. Het antwoord daarop is te vinden in Kamerstukken I 2001-2002,
27 920, nr. 231c, p. 13.
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groot. De normstelling die de wetgever overlaat aan het accreditatieorgaan ziet namelijk
op het onderwijs in zeer ruime zin. Het beoogde en gerealiseerde eindniveau, de inhoud
en opzet van het onderwijsprogramma, de toetsing, de kwaliteit van het personeel, zijn
een aantal van de vele aspecten van kwaliteit106, die “ten minste” worden beoordeeld bij
accreditatie en die in het accreditatiekader moeten worden uitgewerkt. Genoemde norm-
stelling kan dus vrijwel overal op zien (de eerste, de tweede, én de derde laag). In de
woorden van Koekkoek en Kortmann: “Het [accreditatieorgaan] (…) kan (…) de meest
draconische en ridicule kwaliteitseisen vaststellen.”107 Deze eisen kunnen de vorm van
ieder type voorschrift hebben: zowel gedrags- als doelvoorschriften kunnenworden gesteld.
Indien er niet aan wordt voldaan kan dat verschillende consequenties hebben: verlies van
bekostiging, verlies van de bevoegdheid om getuigschriften af te geven, alsook openbaar-
making van de beoordeling. Aan de in dewetsgeschiedenis naar voren gebrachte argumen-
ten ter nuancering van het gewicht (geen automatisch verval bekostiging bij geen accredi-
tatie en aanscherpingwetstekst) komtweinig waarde toe, zoals hierboven reeds besproken.
De mate van inbreuk wordt nog vergroot door de delegataris: het accreditatieorgaan is een
zelfstandig bestuursorgaan. Ter compensatie is ervoor gekozen een door de minister te
geven goedkeuring te verlangen, waarvoor een voorhangprocedure geldt. Daarnaast is een
verplicht overleg met vertegenwoordigers van de instellingen en andere betrokkenen
(studentorganisaties en vakorganisaties van overheids- en onderwijspersoneel) voorge-
schreven, dat door het accreditatieorgaan moet worden gevoerd voorafgaand aan de vast-
stelling van het accreditatiekader. Dat de minister de accreditatiekaders moet goedkeuren,
beperkt de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen iets, maar niet volledig. Goedkeuring
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Die
bevoegdheid is derhalve niet gelijkwaardig aan het door de minister zelf vaststellen van de
kaders.

Aan gepresenteerde rechtvaardigingen voor deze vergaande terugtred is geen gebrek.
Gewezen is op de behoefte aan accreditatiekaders als “groeimodel”, derhalve de behoefte
aan flexibiliteit, waaraan volgens de regering niet tegemoet kon worden gekomen indien
zou zijn gekozen voor de amvb als instrument voor vaststelling van deze kaders. Daarnaast
werd gesteld dat politieke invloed afbreuk zou doen aan de kwaliteit van de te stellen nor-
men, vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid. Ook consistentie van wetgevingsbeleid
werd naar voren gebracht als argument voor delegatie.

106 Indien een instelling een instellingstoets kwaliteitszorg met positief gevolg heeft afgelegd, gelden de met
name genoemde aspecten van kwaliteit. Voor instellingen die niet aan die toets hebben (willen) voldoen,
gelden meer aspecten van kwaliteit. Zie art. 5.a8 Whw en art. 5a.13f Whw.

107 Koekkoek & Kortmann 2001, p. 1757. Vgl. ook het standpunt van Vermeulen 2003, p. 236: “De Accredita-
tiewet grijpt veel dieper in in de vrijheid van onderwijs [dan de Wot].”
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De vraag is hoe sterk deze rechtvaardigingen zijn. Duidelijk is dat er voor het flexibili-
teitsargument wel iets te zeggen valt. De accreditatiekaders zijn behoorlijk specialistisch
enworden ookmet enige regelmaat gewijzigd. Toch speelt hier, net zoals bij deminimum-
leerresultaten (§ 4.6.3), de vraag of die behoefte aan vlotte, periodiekewijziging zich uitstrekt
over het geheel van de (mogelijk) in accreditatiekaders te vervatten normen, of dat een
deel daarvan niet aan wijziging onderhevig is omdat dienaangaande geen normen hoeven
te worden gesteld of omdat deze normen onveranderlijke uitgangspunten van het accredi-
tatiestelsel zijn. Nu in de accreditatiekaders vrijwel ieder onderdeel van het hoger onderwijs
geregeld kan worden, kan de conclusie niet anders zijn dan dat er inderdaad zo’n deel is.
Over veel onderdelen vanhet hoger onderwijsworden immers géén regels gesteld. Kennelijk
liggen er (impliciete) uitgangspunten aan het stelsel ten grondslag ten aanzien waarvan
geen behoefte bestaat omdaar regels over te stellen.Ondanks het ontbreken van die behoefte
heeft de wetgever ervoor gekozen om de delegatiebeslissing zodanig ruim in te kleden, dat
de bevoegdheid van het accreditatieorgaan zich daar wel over uitstrekt. Tegelijkertijd is
het zo dat veel standaarden die wel in het accreditatiekader zijn neergelegd, dermate voor
de hand liggend zijn dat moeilijk voorstelbaar is dat die ooit zouden moeten worden
gewijzigd. Zou er ooit getornd kunnen worden aan de standaard dat het docentteam
gekwalificeerd is voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisatie van het onderwijs-
programma en dat dit team van toereikende omvang moet zijn?

De behoefte aan onafhankelijkheid is in de wetsgeschiedenis nooit uitgebreid onder-
bouwd, hetgeen reden is om er niet al te gemakkelijk een sterke rechtvaardigingsgrond in
te zien. Uiteraard kan gesteld worden dat het in het belang van de vrijheid van onderwijs
is dat het toezicht op de kwaliteit ervan plaatsvindt door een onafhankelijk orgaan, maar
dat toezicht dient wel plaats te vinden binnen door democratisch gelegitimeerde organen
vastgestelde kaders. Anders gezegd: onafhankelijkheid kan geen rechtvaardiging opleveren
voor ongebreidelde delegatie van regelgevende bevoegdheid aan een zelfstandig bestuurs-
orgaan. Sterker nog: juist omde onafhankelijkheid van het toezicht te bewaren, is het nodig
om beleidstaken gescheiden van toezichtstaken te laten uitvoeren.108 Gesteld kan daarom
worden dat het belang van onafhankelijk toezicht juist tegen de delegatiebeslissing pleit.
De regering erkent overigens door te wijze op haar verantwoordelijkheid omde randvoor-
waarden vast te stellen, waarbinnen de uitoefening van uitvoeringstaken plaatsvindt. Die
verantwoordelijkheid tracht de regering te nemen door middel van de goedkeuringsbe-
voegdheid van de minister en de daarop van toepassing verklaarde voorhangprocedure.
Door op die manier de zeggenschap over de accreditatiekaders ten dele bij politiek verant-
woordelijke organen te leggen, wordt het argument met betrekking tot de onafhankelijke
besluitvorming ondergraven.

108 Zie daarover ook hoofdstuk 5.
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Consistentie van wetgevingsbeleid kan geen zelfstandige reden zijn voor delegatie,
omdat niet gezegd is dat het wetgevingsbeleid een juiste toepassing van het primaat van
dewet behelst. Uiteraard kan het gegeven dat op andere plaatsen in dewetgeving is gekozen
voor delegatie wel in retorische zin een effectief argument blijken, maar relevant voor de
toelaatbaarheid van een specifieke delegatiebeslissing kan het niet zijn.

Doelmatigheid wordt als rechtvaardiging niet als zodanig genoemd, maar doet zich
wel degelijk voor. De in de accreditatiekaders en bij de uitvoering te stellen normen zijn
immers voor een belangrijk deel technisch van aard en dienen bovendien bij de toepassing
nog eens te worden toegespitst op specifieke opleidingen. Dat die normen niet door de
wetgever kunnen worden vastgesteld, wegens gebrek aan tijd en kennis, is een voor de
hand liggende conclusie. Benadrukt zij dat een dergelijke rechtvaardiging uiteraard niet
kan opgaan voor zaken die minder technisch, maar juist meer politiek van karakter zijn.

Bij de beantwoording van de vraag hoe een en ander dient te worden afgewogen dringt de
vergelijking met de kerndoelen zich op. De belangrijkste kritiek daarop betrof de beperkte
afbakening die de wet biedt, hetgeen de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen zodanig
groot maakte dat de delegatie in strijd is met het primaat van de wet. Dezelfde kritiek geldt
– a fortiori zelfs, nu de accreditatiekaders immers niet louter doelvoorschriften hoeven te
betreffen en de delegatie bovendien plaatsvindt aan een zelfstandig bestuursorgaan – voor
het accreditatiestelsel. Het is zeker niet zo dat de gegeven rechtvaardigingen voor de dele-
gatie aan het accreditatieorgaan geen hout snijden. Echter, zij doen zich eenvoudigweg
niet voor, voor zover het de uitgangspunten van het accreditatiestelsel betreft en voor zover
er geen behoefte aan regelstelling bestaat. In zoverre dient de gedelegeerde bevoegdheid
beter te worden afgebakend in de wet. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, kan de geboden
compensatie wat dit betreft geen soelaas bieden, nu compensatie slechts van beperkte
waarde is. Er is dus sprake van strijd met art. 23 Grondwet.

De wet dient derhalve meer informatie te bevatten over de normen die gelden voor het
kunnen verkrijgen van accreditatie. Denkbaar is dat de te hanteren standaarden, de wijze
waarophet eindoordeel tot stand komt (opwelke standaardenmoet een voldoende gescoord
worden?) en de betekenis daarvan in de wet worden opgenomen. Zodoende kan ook beter
uitdrukking worden gegeven aan het uitgangspunt dat de accreditatiekaders niet zeer
indringend moeten regelen wat instellingen precies moeten doen (de regering stelde in dit
verband, ten onrechte, dat de accreditatiekaders “niet normstellend” zouden zijn; zie
hierboven). De uitwerking van dat alles kan in de accreditatiekaders plaatsvinden.109 Een
mogelijkheid omhet gewicht verder te verminderen zou kunnen bestaan in het neerleggen
van een ander uitgangspunt van het accreditatiestelsel in dewet, namelijk hetgeen indertijd

109 Een regel over het maximum aantal pagina’s van de “kritische reflectie”, bijvoorbeeld, hoort niet in de wet
thuis.
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in het voorgestelde art. 8.6WHOOwas bepaald. Volgens die bepaling dienden de visitatie-
commissies voldoende ruimte te laten voor gedragsalternatieven voor de instellingen.
Weliswaar is daarmee niet veel concreets bepaald, maar in ieder geval komt daarmee wel
het uitgangspunt van autonomie van de instelling tot uitdrukking110, en zorgt het voor een
beperking van de bevoegdheid van het accreditatieorgaan (en feitelijk: de visitatiecommis-
sies).

Wie die kaders dan vast zou moeten stellen is een andere vraag. Niet vanzelfsprekend
is dat dat door het accreditatieorgaan zou moeten gebeuren. Immers, aan de belangen van
doelmatigheid en flexibiliteit kan ook tegemoet worden gekomen indien de minister de
kaders vaststelt (de regering als delegataris ligt wellicht minder voor de hand, gezien het
detailkarakter ervan), eventueel op voordracht van het accreditatieorgaan. Het belang van
onafhankelijkheid lijkt zich hier niet tegen te verzetten, nu ook in het huidige stelsel de
vaststelling van de kaders plaatsvindt onder goedkeuring van de minister (met voorhang-
procedure) en de onafhankelijkheid van het accreditatietoezicht zelfs onder druk kan
komen te staan als gevolg van een concentratie van toezicht en beleid. Zodoende kan de
mate van inbreuk ook beperkt worden. Net zoals bij de kerndoelen geldt dat de voorhang-
procedure in een dergelijk stelsel zou kunnen komen te vervallen.111

Het bovenstaande houdt het midden tussen hetgeen de Raad van State en de Onder-
wijsraad voorstelden. Neerlegging van alle accreditatieregels in de wet lijkt mij vanuit
doelmatigheids- en flexibiliteitsperspectief te ver gaan, maar de opstelling van de Onder-
wijsraad – die neerlegging van de regels in een ministeriële regeling toelaatbaar acht – lijkt
mij weer te soepel, nu daarmee de zeer grote mate van inbreuk op legaliteitsbelangen door
deze delegatiebeslissing genegeerd wordt.

Dat brengt mij bij enige opmerkingen ten aanzien van de motivering van de delegatiebe-
slissing. Wederom valt op de veelheid van standpunten die over de strijd met het primaat
van de wet verdedigd zijn. De accreditatieregels zouden in de wet moeten zijn neergelegd,
in een amvb, in een ministeriële regeling, of in een regeling van een zelfstandig bestuurs-
orgaan. Pas door het innemen van deze standpunten tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel krijgt de visie van de wetgever omtrent de legaliteitsproblematiek vorm. Dat
komt de motivering van de delegatiebeslissing niet ten goede; die is immers alleen kenbaar
door verschillende schriftelijke stukken in onderling verband te beschouwen.

110 Volgens het accreditatiekader 2016 is dat ook een van de uitgangspunten van het stelsel: “Het kader
is gebaseerd op respect voor de autonomie van de instellingen die primair verantwoordelijk zijn voor de
kwaliteit” (p. 4). https://www.nvao.net/system/files/procedures/Beoordelingskader%20accreditatiestelsel
%20hoger%20onderwijs%20Nederland%202016_0.pdf.

111 Bij de kerndoelen betreft het overigens voorwaardelijke delegatie, dus een nahangprocedure.
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4.2.3 Minimumleerresultaten (zeer zwak onderwijs)

4.2.3.1 Inhoud en procedure
Art. 10aWpo en art. 23a1Wvo bepalenwanneer een school “zeer zwak” is. Deze bepalingen
zijn ingrijpend gewijzigd door de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht.
Voor een goed begrip ervan is een bespreking van de oude tekst noodzakelijk. Daar zal
dan ook mee worden aangevangen. Hier beperk ik mij overigens tot het oordeel “zeer
zwak” in de zin van art. 10a lid 1Wpo.Art. 23a1Wvo behoeft geen afzonderlijke bespreking
omdat deze bepaling vergelijkbaar is met art. 10a Wpo. Scholen kunnen overigens ook op
basis van andere artikelleden van deze bepalingen zeer zwak zijn. Het betreft dan oordelen
die niet op de leerresultaten zijn gebaseerd.

Het eerste lid van art. 10a (oud) Wpo bepaalde dat niet wordt voldaan aan de wettelijke
opdracht als bedoeld in art. 10 (oud) Wpo indien de leerresultaten op de school aan het
eind van het zevende of achtste schooljaar op groepsniveau ernstig of langdurig tekortschie-
ten. Het tweede lid gaf hieraan nadere invulling. Dit artikellid introduceerde echter een
nieuw begrip: er is sprake van “onvoldoende leerresultaten als bedoeld in het eerste lid”
[mijn cursivering] indien deze resultaten voor Nederlands en rekenen en wiskunde gedu-
rende drie schooljaren liggen onder de minimum normering die daarvoor geldt in verge-
lijking tot die leerresultaten over diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar
leerlingenbestand112, of wanneer geen leerresultaten door de school kunnen worden aan-
getoond.113 Het eerste lid repte echter met geen woord over “onvoldoende” leerresultaten,
het sprak slechts over “ernstig of langdurig tekortschieten” van leerresultaten.114 Het is
gebruikelijk om met de frase “als bedoeld in” te verwijzen naar een al eerder gebruikte
term,maar hier is dat niet het geval. Hoe dan ook, het tweede lid introduceerde een relatieve
standaard. Of aan deze standaard werd voldaan was immers afhankelijk van de leerresul-
taten van andere scholen.

De wijze waarop (kort gezegd) de leerresultaten werden gemeten, genormeerd en
beoordeeld115 werd in een amvb en een ministeriële regeling neergelegd.116

Het vierde lid bevatte een soortgelijke onduidelijke verwijzing als het tweede lid: “Er
is sprake van ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs als
bedoeld in het eerste lid indien de inspectie op grond van art. 14 van de Wet op het
onderwijstoezicht Onze minister meedeelt dat uit het onderzoek naar de kwaliteitsverbe-

112 Art. 10a lid 2 onder a Wpo.
113 Art. 10a lid 2 onder b Wpo.
114 Het derde lid bepaalt aan de hand waarvan de leerresultaten worden gemeten.
115 De woorden “genormeerd” en “beoordeeld” treffen we in de Wvo niet meer aan.
116 Art. 10a vijfde lid (oud) Wpo, art. 23a1, vierde lid (oud) Wvo. Het betreft thans het Besluit bekostiging

WPO, Inrichtingsbesluit W.V.O., Regeling leerresultaten PO 2020 en de Regeling leerresultaten VO.

143

4 De delegatiepraktijk van de onderwijswetgever



teringen, bedoeld in art. 11, derde lid, van deWet op het onderwijstoezicht blijkt dat sprake
is van onvoldoende verbeteringen dan wel dat het bevoegd gezag niet bereid is afspraken
te maken over kwaliteitsverbeteringen naar aanleiding van het onderzoek, bedoeld in art.
11, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.” Het eerste lid sprak, als gezegd,
echter niet van ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs, maar
van ernstig of langdurig tekortschieten van de leerresultaten.

Met de verwijzingen uit het tweede en vierde lid was bedoeld uitdrukking te geven aan
het feit dat pas gesproken kon worden van “ernstig of langdurig tekortschieten van de
leerresultaten” indien zowel sprake is van “onvoldoende leerresultaten” als “ernstig of
langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs”. Uit de oude tekst van de wet
valt dat geenszins af te leiden; enkel de memorie van toelichting maakte duidelijk dat het
tweede en het vierde lid cumulatieve criteria bevatten.117 Pas als aan beide criteria was
voldaan, kon worden gezegd dat een school onvoldoende zorgdroeg voor de kwaliteit van
het onderwijs en dus de bekostigingsvoorwaarde van art. 10 Wpo jo. art. 10a Wpo niet
naleefde.

Het vierde lid verdient nog nadere aandacht. Wanneer is sprake van een mededeling
in de daar bedoelde zin? Om die vraag te beantwoorden is een schets van het kader van
de Wot, zoals die gold voordat de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht
in werking trad, nodig.

De inspectie onderzoekt iedere school en beoordeelt de kwaliteit, en beziet of wettelijke
voorschriften worden nageleefd.118 Dit onderzoek vond plaats aan de hand van de aspecten
van kwaliteit, waaronder de leerresultaten, voortgang in de ontwikkeling van leerlingen
en het gevoerde personeelsbeleid.119 Als er een redelijk vermoeden bestond dat de kwaliteit
tekortschoot, werd er nader onderzoek ingesteld.120 De oorzaken van het tekortschieten
werden daarbij ook onderzocht. Alsdan werd gekeken naar meer aspecten van kwaliteit,
zoals het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, etc. Deze
aspecten van kwaliteit waren uitgewerkt in op basis van art. 13 (oud) Wot door de onder-
wijsinspectie vastgestelde toezichtskaders, waarin de aspectenwaren uitgesplitst in verschil-
lende indicatoren en waarin overigens ook werd aangegeven hoe de onderwijsinspectie
toezicht hield op de naleving van bepaalde deugdelijkheidseisen.121 Indien de inspectie na
dat onderzoek oordeelde dat de kwaliteit tekortschoot, dan kreeg de school de kans een
verbetering door te voeren. Of die verbetering ook daadwerkelijk plaats had gevonden,

117 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 13.
118 Art. 11 Wot.
119 Art. 11 lid 2 (oud) Wot.
120 Art. 11 lid 3 (oud) Wot.
121 Zie Toezichtkader PO-VO 2012. Te raadplegen via https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijs

inspectie/documenten/publicaties/2012/07/01/toezichtskader-po-vo-2012/Toezichtskader+primair+en+
voortgezet+onderwijs+2012.pdf (geraadpleegd op 31 juli 2020).
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werd na ten hoogste één jaar onderzocht.122 In art. 14 (oud) Wot stond wanneer de
minister in beeld kwam: “Indien de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs
ernstig of langdurig tekortschiet dan wel de naleving van voorschriften als bedoeld in de
artikelen 11 en 12a tekortschiet, informeert zij Onze Minister en kan zij voorstellen doen
over te treffen maatregelen.”

Wat “ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs” inhoudt
is daarmee nog niet opgehelderd.Wanneer deze kwalificatie werd gegeven volgde uit beleid
van de onderwijsinspectie (de eerder genoemde toezichtskaders).123 In deze toezichtskaders
werd de term “zeer zwakke school” gehanteerd. Er was sprake van een zeer zwakke school
wanneer de school zowel onvoldoende scoorde op de eindopbrengsten als op het onder-
wijsleerproces/leerlingenzorg. Voor deze beoordeling werd niet gekeken naar alle indica-
toren die betrekking hebben op deze terreinen,maar naar een selectie daarvan. Samengevat,
in de woorden van de minister: “Het oordeel ‘zeer zwak’ is gebaseerd op de langdurig
tekortschietende leerresultaten van de school én een op cruciale onderdelen tekortschietend
onderwijsproces.”124 Na de kwalificatie “zeer zwak” werden verbeterafspraken gemaakt.
Gedurende maximaal een jaar werd de voortgang door de inspectie onderzocht en
besproken met de scholen. Indien na deze periode onvoldoende verbeteringen waren
doorgevoerd, vond de mededeling in de zin van art. 14 Wot plaats. Dan was sprake van
de mededeling in de zin van art. 10a lid 4 Wpo en kon, indien ook werd voldaan aan art.
10a lid 2 Wpo, de minister een bekostigingssanctie treffen omdat niet aan de deugdelijk-
heidseis van art. 10 Wpo werd voldaan.125

In dit verband verdient opmerking dat door dit stelsel het karakter van de indicatoren
in de toezichtskaders van de inspectie, voor zover deze relevant waren voor de vraag of
een school “zeer zwak” is, werd veranderd. Op zichzelf beschouwd kon het niet voldoen
aan deze indicatoren immers niet leiden tot gevolgen voor de bekostiging van een school.
Het waren, anders gezegd, geen deugdelijkheidseisen in de zin van het vijfde lid van art.
23 Grondwet. Door art. 10a Wpo, kon het niet voldoen aan bepaalde indicatoren (in
combinatiemet onvoldoende leerresultaten en eenmislukt verbetertraject) echterwél leiden
tot een bekostigingssanctie. Hoewel ze oorspronkelijk niet zo waren bedoeld, waren deze
indicatoren daarmee (onderdeel van) deugdelijkheidseisen geworden. Ook de Raad van
State was deze mening toegedaan:

122 Art. 11 lid 4 Wot.
123 Toezichtkader PO-VO 2012, p. 36.
124 Kamerstukken II 2010-2011, 31 293 en 31 298, nr. 86, p. 2.
125 Huisman 2013, p. 8. Zie in dit verband ook de brochure “Toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen. Zo

werkt het.”, te raadplegen via http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents
+algemeen/2015/nieuwe-brochure-toezicht-op-zwakke-en-zeer-zwakke-scholen_2015.pdf (geraadpleegd
op 10 mei 2016).
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“Op grond van art. 23 van de Grondwet dienen bekostigingsvoorwaarden bij
of krachtens de wet gesteld te worden. Dit geldt te meer wanneer het niet vol-
doen aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven leidt tot een zo ingrijpende maatregel
als de beëindiging van de bekostiging. Gelet hierop zouden de normindicatoren,
voor zover zij althans criteria vormen voor het inspectieoordeel dat sprake is
van ernstig of langdurig tekortschietend onderwijs en daarmee ten grondslag
liggen aan een mogelijke bekostigingsmaatregel, een formeel-wettelijke basis
moeten hebben. Die wettelijke basis zou bij voorkeur in de WPO moeten
worden opgenomen. De normindicatoren zelf zouden moeten worden vastge-
steld op het niveau van een algemenemaatregel van bestuur,met inachtneming
van de vrijheid van richting, de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende
de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers.”126

De regering deelde deze opvatting niet. Haar standpunt was dat een bekostigingssanctie
niet plaatsvindt op grond van de indicatoren, maar op grond van de onvoldoende leerre-
sultaten én het feit dat de onderwijsinspectie er geen vertrouwen in heeft dat deze leerre-
sultaten zullen bijtrekken.127 Die stelling lijkt mij onverdedigbaar. Voorwaarde voor het
treffen van een bekostigingssanctie was een mededeling waarin staat dat de school zich
onvoldoende heeft verbeterd. Die mededeling kon alleen plaatsvinden indien de school
als zeer zwak was beoordeeld aan de hand van de normindicatoren, en indien na het
doorlopen van het verbetertraject dat oordeel – gebaseerd op wederom de normindicato-
ren – niet was veranderd.128 De scores ten aanzien van de indicatoren waren dus van
bepalende invloed op de vraag of een dergelijke mededeling moest worden gedaan en dus
of een bekostigingssanctie kon worden getroffen. Zij waren daarmee onderdeel van de
deugdelijkheidseis zoals vervat in art. 10 (oud) Wpo jo. art. 10a (oud) Wpo geworden.

Voor het voortgezet onderwijs gold een vergelijkbaar stelsel op grond van art. 23a1
(oud) Wvo. Ook daarin was sprake van cumulatieve vereisten van onvoldoende leerresul-
taten, en ernstig of langdurig tekortschieten van de leerresultaten. Onder onvoldoende
leerresultaten werd verstaan het geval waarin “de gemiddelde eindexamenresultaten en
het doorstroomrendement, gemeten over een periode van 3 schooljaren, (…) onder de
normering liggen die daarvoor geldt in vergelijking tot die leerresultaten over diezelfde
schooljaren van dezelfde schoolsoorten of dezelfde leerwegen met een vergelijkbaar leer-
lingenbestand”. Het ernstig of langdurig tekortschieten van de leerresultaten moest blijken
uit de eerdergenoemde mededeling van de inspectie in de zin van art. 14 (oud) Wot.

126 Kamerstukken II 2013-2014, 33 796, nr. 4, p. 2 en p. 4.
127 Kamerstukken II 2013-2014, 33 796, nr. 4, p. 5.
128 Toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen, te raadplegen via http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/

content/assets/Actueel_publicaties/2011/Toezicht+op+zwakke+en+zeer+zwakke+scholen+-+zo+werkt+
het.pdf.
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Met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht is het bovenstaande stelsel
ingrijpend gewijzigd. In art. 10 Wpo wordt de zorgplicht van het bevoegd gezag voor de
kwaliteit van het onderwijs geregeld. Daaronder wordt verstaan: in elk geval het naleven
van de bij of krachtens de Wpo gegeven voorschriften (kwaliteit is dus méér dan deugde-
lijkheid129) en het uitvoeren van het in het schoolplan opgenomen stelsel van kwaliteitszorg
(art. 12, vierde lid Wpo).

In art. 10a Wpo is bepaald wanneer in ieder geval niet is voldaan aan de zorgplicht van
art. 10 Wpo. Dat is het geval wanneer de kwaliteit van het onderwijs “zeer zwak” is (eerste
lid). De wetgever – dus niet meer de inspectie – geeft daaraan een andere invulling dan
voorheen. Er gelden op grond van het art. 10 lid 1Wpo twee cumulatieve vereisten: ernstig
en130 langdurig tekortschieten van de leerresultaten, en van een in verband daarmee
tekortschieten van een of meer bij of krachtens de Wpo gegeven voorschriften. Dit ernstig
en langdurig tekortschieten van de leerresultaten wordt gedefinieerd in het tweede lid. Op
basis hiervan geldt nog steeds dezelfde relatieve norm als voorheen, waarbij de wijze van
normeren, meten, en beoordelen van de leerresultaten bij amvb wordt vastgesteld op basis
van het vijfde lid. Ook de al besproken, enigszins raadselachtige verwijzing naar “onvol-
doende leerresultaten als bedoeld in het eerste lid” blijft gehandhaafd. De grootste veran-
dering bestaat dus in het feit dat de vraag of deze deugdelijkheidseis wordt nageleefd niet
meer mede afhankelijk is van de naleving van zelfstandig door de inspectie vast te stellen
normindicatoren. Vereist is nu dat het niet naleven van een andere deugdelijkheidseis in
verband staat met de tekortschietende leerresultaten. Gedacht kan worden aan deugdelijk-
heidseisen met betrekking tot “de bevoegdheidseisen en de bekwaamheidsdossiers, de
zorgplicht voor de sociale veiligheid, de bepalingen over de uitgangspunten en de inhoud
van het onderwijs, de bepalingen over de eindtoets/examens en de eindopbrengsten, de
bepalingen over de leerlingenzorg en het ontwikkelingsperspectiefplan, de regels over het
onderwijskundig rapport en het schooladvies”.131 De genoemde normindicatoren zijn dan
ook niet meer via art. 10a Wpo aan te merken als (onderdeel van) deugdelijkheidseisen,
die om die reden eigenlijk in de wet dienden te zijn neergelegd. Een belangrijk bezwaar

129 In het oorspronkelijke wetsvoorstel (Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 2 en nr. 6) werd kwaliteit nog
gedefinieerd als enkel het naleven van dewettelijke voorschriften. Die definitie leidde tot spraakverwarring.
Het was niet de bedoelingwas van de indieners van het voorstel omde verantwoordelijkheid van de scholen
te beperken tot naleving van dewet. Omdie redenwerd, ook in het oorspronkelijke voorstel, de stimulerende
taak van de inspectie gehandhaafd. De indieners bedoelden slechts het kwaliteitsbegrip af te stemmen op
het grondwettelijk begrippenkader door de omvang van dit begrip te beperken tot de deugdelijkheidseisen.
Daarmee werd evenwel niet aangesloten op de maatschappelijke betekenis van kwaliteit. Dientengevolge
werd het kwaliteitsbegrip uitgebreid naar “ten minste” de naleving van wettelijke voorschriften. Praktische
betekenis lijkt dat evenwel niet te hebben, aangezien het nalevingstoezicht van de inspectie zich beperkt tot
de wettelijke deugdelijkheidseisen. Zie hieromtrent Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 11, p. 2 en 4
(nota naar aanleiding van het verslag) en nr. 12, p. 14-15 (eerste nota van wijziging).

130 In de oude bepaling stond “of”.
131 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 14, p. 4.
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tegen het oude art. 10a Wpo (zie het citaat van de Raad van State hierboven) is daarmee
weggenomen.

Art. 23a en art. 23a1 Wvo zijn op soortgelijke wijze gewijzigd.

Wat de wijze van totstandkoming van deze maatstaven betreft kan het volgende worden
opgemerkt.

Art. 10a Wpo en art. 23a1 Wvo zijn vanzelfsprekend vastgesteld door de wetgever. De
wetgever treedt evenwel terug waar het de relatieve norm van het tweede lid betreft. De
wetgever bepaalt dat de uiteindelijke norm die voor een school geldt, gebaseerd moet zijn
op een vergelijking met andere scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand over een
periode van drie jaren. Een school moet dus als het ware in een ranglijst van vergelijkbare
scholen worden geplaatst. Wat vergelijkbare scholen zijn en wanneer de plaats in de
ranglijst als onvoldoendemoet worden beschouwd, zijn kwesties die bij of krachtens amvb
moetenwordenuitgewerkt.132 Deze amvbwordt via een voorhangprocedure (gecontroleerde
delegatie) vastgesteld.133

De inhoud van de norm die voor een school geldt is dus slechts voor een beperkt deel
door de wetgever zelf vastgesteld. Er vindt gecontroleerde delegatie van regelgevende
bevoegdheid plaats: bij of krachtens amvb moet de wijze van meting, normering, en de
beoordeling van de leerresultaten worden vastgelegd. De delegataris wordt daarbij aan
banden gelegd door de wetgever, die immers bepaalt dat de beoordeling van de leerresul-
taten plaatsvindt op basis van een relatieve norm. Hoe die norm wordt bepaald is, als
gezegd, aan de delegataris. De delegataris is echter niet bevoegd om een norm vast te leggen,
waarin geen rekeningwordt gehoudenmet de resultaten van scholenmet een vergelijkbaar
leerlingenbestand als de school waar de norm op van toepassing is. Het relatieve karakter
van de norm is in zoverre gegeven door de wetgever.134 De inhoud van de norm wordt
dientengevolge eerst duidelijk door ofwel de toepassing in een concreet geval, ofwel
doordat de leerresultaten van scholen met een met een vergelijkbaar leerlingenbestand ten
grondslag zijn gelegd aan de inhoud van een vooraf kenbare norm in de lagere regelgeving.
Hierna volgen twee voorbeelden om dit te illustreren.

Op basis van de, per 1 augustus 2016 vervallen, Regeling leerresultaten VO werd het
onderbouwrendement berekend door van elke leerling op een school het verschil te nemen

132 Art. 10a lid 5 Wpo, art. 23a1 lid 4 Wpo.
133 Art. 10a lid 6 Wpo en art. 121 lid 1 Wvo
134 Op dit punt schept de, hierna te bespreken, Regeling leerresultaten VO 2016 (regeling van 12 juli 2016,

Stcrt. 2016, 39322) verwarring. In de toelichting daarbij wordt gesteld dat er “absolute normen” worden
vastgesteld “op basis van de gegevens over studievoortgang en de examenresultaten van leerlingen in de
jaren 2013, 2014 en 2015”. De norm mag dan wel vooraf kenbaar zijn – doordat de regeling harde getallen
noemt – maar dat laat onverlet dat de inhoud van de voor een school geldende norm nog altijd gebaseerd
is op de resultaten van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand. In dat opzicht is de norm nog steeds
relatief te noemen en derhalve in overeenstemming met art. 23a1 Wvo.
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tussen de verwachte onderwijspositie op basis van het basisschooladvies en de werkelijke
positie in het derde jaar. De score werd per schoolgroep (bijvoorbeeld: havo/vwo gecom-
bineerd) vergeleken met andere scholen. Bepaald werd in welk percentiel de onderzochte
school viel. Viel de school in percentiel 1-25, dan was sprake van een onvoldoende score.
Welk resultaat de school moest halen om een voldoende te scoren was derhalve voor een
deel afhankelijk van de normering die uit de amvb en deministeriële regeling voortvloeide,
en voor een deel van de plaats die de school toegekend kreeg door de minister/onderwijs-
inspectie in de ranglijst van vergelijkbare scholen. Op beide terreinen trad de wetgever
terug, ten faveure vande regering/minister als regelstellers en deminister/onderwijsinspectie
bij het opmaken van de ranglijst. Hoewel de wetgever in art. 23a1 Wvo toestaat dat derge-
lijke, pas bij de uitvoering kenbaar wordende normen worden gehanteerd, heeft de
minister er inmiddels voor gekozen omgemiddelden te hanteren die vooraf kenbaar zijn,135

net zoals in het – hierna te bespreken – systeem van de Regeling leerresultaten PO 2014.
In het primair onderwijs wordt niet gewerkt met ranglijsten maar met vooraf kenbare

gemiddelden. In de Regeling leerresultaten PO 2014 (ook inmiddels vervallen136) was bij-
voorbeeld neergelegd welke landelijke gemiddeldes (onder andere CITO-scores) gelden
voor welke leerlingenpopulaties en hoeveel punten een school onder dat gemiddelde mag
liggen. Zie Bijlage A, paragraaf 1.1. Zodoende treedt de wetgever terug ten faveure van de
regering/minister als regelgevers. Aangezien de ministeriële regeling bepaalde welke score
voldoende was, was de volledige inhoud van de norm kenbaar uit de (krachtens delegatie
tot stand gebrachte) regelgeving. Dat is anders in het voorbeeld ten aanzien van het
voortgezet onderwijs: daar is voor de bepaling van de norm nog een nadere uitvoerings-
handeling nodig: het opstellen van de ranglijst op basis van de resultaten die (vergelijkbare)
scholen behaald hebben.

In het Besluit bekostigingWpo en in het InrichtingsbesluitWvo zijn algemene uitgangs-
punten neergelegd voor de wijze van normering, meting en beoordeling van de leerresul-
taten. Zo wordt daarin aangegeven dat de inspectie “objectieve, relatieve normen dient te
hanteren” en dat de grenzen die voor een voldoende of onvoldoende beoordeling dienen
te worden gecorrigeerd voor schoolkenmerken en individuele kenmerken van leerlingen,
met dien verstande dat de correctie in elk geval betrekking heeft op de gewichtenleerlin-
gen.137 Ten aanzien van het voortgezet onderwijs is aangegeven welke indicatoren de
inspectie hanteert bij de beoordeling van de leerresultaten, bijvoorbeeld het percentage
leerlingen met een onvertraagde studievoortgang in de eerste twee leerjaren en de overige
leerjaren, en het gemiddelde cijfer van het centraal examen. De uitwerking van deze uit-

135 Regeling leerresultaten VO 2016, Stcrt. 2016, 39322, p. 8: “in de Regeling leerresultaten VO 2016 worden
de normen vooraf vastgesteld; voorheen werd de norm achteraf vastgesteld, waardoor het oordeel van de
inspectie relatief laat was.”

136 Inmiddels geldt de Regeling leerresultaten PO 2020, waarin ookwordt gewerktmet vooraf kenbare normen.
137 Art. 34.1 BbWpo.
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gangspunten wordt gedelegeerd aan de minister.138 In genoemde amvb’s is ook neergelegd
hoe de systematiek van beoordeling van de leerresultaten gewijzigd moet worden. Dit
geschiedt op voorstel van de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie. Over het
concept dient hij overleg te voeren met daarvoor in aanmerking komende organisaties uit
het onderwijsveld. De minister kan vervolgens beslissen of hij overgaat tot wijziging van
de systematiek, en zo ja, deministeriële regeling aanpassen, of overgaan tot het voorbereiden
van een wetsvoorstel of ontwerp-amvb.139

4.2.3.2 Discussie over de delegatiebeslissing
Over het terugtreden van de wetgever is in de voorbereiding van de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht geen noemenswaardige discussie gevoerd. Bij de
invoering van art. 10a Wpo vond een dergelijke discussie wel plaats. Daarvan volgt een
weergave.140

Bij de voorbereiding van hetwetsvoorstel was deRaad van State kritisch over de relatieve
standaard voor de leerresultaten. In zijn advies behandelt de Raad van State eerst het stelsel
van art. 23 Grondwet en het daarin vervatte legaliteitsbeginsel (zie § 3.4.2). De relatieve
standaarden worden in dat licht beoordeeld. De Raad van State stelt dat sprake moet zijn
van objectieve standaarden die de toegevoegde waarde van het onderwijs op alle scholen
meet.141 De standaard die uiteindelijk in art. 10a Wpo terecht is gekomen, kon volgens de
Raad niet als zodanig worden aangemerkt:

“De in de toelichting genoemde norm van een landelijk gemiddelde kan niet
als zodanigworden gekwalificeerd.Het hanteren van een gemiddelde impliceert
per definitie dat sprake is van een groep die onder en een groep die boven het
gemiddelde valt. Hantering van deze norm leidt er dan ook toe dat een groot
aantal scholen de norm niet zal halen, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs te
wijten is aan de prestatie of kwaliteit van de school. De Raad acht het goed
mogelijk dat een school uitstekend onderwijs verzorgt, maar dat niettemin de
meetbare resultaten niet voldoen aan de objectieve normen, die vermoedelijk
op de zogenoemde ‘output’ van de school betrekking zullen hebben.”142

De regering verweert zich tegen deze kritiek met de stelling dat objectieve standaarden
voor dit soort eisen niet bestaan.143 Verder wijst de regering erop dat het voldoen aan de

138 Art. 34.4 BbWpo en art. 37a IbWvo.
139 Art. 34.5 BbWpo en art. 37b IbWvo.
140 Zie ook Nolen & Huisman 2009, p. 6-7.
141 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 4-5.
142 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 5.
143 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 7.
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voorgestelde deugdelijkheidseis niet slechts afhankelijk is van de relatieve standaard die
gehanteerd wordt. Immers, ook is vereist dat het onderwijs als zeer zwak kan worden
bestempeld, waarvoor nodig is dat niet alleen de resultaten niet in orde zijn, maar ook dat
niet wordt voldaan aan een aantal andere kwaliteitsaspecten (thans gaat het om het niet
voldoen aan deugdelijkheidseisen in combinatie met onvoldoende leerresultaten).
Bovendien wijst de regering erop dat schending van het voorgestelde 10a Wpo/23a1 Wvo
pas in beeld komt als een zeer zwakke school zich bovendien onvoldoende heeft verbeterd.
Het is dus niet zo dat een school die onder het gemiddelde scoort wat leerresultaten betreft,
per definitie ernstig of langdurig tekortschiet in de kwaliteit van het onderwijs.

In zijn advies over het wetsvoorstel merkte de Onderwijsraad op dat “krachtens het
constitutionele recht” naar objectieve, absolute standaarden gestreefd moet worden die
zoveel mogelijk in de wet moeten zijn neergelegd.144 Relatieve standaarden beschouwt de
Onderwijsraad (veelal) als een noodzakelijke tussenstap op deweg naar absolute standaar-
den.Omhet karakter van de standaard als “tussenstap” te formaliseren stelt deOnderwijs-
raad voor een horizonbepaling in dewet op te nemen.145 Wanneer uiteindelijk tot objectieve
standaarden kan worden gekomen, ligt het volgens de Onderwijsraad voor de hand deze
in een (voorhang-)amvb op te nemen, aangezien deze “feitelijk” van aard zijn (bedoeld is
vermoedelijk: technisch van aard) en periodiek bijgesteld moeten worden. In het rapport
van 2012 herhaalt de Onderwijsraad zijn voorkeur voor objectieve standaarden. Slechts
onder bijzondere omstandighedenmoet van de strikte eis van objectiviteit kunnenworden
afgeweken. “Dat moet mogelijk zijn als over de noodzaak en wenselijkheid van de nieuwe
wettelijke regeling ruime consensus bestaat en het ‘gebrek’ in de regeling naar redelijke
verwachting tijdelijk zal zijn.”146 Aan het advies om een horizonbepaling op te nemen is
overigens geen gehoor gegeven.

Naast kritiek op het relatieve karakter van de in te voeren standaard had de Raad van
State nog kritiek op de mate waarin de wetgever de nieuwe deugdelijkheidseis afbakende,
en derhalve dematewaarin de bevoegdheid tot het geven van regels zouworden overgelaten
aan de regering. In het aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel was sprake van een
verstrekkender delegatie dan in het aan de Tweede Kamer toegezonden voorstel:

“De Raad merkt op dat ten minste de hoofdlijnen van deugdelijkheidseisen bij
wet dienen te worden gesteld en zodanig helder geformuleerd dienen te zijn
dat duidelijk is dat de vrijheid van richting en inrichting gewaarborgd blijven
(artikel 23, derde, vijfde en zesde lid, van de Grondwet). Alleen de nadere
inhoudelijke uitwerking van deze eisen kan in een amvb opgenomen worden.

144 Onderwijsraad 2009, p. 17.
145 Zie ook Onderwijsraad 2012, p. 59.
146 Onderwijsraad 2012, p. 59.
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DeRaadwijst hierbij bijvoorbeeld op dewijze waarop in deWPOde onderwijs-
activiteiten en kerndoelen zijn vastgelegd. Dit is temeer van belang nu in dit
wetsvoorstel sprake is van een ingrijpende wijziging en uitbreiding van de
bestaande deugdelijkheidseisen.
De globale weergave van de nieuwe deugdelijkheidseisen in het voorgestelde
art. 10, tweede lid147, en de nadere invulling daarvan bij amvb, acht de Raad,
gezien de ingrijpendheid daarvan, te onbepaald om te garanderen dat deze
verenigbaar zijnmet de grondwettelijke voorwaarden dat deugdelijkheidseisen
niet de vrijheid van richting en inrichting aantasten.
(…)
De Raad acht, voor zover de invoering van de nieuwe deugdelijkheidseisen
wordt voortgezet, het noodzakelijk in het voorstel van wet aan te geven wat
onder ‘voldoende onderwijsopbrengsten’ (…) wordt verstaan, door in de wet
vast te leggen op welke terreinen (onderwijsactiviteiten, vakken) deze inhoude-
lijke eisen worden gesteld en op welke wijze zij worden gemeten.”148

De regering heeft hierop gereageerd door “de elementen die invulling geven aan het begrip
‘leerresultaten’ (als minimumeis voor kwaliteit) in het wetsvoorstel op te nemen (…). De
verdere uitwerking, zoals de wijze waarop de leerresultaten worden gewaardeerd, zal bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur worden geregeld.”149 Dat is niet geheel in
overeenstemming met hetgeen de Raad van State voor ogen had: hij merkte immers op
dat ook de wijze van meten in de wet diende te worden vastgelegd.

De Raad van State had ook kritiek op het feit dat het oordeel “zeer zwak” tot onderdeel
van de deugdelijkheidseis werd gemaakt. De indicatoren die voor dat oordeel relevant
waren, veranderdendaardoor vankarakter: zij werden (onderdeel van) deugdelijkheidseisen.
Ook in de voorbereiding van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur kwam die kritiek naar
voren, maar de regering heeft daar niet op gereageerd.150 Inmiddels is dit punt niet meer
relevant, nu met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht de vraag of een
school voldoet aan door de inspectie vastgestelde, niet tot deugdelijkheidseisen te herleiden,

147 DeRaad van State omschrijft die bepaling aldus: “Het voorgestelde artikel 10WPOomschrijft de zorgplicht
goed onderwijs als het leveren van voldoende onderwijsopbrengsten en een goed functionerende kwaliteits-
zorg voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de school. Volgens het voorgestelde
artikel 10, derde lid, WPO worden bij algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere regels gesteld met
betrekking tot het niveau van de onderwijsopbrengsten en van de kwaliteitszorg.” Zie Kamerstukken II
2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.

148 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6. Door een heldere formulering van deugdelijkheidseisen in
dewet kan immersworden gegarandeerd dat er geen strijd ontstaatmet de vrijheid van richting en inrichting,
zo is de gedachte. Zie ook Onderwijsraad 2002, p. 22, Onderwijsraad 2012, p. 58.

149 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 8.
150 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.
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indicatoren niet meer relevant is voor de vraag of sprake is van ernstig en langdurig
tekortschieten van de onderwijskwaliteit. De indicatoren werken derhalve niet meer als
(onderdeel van) deugdelijkheidseisen.

In de Eerste enTweedeKamerwerd nagenoeg geen debat gevoerd over legaliteitskwes-
ties ten aanzien van de regeling van de minimumleerresultaten. Het debat spitste zich
vooral toe op de vraag in hoeverre de voorgestelde regeling in strijd zou komen met de
vrijheid van onderwijs. Her en derwerdenwel enige vragenmet betrekking tot de legaliteit
gesteld. Zo werd gevraagd naar de redenen om te kiezen voor vaststelling van de normen
bij amvb en ministeriële regeling.151 De regering stelde dienaangaande dat de amvb dient
om hoofdelementen uit de wet uit te werken “met name op het punt van correcties van de
berekeningen van de inspectie teneinde de scholen vergelijkbaar te maken en de procedure
die wordt gevolgd om te komen tot aanpassing van de wijze van beoordeling van de leer-
resultaten”, en dat deministeriële regelingen de gedetailleerde, technische (nadere) uitwer-
king zullen gaan bevatten.152 Dit betrof overigens een herhaling van hetgeen in de memorie
van toelichting was opgemerkt. In de memorie van toelichting werd daarbij aangegeven
dat flexibiliteit reden oplevert om tot delegatie over te gaan, nu de normeringssystematiek
regelmatig onderhoud zou behoeven. Gewezen werd op bijvoorbeeld de noodzaak om de
systematiek ten aanzien van beoordeling van scholen die zich baseren op deCito-eindtoets,
jaarlijks aan te vullen met resultaten van het laatst bekend toetsjaar.153

Ookwerd gevraagd hoe het voorstel waarborgt dat voldoende terughoudendheidwordt
betracht ten aanzien van het regelen van het “hoe” van het onderwijs.154 Terecht beant-
woordde de regering die vraag door erop te wijzen dat de invoering van de minimumleer-
resultaten juist alleen het “wat” betreft. Hoe tot de leerresultaten wordt gekomen wordt
niet beoordeeld.155 Het gaat hier dus om doelvoorschriften, hetgeen reden was voor de
regering om erop te wijzen dat geen sprake is van een forse inperking van de onderwijsvrij-
heid.156

4.2.3.3 Analyse
Het volgende kan over de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen van de hier besproken
delegatiebeslissingworden gezegd.Wat de aard van dematerie betreft: onderwijsresultaten
zijn uiteraard een kwestie van de inrichting van het onderwijs (de tweede laag). Het betreft
echter niet, anders dan bij bijvoorbeeld de kerndoelen, de bevoegdheid tot het stellen van
voorschriften met betrekking tot de vormgeving van de inhoud van het onderwijs. Het

151 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 8, p. 12. Zie ook p. 8.
152 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 9, p. 28.
153 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 9-10.
154 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 8, p. 10.
155 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 9, p. 23.
156 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 9, p. 48.
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gaat om een speciaal type voorschriften: kwantitatieve doelvoorschriften die voorschrijven
welke resultatenmet het onderwijs behaaldmoetenworden. Anders gezegd: de taakstelling
van de scholen verandert niet door de eis van minimumleerresultaten. Dit is reden om het
gewicht van de hier aan de orde zijnde bevoegdheid op basis van de aard van de bevoegdheid
en het type voorschriften beperkter op te vatten.157

Voor de omvang van de bevoegdheid geldt dat de keuze van de wetgever voor een rela-
tieve norm het gewicht verder reduceert. Immers, door voor te schrijven dat de te hanteren
norm altijd gebaseerdmoet zijn op resultaten van scholenmet een vergelijkbaar leerlingen-
bestand, voorkomt de wetgever dat de regering en de minister een absurd hoge eis voor-
schrijven, waar scholen nauwelijks aan kunnen voldoen. Anders dan de Raad van State
veronderstelde, leidt het stellen van de norm als bedoeld in art. 10a Wpo en art. 23a Wvo
er niet automatisch toe dat er altijd een groep scholen zal zijn die niet aan de norm kunnen
voldoen. Er is immers pas sprake van een zeer zwakke school indien de leerresultaten
gedurende drie jaren tekortschieten én aan andere,met dat tekortschieten samenhangende
(deugdelijkheids)eisen niet is voldaan. Die nadere afbakening leidt ook tot een beperkter
gewicht van de gedelegeerde bevoegdheid. Immers, wordt er niet voldaan aan deminimum-
leerresultaten zoals die door de minister worden geëist, dan betekent dat nog geenszins
dat de school niet aan de hier besproken deugdelijkheidseis voldoet. Daar kan direct
tegenover worden gesteld dat de wet niet méér afbakening biedt dan dat: de wijze van
normering, beoordeling, en meting van de leerresultaten wordt geheel overgelaten aan bij
of krachtens een amvb te stellen regels.

Over de consequenties van het niet voldoen aan deze kwaliteitseis kan het volgende
worden opgemerkt: overtreding van deze deugdelijkheidseis kan leiden tot bekostigings-
sancties en tot openbaarmaking in een inspectierapport.

De persoon van de delegataris is in eerste instantie de regering. Subdelegatie wordt
toegestaan, hetgeen ook in ruime mate is gebeurd, namelijk aan de minister. Door de
(beperkte) wijze waarop de bevoegdheid door de wetgever is ingekaderd, is mogelijk
gemaakt dat de inhoud van de norm eerst duidelijk wordt door toepassing van de regel in
een concreet geval, zoals voorheen het geval was in de Regeling leerresultaten VO.

Compensatie vindt plaats in de vorm van de gecontroleerde wijze van delegatie.
Bovendien is in de hierboven behandelde amvb’s geregeld dat wijzigingen van het stelsel
dienen te geschieden na overleg met het onderwijsveld. Laatstgenoemde wijze van com-
pensatie is evenwel niet gegarandeerd door de wetgever, zodat deze in het navolgende
buiten beschouwing zal worden gelaten.

157 De regering merkte dit ook al op, maar beriep zich alleen op het doelvoorschrift-karakter van de te stellen
eisen.
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Wat de rechtvaardiging betreft kan worden gewezen op twee belangen: dat van de doelma-
tigheid en dat van de flexibiliteit. Een belangrijk deel van de vast te stellen normering, de
wijze vanmeten en van beoordelen is behoorlijk technisch van aard, zoals opgemerkt door
de regering (die het doelmatigheidsbelang daarbij niet expliciet noemt). Een blik in de
hierboven genoemde ministeriële regelingen bewijst dat al. Vaststelling daarvan door de
wetgever is problematisch in het licht van doelmatigheidsoverwegingen. Bovendien vereisen
dergelijke regelingen steeds bijstelling, bijvoorbeeld om periodiek de normering aan te
passen aan resultaten van scholen. Daarmee is ook flexibiliteit een overweging voor dele-
gatie.158

Een apart punt dat ten aanzien van de rechtvaardigingen bespreking behoeft betreft
de terugtred van dewetgever door een relatieve norm voor te schrijven. Door de principiële
keuze voor een relatieve norm, is het eigenlijk onmogelijk om in de wet al veel informatie
over de inhoud daarvan te geven. Een relatieve norm varieert immers, de inhoud ervan is
afhankelijk van de tijdperiode waarin gemeten wordt en de resultaten van scholen. Om
die inhoud te vinden zal, zoals hierboven al werd opgemerkt, derhalve moeten worden
gewerkt met het opstellen van ranglijsten (zoals voorheen in de Regeling leerresultaten
VO gebeurde) of het periodiek invulling geven aan de norm op basis van leerresultaten
van voorgaande jaren (zoals thans in de Regeling leerresultaten VO 2016 gebeurt). In
theorie is het mogelijk dat een dergelijke invulling bij wet geschiedt, maar in de praktijk
ligt dat niet voor de hand omdat belangen van flexibiliteit en doelmatigheid zich daartegen
verzetten. De keuze voor het stellen van dit type norm levert derhalve automatisch een
rechtvaardiging op: het is nagenoeg onmogelijk en dus ondoelmatig en te weinig flexibel
om de wetgever de norm te laten vaststellen. Dat mag een tamelijk dwingende rechtvaar-
diging lijken, maar nog altijd geldt de mate van inbreuk die de delegatiebeslissing maakt
op legaliteitsbelangen zodanig kan zijn dat deze terugtred van de wetgever, vanuit het
oogpunt van het legaliteitsbeginsel159, niet is toegestaan. Zou men er bijvoorbeeld voor
willen kiezen een deugdelijkheidseis te introduceren die inhoudt dat daaraan niet is voldaan

158 Zie ook het Besluit van 1 juli 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit
W.V.O. houdende vaststelling van de wijze van meting en beoordeling van leerresultaten, Stb. 2010, nr.
281, p. 15.

159 Men dient daarbij te bedenken dat kritiek op het stellen van dergelijke type normen ook kanworden gestoeld
op strijd met de vrijheid van onderwijs. Het gaat dan om een afweging tussen de vrijheid van onderwijs en
het belang dat deze normen beogen te dienen. Dat is echter wat anders dan de redenering dat het stellen
van een dergelijke relatieve norm ertoe leidt dat de wet onvoldoende normstelling bevat. Die redenering is
gebaseerd op het in artikel 23 Grondwet neergelegde legaliteitsbeginsel en dient gebaseerd te zijn op een
afweging tussen demate waarin de delegatiebeslissing inbreukmaakt op legaliteitsbelangen en de rechtvaar-
diging daarvoor anderzijds. Die afweging vindt met name plaats op basis van een inschatting van het de
mate van inbreuk – de rechtvaardiging is immers gegeven. Als die inbreuk als zeer groot moet worden
beschouwd, kan de onmogelijkheid omdenormniet bij de uitvoering vorm te laten krijgen, niet als voldoende
rechtvaardiging voor de terugtred van de wetgever worden beschouwd. Alleen een nadere afbakening van
de bevoegdheid kan dan uitkomst bieden.
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indien de leerresultaten onder een bepaalde grens liggen – zonder enige afbakening zoals
die wel is aangebracht in art. 10a Wpo en 23a Wvo (dat de leerresultaten gedurende drie
jaar tekort moeten schieten en dat in relatie daarmee ook aan andere deugdelijkheidseisen
niet is voldaan) – dan is veel minder goed voorstelbaar dat genoemde grens door de
minister wordt vastgesteld. Het gewicht van de bevoegdheid is dan zodanig groot, dat
verlangd mag worden dat de wetgever die grens zélf volledig bepaalt.160

Hoemoet dit alles worden gewogen?Gezien de aard (geen voorschriften omtrent de inhoud
van het onderwijs)161 en omvang van de bevoegdheid (ingekaderd door het gegeven dat
slechts sprake is van “zeer zwak” onderwijs indien de leerresultaten gepaard gaan met
overtreding van andere deugdelijkheidseisen), alsook het gegeven dat het hier gaat om
kwantitatieve doelvoorschriften, kan demate van inbreuk op legaliteitsbelangen als beperkt
worden opgevat. Gezien het hoogst technische karakter van de te stellen regels en de
noodzaak ze periodiek te wijzigen doen kan delegatie op grond van doelmatigheids- en
flexibiliteitsoverwegingen dan ook gebillijkt worden. Een ministeriële regeling komt tege-
moet aan deze behoeften. Een amvb isminder geschikt,met name vanwege het detailniveau
vande regeling.Doelmatigheidsoverwegingen verzetten zich tegen delegatie aan de regering.

Toch is er op een aantal punten wel kritiek mogelijk. De wetgever heeft het mogelijk
gemaakt om normen te hanteren waarvan pas bij de toepassing ervan duidelijk is wat de
inhoud daarvan is. Daarmee vindt (materieel gezien) delegatie naar uitvoeringsniveau
plaats. Daarvoor dient een rechtvaardiging te worden gevonden.162 Mijns inziens bestaat
die niet. Het is immers ook mogelijk gebleken om relatieve, vooraf kenbare normen te
hanteren (zie hiervoor, § 4.2.3.1). Door niet in de wet te bepalen dat alleen vooraf kenbare
normen gehanteerd mogen worden, heeft de wetgever een legaliteitsprobleem gecreëerd,
dat afbreuk doet aan de waarden van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat de minister
inmiddels niet meer werkt met pas bij toepassing duidelijke normen,163 doet niet aan dit
bezwaar af. Dewetgever heeft hetmogelijk gemaakt datmet dit type normenwordt gewerkt
en daarmee heeft hij een (te) groot deel van zijn bevoegdheid afgestaan aan een lagere
instantie, die zelfstandig kan bepalen of van die bevoegdheid wordt gebruikgemaakt. De
wetgever is derhalve te ver teruggetreden door in de wet op dit punt te weinig afbakening
te bieden.

160 Nogmaals: een betoog dat een dergelijk stelsel in strijd komt met de vrijheid van onderwijs is denkbaar.
161 Al kan worden opgemerkt dat de in de hier besproken regels ertoe leiden dat het onderwijs zich meer zal

richten op Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, en dus minder op andere vakken. Die keuze is echter
door de wetgever gemaakt en heeft dus geen consequenties voor de mate waarin de delegatiebeslissing
inbreuk maakt op legaliteitsbelangen.

162 In het bestuursrecht geschiedt dit type terugtred van de wetgever uiteraard veelvuldig, wanneer gebruik
wordt gemaakt van vage normen. Vage normen zijn vaak nodig vanuit flexibiliteits- of individualiserings-
overwegingen. Vgl. Klap 1994, p. 69.

163 Zie de hierboven aangehaalde toelichting bij de Regeling leerresultaten VO 2016.
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Daarnaast is kritiek mogelijk op de afbakening die de wet biedt ten aanzien van de
normering, beoordeling, en meting van de leerresultaten. De hiervoor geldende uitgangs-
punten zijn als gezegd neergelegd in art. 34.1 BbWpo en in art. 37 IbWvo. Aangezien het
hier gaat om uitgangspunten – bijvoorbeeld: wat voor type normen worden gebruikt, naar
welke indicatoren wordt gekeken – kan gesteld worden dat dit deel van de overgedragen
bevoegdheid van tamelijk groot gewicht is. Tegelijkertijd lijkt er geen rechtvaardiging te
bestaan voor de vaststelling daarvan bij amvb, juist omdat het om uitgangspunten gaat.
Het gaat niet om zeer gedetailleerde, zeer technische regels, die frequente wijziging
behoeven. Belangen van flexibiliteit of doelmatigheid doen zich dus slechts in zeer beperkte
mate voor. Het gegeven dat vaststelling van deze uitgangspunten krachtens gecontroleerde
delegatie geschieden is, nu het hier niet gaat om een grensgeval, dan ook onvoldoende
compensatie. Het voorgaande sluit aan bij door de wetgever niet ter harte genomen kritiek
van de Raad van State, die immers opmerkte dat in de wet diende te worden vastgelegd
“opwelke terreinen (onderwijsactiviteiten, vakken) deze inhoudelijke eisenworden gesteld
en op welke wijze zij worden gemeten” [mijn cursivering].164

De regeling aangaandehet ernstig en langdurig tekortschieten kan gezienhet voorgaande
in hoge mate de toets der kritiek doorstaan. Wel bevat de wet op een aantal punten te
weinig afbakening, waardoor de gedelegeerde bevoegdheid van te groot gewicht is terwijl
onvoldoende rechtvaardiging bestaat. Dat geldt voor de mogelijkheid om normen vast te
stellenwaarvan de inhoudniet vooraf kenbaar is en voor de uitgangspunten van het systeem
van meting, normering, en beoordeling van de leerresultaten.

Naast deze kritiek geldt ook hier dat als conclusie kan worden gegeven dat de discussie
over legaliteit weliswaar plaatsvindt, maar dat deze niet gestructureerd wordt gevoerd. De
meeste factoren die van invloed zijn op de mate van inbreuk die de delegatiebeslissing
heeft op legaliteitsbelangen komen in de wetsgeschiedenis wel aan de orde, maar het is
niet zo dat over die factoren een standpunt wordt ingenomen bij de indiening van het
wetsvoorstel. Dat gebeurt pas nadat dat opportuun blijkt, dus wanneer er kritiek vanuit
bijvoorbeeld de Raad van State klinkt.

4.2.4 Experimenteerbepalingen

4.2.4.1 Inhoud en procedure
Art. 1.7a Whw is het prototype van de experimenteerbepaling in de onderwijswetgeving.
De wetgeving voor andere sectoren kent nagenoeg identieke bepalingen, maar is later tot
stand gebracht.Omdat dat niet veel zou toevoegen,wordt hieronder dan ookniet zelfstandig

164 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 6.
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ingegaan op die bepalingen. Wel zijn de hierna bereikte conclusies daarop ook van toepas-
sing.

Op grond van art. 1.7a Whw, kan bij amvb worden afgeweken van een groot aantal bepa-
lingen van de Whw.165 Deze afwijking kan slechts bij wijze van experiment geschieden met
het oog op de verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid, of doelmatigheid van het
hoger onderwijs. In de amvb moet in ieder geval worden bepaald: het doel van het experi-
ment, op welke wijze van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde hoofdstukken,
titels of paragrafen wordt afgeweken, de duur van het experiment, en op welke wijze en
aan de hand van welke criteria de met het experiment beoogde effecten worden geëvalu-
eerd.166 Over de uitvoering van het experiment kunnen bij ministeriële regeling regels
worden gesteld.167 Een experiment duurt in beginsel ten hoogste zes jaar.168 Drie maanden
voor het einde van de werkingsduur van de amvb169 stuurt de minister een verslag over de
doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk, evenals een standpunt
over de voortzetting van hetgeen in de amvb is vastgelegd, anders dan als experiment.170

Op grond van art. 1.7a, tweede lid Whw geldt een voorhangprocedure. Er is dus sprake
van gecontroleerde delegatie.

Om een indruk te geven van het type experimenten dat op basis van deze bepaling kan
plaatsvinden, wordt hieronder de prestatiebekostiging besproken. Het experiment presta-
tiebekostiging, dat eind 2017 afliep, heeft geleid tot de invoering van de kwaliteitsbekosti-
ging, die in § 4.2.5 wordt besproken. Het navolgende is ook in dat verband relevant.

In het experiment konden instellingen voor hoger onderwijs door middel van de
indiening van een plan bij de minister extra bekostiging krijgen, die bovenop de reguliere
bekostiging kwam.De grondslag voor deze prestatiebekostigingwas te vinden in het Besluit
experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs171 (hierna: “Besluit prestatiebekostiging”).

Het budget voor de prestatiebekostiging bestond uit 7% van het onderwijsdeel van de
hoger onderwijsbekostiging. 5 procentpunten daarvanwaren bestemd voor het verbeteren
van de onderwijskwaliteit en studiesucces (hierna kortheidshalve: onderwijskwaliteit). Er
was een apart, selectief budget van 2 procentpunten voor profilering en zwaartepuntvor-

165 Te weten de bepalingen in titel 2 van hoofdstuk 2, hoofdstuk 5a, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, titel 2 van
hoofdstuk 9, titel 3 van hoofdstuk 10, en paragraaf 4 van hoofdstuk 11.

166 Art. 1.7a lid 2 Whw.
167 Art. 1.7a lid 3 Whw.
168 Art. 1.7a lid 4 Whw.
169 Een nogal vreemde bepaling: dient de minister exact drie maanden in acht te nemen?
170 Art. 1.7a lid 5 Whw.
171 Besluit van 31 oktober 2012, Stb. 2012, 534. Het besluit is vervallen per 1 januari 2018.

158

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



ming.172 Selectieve toekenning wil zeggen dat betere plannen relatief meer geld krijgen.173

Voor het budget voor onderwijskwaliteit gold zoiets niet: indien een instelling daarop
aanspraak kon maken, kreeg zij conform de ook voor de reguliere bekostiging geldende
verdeelsleutel bekostiging toegekend.174 Een instelling kon dus naar twee aparte “potten”
meedingen. Toekenning van de bekostiging voor onderwijskwaliteit hoefde dan ook nog
niet te betekenen dat ook bekostiging uit het selectieve budget werd verkregen.

Om prestatiebekostiging te krijgen, dienden instellingen als gezegd een plan bij de
minister in te dienen. Daarin gaven zij aan hoe zij op een drietal aspecten hun prestaties
zullen verhogen. Deze aspecten waren: onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en
zwaartepuntvorming, en valorisatie.175 Onderwijskwaliteit en studiesucces werden gedefi-
nieerd als kwaliteit en excellentie, studiesucces, en maatregelen met betrekking tot onder-
wijsintensiteit, docentkwaliteit, en indirecte kosten bij een instelling, zie art. 1 aanhef,
onder h Besluit prestatiebekostiging. Profilering en zwaartepuntvorming werden gedefini-
eerd als versterking van de zwaartepunten in het onderzoeks- en onderwijsbeleid van een
instelling en differentiatie van het onderwijsaanbod van een instelling naar niveau, inhoud
en vorm van het onderwijs (art. 1 aanhef, onder i Besluit prestatiebekostiging). Valorisatie
is het proces vanwaardecreatie uit kennis binnen een instelling in verbandmet economische
enmaatschappelijke benutting van die kennis (art. 1 aanhef, onder j Besluit prestatiebekos-
tiging). Voor het bepalen van de beoogde prestaties dienden de instellingen in ieder geval
gebruik te maken van de indicatoren die in bijlage 2 van het Besluit prestatiebekostiging
waren opgenomen. Die indicatoren – bijvoorbeeld de deelname van studenten aan excel-
lentietrajecten, de uitval van studenten, het aandeel docenten met een basiskwalificatie
onderwijs – waren derhalve richtinggevend voor de te maken plannen.

De plannen van de instellingen werden als volgt beoordeeld. Voor het deel onderwijs-
kwaliteit vond toekenning plaats indien de minister van oordeel was dat de plannen vol-
doende ambitieus en realistisch waren en indien zij voldoende aansloten bij de gewenste
ontwikkelingen op stelselniveau (art. 9 lid 2 Besluit prestatiebekostiging). In het beoorde-
lingskader, neergelegd in een bijlage bij het Besluit prestatiebekostiging, werden deze cri-
teria verder uitgewerkt enwerd aangegevenwanneer daaraanwerd voldaan,waarbij gebruik
werd gemaakt van scores op een schaal van 1 tot 5.

Door middel van bovenstaande werkwijze waren instellingen tot op zekere hoogte
autonoombij het bepalen van de op hen van toepassing zijnde normen.Die normenwaren
immers neergelegd in hun eigen plannen. Desalniettemin werd er van overheidswege ook

172 Stb. 2012, 534, p. 30.
173 Stb. 2012, 534, p. 32. Zie ook art. 10 lid 5 Besluit prestatiebekostiging.
174 Art. 10 lid 2 Besluit prestatiebekostiging.
175 Art. 2 en art. 8 Besluit prestatiebekostiging.
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gestuurd op de inhoud van die plannen, door middel van de lijst van indicatoren en de
beoordelingssystematiek van de plannen.

Indien de bekostiging werd toegekend, legde de instelling jaarlijks verantwoording af
over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Indien de plannen in onvoldoende
mate gerealiseerdwaren, had dat gevolgen voor de verstrekking van bekostiging in toekom-
stige tijdvakken, maar dus niet voor reeds verstreken tijdvakken.176

Het experiment is succesvol bevonden en is inmiddels omgezet in reguliere regelgeving
met een nieuwe naam: kwaliteitsbekostiging. Zie daarover § 4.2.5.

4.2.4.2 Discussie over de delegatiebeslissing
Bij de behandeling van deWet versterking besturing, waarmee art. 1.7aWhw is ingevoerd,
noch bij de behandeling van het ingetrokken wetsvoorstel WHOO177 (waarin een op art.
1.7aWhwgelijkende bepalingwas opgenomen) is veel noemenswaardige discussie gevoerd
over legaliteitskwesties.

In de nota naar aanleiding verslag wordt gewezen op de aanwezigheid van een aantal
waarborgen. Een experiment kan slechts plaatsvinden nadat dat mogelijk is gemaakt bij
amvb, waarin het doel van het experiment moet worden vermeld en een motivering voor
de afwijking van de wet moet worden gegeven. Daarnaast geldt een voorhangprocedure.
Betrokkenheid van de politiek (“regering, Staten-Generaal”) is aldus, net als de rechtsze-
kerheid, verzekerd. Gewezen wordt verder nog op de noodzaak van de experimenteerbe-
paling. Deze biedt “ruimte tot innoveren, flexibel inspelen op veranderingen en het ‘uit-
testen’ van nieuw beleid voordat dat integraal wordt ingevoerd.”178

In de Eerste Kamer werd nog wel gevraagd of een afwijking van de wet niet ook bij wet
zou moeten geschieden.179 Van de zijde van de regering werd in antwoord daarop gewezen
op de al eerder genoemde waarborgen en op het tijdelijke karakter van het experiment.180

Bij de behandeling van het voorstel dat leidde tot invoering van een experimenteerbe-
paling in de andere sectorwetten werd iets meer aandacht besteed aan legaliteitskwesties.
In de memorie van toelichting werd gewezen op de noodzaak om sneller en eenvoudiger
innovaties en experimenten te bewerkstelligen.181 Door de invoering van de experimenteer-
bepaling hoefde nietmeer voor ieder experiment een aparte wet te worden gemaakt. Aldus
werden slagvaardigheid en doelmatigheid als rechtvaardiging opgevoerd. Verder werd
vanuit deTweedeKamer de vraag gesteldwat onder de begrippen kwaliteit, toegankelijkheid

176 Art. 2 en art. 8 Besluit prestatiebekostiging.
177 Wetsvoorstel Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, Kamerstukken II 2005-2006, 30 588, nr. 2.
178 Zie voor dit alles Kamerstukken II 2008-2009, 31828, nr. 7, p. 70-71. Zie ook de memorie van toelichting,

nr. 3, p. 42.
179 Kamerstukken I 2009-2010, 31 821, nr. B, p. 10.
180 Kamerstukken I 2009-2010, 31 821, nr. C, p. 26.
181 Kamerstukken II 2011-2012, 33 116, nr. 3, p. 3.
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en doelmatigheid diende te worden verstaan, waarmee de reikwijdte van de bepaling ter
discussie werd gesteld.182 Het antwoord van de regering bood niet veel verheldering, maar
discussie daarover bleef verder uit. Wel werd door de regering aangegeven dat slechts
vrijwillig door scholen aan experimenten kanworden deelgenomen. Experimentenworden
dus nooit van bovenaf opgelegd.183 Dat kan worden opgevat als een betoog met betrekking
tot het gewicht van de bepaling.

Gezien de grote reikwijdte van de bepaling, is de regering bevoegd om een breed scala aan
experimenten door te voeren. Bij de invoering van de experimenteerbepaling leidde dat
nog niet tot (legaliteits)discussie, maar bij de invoering van concrete experimenten blijkt
dat toch tot vragen te leiden. De prestatiebekostiging kan weer als voorbeeld dienen.

Het Besluit prestatiebekostiging kent een bijzondere wordingsgeschiedenis. De presta-
tiebekostiging is een uitvloeisel van de adviezen van de Commissie Veerman, welke in de
strategische agenda “Kwaliteit in verscheidenheid” zijn overgenomen.184 De motie Lucas,
waarin een sterkere koppeling tussen kwaliteit en bekostiging wordt bepleit aangezien het
toen geldende stelsel de perverse prikkel in zich zouherbergen omzoveelmogelijk studenten
te werven, refereert daar later nog eens aan.185 Een en ander leidde tot het hoofdlijnen-
akkoord met de VSNU en de HBO-Raad, waarin de prestatiebekostiging feitelijk in gang
werd gezet.186

Op 12 maart 2012 werd een conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit
Whw bij beide Kamers voorgehangen.187 De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Whw
zouworden gebaseerd op art. 2.6Whw. In beide Kamers kwamen vragen over dewettelijke
basis van de prestatiebekostiging: was het wel mogelijk om dit bij amvb te regelen, was er
geen wetswijziging voor nodig?188 Gewezen werd op art. 2.5 en 2.6 Whw, die weliswaar
een grondslag voor het neerleggen van de berekeningsmethodiek bij amvb scheppen,maar
ook uitgaan van voor alle instellingen gelijkelijk geldende maatstaven (dus objectieve
gegevens, zoals studentenaantallen), terwijl de prestatiebekostiging bedoeld was om diffe-
rentiatie in bekostiging te kunnen aanbrengen aan de hand van plannen van instellingen
en (ten dele) daaraan toe te kennenwegingen. Een en ander leidde uiteindelijk tot demotie
Dijkgraaf189, die de regering verzocht de voorgestelde amvb in te trekken indien de Raad

182 Kamerstukken II 2011-2012, 33 116, nr. 6, p. 3.
183 Kamerstukken II 2011-2012, 33 116, nr. 6, p. 11.
184 Bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 31288, nr. 92, en bijlage bij Kamerstukken II 2010-2011, 31288,

nr. 194.
185 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 234.
186 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 246 en 247.
187 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 265.
188 Handelingen II 2011-2012, nr. 66, item 3, p. 7, Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 287, p. 5-6, Kamer-

stukken I 2011-2012, 31 288, nr. D, p. 2.
189 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 284.
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van State de wettelijke grondslag van het voorgenomen besluit juridisch niet houdbaar
zou achten. De staatssecretaris gaf vervolgens aan het advies van de Raad van State in ieder
geval “zeer serieus” te nemen en aan het advies de nodige consequenties te verbinden.190

In zijn advies gaf de Raad van State vervolgens aan dat de wettelijke grondslag voor de
prestatiebekostiging niet konworden gevonden in art. 2.6Whw.191 Kort gezegd garandeert
art. 2.6Whwvolgens deRaad van State een objectieve financiering voor het hoger onderwijs;
een prestatieafhankelijke financiering kan daar niet op worden gebaseerd. De Raad advi-
seerde de regering dan ook, indien zij prestatiebekostiging wenste in te voeren, zorg te
dragen voor een aparte grondslag daarvoor, naast die van art. 2.6Whw.Op de korte termijn
kon die grondslag volgens de Raad worden gevonden in de experimenteerbepaling van
art. 1.7a Whw. Daarbij tekende hij wel aan dat de toekenningsgronden en beoordelings-
maatstaven in de amvb zelfmoetenworden opgenomen, aangezien deze tot de hoofdlijnen
van de bekostigingssystematiek gerekend kunnenworden. Aldus geschiedde. De Raad van
State gaf ten aanzien van het ontwerp-experimentbesluit een blanco advies af.192

Kritiek van elders was er wel.193 Kwikkers stelt dat de prestatiebekostiging in strijd is
met het beginsel van gelijke bekostiging, nu niet voor al het hoger onderwijs dezelfde eisen
gelden, maar deze juist per instelling kunnen verschillen; iedere instelling moet immers
haar eigen plan indienen waar zij op wordt afgerekend. De Raad van State wees overigens
op de toepasselijkheid van dat beginsel in zijn advisering ten aanzien van de op art. 2.6
Whwgebaseerde concept-amvb194,maarmeende kennelijk dat de uiteindelijk geformuleerde
maatstaven daarmee niet in strijd komen, gelet op het genoemde blanco advies. Zoontjens
legt de nadruk op het gebrek aan legaliteit: de eisen die aan instellingen worden gesteld
vloeien niet voort uit de wet, maar uit de te maken prestatieafspraken. Bovend’Eert
beschouwt de prestatieafspraken als een met de onderwijsvrijheid strijdige constructie, nu
daarmee het rendement van een instelling, volgens hembij uitstek het terrein van docenten,
onder overheidstoezicht komt te staan.

Ook in de Tweede Kamer klonken enige kritische geluiden ten aanzien van de nieuw
gekozen grondslag, alsook de verhouding met art. 23 Grondwet, waarbij expliciet naar de
zienswijze van Kwikkers werd verwezen.195 Deze kritiek wordt door de staatssecretaris

190 Kamerstukken I 2011-2012, 31 288, nr. B.
191 Dit advies is te raadplegen in Stcrt. 2012, 15449, p. 8 e.v.
192 Advies van 24 oktober 2012, W05.12.0418/I, te raadplegen via www.raadvanstate.nl.
193 Onder meer van Zoontjens http://punt.avans.nl/archief/?a=14164, geraadpleegd op 21 maart 2015, ook te

raadplegen via https://web.archive.org/web/20120423170540/http://punt.avans.nl/index.php?option=com_
content&task=view&id=14164&Itemid=34, Kwikkers http://www.scienceguide.nl/print.aspx?id=26199,
geraadpleegd op 21 maart 2015, en Bovend’Eert 2012.

194 Stcrt. 2012, 15449, p. 11.
195 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 312.
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afgeweerdmet het advies van de Raad van State: het advies van de Raad van State is volledig
opgevolgd, dus van strijd met de Grondwet kan geen sprake zijn.196

De schriftelijke gedachtewisseling heeft niet tot verdere consequenties voor het ontwerp
geleid, waardoor het met terugwerkende kracht in werking trad per 1 januari 2012.197

Constitutionele kwesties kwamen ook aan de orde in een door de Hogeschool Leiden
ingesteld beroep aangaande een besluit van de minister van OC&W tot gedeeltelijke
afwijzing van de aanvraag om prestatiebekostiging van de Hogeschool.198 In de procedure
bij de rechtbank Den Haag werd betoogd dat het Besluit prestatiebekostiging in strijd was
met art. 23 lid 5 Grondwet, nu de uit dit Besluit voortvloeiende deugdelijkheidseisen niet
in dewet in formele zinwaren neergelegd.Dat betoog slaagde niet. De rechtbank overwoog:
“Deugdelijkheidseisen vervullen in de verhouding overheid en onderwijs een kwaliteits-
normerende functie met betrekking tot de gang van zaken in de school in zeer ruime zin.
Het zijn verplichtingen die aan het bekostigde onderwijs worden opgelegd, met het doel
een voldoende kwaliteit van de onderwijsinrichting en het functioneren van de school te
waarborgen. Art. 23, vijfde lid, van de Grondwet laat in het midden wat precies van de
wetgever wordt verlangd en in hoeverre hij zijn regelingsbevoegd kan overdragen bij wijze
van horizontale of verticale delegatie. Dat de in het vijfde lid genoemde deugdelijkheidseisen
in een wet in formele zin moeten zijn neergelegd, zoals eiser stelt, is de rechtbank dus niet
gebleken.”199

Omdat de regels omtrent de prestatiebekostiging geheel te vindenwaren in regelgeving
van lager niveau, kan de indruk ontstaan dat de op het legaliteitsbeginsel gestoelde kritiek
daarop zich richt tegen de regering. Die indruk zou onjuist zijn: het verwijt richt zich tot
dewetgever, die art. 23 lid 5Grondwet niet zou hebben gevolgd door de prestatiebekostiging
mogelijk temaken op basis van de bevoegdheid van art. 1.7aWhw.De hierboven geciteerde
overweging van de rechtbank Den Haag wekt dan ook enige verbazing. Wordt hiermee
het toetsingsverbod van art. 120Grondwet overtreden? Stel dat de rechtbankhad geoordeeld
dat het Besluit prestatiebekostiging weliswaar in overeenstemming is met art. 1.7a Whw,
maarwel in strijd zou komenmet art. 23Grondwet, omdat het deugdelijkheidseisen betreft
die niet in de wet zijn opgenomen. Een dergelijk oordeel komt neer op een – door art. 120
Grondwet verboden – constitutioneel verwijt aan de wetgever: deze heeft de prestatiebe-
kostiging in haar huidige vorm immers mogelijk gemaakt in art. 1.7a Whw, terwijl dat
(hypothetisch) gelet op art. 23 Grondwet niet zou zijn toegelaten.

196 Kamerstukken II 2011-2012, 31 288, nr. 312, p. 11.
197 Zie in dat verband ook de nota van toelichting Stb. 2012, 534, p. 38.
198 Rb. Den Haag 13 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:1707 (tussenuitspraak). Zie voor de einduitspraak

Rb. Den Haag 23 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13002.
199 R.o. 15.
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4.2.4.3 Analyse
De experimenteerbepaling kent zeer weinig afbakening. Daarop gebaseerde experimenten
kunnen op iedere “laag” van de onderwijsvrijheid (richting, onderwijsinhoudelijke
inrichting, overige inrichting) zien en een nagenoeg onbeperkte hoeveelheid aan nieuwe
regels betreffen. Dat de experimenten gericht dienen te zijn op het verhogen van kwaliteit,
toegankelijkheid en doelmatigheid kan nauwelijks als afbakening van enige betekenis
worden beschouwd.Gezien de aard van dematerie is derhalve sprake van een grote inbreuk
op legaliteitsbelangen. Een belangrijke reden om het gewicht van de gedelegeerde
bevoegdheid (en daarmee de mate van inbreuk) toch enigszins beperkt op te vatten is het
gegeven dat het experiment altijd tijdelijk van aard is. De omvang van de bevoegdheid is
daarmee in de tijd beperkt. In dat verband kan ook worden opgemerkt dat betrokkenheid
van het parlement bij naar hun aard tijdelijke experimenten minder waardevol is. Een
experiment is immers niet bedoeld om een definitieve, politieke keuze te maken, maar
juist om informatie in te winnen om later, op basis van die informatie, een goed geïnfor-
meerd politiek debat te kunnen voeren over te nemen maatregelen. Hieraan zou nog een
opmerking over het type voorschrift kunnen worden toegevoegd, namelijk dat deelname
aan een experiment altijd op vrijwillige basis geschiedt, ware het niet dat een dergelijk
vereiste niet in de wet is opgenomen en dat van vrijwillige deelname in de praktijk niet
altijd sprake hoeft te zijn. Indien aan deelname aan het experiment extra bekostiging is
verbonden (zoals bij het experiment prestatiebekostiging), is moeilijk vol te houden dat
instellingen volledig vrijwillig deelnemen, mede gezien de concurrentie tussen hoger
onderwijsinstellingen. De delegataris is de regering, maar de delegatie is, zoals de prestatie-
bekostiging aantoont, zodanig weinig afgebakend dat er ook normen mee kunnen worden
gesteld waarvan de inhoud pas duidelijk wordt wanneer zij worden toegepast door de
minister. Compensatie wordt geboden in de vorm van gecontroleerde delegatie.

Er is een vrij sterke rechtvaardiging aanwezig, die is te vinden in de aanwezigheid van de
belangen van slagvaardigheid en doelmatigheid. Onderwijs is een beleidsveld dat zich
kenmerkt door de grote druk die erop wordt uitgeoefend vanuit maatschappelijke en
politieke behoeften. De juistheid van die stelling blijkt al wanneer een blik wordt geworpen
op alleen al de hoeveelheidwetswijzigingen die door de jaren heen zijn doorgevoerd.Onder
dergelijke omstandigheden bestaat er behoefte om zo snelmogelijk op gewijzigde inzichten
te kunnen inspelen, op basis van zo volledigmogelijke informatie. Omdat niet op voorhand
te voorspellen is welke ontwikkelingen kunnen nopen tot een experiment, voorziet het
overdragen van een ruime bevoegdheid om te experimenteren in die behoefte.

Deze delegatie kan mijns inziens worden gebillijkt. Weliswaar is sprake van een grote
inbreuk op legaliteitsbelangen, maar daar staat een grote rechtvaardiging tegenover:
namelijk het snel en doelmatig kunnen inspelen op ontwikkelingen teneinde goed geïnfor-
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meerde beleidsmatige keuzes te kunnen maken. Omdat niet is te voorspellen wát de toe-
komstige ontwikkelingen zijn die tot experimenten nopen, is het in zekere zin onvermij-
delijk dat de experimenteerbepaling onbepaald is. Een belangrijk gezichtspunt in het kader
van deze afweging is dat het experiment slechts van tijdelijke duur is. Aangezien het hier
gaat een bevoegdheid van groot gewicht waar een sterke rechtvaardiging tegenover staat,
is de keuze voor gecontroleerde delegatie hier terecht. Het gaat hier immers om een grote
inbreuk op legaliteitsbelangen waar tegelijkertijd een sterke rechtvaardiging tegenover
staat. Compensatie, hoe beperkt ook, kan deweegschaal dan doen doorslaan in het voordeel
van de delegatiebeslissing. Zie § 3.6.1.2.

Uit bovenstaande analyse vloeit voort dat alle op de experimenteerbepaling gebaseerde
regelgeving, wat het primaat van de wet betreft, toelaatbaar zijn. Dat geldt dus ook het
experiment prestatiebekostiging. Dit wil echter niet zeggen dat, indien een experiment,
na evaluatie, wordt omgezet in een structurele regeling, die regeling op dezelfde wijze kan
worden vormgegeven als het experiment. Er dient dan immers een andere afweging te
worden gemaakt: de belangen van doelmatigheid en slagvaardigheid doen zich immers
niet voor zoals bij een experiment het geval is en dat kan zijn weerslag hebben op vraag
op welk niveau regels gesteld moeten worden.200

Mocht echter op voorhand vaststaan dat een structurele regeling in strijd zou komen
met het primaat van de wet, dan behoort het experiment geen doorgang te vinden. Dat
geschiedt dan evenwel niet omdat het experiment in strijd is met het primaat van de wet,
maar omdat het experiment in zo’n geval ieder nut ontbeert. Het is dan immers onmogelijk
om tot een legale structurele regeling te komen.

Het kan overigens voorkomendat definitieve beleidskeuzesworden vastgelegd in amvb,
gebaseerd op de experimenteerbepaling, vooruitlopend op de vaststelling van een wet.
Zodoende kan beleid sneller worden verwezenlijkt, omdat men niet eerst de vaststelling
van de wet hoeft af te wachten. In dat soort gevallen is geen sprake van een experiment en
gaat de regering de delegatiegrondslag te buiten. Dat is evenwel niet te wijten aan de
delegatiebeslissing van de wetgever (en betreft dus geen probleem met betrekking tot het
primaat van de wet) maar aan de wijze waarop de regering daar invulling aan geeft.

Nog een slotopmerking. Opvallend is dat de legaliteitsdiscussie in het kader van de
invoering van de experimenteerbepaling nagenoeg niet heeft plaatsgevonden, terwijl daar
wel aanleiding voor was, gezien de aanzienlijke inbreuk op legaliteitsbelangen die deze
delegatiebeslissing maakt.

200 Dat de afweging op een andere wijze moet plaatsvinden, zal ook blijken uit onderstaande § 4.2.5, waarin
de kwaliteitsbekostiging – de structurele voortzetting van het experiment prestatiebekostiging – wordt
besproken.
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4.2.5 Kwaliteitsbekostiging

4.2.5.1 Inhoud en procedure
In art. 2.6 lid 5 t/m 8 Whw zijn per 1 september 2015 regels neergelegd over de kwaliteits-
bekostiging. Hierin is bepaald dat de minister een bedrag aan gewone bekostiging, waarop
op grond van art. 1.9 van de Whw aanspraak bestaat, kan toevoegen, in verband met de
door een instelling in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger
onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek. Bij amvbwordt bepaaldwelke criteria gelden
voor het kunnen toevoegen van een dergelijk bedrag en worden criteria gegeven over de
hoogte daarvan. Deze criteria betreffen in ieder geval: maatstaven voor onderwijsdifferen-
tiatie, onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en studiesucces.201 De amvb kan ook andere
criteria bevatten.

Bij de kwaliteitsbekostiging is dus sprake van delegatie naar twee niveaus. De in de wet
neergelegde norm wordt ingekaderd door bij (of: krachtens) amvb te stellen regels. Uit
wet en amvb vloeit echter nog geen aanspraak op aanvullende bekostiging voort. Die
aanspraak kan pas ontstaan op basis van normen die een instelling voor zichzelf formuleert.
Zodra de minister daar een akkoord op geeft, is er sprake van een “kwaliteitsafspraak” en
een daaruit voortvloeiend recht op aanvullende bekostiging. Normstelling vindt dus ook
plaats door een besluit van de minister – ook aan hem wordt gedelegeerd.202

Hoofdstuk 4, afdeling 5 van hetUitvoeringsbesluitWHW2008 (hierna: UWHW) – per
27 april 2019 in werking getreden – werkt genoemde criteria uit en voegt daar nog een
tweetal criteria aan toe. In het opschrift van art. 4.29 van het UWHW worden deze criteria
omgedoopt tot “kwaliteitsthema’s”. Deze houden bijvoorbeeld in: onderwijsintensiteit,
waaronder de mate waarin kleinschalig onderwijs aan de instelling wordt gerealiseerd,
docentkwaliteit, waaronder de professionalisering vandocenten, en studiesucces, waaronder
de doorstroom naar en toegankelijkheid van het hoger onderwijs en gelijke kansen op het
behalen van een diploma voor alle studenten.

Er zijn twee soorten kwaliteitsbekostiging. Kwaliteitsbekostiging wegens in het voor-
uitzicht gestelde kwaliteit,203 en kwaliteitsbekostiging wegens gerealiseerde kwaliteit.204

Naar eerstgenoemde kwaliteitsbekostiging wordt ook wel verwezen door middel van de
term “planbeoordeling”, naar laatstgenoemde door middel van de term “planrealisatie”.

Art. 4.30 lid 1 onder a en b UWHW beschrijven wat de instelling in haar aanvraag
moet hebben opgenomen om kwaliteitsbekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde
kwaliteit te kunnen krijgen. Zij moet voor ieder kwaliteitsthema voornemens (concrete

201 Art. 2.6 lid 6 Whw.
202 Ik roep in herinnering dat ik de term delegatie kortheidshalve ook gebruik voor terugtred van de wetgever

door de toekenning van ruime bestuursbevoegdheden. Zie § 3.1.
203 Art. 4.30 en 4.31 UWHW.
204 Art. 4.32 en 4.33 UWHW.
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acties) en doelen beschrijven, danwel per kwaliteitsthema beschrijvenwaaromde instelling
geen voornemens en doelen heeft. Tevens moet de instelling formuleren welke voortgang
zij op de peildatumzal hebben gerealiseerd.De kwaliteitsbekostigingwordt alleen toegekend
indien de minister van oordeel is dat de ten aanzien van de kwaliteitsthema’s gemaakte
keuzes passen bij de context, historie en onderwijsvisie van de instelling, er sprake is van
voldoende betrokkenheid van interne belanghebbende partijen en van voldoende draagvlak
bij interne en externe belanghebbende partijen, en de beschreven voornemens realistisch
zijn.205

Als een instelling de beschreven voornemens of doelen niet realiseert, leidt dat niet tot
een bekostigingssanctie.206 Wel kan dat betekenen dat er geen bekostiging wegens gereali-
seerde kwaliteit wordt toegekend.Deze vormvan bekostigingwordt ambtshalve toegekend,
indien de minister van oordeel is dat er voldoende voortgang is gerealiseerd met de verwe-
zenlijking van de voornemens en belanghebbende partijen voldoende zijn betrokken bij
de realisering van de voornemens.

Besluitvorming door de minister vindt slechts plaats nadat het accreditatieorgaan over
de aanvraag heeft geadviseerd.207 De aanvraag voor kwaliteitsbekostiging moet dan ook
bij het accreditatieorgaan worden ingediend.208

HetUWHWgeeft geen regels over de hoogte vande te verstrekken kwaliteitsbekostiging.
Het totale budget is afhankelijk van het bedrag dat daarvoor is gereserveerd op de begroting.
In de nota van toelichting bij het UWHW is aangegeven dat 96 procent van het totale
budget is gereserveerd voor de bekostiging op basis van de planbeoordeling, en de resterende
4 procent voor de planrealisatie.209

Op de hierboven besproken amvb is een voorhangprocedure van toepassing.210 Er is dus
sprake van gecontroleerde delegatie. Het ontwerp van de amvb kan pasworden voorgehan-
gen nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de
instellingsbesturen van de bekostigde universiteiten, hogescholen en Open Universiteit
en met de daarvoor in aanmerking komende belangenorganisaties van studenten.211

4.2.5.2 Discussie over de delegatiebeslissing
De regering heeft, vanaf indiening van het wetsvoorstel, een consistente redenering over
de verhouding van de delegatiebeslissing tot het primaat van de wet gepresenteerd. Vóór

205 Art. 4.30 lid 1 onder c UWHW.
206 Besluit van 8 april 2019, Stb. 2019, 162, p. 16.
207 Art. 18a Regeling financiën hoger onderwijs.
208 Art. 3d Regeling financiën hoger onderwijs.
209 Stb. 2019, 162, p. 15.
210 Art. 2.6 lid 7 Whw.
211 Art. 2.6 lid 8 Whw.
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indiening was daar nog geen sprake van. In het conceptwetsvoorstel dat aan de Raad van
State was voorgelegd, was de betreffende (regelgevende) bevoegdheid van art. 2.6 van de
Whwnagenoeg niet ingekaderd. De Raad van State ageerde daartegen.212 Het zoumogelijk
worden om een substantieel deel van de bekostiging te verstrekken op basis van kwaliteits-
afspraken, terwijl het conceptwetsvoorstel geen “hoofdlijnen” bevatte waarmee de daarin
gegeven bevoegdheid aan grenzen werd gebonden. Aldus was sprake van een open
grondslag voor lagere regelgeving en beslisruimte die niet concreet en nauwkeurig is
begrensd. De concepttoelichting deed daar niet geheimzinnig over: “De wijziging van art.
2.6 van de WHW maakt het enkel mogelijk om investeringen te koppelen aan kwaliteits-
afspraken, maar is verder ontdaan van inhoudelijke keuzes.” Volgens de Raad van State
werd daarmee “afbreuk gedaan aan het recht op basisbekostiging naar gelijke maatstaven,
waarvan in ieder geval de hoofdlijnen (het oogmerk en de belangrijkste indicatoren) in de
wet in formele zin moeten worden vastgelegd.” De Raad van State adviseerde dan ook art.
2.6 van de Whw uit het conceptwetsvoorstel te schrappen, dan wel om “de hoofdlijnen,
een aanwijzing voor de omvang van de prestatiebekostiging, alsmede de essentiële indica-
toren [daarin] neer te leggen, en om uitwerking daarvan op te dragen aan regeling bij
amvb.”

De regering heeft daarop in het wetsvoorstel opgenomen dat bij het verlenen van de
kwaliteitsbekostiging in ieder geval rekening wordt gehouden met een aantal maatstaven
(bijvoorbeeld studiesucces) en aangegeven dat deze bij amvb worden uitgewerkt.213 Ook
is bepaald dat er bij of krachtens amvb andere maatstaven kunnen worden vastgesteld,
teneinde het systeem flexibel te houden. In het nader rapport214 wordt tamelijk uitvoerig
ingegaan op aspecten die betrekking hebben op de vraag of dit stelsel in overeenstemming
is met het primaat van de wet. De regering geeft aan dat de kwaliteitsbekostiging slechts
een aanvulling kan zijn op de basisbekostiging, nu in het wetsvoorstel was opgenomen dat
de kwaliteitsbekostiging “een deel van de rijksbijdrage” betrof. Daarnaast stelt de regering
dat het uiteindelijk de wetgever zélf is die bepaalt of de kwaliteitsbekostiging een werkelijk
aanvullend karakter blijft houden (en dus niet de hoofdmoot van de bekostiging zal vor-
men), aangezien het budget voor de basisbekostiging en de kwaliteitsbekostiging in de
begrotingswet wordt geregeld. Daarnaast wijst de regering erop dat de hoofdlijnen van de
maatstaven voor de kwaliteitsbekostiging zijn neergelegd in het wetsvoorstel: de kwaliteits-
bekostiging heeft betrekking op de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek, er
wordt rekening gehouden met in het vooruitzicht gestelde kwaliteit of gerealiseerde kwa-
liteit, en de essentiële maatstaven (zoals studiesucces) zijn in het wetsvoorstel neergelegd.

212 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 4, p. 10-11.
213 Zie het nader rapport: Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 4, p. 13.
214 Een en ander wordt herhaald in de memorie van toelichting. Zie Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 3,

p. 88.
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Tevens wordt erop gewezen dat deze maatstaven bij amvb worden uitgewerkt, dat daar
een voorhangprocedure voor geldt, en dat daarover verplicht moet worden overlegd met
het veld. In dememorie van toelichtingwordt aan de verdediging van de delegatiebeslissing
toegevoegd dat bekostiging op basis van “kwaliteit(safspraken)” geen nieuw fenomeen is
in het onderwijs. Gewezenwordt op de Regeling prestatiebox PO, de Regeling prestatiebox
VO, en de Regeling prestatiebox MBO.215

In de memorie van toelichting en het nader rapport wordt een aantal redenen gegeven
voor deze delegatiebeslissing. De mogelijkheid om bij amvb maatstaven toe te voegen aan
de in de wet genoemde, wordt verdedigd met een beroep op flexibiliteit.216 De wel in de
wet genoemde maatstaven moeten overigens breed worden opgevat, aldus de regering.
Het daarbij genoemde voorbeeld omtrent het begrip “studiesucces” laat zien dat de regering
in dat verband wel zeer rekkelijk is: “Studiesucces gaat naast de vraag over de tijd die stu-
denten over hun studie doen ook over dat wat de universiteit of hogeschool studenten in
die levensfase bijbrengt, de mate waarin een student zowel in de breedte als in de diepte
leert zich voor te bereiden op de toekomst. Het gaat dus ook om het stimuleren van stu-
deerbare programma’s, om het voorkomen van uitval, om uitdagende en goed georgani-
seerde studieprogramma’s, enzovoort.” Het idee om bekostiging te koppelen aan normen
die in kwaliteitsafspraken worden neergelegd, wordt verdedigd met een doelmatigheidsar-
gument. Iedere instelling is anders, dus om de kwaliteit te verhogen zijn dus op maat
gemaakte maatregelen nodig.217

In het verslag zijn het de leden van de SGP-fractie218 die de discussie over het primaat
van de wet aanzwengelen. Zij slaan aan op het gebruik van de term “kapstok” en lezen
daarin dat de regering de bedoeling heeft al haar wensen op het gebied van kwaliteit op
grond van art. 2.6 Whw wil kunnen realiseren. Zij vragen waarom de regering afwijkt van
de doctrine dat alle grondslagen voor nadere regelgeving en alle hoofdelementen in de wet
in formele zin moeten zijn neergelegd. Zij vragen ook of er wel echt sprake is van aanvul-
lende bekostiging, omdat – in de formulering van het toen voorliggende wetsvoorstel –
deze bekostiging als deel van de basisbekostiging werd omschreven. Dat laatste punt heeft
– al hebben de betreffendeKamerleden zich dat wellicht niet gerealiseerd – ook betrekking
op het primaat van de wet, omdat regels die gekoppeld zijn aan slechts een klein deel van
de bekostiging, een minder zware inbreuk op legaliteitsbelangen maken, aangezien de
consequenties van niet-naleving van deze regels beperkt zijn.

In de nota naar aanleiding van het verslag laat de regering weten219 dat het begrip
“kapstok” niet is bedoeld om aan te geven dat alle haar wensenmet betrekking tot kwaliteit

215 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 3, p. 37, 88.
216 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 4, p. 13.
217 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 3, p. 36.
218 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 12, p. 42.
219 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 13, p. 143.
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daaraan kunnen worden opgehangen. De bedoeling was slechts om aan te geven dat de
regering niet vooruit wilde lopen op de resultaten van het toen nog lopende experiment
met de prestatiebekostiging (zie § 4.2.4). De regering herhaalt ook haar onderbouwing van
de delegatiebeslissing uit het nader rapport, die hierboven is besproken. Verder bevestigt
de regering dat de basisbekostiging voldoendemoet zijn voor de uitvoering van dewettelijke
taken van de instelling. Het is aan de begrotingswetgever om te bepalen welk bedrag “vol-
doende” is, alsook welk bedrag wordt vrijgemaakt voor de aanvullende bekostiging. De
regering ziet dus geen gevaar van uitholling van het principe dat de basisbekostiging vol-
doende moet zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Voor de SGP was de discussie daarmee nog niet gedaan. In het nader verslag220 vraagt
deze fractie hoe de voorgestelde mogelijkheid om bij amvb nieuwe maatstaven te creëren,
met het primaat van de wet te verenigen is. Ook vragen zij nogmaals of wel echt sprake is
van een aanvullende bekostiging, aangezien de kwaliteitsbekostiging volgens de tekst van
het wetsvoorstel deel uitmaakt van de basisbekostiging.

In antwoord221 hierop herhaalt de regering dat de kwaliteitsbekostiging aanvullend
bedoeld is. Zij geeft verder aan dat de mogelijkheid om nieuwe maatstaven bij amvb te
creëren nodig is met het oog op de flexibiliteit van het systeem. Zij wijst er bovendien op
dat sprake is van een voorhang-amvb, dat er geen reden is om te denken dat sprake zal
zijn vanwillekeur en dat niet-limitatieve opsommingen vaker worden gebruikt, waaronder
in art. 2.6 Whw.

Deze discussie herhaalt zich nog eens vanwege de indiening van twee amendementen
van het lid Bisschop (SGP). Het amendement om de niet-limitatieve opsomming te veran-
deren in een limitatieve, haalt het niet.222 Het amendement waarmee in de tekst van het
voorstel scherper wordt verwoord dat de kwaliteitsbekostiging aanvullend is bedoeld, haalt
het wel.223

In de Eerste Kamer wordt het stokje van de SGP overgenomen door de PvdA, die de
regering vraagt naar de verhouding van het wetsvoorstel tot het primaat van de wet.224

Veel meer dan een herhaling van zetten levert dat niet op,225 behalve dan dat aan de al
genoemde argumenten wordt toegevoegd dat een verleende kwaliteitsbekostiging per
definitie een beperkte looptijd heeft. Ook geeft de regering aan dat zij op grond van art.
23 lid 1 Grondwet gehouden is om na te gaan of zij de juiste doelen nastreeft en of het
beschikbare instrumentarium voldoende is om die doelen te bewerkstelligen. Aangezien

220 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 17, p. 54-55.
221 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 18, p. 132-133.
222 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 15.
223 Kamerstukken II 2014-2015, 34 035, nr. 49. Zie nr. 58 voor de reactie van de regering op deze amendementen,

waarin ze de eerder beschreven standpunten herhaalt.
224 Kamerstukken I 2014-2015, 34 035, nr. C, p. 18.
225 Zie Kamerstukken I 2014-2015, 34 035, nr. D, p. 66-67.
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kwaliteitsverhoging en het streven naar studiesucces speerpunten van beleid zijn, ziet de
regering de kwaliteitsbekostiging als een zinvolle aanvulling op het bestaande instrumen-
tarium en dus als een methode om te voldoen aan de verantwoordelijkheid die art. 23
Grondwet aan haar oplegt.

4.2.5.3 Analyse
De kwaliteitsbekostiging maakt qua aard van de materie en reikwijdte een zware inbreuk
op legaliteitsbelangen. Gezien de in art. 2.6 Whw neergelegde maatstaven, maakt de kwa-
liteitsbekostiging immers sturing op het primaire onderwijsproces mogelijk.226 Daarbij
komt dat de opsomming in genoemde bepaling niet-limitatief is. Dientengevolge is de
reikwijdte van de delegatiebeslissing onbeperkt en kan de kwaliteitsbekostiging ieder aspect
van het onderwijs betreffen. Ook wat de delegataris betreft kan de delegatiebeslissing
worden bekritiseerd. Formeel vindt delegatie plaats aan regering en minister, maar in de
praktijk heeft het accreditatieorgaan (een zelfstandig bestuursorgaan) veel invloed op de
besluitvorming met betrekking tot individuele aanvragen, nu aanvragen om kwaliteitsbe-
kostiging bij dat orgaan moeten worden ingediend en het accreditatieorgaan over de
beslissing van de minister daarop adviseert. Van die adviezen zal niet gemakkelijk worden
afgeweken, mede gelet op art. 3:50 Awb, waarin is neergelegd dat afwijking slechts gemo-
tiveerd is toegestaan.

Tegelijkertijd zijn er verschillende argumenten die de mate van inbreuk op legaliteits-
belangen nuanceren. Zo wordt er een type voorschrift gehanteerd dat ruimte laat voor
instellingen om invloed uit te oefenen op de inhoud van de voor hen geldende norm. Die
normvolgt immersmede uit door de instelling in het vooruitzicht gestelde (of gerealiseerde)
kwaliteit, dus uit de plannen die onderdeel uitmaken van de aanvraag om kwaliteitsbekos-
tiging. Daarnaast betreft de kwaliteitsbekostiging slechts een deel van de totale bekostiging
die een instelling ontvangt. Verder leidt het niet realiseren van plannen niet tot een
bekostigingssanctie, maar wel tot uitsluiting van toekomstige kwaliteitsbekostiging. Als
een instelling geen kwaliteitsbekostiging ontvangt omdat haar aanvraag niet voldoet aan
de uit het wettelijk kader voortvloeiende maatstaven, of omdat – indien het bekostiging
wegens gerealiseerde kwaliteit betreft – zij haar plannen niet realiseert, heeft dat dus
beperkte consequenties.227

Op deze twee nuanceringen kan het een en ander worden afgedongen. Wat het type
voorschrift betreft moet worden opgemerkt dat de kwaliteitsbekostiging uiteraard bedoeld
is als sturingsinstrument van de overheid. Instellingen zijn niet geheel vrij om zelf hun
eigen plannen te maken en daarvoor bekostiging te krijgen. De vraag is of de wet wel vol-

226 Zie ook Zoontjens 2014.
227 Vgl. Zoontjens 2014, p. 4, die in dit verband spreekt over een verzachtende omstandigheid.
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doende garanties biedt om ervoor te zorgen dat de instellingen zelf in afdoende mate
invloed houden op de inhoud van de voor hen geldende normen. Art. 2.6 Whw stelt in dit
verband niet gerust.228 Door de ruime reikwijdte daarvan, is niet uitgesloten dat de regering
en de minister in hoge mate kunnen sturen hoe de plannen van de instellingen eruit
moeten komen te zien.

Er zijn wat dit betreft tweemogelijke weerwoorden, die bij nadere beschouwingweinig
overtuigend zijn. Ten eerste dat het instellingen eenvoudigweg vrijstaat om zich aan deze
sturing te onttrekken door geen aanvraag in te dienen, aangezien de kwaliteitsbekostiging
maar een klein deel van de totale bekostiging betreft. Aan dat argument kan slechts gewicht
toekomen indien de bedragen diemet de kwaliteitsbekostiging zijn gemoeid, zodanig klein
zijn dat de instelling ze makkelijk kan missen. Thans is dat niet het geval.229 Het ligt
bovendien niet voor de hand dat dat ooit anders zal zijn, aangezien het instrument dan te
veel aan sturende werking inboet. Het alloceren van een zeer klein budget aan de kwali-
teitsbekostiging komt dan in feite neer op de opheffing van het instrument als vorm van
sturing van het hoger onderwijs. Ten tweede kan als mogelijk weerwoord gelden dat
instellingen nauwelijks nadeel ondervinden wanneer zij de plannen met betrekking tot de
in het vooruitzicht gestelde kwaliteit niet realiseren. De verleende bekostiging wordt in
dat geval immers niet teruggevorderd. Er wordt slechts een zeer klein deel van de bekosti-
ging (het deel voor de gerealiseerde kwaliteit) niet toegekend. Gesteld kan daarom worden
dat er maar weinig sturende werking van de kwaliteitsbekostiging uitgaat en dat de auto-
nomie van de instelling derhalve in stand blijft. Zij hoeven enkel op papier het een en ander
te beloven, maar zij blijven voor een groot deel vrij om al dan niet aan die beloftes te vol-
doen. De wet bevat in dit verband evenwel geen enkele garantie, zodat ook de waarde van
dit argument beperkt is.

Kortom: het argument dat de inbreuk op legaliteitsbelangen beperkter moet worden
opgevat vanwege het type voorschrift dat is gesteld, gaat maar in beperkte mate op, omdat
de wet daarvoor te weinig garanties biedt.

Wat betreft de consequenties van niet-naleving kan worden opgemerkt dat de wet geen
garanties biedt dat de kwaliteitsbekostiging werkelijk maar een beperkt deel van de totale
bekostiging zal betreffen. De regering merkt echter terecht op dat de begrotingswetgever
bepaalt wat de (relatieve) omvang is van het deel prestatiebekostiging ten opzichte van de
totale bekostiging. De vraag uit welke delen de bekostiging precies is opgebouwd en hoe
die delen zich tot elkaar verhouden, wordt daarmee op het niveau van de wet in formele

228 Vgl. Zoontjens 2014, p. 4.
229 Stcrt. 2019, 20896, p. 7. Het totale budget voor de kwaliteitsbekostiging van 2021 tot enmet 2024 is omstreeks

1,8 miljard euro (dus gemiddeld 450 miljoen per jaar). Onder het experiment prestatiebekostiging ging het
om 7% van de totale bekostiging.
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zin beantwoord. Of die wet nu de Whw is of de begrotingswet, maakt geen verschil. In
beide gevallen kan het budget immers slechts door een besluit van de wetgever worden
aangepast. Voor de vraag of sprake is van een toelaatbare delegatiebeslissing maakt het
derhalve niet uit dat de Whw niet bepaalt dat de kwaliteitsbekostiging een beperkt percen-
tage van de totale bekostiging mag bedragen.

Ten aanzien van de consequenties van niet-naleving kan, net zoals ten aanzien van het
type voorschrift, voorts worden opgeworpen dat het niet realiseren van de plannen voor
de instelling nauwelijks consequenties heeft, omdat de instelling daardoor maar een klein
deel van de bekostiging misloopt. Een en ander werd hierboven al als onvoldoende over-
tuigend beschouwd, aangezien de wet geen garanties biedt.

Gewezen moet nog worden op twee compenserende maatregelen. Op de amvb is een
voorhangprocedure van toepassing. Voorafgaand aan de voorhang moet een overleg met
een vertegenwoordiging van universiteiten, hogescholen en studenten plaats te vinden.
Deze compenserende maatregelen hebben, het zij herhaald, beperkte waarde in het kader
van de beoordeling van de delegatiebeslissing in het licht van het primaat van de wet.

Als belangrijkste rechtvaardiging wordt door de regering het flexibiliteitsargument naar
voren gebracht. Zoals wel vaker, wordt daarmee eigenlijk gedoeld op de doelmatigheid van
de delegatie. Omdat de omstandigheden voor iedere instelling anders zijn, is het ondoenlijk
voor de wetgever om op maat gemaakt normen op te stellen. Die moeten dus hun vorm
krijgen door vaststelling door de regering, en door de minister, wanneer hij een aanvraag
om kwaliteitsbekostiging honoreert. Voor dit argument valt veel te zeggen, wanneer men
– zoals de regering in de discussie met de Eerste Kamer, zie hierboven – aanneemt dat er
een gerechtvaardigde behoefte bestaat aan een vorm van overheidssturing op de kwaliteit
van het onderwijs, en niet louter aan sturing op de randvoorwaarden voor het kunnen
realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Datzelfde uitgangspunt ligt ten grondslag aan
het in hoofdstuk 3 neergelegde kader, dat immers is gebaseerd op de idee dat art. 23
Grondwet meer moet worden geïnterpreteerd vanuit de sociaal-statelijke invalshoek.

Het argument van de flexibiliteit doet zich overigens ook voor. Als zodanig wordt dat
niet naar voren gebracht, maar het is uiteraard wel zo dat de omstandigheden waarin de
instellingen zich bevindenmet de tijd veranderen, waardoor ook de voor hen toepasselijke
normen (de kwaliteitsafspraken) tijdig aanpassing behoeven.

Andere rechtvaardigingen die de regering noemt, overtuigen niet. De regering stelt dat
er in andere sectoren ook met kwaliteitsafspraken wordt gewerkt en dat niet-limitatieve
opsommingen wel vaker worden gebruikt zijn. Daarmee is echter niet gezegd dat de kwa-
liteitsbekostiging in deWhw in overeenstemming ismet het primaat van dewet. Het betreft
hier immers geen inhoudelijk argument ter verdediging van de genomendelegatiebeslissing,
maar een beroep op een traditie, waarvan niet vaststaat dat die de toets der kritiek kan
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doorstaan en waarvan zelfs het bestaan kan worden betwist. De vergelijking met andere
kwaliteitsafspraken, zoals de regelingen met betrekking tot de “prestatiebox” PO230 en
VO231 en MBO232, gaat immers maar in beperkte mate op. Zo wordt er in het voortgezet
en primair onderwijs gewerkt met afspraken die op stelselniveau – en dus niet op instel-
lingsniveau –worden gemaakt. De individuele school wordt niet afgerekend op het behalen
van de op landelijk niveau vastgestelde doelen, maar moet wel in het jaarverslag verant-
woording afleggen over de wijze waarop zij de aanvullende bekostiging heeft besteed. De
bekostiging uit de prestatiebox MBO was specifiek bedoeld om beleid met betrekking tot
voortijdige schoolverlaters te realiseren en betrof dus geen afspraken van de instelling met
deminister. In hetmbowordt overigens wel gestuurd doormiddel van kwaliteitsafspraken
op een wijze die vergelijkbaar is met de kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs. Zie
de Regeling kwaliteitsafspraken mbo.233 Als gezegd, maakt dat de hier besproken delegatie-
beslissing echter niet meer of minder goed verteerbaar. Terzijde zij hier opgemerkt dat de
Regeling kwaliteitsafspraken mbo is gebaseerd op een delegatiebepaling die geen enkele
afbakening biedt (artikel 2.2.3 lid 2 (oud) Web), zodat strijd met het primaat van de wet
voor de hand ligt.

Wat moet de conclusie zijn ten aanzien van de kwaliteitsbekostiging? In § 3.7 gaf ik aan
dat globale kwaliteitscriteria niet per definitie in strijd zijn met het primaat van de wet,
mits gebruik wordt gemaakt van een type voorschrift dat voldoende ruimte laat aan
instellingen om hun eigen visie op kwaliteit te realiseren. Hoewel het gewicht van de
gereguleerde materie groot is, kan het gegeven dat er ruimte is voor invloed van de instel-
lingen op de inhoud van de te stellen norm, de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen in
voldoende mate temperen.

Daarvoor is echter wel vereist dat de wet in formele zin voldoende waarborgen biedt
voor deze invloed. Art. 2.6 Whw biedt die waarborgen niet, zoals hierboven aan de orde
kwam. Derhalve blijft het mogelijk dat de minister en regering in hoge mate sturend
optreden bij de vaststelling van de doelen die de instelling voor zichzelf stelt. Die sturing
kan bovendien werkelijk ieder onderdeel van het onderwijs betreffen, aangezien de reik-
wijdte van art. 2.6 Whw, gezien de ruime interpretatie die aan de gehanteerde begrippen
wordt gegeven en vanwege de niet-limitatieve opsomming van geldendemaatstaven, vrijwel
onbeperkt is.234

230 Regeling van 2 april 2015, Stcrt. 2015, 10073.
231 Regeling van 12 januari 2015, Stcrt. 2015, 1627.
232 Regeling van 10 maart 2012, Stcrt. 2012, 5808 (vervallen per 2017).
233 Regeling van 14 juni 2018, Stcrt. 2018, 34660.
234 Zoontjens toonde zich in soortgelijke zin zeer kritisch op het experiment prestatiebekostiging, zie Zoontjens

2014, p. 69. Ook kritisch over de prestatie- danwel kwaliteitsbekostiging zijn Barkhuysen&Claessens 2014,
p. 42-50 en 80, Streefkerk 2014, p. 42-43 en Coté 2017.
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Hoewel naar de huidige stand van zaken er dus reden is voor fundamentele kritiek, is
een oplossing mogelijk. De wetgever zou de reikwijdte van zijn delegatiebeslissing om te
beginnen beter moeten afbakenen door gebruik te maken van limitatieve opsommingen
van de onderwerpen waarover de delegataris regels mag stellen. Tevens dient de wetgever
waarborgen te bieden tegen al te inhoudelijke sturing van de plannen van de instelling
door regering enminister. In dat verband kan het nuttig zijn omde limitatieve opsomming
in de wet te laten bestaan uit meer inhoudelijke maatstaven in plaats van containerbegrip-
pen, zoals “studiesucces”. Dergelijke begrippen lenen zich immers makkelijk voor verdui-
delijking of aanscherping door middel van lagere regels. Het verdient in dit verband ook
aanbeveling een aantal uitgangspunten voor de toetsing van de plannen in de wet neer te
leggen. Daarmee kan de wetgever voorkomen dat de regering en minister overgaan tot
verkapte eenzijdige sturing onder hetmomvan nadere regels of toetsing van de ingediende
planning. Omdat te bereiken zou kunnenworden bepaald dat de plannen van instellingen
qua inhoud terughoudend worden getoetst, en slechts op een aantal randvoorwaarden,
zoals ambitie en realiteitszin. Het is mogelijk om de inbreuk op legaliteitsbelangen nog
verder te beperken, door in dewet te bepalen dat geen bekostigingssanctiesworden opgelegd
indien de gestelde doelen niet worden gehaald. Dat laatste lijkt mij echter niet noodzakelijk
om de delegatiebeslissing te laten overeenstemmen met het primaat van de wet. Door de
hier gesuggereerde afbakeningen in de bepaling op te nemen wordt de mate van inbreuk
op legaliteitsbelangen al in voldoende mate gereduceerd. Zoals de delegatiebeslissing thans
is vormgegeven, is dat echter nog niet het geval, maar dit is te repareren, zonder dat het
idee en de bedoeling achter de kwaliteitsbekostiging wordt aangetast.

4.2.6 Stimulerend toezicht

4.2.6.1 Inhoud en procedure
In het stimulerend toezicht spelen de “eigen aspecten van kwaliteit” een centrale rol. Dit
zijn de kwaliteitsambities die scholen voor zichzelf formuleren. In het kader van het stimu-
lerende toezicht onderzoekt de onderwijsinspectie of deze ambities van voldoende initiatief
getuigen, of zij voldoende realistisch zijn en in hoeverre deze worden verwezenlijkt. De
resultaten van dat onderzoek worden gepubliceerd. Dit systeem is voor een groot deel in
het leven geroepen door de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Deze
wet zorgde ervoor dat de inspectie niet langer zelf, door middel van het vaststellen en
toepassen van zogenoemde “indicatoren”, kwaliteitsambities voor scholen mocht formu-
leren. Voor een goed begrip van het thans geldende stelsel, waarin de schooleigen aspecten
van kwaliteit een centrale rol spelen, is het noodzakelijk omhet voordien geldende systeem,
waarin de inspectie eigen indicatoren hanteerde, te bespreken.

175

4 De delegatiepraktijk van de onderwijswetgever



Vóór de invoering van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht waren in
art. 11 (oud)Wot de zogenoemde aspecten van kwaliteit neergelegd. Deze aspectenwerden
uitgewerkt in door de inspectie vast te stellen toezichtskaders.235 Sommige aspecten van
kwaliteit en de uitwerkingen daarvan in de toezichtskaders vielen samen met bij of
krachtens de onderwijswetten gegeven deugdelijkheidseisen.236 Deze uitwerkingenworden
ook wel aangemerkt als wetsinterpreterende beleidsregels. Deze zijn geen onderwerp van
dit onderzoek. Hier gaat het om de aspecten van kwaliteit en de uitwerking daarvan, die
niet voortvloeiden uit de onderwijswetten, maar enkel uit de Wot. Daar wordt op gedoeld
wanneer hierna wordt gesproken over “aspecten van kwaliteit” of “normindicatoren”,
tenzij anders aangegeven. Wanneer over deze kwaliteitseisen wordt gesproken, wordt in
het navolgende ook “het stimulerende toezicht” gebruikt.

Volgens art. 3 lid 1 en lid 2 Wot was het toezicht op het onderwijs opgedragen aan de
inspectie. Dit toezicht omvatte onder meer het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit
van het onderwijs en het beoordelen en bevorderen van de bij of krachtens een onderwijswet
gegeven voorschriften.237 In deze twee onderdelen kwamen de stimulerende en de contro-
lerende taak van de onderwijsinspectie duidelijk naar voren. Ten aanzien van beide taken
werd in art. 11 (oud) Wot uitgewerkt hoe aan daaraan uitvoering moest worden gegeven.
De inspectie onderzocht jaarlijks het onderwijs aan iedere instelling, waarbij onder meer
de openbare verantwoordingsinformatie van de betreffende instelling leidend was voor
het oordeel van de inspectie, mits de evaluatie voldoende actueel en betrouwbaar was.238

Hierbij onderzocht de inspectie of voldaan werd aan de krachtens een onderwijswet
gegeven voorschriften, en voor zover het een instelling betrof als bedoeld in de Wpo, Wec,
of Wvo, deed zij onderzoek naar de volgende aspecten van kwaliteit: leerresultaten, de
voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, en het gevoerde personeelsbeleid.239 Indien
uit het in het tweede lid bedoelde onderzoek volgde dat de kwaliteit tekortschoot, werd
nader onderzoek ingesteld. De oorzaken van het tekortschietenwerden daarbij betrokken.
Ging het om een instelling als bedoeld in deWpo,Wec, ofWvo, danwerd nader onderzoek
gedaan “mede” aan de hand van een aantal andere aspecten van kwaliteit, zoals het leer-
stofaanbod, het pedagogisch klimaat, de leerlingenzorg, etc.240

De inspectie legde haar werkwijze bij de toepassing van art. 11 (oud) Wot neer in een
toezichtskader op grond van art. 13 (oud)Wot. Daarinwaren de algemene uitgangspunten
van het toezicht, het werkproces, de wijze van rapportage, en het waarderingskader uitge-

235 Art. 13 (oud) Wot.
236 Zie in dat verband reeds Onderwijsraad 1999, p. 25 e.v. Zie ook Onderwijsraad 2014, p. 10.
237 Respectievelijk art. 3 lid 2 onder a en onder b (oud) Wot. In het huidige stelsel is dat niet anders, zij het dat

deze taken op een andere plaats in artikel 3 zijn opgenomen. Zie ook hieronder.
238 Art. 11 lid 1 (oud) jo. art. 12 (oud) Wot.
239 Art. 11 lid 2 (oud).
240 Art. 11 lid 3 (oud).
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werkt. In het waarderingskader werden per aspect van kwaliteit normindicatoren vastge-
steld. Deze indicatoren waren normatief geformuleerd, in tegenstelling tot de aspecten
van kwaliteit, die immers slechts een aandachtsgebied omschreven. Zo gold de indicator:
“De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school” (indicator 4.2 Toezichtkader
PO/VO 2012) als uitwerking van het aspect van kwaliteit “het schoolklimaat” (art. 11,
derde lid, onder d (oud) Wot). De meeste normindicatoren waren, net zoals het zojuist
gegeven voorbeeld, in tamelijk vage bewoordingen gesteld. Ondanks de normatieve formu-
lering ervan, waren de toezichtskaders (meer specifiek: de normindicatoren), net zoals de
aspecten van kwaliteit, niet normstellend (bedoeld) voor de instellingen.241

De inspectie legde haar oordeel naar aanleiding van een onderzoek vast in een inspec-
tierapport.242 Het bestuur van een instelling had gelegenheid om te overleggen over de
inhoud van het rapport en dienaangaande een zienswijze in te brengen die bij het rapport
kon worden gevoegd indien het overleg niet tot overeenstemming leidde.243 De inspectie-
rapporten werden openbaar gemaakt op grond van art. 21 Wot. De bedoeling daarvan was
ouders inzicht te bieden in het functioneren van scholen.244

Een negatieve beoordeling ten aanzien van de aspecten van kwaliteit had geen gevolgen
voor de bekostiging. De aspecten van kwaliteit waren immers geen deugdelijkheidseisen,
die een bepaalde basiskwaliteit garanderen. De aspecten van kwaliteit waren bedoeld om
scholen te stimuleren te streven naar hogere onderwijskwaliteit, maar dus niet om dat
hogere kwaliteitsniveau af te dwingen.

Wat de procedure van vaststelling van dezemaatstaven betreft kan het volgendeworden
opgemerkt. De toezichtskaders behoefden goedkeuring van de minister.245 Voorafgaand
aan de vaststelling van de toezichtskaders voerde de inspectie overleg met vertegenwoor-
digers van het onderwijsveld en andere betrokkenen, terwijl bij onderwerpen betrekking
hebbend op de vrijheid van inrichting in ieder geval overlegwordt gevoerdmet de erkende
richtingen (art. 13, tweede lid (oud) Wot).246 De inspectie kon zodoende “een werkwijze
tot stand brengen die het best aansluit bij de desbetreffende sector en de in die sector
heersende opvattingen over kwaliteit”.247

241 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 14, Onderwijsraad 2014, p. 11.
242 Art. 20 lid 1 Wot.
243 Art. 20 lid 3 en lid 4 Wot.
244 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 11, nr. A, p. 3, alsook nr. 22, p. 3, Kamerstukken II 2009-2010,

32 193, nr. 3, p. 3-4. Zie ook de nota Variëteit en Waarborg (Ministerie van OCW 1999, p. 21-22) alsook
Onderwijsraad 1999, p. 12, Koekkoek 2001, p. 130-131.

245 Art. 13 lid 1 (oud) Wot.
246 In het wetsvoorstel van de regering was reeds een verplichting tot (op consensus gericht) overleg geregeld.

De tekst daarvan is bij amendement vervangen door de huidige tekst, Kamerstukken II 2001-2002, 27 783,
nr. 33.

247 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 14.
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Een amendement afkomstig van Kamerleden Dijsselbloem en Dijkgraaf, strekkende
tot invoering van een soort voorhangprocedure voorafgaand aan de goedkeuring door de
minister, heeft het niet gehaald.248 De bedoeling van dit amendement was om uitvoering
te geven aan het advies van de Commissie Dijsselbloem om de rol van de Tweede Kamer
bij de vaststelling van toezichtskaders in de Wot te verankeren. Bovendien zou dit het zicht
van de Eerste en Tweede Kamer op de toezichtskaders vergroten. De voorhangprocedure
zou ook legitimiteitverhogend werken. De minister ontraadde dit amendement met een
argument dat doet denken aan het advies van de Commissie Wetgevingsvraagstukken
over voorhangprocedures: “je gaat erover, of je gaat er niet over”.249 De minister meende
kennelijk dat een voorhangprocedure de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Kamer
en minister vertroebelt.

Sinds de invoering van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht ziet het
stelsel er als volgt uit. In art. 3 Wot wordt in het eerste lid bepaald welke taken de onder-
wijsinspectie heeft. Deze bestaan met name uit het toezicht op de naleving van bij of
krachtens de onderwijswet gegeven voorschriften, en het bevorderen van de ontwikkeling
(van de kwaliteit) van het onderwijs.250 Hieruit blijkt reeds een belangrijke doelstelling van
de wet: het ontwarren van de controlerende en de stimulerende taak van de inspectie (zie
daarover uitgebreid § 4.2.5.2). In het voordien geldende stelsel werden deze beide onder
“toezicht” geschaard. Dat is nu dus anders: de controlerende taak valt onder “het toezien
op”, de stimulerende taak valt onder “het bevorderen van”.251

De ontwarring van beide functies volgt ook uit de nieuwe formulering van art. 11 Wot.
In het eerste lid is een volzin toegevoegd, die inhoudt dat de inspectie een oordeel geeft
over de naleving vanwettelijke voorschriften. In het kader van de stimulerende taakmaakt
de inspectie geen oordelen, maar bevindingen bekend. Het onderzoek wordt blijkens het
tweede lid nog altijd verricht aan de hand van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven
wettelijke voorschriften, en aan de hand van “indicatoren”. De term “aspecten van kwaliteit”
is derhalve vervallen. De indicatoren zijn: het schoolplan, de leerresultaten en de voortgang
in de ontwikkeling van leerlingen, monitor inzake de veiligheid van leerlingen, informatie
uit de jaarstukken, en beschikbare signalen over mogelijke knelpunten. Indien uit dit
onderzoek het redelijk vermoeden ontstaat dat de school tekortschiet in de naleving van
wettelijke voorschriften, wordt nader onderzoek ingesteld.252 Dit onderzoekwordt verricht

248 Kamerstukken II 2010-2011, 32 193, nr. 10. In de toelichting wordt verwezen naar de motie Dezentjé
Hamming-Bluemink Kamerstukken II 2007-2008, 31 007, nr. 27.

249 Handelingen II 2010-2011, 103, item 6, p. 60. Vgl. Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 56: voor-
waardelijke delegatie is een “halfslachtige keuze”.

250 Art. 3 lid 1 onder a en onder b Wot.
251 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 15.
252 Art. 11 lid 3 Wot.
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aan de hand van het schoolplan. Het schoolplan dient een beschrijving van het beleid van
de school ten aanzien van de “oude” aspecten van kwaliteit, zoals het pedagogisch-didactisch
klimaat, te bevatten.253 Er vindt hier dus een verschuiving van verantwoordelijkheid plaats.
Het is nietmeer de inspectie die bepaalt opwelkemanier de aspecten van kwaliteit invulling
krijgen. Dat is aan de school door middel van het schoolplan.254

Opgemerkt moet worden dat deze regel niet duidelijk in de Wot is neergelegd. Deze
moet worden afgeleid uit art. 11 Wot, waarin is aangegeven dat het onderzoek van de
inspectie plaatsvindt “aan de hand van het schoolplan”. Daarmee is weinig gezegd over de
ruimte die de inspectie heeft om haar eigen visie op kwaliteit op te leggen. Slechts door
lezing wetsgeschiedenis kan men erachter komen wat met deze zinsnede precies is
bedoeld.255

Dit betekent niet dat de rol van de inspectie bij het bepalen van wat kwalitatief goed
onderwijs is, is uitgespeeld. Zoals al aangegeven beoordeelt de inspectie immers in de
eerste plaats in hoeverre de door de school gestelde kwaliteitsdoelen worden bereikt.
Daarnaast past bij de stimulerende rol van de inspectie ook dat deze de kwaliteitsdoelen
– dus de ambitie van de school – zelf beoordeelt. Zou dat niet zo zijn, dan zou de school
de stimulerende taak van de inspectie immers zinledig kunnen maken door geen of slechts
zeer beperkte ambities in het schoolplan neer te leggen.256 De inspectie mag zich echter
niet intensief bemoeien met de inhoud van deze ambities. Dit is niet expliciet in de Wot
geregeld, maar vloeit wel voort uit de keuze om de aspecten van kwaliteit niet meer door
de inspectie te laten uitwerken in toezichtskaders, maar in plaats daarvan de uitwerking
daarvan over te laten aan de school in het schoolplan en dit plan als aangrijppunt voor het
stimulerend toezicht te hanteren.257 In het thans geldende stelsel heeft de inspectie dus niet
meer het primaat bij het bepalen van wat kwaliteit is, maar zij (samen met de minister, die
immers de onderzoekskaders vaststelt) is op dat punt ook niet zonder invloed.

253 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 15-16. In het Onderzoekskader PO 2017 wordt de kwaliteits-
visie van de school geschaard onder de noemer “eigen aspecten van kwaliteit”. Zie voor de onderzoekskaders:
Stcrt. 2020, 36719.

254 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16. Zie ook het advies van de Onderwijsraad: Kamerstukken
II 2014-2015, 33 862, nr. 9, p. 15.

255 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16.
256 Dit volgt ook uit het Onderzoekskader PO 2017 par. 9.5: “Als een school voldoet aan basiskwaliteit houdt

onze rol niet op. Naast onze waarborgfunctie willenwe besturen en scholen stimuleren hun kwaliteitsdoelen
hoger te formuleren dan basiskwaliteit. In onze onderzoeken voeren we daarom de dialoog over de eigen
doelen en ambities die het bestuur zichzelf stelt en hoe deze worden gerealiseerd” [mijn cursivering, JADB].

257 Dit volgt ook uit het in de vorige voetnoot genoemde onderzoekskader. Zie par. 4.7.2: “Het schoolplan is
[bij het waarderen van de ‘eigen’ aspecten van kwaliteit] de belangrijkste bron. De interpretatieruimte is
hier groter en we baseren ons daarbij primair op de ambities van het bestuur en de keuzes die de school
daarin maakt” [mijn cursivering, JADB]. En par. 4.7.4: “Voor de waardering van de eigen aspecten van
kwaliteit hanteren we een soortgelijke werkwijze. We hebben hier de rol van de critical friend. Het bestuur
en de school zijn hier zelf aan zet en we passen onze toezichtstijl daar op aan.”
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Wat de openbaarmaking van onderzoeksrapporten betreft is er ook het een en ander
veranderd. Als gezegd worden de conclusies van een onderzoek van de inspectie onder-
scheiden in oordelen en bevindingen.Het inspectierapport waarin dezeworden neergelegd
wordt openbaar gemaakt op grond van art. 20 lid 1 Wot. Hetzelfde artikellid bepaalt dat
het onderscheid tussen oordelen en bevindingen expliciet in het rapport moet worden
gemaakt. Het tweede lid bepaalt daarbij dat bij de oordelen dient te worden aangegeven
op welk wettelijk voorschrift het oordeel betrekking heeft. Volgens het oorspronkelijke
wetsvoorstel was het overigens de bedoeling dat slechts de oordelen van de inspectie
openbaar zouden worden gemaakt.258 Daarvan zijn de indieners uiteindelijk afgestapt,
teneinde debat en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren.259 In het nieuwe
art. 20 Wot wordt overigens ook bepaald dat een inspectierapport waarin tot het oordeel
wordt gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is, heeft te gelden als een
besluit in de zin van de Awb.260

Ook de procedure van vaststelling van de onderzoekskaders, die wat de stimulerende taak
betreft aan belang hebben ingeboet omdat daarin geen kwaliteitsindicatoren meer mogen
worden opgenomen, is gewijzigd. De onderzoekskaders worden niet meer door de
inspectie, maar door de minister vastgesteld. De inspectie draagt de onderzoekskaders wel
ter vaststelling voor.261 Voorafgaand aan deze voordracht vindt het zogenoemde ringen-
overleg plaats (art. 13, tweede lid, Wot). Daarin is dus geen verandering gekomen. Wel
nieuw is dat de inspectie van het overleg een verslag maakt, hetgeen door de minister aan
de Staten-Generaal wordt gezonden. Ook nieuw is het voorschrift dat in de onderzoekska-
ders onderscheid moet worden gemaakt tussen de controlerende en de stimulerende taak,
derhalve de taken als bedoeld in art. 3 lid 1 onder a en onder b, Wot. Het wetsvoorstel,
zoals gewijzigd na advies van de Raad van State, ging hierin nog verder: voor beide taken
moesten afzonderlijke kaders worden vastgesteld.262

Een voorhangprocedure geldt niet voor de vaststelling van de onderzoekskaders. In
het oorspronkelijke wetsvoorstel was een dergelijke procedure nog wel voorgeschreven,

258 Een expliciet verbod op openbaarmaking van de bevindingen was niet opgenomen. Dat had problematisch
kunnen blijken, gelet op de openbaarmakingsverplichtingen op grond van deWet openbaarheid van bestuur.

259 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 21.
260 Het heeft wat weg van het (verworpen) amendement Van der Vlies op het wetsvoorstel Wet op het onder-

wijstoezicht. Daarin werd voorgesteld ieder oordeel van de inspectie (hiermee werd geduid op, in de huidige
terminologie, bevindingen én oordelen) aan te merken als besluit in de zin van de Awb. Zie Kamerstukken
II 2001-2002, 27 783, nr. 30. De bedoeling van het amendement was meer evenwicht aan te brengen in de
verhouding tussen inspectie en scholen. De regering ontraadde dit amendement omdat dit een uitzondering
op de systematiek betekende en de rechter bovendien niet een indringende beoordeling van het deskundi-
genoordeel van de inspectie aan de dag zou leggen. Zie Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 34.

261 Art. 13 lid 1 Wot.
262 Zie Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 6, p. 10. Zie voor de motivering van deze wijziging ten opzichte

van het oorspronkelijke voorstel Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 21.
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maar deze is uiteindelijk bij nota van wijziging verdwenen, na commentaar van de Raad
van State en de sectorraden.263

4.2.6.2 Discussie over de delegatiebeslissing
Over het wettelijk stelsel zoals dat gold voorafgaand aan de Wet doeltreffender regeling
van het onderwijstoezicht is ten aanzien van de procedure van vaststelling van de aspecten
van kwaliteit en de toezichtskaders veel discussie geweest. De discussie spitste zich in feite
toe op de vraag of de in de toezichtskaders vervatte normindicatoren als beperkingen van
de onderwijsvrijheid dienden te worden aangemerkt. Volgens de wetgever was dat niet
zo; het zou slechts gaan omnormen die zich tot de inspectie richtten. Het legaliteitsbeginsel
uit art. 23 Grondwet zou om die reden niet van toepassing zijn; vaststellen van de normin-
dicatoren behoefde dan ook niet bij wet (of bij amvb) te geschieden. Vaststelling door de
inspectie volstond. Lang niet iedereenwas het daarmee eens. De discussie wordt hieronder
weergegeven.

Eerst dient te worden opgemerkt dat de verschillende betogen hieromtrent niet altijd
even goed binnen de grondwettelijke systematiekwerden geplaatst. Zowordt door niemand
– behalve Vermeulen264 – expliciet een betoog gevoerd omtrent de vraag of de aspecten
van kwaliteit een beperking van de onderwijsvrijheid opleverden. De betogen kunnen
echter wel impliciet zo worden opgevat. De gevoerde discussie dreigt daardoor enigszins
ongrijpbaar te worden, hetgeen een goed en gemakkelijk begrip van de problematiek ver-
hindert. In het onderstaande zijn de betogen dan ook binnen de grondwettelijke systematiek
geplaatst, ook als dat in het bronmateriaal niet expliciet gebeurde.

Dat moest worden gesproken van een beperking van de onderwijsvrijheid, kwam volgens
critici265 omdat de aspecten van kwaliteit en de normindicatoren, hoewel de schending
ervan niet tot sancties konden leiden, wel feitelijk dwingende werking hadden. Die dwin-
gende werking had volgens de critici twee oorzaken.

Ten eerste was voor scholen onduidelijk wanneer de inspectie deugdelijkheidseisen
toepaste enwanneer het ging omde (niet bindende) aspecten van kwaliteit. DeCommissie
Dijsselbloem noemde dit verschijnsel “fantoomwetgeving”.266 Deze onduidelijkheid werd
veroorzaakt door de wijze waarop de toezichtskaders waren opgesteld en hoe ze werden

263 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 9-10 en Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 21.
264 Vermeulen 2003, met name p. 231.
265 Vermeulen 2003, p. 222-226, p. 229-237, Onderwijsraad 1999, Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A,

Mentink & Vermeulen 2011, p. 77, Mentink 2012, p. 17 Zie ook Koekkoek 2001, p. 131, die deze feitelijk
dwingende werking niet noemt, maar wel van mening is dat sprake is van een ontoelaatbare aantasting van
de vrijheid van onderwijs.

266 Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen 2008, p. 137. Een alternatieve term zou
kunnen zijn: pseudo-deugdelijkheidseisen, Huisman 2012, p. 131, die de term overigens in een andere
context hanteert.
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toegepast. De normindicatoren in de toezichtskaders waren alle normatief gesteld, hoewel
sommige niet te herleiden waren tot deugdelijkheidseisen en derhalve niet verplichtend
van karakter waren.267 Ook bij de toepassing door de onderwijsinspectie werd daarin geen
onderscheid gemaakt. Dat sprake was van een Gordiaanse knoop waarin deugdelijkheids-
eisen en normindicatoren verwikkeld waren, kan ook worden afgeleid uit het advies van
de Onderwijsraad over de nota Variëteit en Waarborg.268 De Onderwijsraad onderzoekt
daarin welke indicatoren zijn te herleiden tot deugdelijkheidseisen. In zijn 23 pagina’s
tellende analyse wordt onderscheid gemaakt tussen indicatoren die duidelijk wel, duidelijk
niet, en enigszins te verbinden zijn met deugdelijkheidseisen. Dat scholen dientengevolge
de bomen het bos niet meer zagen en er dan maar voor kozen om alle oordelen van de
onderwijsinspectie na te leven, wekt geen verbazing.

Ten tweede zorgde openbaarmaking van de inspectieoordelen ervoor dat de scholen
zich gedwongen zagen zich conformdie oordelen te gedragen.Het negeren van die oordelen
zou geen optie zijn, nu de oordelen afkomstig waren van een deskundige overheid en
scholen daarop door derden afgerekend zouden worden. In de woorden van de Raad van
State: een negatieve beoordeling kan even desastreuze gevolgen hebben als een bekosti-
gingssanctie.269 De Raad van State heeft deze kritiek later nog eens herhaald.270 Ook in het
advies van de Onderwijsraad over het voorstel van de Wet op het onderwijstoezicht werd
dit standpunt ingenomen.271 Ook in de Eerste en Tweede Kamer werd opgemerkt dat de
openbaarmaking van de rapporten een (mogelijk ontoelaatbare) inperking van de autono-
mie van scholen kan betekenen.272 Mentink sprak in dit verband, onder verwijzing naar
de dissertatie van Van Ommeren273, van een feitelijke verplichting in de zin van het Fluo-
rideringsarrest274, dus van een “müssen”waarvoor een specifieke wettelijke grondslag dient
te zijn.275 Dat in de praktijk sprake is van een “materiële binding” blijkt ook uit later uitge-
voerd praktijkonderzoek van Emmelot e.a. naar de werking van de Wot. Geconstateerd
werd dat scholen geneigd zijn zich inspectiegericht te gedragen, ook wat de aspecten van
kwaliteit betreft.276

267 Kamerstukken II 1999-2000, 27 783, nr. A, p. 2, Onderwijsraad 1999, p. 20.
268 Onderwijsraad 1999. Zie met name p. 25 e.v.
269 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2.
270 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 3-4.
271 Onderwijsraad 2000, p. 8.
272 Kamerstukken II 2001-2002, 27 783, nr. 4, p. 3, nr. 5, p. 5, Kamerstukken I 2001-2002, 27 783, nr. 186a, p. 2.
273 Van Ommeren 1996.
274 HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386, m. nt. ARB.
275 Mentink 2001, p. 44.
276 Emmelot e.a. 2004, p. 18.

182

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



Uit een en ander trok de Onderwijsraad de conclusie dat de aspecten van kwaliteit in
de praktijk een werking als van deugdelijkheidseisen hebben, en dat er de facto twee cate-
gorieën deugdelijkheidseisenwaren ontstaan: éénmet bekostigingssancties, en één zonder.277

Zoontjens heeft de Onderwijsraad een te eenzijdige kijk op de zaak verweten.278 Hij
erkent weliswaar dat van de openbaarmaking van de inspectieoordelen een sterk norme-
rende werking uitgaat, maar betwist dat scholen geen onderscheid zouden kunnen maken
tussen deugdelijkheidseisen en andere aspecten van kwaliteit, mits goede regels de
inspecteur zoudendwingendat onderscheid aan scholen duidelijk temaken.Het dwingende
karakter van het stimulerende toezicht zou dus door goede procedures in zodanige mate
kunnen worden afgezwakt, dat van een beperking van de onderwijsvrijheid geen sprake
meer zou zijn. De – toen nog in te voeren –Wot zou zodoende in overeenstemming kunnen
worden gebrachtmet art. 23Grondwet. DeWot, zoals die in 2002werd ingevoerd, voldeed
echter niet aan de eisen van Zoontjens. Na inwerkingtreding van de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht, lijkt de Wot beter aan zijn eisen te voldoen, mede gelet
op het aangebrachte onderscheid tussen bevindingen en oordelen. Desalniettemin wordt
hieronder betoogd dat het stimulerende toezicht ook naar de huidige stand van zaken een
beperking van de onderwijsvrijheid oplevert. Uiteraard is dan nog niet gezegd dat die
beperking ontoelaatbaar is, maar wel noopt die constatering tot het stellen van nadere
vragen, met name of de beperking naar doelstelling en competent orgaan toegelaten is,
gelet op hetgeen art. 23 Grondwet daarover voorschrijft.279

Van de zijde van de regering is op de kritiek gereageerd door te wijzen op het onder-
scheid tussen het nalevingstoezicht (deugdelijkheidseisen) en het stimulerend toezicht
(aspecten van kwaliteit). Gewezen wordt op het ontbreken van sancties waarmee naleving
van de aspecten van kwaliteit kan worden afgedwongen. Na deze tamelijk formele redene-
ring sluit de regering opvallend genoeg af met de conclusie dat er (dus) in materiële zin
geen sprake is van binding: “In die zin is dit oordeel dan ook materieel te beschouwen als
een advies aan het bestuur, zoals de Raad van State dat voorstaat.”280

Interessant is overigens dat deminister in latere stukkenwel degelijk lijkt te verwachten
dat onderwijsinstellingen zich richten naar de oordelen van de inspectie. “Wij zijn van
mening dat niet de basiskwaliteit [dat wil zeggen: het voldoen aan de deugdelijkheidseisen,
JADB], maar goed onderwijs het streven moet zijn van elke school”.281 Volgens de Raad

277 Onderwijsraad 1999, p. 21.
278 Zoontjens 1999, p. 6-7.
279 Zie over de beperkingensystematiek hoofdstuk 2.
280 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 3.
281 Kamerstukken II 2013-2014, 33 905, nr. 1, p. 6.
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van State heeft de regering daarnaast de verwachting geuit dat de aspecten van kwaliteit
de mogelijkheid bieden om kwaliteit af te dwingen.282

Bovenstaand betoog van de regering, dat leidt tot de conclusie dat geen sprake is van
een beperking, is gelet op het voorgaande niet overtuigend. Die conclusie trekt Vermeulen
ook.283 De benadering van de regering is te formalistisch. Ze gaat eraan voorbij dat een
openbaarmaking van een kwaliteitsoordeel door een overheidsorgaan wel degelijk de facto
bindende kracht uitgaat.284 Dat geldt temeer wanneer dat kwaliteitsoordeel zowel verplich-
tingen als “aspecten” betreft, die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden.

Hoe dan ook, het standpunt van de regering bleef: de aspecten van kwaliteit zijn geen
beperking van de onderwijsvrijheid en vallen dus buiten het bestek van art. 23 Grondwet.
Daarmee was voor de regering de kous af. Voor de critici was dat niet het geval. Nadat zij
vastgesteld hadden dat de aspecten van kwaliteit een beperking opleverden, stelden zij dat
deze beperking ontoelaatbaar was, gelet op de door de Grondwet toegelaten doelstellingen
vanbeperkingen.De standpunten vande critici hieromtrentwordenhieronderweergegeven.

De Raad van State ging er terecht van uit dat de aspecten van kwaliteit geen eisen van
deugdelijkheid in de zin van art. 23, vijfde lid Grondwet waren.285 Ze waren immers niet
in de vormvan bekostigingsvoorwaarden gesteld en golden ook voor het particuliere, niet-
bekostigde onderwijs. Het vijfde lid biedt dan ook qua doelstelling geen grondslag om de
aspecten van kwaliteit in te voeren. Voor het tweede lid geldt volgens de Raad van State
hetzelfde: “Toezichtmet de daaraan gekoppelde sanctiebevoegdheid kan slechts betrekking
hebben op de naleving van wettelijke voorschriften. Andere kwaliteitsaspecten vallen
buiten het toezicht, bedoeld in art. 23 GW, zolang zij niet als deugdelijkheidseisen in de
onderwijswetten zijn opgenomen.”286 De strijd met de Grondwet kon dientengevolge
slechts worden opgeheven door ofwel het stimulerende toezicht anders vorm te geven
waardoor geen sprake meer zou zijn van een beperking287 ofwel door de aspecten van

282 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 4. De Raad van State verwijst naar Kamerstukken I 2012-2013,
33 157, nr. C, maar de door de Raad met aanhalingstekens omgeven woorden “af te dwingen” zijn daarin
niet terug te vinden.

283 Vermeulen 2003, p. 231. Ook Timmer 2011 komt tot die conclusie (p. 195).
284 Die is bevestigd in het reeds genoemde praktijkonderzoek van Emmelot e.a. 2004, p. 18.
285 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2.
286 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2.
287 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2: “Daaromkan de inspectie aangaande deze aspecten hoogstens

optreden als adviseur van de betrokken instelling. De instelling is vervolgens vrij te beslissen of zij het advies
volgt. Het bestaan van de school kan in het geding komen indien, zoals voorgesteld wordt, de bevindingen
van de inspectie door haar als oordeel gepubliceerd worden. Openbaarmaking van een negatief oordeel
over demate waarin een afzonderlijke instelling voldoet aan de kwaliteitskenmerken en de eigen doelstelling
kan even desastreuze gevolgen voor de instelling hebben als bekostigingssancties. Een wettelijke rapporta-
geplicht dient om deze redenen in ieder geval niet herleidbaar te zijn tot een individuele instelling. Uiteraard
kan een instelling zich in dezen vrijwillig aan toezicht door de inspectie of andere deskundigen onderwerpen
en haar actuele kwaliteitsniveau laten certificeren.”
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kwaliteit en normindicatoren te verheffen tot deugdelijkheidseisen288, waarbij het legali-
teitsbeginsel uiteraard in acht diende te worden genomen. De Onderwijsraad volgde
dezelfde redeneertrant289, die in 2002 werd herhaald: “Bovendien wordt enerzijds het
bestaan van beleidsregels erkend als zelfstandige bron van kwaliteitsmaatstaven aan het
onderwijs te stellen; anderzijds wordt het primaat van de wetgever gerelativeerd. Deze
extensieve politieke uitleg omtrent de relatie deugdelijkheid-kwaliteit vindt geen genoeg-
zame basis in het systeem en de wordingsgeschiedenis van het grondwetsartikel.”290 In
2012 stelde de Onderwijsraad dat aspecten van kwaliteit geen deugdelijkheidseisen zijn,
maar hield zich op de vlakte wat de toelaatbaarheid betreft.291 Koekkoek voerde eenzelfde
soort betoog als de Raad van State.292 Koekkoek benadrukte “het geheel” van art. 23
Grondwet. Het begrip “toezicht” uit het tweede lid moet worden begrepen in het licht van
het vijfde lid, zodat het houden van toezicht op meer dan de eisen van deugdelijkheid niet
zou zijn toegelaten. Met de Wot gebeurde dat nu juist wel; de regering maakte daarmee
“het tweede en vijfde en zesde lid los van elkaar”293, hetgeen niet zou zijn toegestaan.

Vermeulen ging anders te werk.294 Standpunten zoals die in de vorige alinea zijn
beschreven schaarde hij onder de klassiek-liberale opvatting van art. 23 Grondwet. Hij
vroeg echter aandacht voor een andere dimensie van art. 23Grondwet: de sociaal-statelijke,
waarin de nadruk niet (alleen) ligt op de bescherming van vrijheden van de burger tegen
de overheid, maar op de taak van de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te bevor-
deren. Volgens deze opvatting zou wel ruimte zijn om ook andere kwaliteitsmaatstaven
te stellen die niet de vorm van deugdelijkheidseisen hebben en die minder strak omlijnd
zijn. VolgensVermeulenmoet gestreefdworden naar een optimum tussen beide opvattin-
gen. Zodoende lijkt hij te pleiten voor een ruimere opvatting van het begrip toezicht in
art. 23 Grondwet (hij zegt dat niet met zoveel woorden) én voor een ruimere opvatting
van het legaliteitsbeginsel. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3werd een gelijksoortige redenering
gevolgd. Volgens deze enVermeulens redenering biedt art. 23Grondwet derhalvemogelijk
wel ruimte voor de met de onder de Wot (oud) via de toezichtskaders aangebrachte
beperking op de onderwijsvrijheid. Aangezien dit stelsel van stimulerend toezicht inmiddels
is vervangen door de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, is deze vraag
nietmeer zo relevant. Zij zal hierna echter wel kort aan de orde komen. Betoogd zal worden

288 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 2: “Uitbreiding van het overheidstoezicht tot andere dan de
geldende deugdelijkheidseisen acht het college slechts mogelijk voorzover het gaat om criteria en normen
die zijn vastgelegd in de onderwijswetten. Een toezichtswet is daartoe niet geëigend.”

289 Onderwijsraad 1999, p. 20-21.
290 Onderwijsraad 2002, p. 25.
291 Onderwijsraad 2012, p. 58.
292 Koekkoek 2001, p. 131.
293 Koekkoek 2001, p. 131.
294 Vermeulen 2003, p. 234-235.
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dat het oude stelsel van stimulerend toezicht niet in overeenstemming was met primaat
van de wet.

De hierboven beschreven normerende werking van de aspecten van kwaliteit is expliciet
de aanleiding geweest voor de indiening van het wetsvoorstel Wet doeltreffender regeling
van het onderwijstoezicht.295 Als oorzaken van de normerende werking worden genoemd:
de reputatieschade als gevolg van openbaarmaking van een inspectierapport – waarin op
basis van de aspecten van kwaliteit het oordeel “(zeer) zwak” wordt geveld – en het gegeven
dat het onderscheid tussen deugdelijkheidseisen en aspecten van kwaliteit een aangelegen-
heid voor “juridische fijnproevers” is.296 Met het wetsvoorstel werd dan ook beoogd deze
de facto bindende werking weg te nemen. Van de twee oplossingsrichtingen die de Raad
van State schetste om de strijd met de Grondwet weg te nemen – het verheffen van de
normindicatoren tot deugdelijkheidseisen dan wel het wegnemen van de beperking van
de onderwijsvrijheid – werd dus gekozen voor de laatstgenoemde. Hieronder wordt
weergegeven welke discussie hierover is gevoerd.

Gedurende de behandeling van het voorstel werd de methode om genoemde de facto
bindende werking van de aspecten van kwaliteit en normindicatoren weg te nemen
meerdere keren veranderd. In het aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel297 werd
het onderscheid tussen oordelen en bevindingen nog niet gemaakt. Ten aanzien van de
stimulerende en ten aanzien van de controlerende taak diende de inspectie bevindingen
kenbaar temaken.Wel diende in het inspectierapport onderscheid te worden aangebracht
tussen bevindingenmet betrekking totwettelijke verplichtingen en bevindingen ten aanzien
van de kwaliteit. Het inspectierapport zou volledig openbaar moeten worden gemaakt.

DeRaad van State adviseerde positief. Aangeradenwerd omnogduidelijker onderscheid
te maken tussen beide inspectietaken.298 Daartoe zou kunnen worden voorgeschreven om
twee onderzoekskaders te hanteren: één voor de controlerende, en één voor de stimulerende
taak.299 Voor iedere taak zouden bovendien aparte inspectierapporten kunnen worden
opgesteld.300 In het advies wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen oordelen en
bevindingen. De adviezen zijn door de initiatiefnemers overgenomen.301 Zij gingen nog
verder door ook in het wetsvoorstel te regelen dat alleen het rapportmet oordelen openbaar
diende te worden gemaakt.302

295 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 7, p. 8-10.
296 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 7, p. 10.
297 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 2.
298 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 5.
299 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 5, p. 8.
300 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 5, p. 13.
301 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 5 en nr. 6 (gewijzigd voorstel van wet).
302 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 5, p. 13 en nr. 6. Zie ook Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr.

7, p. 34 (memorie van toelichting). De vraag is of de door de initiatiefnemers bedachte regeling zou voor-
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De initiatiefnemers hebben het wetsvoorstel op deze punten nadien aangepast middels
de tweede nota van wijziging, waarmee het voorstel – los van wat kleine aanpassingen303 –
zijn definitieve vorm kreeg.304 Toegestaan werd dat een onderzoekskader zowel de contro-
lerende als de stimulerende taak betrof, zolang beide onderdelen van het kader van elkaar
worden onderscheiden. Ook werd teruggekomen van het idee om de inspectie twee aparte
rapporten te laten vaststellen. Zowel de bevindingen als de oordelen kwamen in het aange-
paste voorstel dus in één – in zijn geheel openbaar te maken – rapport terecht. In de toe-
lichting wordt dienaangaande gesteld dat daarmee het debat en verantwoording over de
kwaliteit van het onderwijs zal worden gestimuleerd.305

Deze wijzigingen lijken te zijn ingegeven door kritiek van de Onderwijsraad.306 De
Onderwijsraad benadert het voorstel vanuit de principiële spanning die art. 23 Grondwet
in zich herbergt.307 Enerzijds is de overheid verantwoordelijk voor het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs, mede gelet op het recht op onderwijs, zoals dat ook in interna-
tionale verdragen is verankerd. Anderzijds dient de overheid de vrijheid van onderwijs te
respecteren. De Onderwijsraad is positief voor zover het wetsvoorstel beoogt meer
onderscheid aan te brengen tussen (de toepassing van) deugdelijkheidseisen en andere
aspecten van kwaliteit. De Onderwijsraad meent echter dat het moeilijk voorstelbaar is
hoe precies twee aparte onderzoekskaders en inspectierapporten (één voor het nalevings-
toezicht, één voor het stimulerend toezicht) kunnen worden vastgesteld, nu deze beide
vormen van toezicht in elkaars verlengde liggen.308 Ook op het niet openbaar maken van
de bevindingen heeft de Onderwijsraad kritiek. Dit doet geen recht aan de behoefte van
onderwijsontvangers aan meer inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Het voorstel is
dus te zeer gericht op de vrijheid van onderwijs in plaats van het recht op (goed) onderwijs,
voor de verwezenlijking waarvan de overheid (mede)verantwoordelijk is. Verder wijst de
Onderwijsraad op deWet openbaar van bestuur, diemogelijk verplicht tot openbaarmaking
van dergelijke rapporten. Ten slotte meent de Onderwijsraad dat het voorstel hiermee de
verhouding tussen inspectie en school te zeer als een strijd ziet, waarbij scholen liever de
kaarten dicht tegen de borst houden, in plaats van openheid van zaken te geven.309

Devraag of door het duidelijkermaken van onderscheid tussen oordelen en bevindingen
in te publiceren rapporten het stimulerende toezicht niet (meer) als beperking dient te

komen dat het rapport met bevindingen openbaar zou worden gemaakt. Te dien aanzien was immers niets
expliciet in het voorstel geregeld, zodat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur nog altijd een
openbaarmakingsverplichting zou hebben kunnen bestaan.

303 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 22 (derde nota van wijziging), nrs. 16, 17, 20 (amendementen).
304 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 13.
305 Kamerstukken II 2013-2014, 33 862, nr. 13, p. 21.
306 Onderwijsraad 2014.
307 Onderwijsraad 2014, p. 6-7.
308 Onderwijsraad 2014, p. 10 en p. 15.
309 Onderwijsraad 2014, p. 16.
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worden aangemerkt, is niet expliciet aan de orde gesteld. Wel is van verschillende zijden
het standpunt ingenomen dat ook van de openbaarmaking van bevindingen een norme-
rende werking uitgaat. In dat verband kan – verrassenderwijs – worden gewezen op een
standpunt van de initiatiefnemers zelf. Over het wetsvoorstel, waarin de openbaarmaking
van de bevindingen die in het kader van het stimulerende toezicht zijn gedaan nog niet
was voorgeschreven, stelden zij: “Aangezien aan de status van deze bevindingen door
betrokkenenmogelijk toch een zwaarder ladingwordt toegekend dan nodig is en vergelijk-
baarheid met andere scholen bij deze taak complexer is, is besloten de openbaarmaking
aan het bevoegd gezag over te laten.”310 Van dat standpunt zijn initiatiefnemers later ken-
nelijk weer teruggekomen, door alsnog openbaarmaking te verplichten. In de Eerste Kamer
werd wel de vraag gesteld of bevindingen niet toch ook als oordelen kunnen worden
opgevat, waardoor de normerende werking weer in beeld komt. Van de zijde van de VVD
werd gesteld: “Technisch gesproken beperkt het oordeel van de inspectie zich tot het
naleven van deugdelijkheidseisen. Maar hoe lezen een leraar en een ouder een inspectie-
rapport? De bevindingen van de inspectie op andere aspecten van kwaliteit dan de deug-
delijkheidseisen die uitmonden in aanbevelingen voor verbetering worden natuurlijk ook
gezien als oordeel: ‘als er iets te verbeteren valt zal er wel iets mis zijn’.”311 Ook de Raad
van State is er niet zeker van dat met het gemaakte onderscheid tussen bevindingen en
oordelen de normerende werking is weggenomen. De VVD wijst daar ook op: “Ook de
Raad van State betwijfelt312 of de voorstellen omde toezichthoudende taak van de inspectie
duidelijker af te bakenen van de stimulerende taak afdoende zijn.”313 Van de zijde van
GroenLinks werd de vraag gesteld of de bevorderende taak niet naar zijn aard normerende
werking heeft.314 Ook de Onderwijsraad wijst erop dat bevorderen niet mogelijk is zonder
eerst een oordeel te geven.315 Staatssecretaris Dekker is genuanceerd: “Ook dan is het goed
als de inspectie begrijpelijk en helder is over wat een school realiseert boven op de deugde-
lijkheidseisen. Daar mag in mijn ogen best een kwalificatie in doorklinken. Dat is wat
anders dan een oordeel.”316 Reeds in de Tweede Kamer werd van de zijde van de regering
opgemerkt dat de spanning tussen stimuleren en controleren niet te vermijden is; ze zou
inherent zijn aan het werk van toezichthouders.317

De initiatiefnemers reageerden hierop door sterk de nadruk te leggen op het in de
rapporten aan te brengen onderscheid tussen bevindingen en oordelen en het adviserende

310 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 11, p. 22 (nota naar aanleiding van het verslag).
311 Kamerstukken I 2015-2016, 33 862, nr. B, p. 5. In soortgelijke zin kamerlid Bruijn (VVD) tijdens de

beraadslaging in de Eerste Kamer: Handelingen I 2015-2016, 21, item 7, p. 3.
312 Een verwijzing ontbreekt, maar gedoeld is op Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 2.
313 Kamerstukken I 2015-2016, 33 862, nr. B, p. 5.
314 Kamerstukken I 2015-2016, 33 862, nr. B, p. 5.
315 Onderwijsraad 2014, p. 15.
316 Handelingen I 2015-2016, 12, item 12, p. 12.
317 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 14, p. 6.
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karakter van de bevindingen: “Het is niet uit te sluiten dat bevindingen (…) door betrok-
kenen soms normerend kunnen worden opgevat. Dat laat onverlet dat bij het inrichten
van de stimulerende taak door de inspectie ernaar gestreefd dient te worden deze indruk
te vermijden.De initiatiefnemers beschouwen het als belangrijkewaarborg dat normerende
uitspraken in het onderzoekskader altijd vergezeld moeten gaan van een wettelijke
grondslag.”318 En tijdens de beraadslaging: “Dat stimulerende gesprek, dat kritische
vraaggesprek, leidt niet tot een oordeel, want dat kan niet. Dat leidt tot bevindingen. (…)
Die bevindingen kunnen mogelijk een vervolg krijgen in aanbevelingen, maar het is aan
de school om daar op basis van een eigen visie, verwoord in het schoolplan, mee aan de
slag te gaan.”319

In het debat is uiteindelijk dus geen expliciet antwoord gekomen op de vraag of de
stimulerende taak van de inspectie leidt tot een beperking van de onderwijsvrijheid en
welke consequenties dat antwoord heeft in het kader van het primaat van de wet, bijvoor-
beeld de vraag via welke procedure de onderzoekskadersmoetenworden vastgesteld. Toch
is de procedure van vaststelling van de kaders gewijzigd. Niet de inspectie, maar de
minister beschikt thans over deze bevoegdheid. De discussie die over deze wijziging is
gevoerd wordt hieronder besproken.

Zoals hierboven aangegeven, voorzag het oorspronkelijke wetsvoorstel in een voorhang-
procedure voor de vaststelling van de onderzoekskaders door de minister. De minister
werd als bevoegd orgaan aangewezen om de twee-pettenproblematiek op te lossen.320 De
inspectie stelde onder het oude regime immers de kaders vast en paste ze ook toe. De
voorhangprocedure werd voorgesteld teneinde de betrokkenheid van het parlement te
vergroten.321 De Raad van State was kritisch.322 Hij wijst erop dat de bij de invoering van
de Wot is gekozen voor de inspectie als verantwoordelijk orgaan voor de vaststelling van
de kaders, omdat het kader in samenspraak met betrokkenen tot stand komt (waarbij de
inspectie optreedt als gesprekspartner).323 Het draagvlak zou daardoor groter zijn.
“Bovendien zou alleen de inspectie in staat zijn deze verantwoording vooraf over haar
werkwijze bij de kwaliteitsbeoordeling te formuleren, gelet op de vereiste professionali-
teit.”324 De Raad van State hecht aan deze elementen van draagvlak en professionaliteit.
Die elementen zijn voor deRaad van State schijnbaar reden omde onderzoekskaders, voor

318 Kamerstukken I 2015-2016, 33 862, nr. C, p. 6 en 7.
319 Handelingen I 2015-2016, 21, item 12, p. 17.
320 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 3 en nr. 7, p. 19 (memorie van toelichting, resp. voor en na advies

van de Raad van State).
321 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 3, p. 19 en nr. 7, p. 20.
322 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 9.
323 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 13.
324 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 9. Dit is een citaat uit de memorie van toelichting bij het

wetsvoorstel dat leidde tot invoering van de Wot. Zie Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 13.
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zover ze niet de deugdelijkheidseisen betreffen, te beschouwen als bij uitstek een zaak van
de scholen en de inspectie. De voorhangprocedurewordt dan ook ontraden.Met vaststelling
van de kaders door de minister heeft de Raad van State klaarblijkelijk geen probleem. Dat
deel van het voorstel wordt niet ontraden.

In reactie hierop stelden de initiatiefnemers dat het creëren van draagvlak en het pro-
fessionele karakter van de onderzoekskaders in het voorstel behouden blijven.325 De kaders
komen immers tot stand na overleg met het veld en zij worden vastgesteld op voordracht
van de inspectie. De voorhangprocedurewilden de initiatiefnemers behoudenmet het oog
op mogelijke discussie over de interpretatie van wettelijke voorschriften (deugdelijkheids-
eisen). Daarin zou het parlement zich moeten kunnen mengen, voorafgaand aan de vast-
stelling van de onderzoekskaders.

Door de PO-raad werd gewezen op het risico dat parlementaire betrokkenheid leidt
tot nieuwe eisen aan het onderwijs, die voortkomen uit – ik parafraseer – de waan van de
dag.326 Dit risico werd door de initiatiefnemers onderkend. Verder dan de opmerking dat
“de toets op noodzakelijkheid, effectiviteit en proportionaliteit van nieuwe maatregelen”
van groot belang is, komt het echter niet.327 Ook de Onderwijsraad wijst op dit risico. De
voorhangprocedure zou derhalve niet in het belang van de kwaliteit van het onderwijs
zijn. Ook wijst de Onderwijsraad op mogelijke gevolgen voor de legitimiteit van het han-
delen van de inspectie. Door discussie over de onderzoekskaders te verplaatsen naar de
politieke arena verwordt de inspectie tot een uitvoeringsinstantie van het ministerie; haar
onafhankelijkheid en zelfstandigheid komenderhalve onder druk te staan.328 De zelfstandige
en onafhankelijke rol van de inspectie wordt overigens door de Onderwijsraad ook weer
genuanceerd door erop te wijzen dat de Kamer reeds nu de mogelijkheid heeft om invloed
uit te oefenen op de onderzoekskaders, door de minister daarover ter verantwoording te
roepen; uiteindelijk is de inspectie – organisatorisch beschouwd – een onder verantwoor-
delijkheid van de minister werkzaam bestuursorgaan (zie ook art. 2 lid 1 Wot).

De inspectie wees op het belang van het ringenoverleg, voorafgaand aan de vaststelling
van de onderzoekskaders.329 Eendergelijk kader zou de tussen inspectie en het onderwijsveld
bereikte consensus vastleggen. Het belang van het ringenoverleg werd door de initiatiefne-
mers onderkend.330 Zij betwistten evenwel de veronderstelling dat het onderzoekskader
gemaakte afspraken tussen het veld en de inspectie zou vastleggen.

325 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 5, p. 10.
326 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 25.
327 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 25.
328 Onderwijsraad 2014, p. 18. Vgl. ook het standpunt van D66 in Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 10,

p. 11-12.
329 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 28.
330 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 28.
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Uiteindelijk is ervoor gekozen de voorhangprocedure uit het voorstel te schrappen,
“ondermeer naar aanleiding van opmerkingen van de sectorraden”.331 Teneinde de positie
van het onderwijsveld te versterken werd in dezelfde nota van wijziging voorgesteld om
de inspectie te verplichten een verslag van het overleg te maken, hetgeen door de minister
aan de Staten-Generaal moet worden gestuurd. Deze verplichting is uiteindelijk ook in de
wet terechtgekomen. In de toelichting bij deze wijziging wordt nog aangegeven dat in het
verslag in ieder geval moet komen te staan op welke punten de deelnemers aan het overleg
zich met de voorstellen van de inspectie hebben kunnen verenigen.332

4.2.6.3 Toepasselijkheid legaliteitsbeginsel
In voorgaande paragrafen is, na de beschrijving van de inhoud en procedure van vaststelling
van de kwaliteitsmaatstaven en de discussie daarover, steeds direct toegekomen aan een
op het legaliteitsbeginsel gebaseerde analyse. Dat was mogelijk, omdat geen discussie
bestaat over het karakter van de besproken kwaliteitsmaatstaven. Het betreft steeds deug-
delijkheidseisen die in de vorm van bekostigingsvoorwaarden zijn gesteld.333 Daarop is het
legaliteitsbeginsel zonder meer van toepassing, aangezien het tweede en vijfde lid bepalen
dat deze bij wet dienen te worden gesteld.

Voor de eisen die de inspectie op grond van de Wot aan het onderwijs stelt, kan dat
niet zo gemakkelijk worden gesteld. Dit zijn immers verplichtingen noch bekostigingsvoor-
waarden. Van de (inmiddels niet meer geldende) aspecten van kwaliteit en de daarbij
behorende, in de onderzoekskaders neergelegde normindicatoren kon mijns inziens vrij
eenvoudig gezegd worden dat deze een beperking van de onderwijsvrijheid opleverden.
Deze werkten in de praktijk immers dwingend vanwege de openbaarmaking van de oor-
delen van de inspectie en de omstandigheid dat de in de toezichtskaders vervatte normin-
dicatorenmoeilijk te onderscheidenwaren van deugdelijkheidseisen. Dit kwam in § 4.2.6.2
aan de orde. De vraag is of hetzelfde gezegd kan worden van de indicatoren en de onder-
zoekskaders onder het regime van deWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht.
Die vraag wordt hieronder behandeld. Geconcludeerd zal worden dat nog altijd sprake is
van beperkingen van de onderwijsvrijheid. Daarmee is evenwel nog niet gegeven dat de
beperking binnen de systematiek van art. 23 Grondwet naar doelstelling toelaatbaar is.
Ook daarop wordt hieronder ingegaan. Geconcludeerd zal worden dat verdedigbaar is dat
de op grond van de Wot te stellen eisen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de
reikwijdte van het begrip “toezicht” van art. 23, tweede lid Grondwet vallen. Zodoende

331 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 21 (tweede nota van wijziging).
332 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 21 (tweede nota van wijziging).
333 Voor de kerndoelen geldt dat deze zowel algemene als speciale deugdelijkheidseisen zijn. Zij gelden voor

het bekostigde en (via handhaving van de leerplicht) voor het niet-bekostigde particuliere onderwijs en zijn
dus vastgesteld op basis van respectievelijk het tweede en het vijfde lid van art. 23 Grondwet. Zie nader
hierover § 2.4.1.
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geldt voor de eisen die in het kader van het stimulerend toezicht worden gesteld dat zij in
beginsel slechts “bij wet” kunnen worden vastgesteld, hetgeen de vraag rechtvaardigt of
een en ander wel in overeenstemming met het primaat van de wet is. In § 4.2.6.4 wordt te
dien aanzien een analyse gegeven.

Een grote verbetering ten opzichte van het oude stelsel is dat onder de vigeur van de huidige
Wot voor scholen duidelijk zal zijnwanneer zij temaken hebbenmet deugdelijkheidseisen
dan wel met (niet afdwingbare) indicatoren. Dit is te danken aan het verhelderende
onderscheid tussen oordelen en bevindingen. Dit onderscheid maakt evenwel nog niet dat
het stimulerend toezicht niet langer als beperking van de onderwijsvrijheid kan worden
beschouwd.

Het ligt mijns inziens namelijk voor de hand dat een school zich bij de inrichting van
het onderwijs zal richten naar de bevindingen van de inspectie. De bevindingen hebben
daarmee normerende werking. Deze normerende werking, die ook door verschillende
actoren bij de behandeling van het wetsvoorstel is onderkend (zie § 4.2.6.2), vloeit voort
uit een aantal omstandigheden. Ten eerste bevatten de bevindingen normatieve uitspraken
over de kwaliteit van het onderwijs. Ten tweede zijn deze bevindingen afkomstig van een
deskundig geachte overheid, waardoor daaraan veel gewicht wordt toegekend. Ten derde
worden deze uitspraken openbaar gemaakt. Ten vierde is de norm die de inspectie toepast
bij het doen van bevindingen, voor een deel afkomstig van de overheid, aangezien scholen
niet volledig vrij zijn bij het stellen van hun kwaliteitsambities. Op deze omstandigheden
wordt hieronder nader ingegaan.

Wat het normatieve karakter van de bevindingen betreft, zij gewezen op het standpunt
van de initiatiefnemers van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht over
het karakter van bevindingen. Volgens hen zouden bevindingen zich onderscheiden van
oordelen, omdat laatstgenoemde wél normatieve uitspraken bevatten, bevindingen niet.
Die stelling is mijns inziens moeilijk te verdedigen. De inspectie kan slechts een bevinding
doen omtrent de kwaliteit van het onderwijs, nadat een oordeel is gevormd over die kwa-
liteit. De wijze waarop het oordeel is verpakt verandert niets aan de normatieve inhoud
ervan. Of de inspectie nu stelt: “u dient de inrichting van uw onderwijs op deze wijze aan
te passen (onvoldoende)” dan wel “neem in overweging uw onderwijs op deze wijze aan
te passen (kan beter)”, aan beide uitspraken gaat een oordeel vooraf, zodat aan beide uit-
spraken een normatief karakter nier kanworden ontzegd. Dat blijkt ook uit de onderzoeks-
kader van de inspectie, waarin staat aangegeven dat de bereiking van de “eigen aspecten
van kwaliteit” door de inspectie kan worden gewaardeerd als “goed”, “voldoende”, of “kan
beter”. Een en ander is overigens door velen naar voren gebracht bij de behandeling van
het wetsvoorstel (zie § 4.2.5.2).

Dat de bevindingen afkomstig zijn van de overheid, en wel van een orgaan dat geacht
wordt in het bijzonder deskundig te zijn op het gebied van onderwijs, is een omstandigheid
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die deze uitspraken extra gewicht geeft.334 Tel daarbij op dat deze (mogelijk) negatieve
uitspraken afkomstig van een deskundige overheid openbaar worden gemaakt, en de ver-
gelijkingmet het instrument van “naming en shaming” dringt zich op. Naming en shaming
betreft doorgaans de publicatie van sanctiebesluiten of geconstateerde overtredingen335,
en wordt ook wel vergeleken met de schandpaal.336 De sturende werking van naming en
shaming vindt plaats langs twee wegen. Ten eerste wordt ermee bereikt dat de consument
geïnformeerd wordt over de wijze waarop marktpartijen functioneren. Daarmee wordt
informatie-asymmetrie tussen aanbieders en afnemers opgeheven.337 De consument kan
op basis van deze informatie bepalen met welke aanbieder hij in zee gaat. Marktmechanis-
men zorgen zodoende voor normconform gedrag. Ten tweede gaat van de schandpaal een
generale preventieve werking uit. De vrees om in een negatief daglicht te worden gesteld
leidt op zichzelf al tot normconform gedrag.338

Strikt genomen betreft de openbaarmaking van bevindingen geen naming en shaming.
De bevindingen zijn immers naar hun aard geen constateringen van overtredingen van
wettelijke voorschriften. Er zijn desalniettemin veel overeenkomsten tussen naming en
shaming en de publicatie van bevindingen. Het gaat om in potentie negatieve, normatieve
uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs aan een bepaalde instelling, afkomstig van
de overheid, die bedoeld zijn om het publiek te informeren over het functioneren van
onderwijsaanbieders.339 Aan de publicatie van bevindingen komt daarom een vergelijkbare
sturendewerking toe als naming en shaming.Ouders die een publicatie onder ogen krijgen,
zullen van de school verwachten dat men deze bevindingen opvolgt. Dat bevindingen niet
juridisch afdwingbaar zijn, zal voor ouders weinig uitmaken. Een school die de bevindingen
negeert, loopt het risico een voor ouders minder aantrekkelijke onderwijsaanbieder te
worden, waardoor leerlingenaantallen teruglopen. Daarmee zet de school het eigen recht
op bekostiging op het spel, aangezien (de omvang van) deze aanspraak afhankelijk is van
het aantal leerlingen. De publicaties van bevindingen kunnen aldus worden beschouwd
als een methode van de overheid om onderwijsvragers te informeren over de wijze waarop
aanbieders functioneren, teneinde de “onderwijsmarkt”340 goed te kunnen laten functione-
ren, waarvan tevens preventieve werking uitgaat.

Betoogd zou kunnen worden dat geen sprake is van sturing door de overheid, omdat
de bevindingen een toepassing zijn van de door de school gestelde ambities over de kwaliteit

334 Zie ook Zoontjens 2015, p. 11.
335 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 148.
336 Van Erp 2009, p. 15.
337 Van Erp 2009, p. 34 e.v., De Haan & Sonderegger 2012, p. 125.
338 Van Erp 2009, p. 43, De Haan & Sonderegger 2012, p. 128.
339 Zie ook art. 4 lid 4 Wot.
340 Het is niet ongebruikelijk het onderwijs vanuitmarktprincipes te benaderen. Zie bijvoorbeeldOnderwijsraad

2001a, Vermeulen & Zoontjens 2005.
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van het onderwijs in het schoolplan en dat het dus in feite gaat om een vormvan zelfbinding,
waarbij de inspectie slechts een ondersteunende rol heeft. Een dergelijk betoog gaat mijns
inziens niet op. De school is niet geheel vrij bij het bepalen van zijn ambities. Onderdeel
van het stimulerend toezicht is en behoort te zijn dat, zoals hierboven reeds aan de orde
kwam, de inhoud van deze ambities aan bepaalde maatstaven (bijvoorbeeld het ambitie-
niveau en de realiteitszin ervan) wordt getoetst, zij het op afstand. Er is dus ook sprake
van overheidssturing op de inhoud van de norm waaraan de inspectie toetst. Daarmee is
het stimulerend toezicht in zekere zin vergelijkbaarmet de kwaliteitsbekostiging. De school
stelt eigen kwaliteitsdoelen vast, waarna de overheid die aan bepaalde maatstaven toetst.
Voldoet de ambitie van de school aan deze maatstaven, dan eigent de overheid zich deze
ambitie als het ware toe, door deze in het concrete geval als norm toe te passen, er bevin-
dingen op te baseren en die openbaar te maken.

Gezien het voorgaande kanmoeilijk worden volgehouden dat het stimulerende toezicht
zich onttrekt aan de kaders van art. 23Grondwet, omdat dit niet zou ingrijpen in de vrijheid
van onderwijs. Weliswaar geschiedt de inhoudelijke normstelling voor slechts ten dele
door de overheid zelf en is geen sprake van afdwingbaarheid door middel van sancties,
maar dat laat onverlet dat er wel degelijk sprake is van sturing, die zijn effect krijgt door
middel van de openbaarmaking van bevindingen. Het stimulerend toezicht is méér dan
advisering door de overheid, op basis van een goed gesprek. Het gesprek over de onder-
wijskwaliteit is niet vrijblijvend en behoort – gelet op verantwoordelijkheid voor het
onderwijs die art. 23 lid 1 van de Grondwet bij de overheid belegt – dat ook niet te zijn,
aldus Zoontjens.341

Nu is vastgesteld dat sprake is van een beperking van de onderwijsvrijheid, is de volgende
vraag of het stimulerende toezicht is te scharen onder één van de doelstellingen die art. 23
Grondwet noemt. In aanmerking kunnen komen: het toezicht als bedoeld in art. 23 lid 2
Grondwet of de deugdelijkheid als bedoeld in art. 23 lid 5 Grondwet.

Demogelijkheid die art. 23 lid 5Grondwet biedt, valt direct af.Het stimulerende toezicht
betreft immers niet de toepassing van bekostigingsvoorwaarden. Bovendien geldt de
beperkingsgrondslag van het vijfde lid enkel voor het stellen van deugdelijkheidseisen aan
het bekostigde onderwijs. De bevoegdheid van de inspectie om bevindingen te geven, geldt
echter voor al het (primair en voortgezet) onderwijs, ook het niet-bekostigde. Dit volgt uit
art. 1 onder g Wot: een instelling is daar gedefinieerd als “school, instelling of examen-
instelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instel-

341 Zoontjens 2015, p. 9. Zoontjens merkt in zijn handboek op dat het stimulerende toezicht een “vrijwillige
exercitie” is, nu scholen een verzoek kunnen doen om de waardering “goed” te krijgen. Zie Zoontjens 2019,
p. 520. Dat is op zichzelf juist, maar die waardering betreft de school als geheel. Op individuele indicatoren
formuleert de inspectie, ook als de school daar geen behoefte aan heeft, wel bevindingen (zie ook art. 11 lid
1 Wot). In zoverre kan niet van vrijwilligheid worden gesproken.
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ling”. Art. 11 Wot bepaalt dat de inspectie het onderwijs aan elke instelling onderzoekt.
Ingevolge het tweede lid worden bij dat onderzoek de indicatoren betrokken, voor zover
het betreft een instelling – dus zowel bekostigde als niet bekostigde instellingen – als
bedoeld in de Wpo, Wec, of Wvo.

De enige mogelijke grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen aan scholen in het
kader van het stimulerende toezicht kan derhalve worden gevonden in art. 23 lid 2
Grondwet: het toezicht van de overheid. In § 2.5, kwamal aan de orde dat het begrip toezicht
niet enkel betekent: het controleren of wordt voldaan aan wettelijke eisen, maar ook het
stimuleren van de kwaliteit van het onderwijs en het (mede in dat verband) stellen van
kwaliteitseisen. In hoofdstuk 2 kwam ook aan de orde dat de doelstelling toezicht alleen
basale kwaliteitseisen omvat. Is daar sprake van?

Op het eerste gezicht lijkt dat niet het geval. Het stimulerend toezicht betreft immers
de onderwijskwaliteit die uitgaat boven het basisniveau, dat door de deugdelijkheidseisen
wordt gegarandeerd. Deze redenering gaat er echter aan voorbij dat de school voor een
belangrijk deel de inhoud van de op haar toe te passen norm bepaalt. Het is aan de school
om de eigen kwaliteitsambities in het schoolplan neer te leggen. Hierboven is aangegeven
dat de school niet geheel vrij is bij het bepalen van die ambities, omdat de overheid er
grenzen aan stelt. Die grenzen zijn echter ruim. De inspectie toetst op afstand of de eigen
aspecten van kwaliteit van voldoende ambitie en realiteitszin getuigen, gegeven de context
van de school. Bij het bepalen van de inhoud van de norm reikt de invloed van de overheid
dus niet verder dan die marginale toets. Mede in aanmerking genomen dat binnen een
meer sociaal-statelijke opvatting van art. 23 van deGrondwet een vormvanniet-vrijblijvend
toezicht op daadwerkelijke kwaliteit van het onderwijs past, kan het stimulerend toezicht
zo beschouwd wel binnen de definitie van de beperkingsgrond “toezicht” van art. 23 lid 2
Grondwet worden geplaatst.

In zoverre kan het stimulerend toezicht dus worden geacht in overeenstemming met
deGrondwet te zijn. Daarmee is echter nog niet gezegd dat dewijze waarop deze beperking
van de onderwijsvrijheid in de wetgeving is neergelegd ook in overeenstemming is met
het primaat van de wet. De analyse daarover volgt hieronder.

4.2.6.4 Analyse
Net zoals bij de § 4.2.3 besproken accreditatiekaders dringt de vergelijkingmet de kerndoe-
len zich op voor zover het de aard van dematerie en de omvang van de bevoegdheid betreft.
Het stimulerende toezicht betreft de onderwijsinhoud (tweede laag) en is in dewet nagenoeg
niet afgebakend.De bevindingen kunnen zien op vrijwel ieder aspect van onderwijskwaliteit.
In zekere zin vloeit uit de keuze voor een stelsel waarin het primaat ten aanzien van de
kwaliteit bij de scholen ligt voort dat eerst bij de uitvoering duidelijk kan worden welke
eisen aan het onderwijs worden gesteld. Het is immers onmogelijk voor een regelgever
om op voorhand in kaart te brengen welke kwaliteitsvisies door scholen kunnen worden
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ontwikkeld en hoe die kunnen worden nagestreefd. Zoals Vermeulen stelt: “Het lijkt mij
buitengewoon lastig om op aanvaardbare wijze in minutieuze wettelijke voorschriften te
gaan bepalen wat goed onderwijs is.”342 In het geldende onderzoekskader wordt dan ook
geen poging in die richting gedaan. Aan de hand van voorbeelden wordt aangegeven
waarop de kwaliteitsvisie van de school kan zien.343

Er zijn, wat de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen betreft, echter drie belangrijke
verschillen met de kerndoelen. Om te beginnen het type voorschrift: de kerndoelen zijn
doelvoorschriften, terwijl het stimulerende toezicht ook op de middelen kan zien die
worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. In dat opzicht is het sti-
mulerende toezicht als gewichtiger te beschouwen dan de kerndoelen. Er is echter nog een
verschil met betrekking tot het type voorschrift, dat de mate van inbreuk op legaliteitsbe-
langen vermindert. De kerndoelen worden eenzijdig worden opgelegd door de overheid,
terwijl in het stimulerende toezicht de visie van de school op kwaliteit leidend is. Daarmee
is de autonomie van de school ten aanzien van het onderwijsproces tot op zekere hoogte
gewaarborgd. Daarnaast kan worden gewezen op een verschil met betrekking tot de conse-
quenties van niet-naleving. Overtreding van de kerndoelen heeft tot gevolg dat de consta-
tering daarvan openbaar wordt gemaakt, eventueel gevolgd door een bekostigingssanctie.
Ingeval van door de inspectie geconstateerde gebreken in de kwaliteit van het onderwijs
in het kader van het stimulerende toezicht, is de consequentie louter openbaarmaking. De
delegatarissen zijn deminister en de inspectie.Deminister stelt immers de onderzoekskaders
vast, waarin de werkwijze ten aanzien van het stimulerend toezicht is neergelegd. Door de
omvang van de bevoegdheid en het type voorschrift dat wordt gesteld geldt echter dat
uiteindelijk de inspectie het orgaan is dat werkelijk inhoud geeft aan de te stellen normen.
Die inhoud wordt immers pas duidelijk bij toetsing van de door de instelling gestelde
kwaliteitsdoelen en de beoordeling van de uitvoering daarvan. Ter compensatie wordt
gebruikgemaakt van overlegstructuren.

Als rechtvaardiging voor deze delegatie moet in de eerste plaats worden gewezen op de
doelmatigheid. Hierboven werd daar al op gezinspeeld. Louter in theorie is denkbaar dat
in wettelijke voorschriften te vangen is hoe de diverse kwaliteitsvisies van instellingenmoet
worden beoordeeld. Uit praktisch oogpunt moet de regelgever (wetgever én minister) dus
wel vaag blijven en de invulling van het toezicht dus aan de uitvoerende instantie (de
inspectie) overlaten. De inspectie is, als ter zake deskundig, daar in het bijzonder voor
toegerust.

342 Vermeulen 2003, p. 233.
343 Bij het didactisch handelen bijvoorbeeld: “Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het

schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken valt aan: Hoge verwachtingen van leerlingen,
feedback naar leerlingen, efficiënte benutting van de onderwijstijd”. Zie Onderzoekskader PO 2017, par.
3.3.
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In de tweede plaats doet het belang van de onafhankelijkheid zich voor. In de wetsge-
schiedenis is hiervan niet als zodanig gewag gemaakt, maar gesteld kan worden dat het
doen van bevindingen – en dus de toepassing van de kwaliteitsambities van de school –
gediend ismet een beperkte beïnvloeding daarvan door politiek verantwoordelijke organen.
Zodoende wordt voorkomen dat de taakuitoefening door (partij)politieke belangen geleid
wordt. Aangezien de inspectie in functioneel opzicht tot op zekere hoogte als onafhankelijk
van de minister kan worden beschouwd, wordt aan dit belang tegemoetgekomen.

In de derde plaats is het belang van professionaliteit in dewetsgeschiedenis aan de orde
geweest. Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven geldt dit belang als verbijzondering van het
belang van doelmatigheid.

Naar mijn mening kan goed verdedigd worden dat het stimulerende toezicht zoals dat
thans in de Wot is vormgegeven, aan het primaat van de wet voldoet. Dat oordeel kan met
name worden bereikt vanwege het type voorschrift dat is gesteld. De autonomie van de
instellingen is immers leidend: zij bepalen in grotematewelke normophenwordt toegepast.
Wel moet worden opgemerkt dat dit uitgangspunt in de Wot onvoldoende duidelijk is
neergelegd. De wet bepaalt slechts dat het onderzoek plaatsvindt “aan de hand van het
schoolplan”. Het idee dat de kwaliteitsvisie van de instelling leidend is bij het stimulerende
toezicht zou duidelijker moeten worden verankerd in de Wot.

Daarnaast is relevant dat een negatieve bevinding van de inspectie niet kan leiden tot
een bekostigingssanctie. Dat maakt dat het stimulerende toezicht wezenlijk verschilt van
de kerndoelen en van het accreditatiestelsel. Een ander wezenlijk verschil ten opzichte van
die kwaliteitseisen is dat de in het kader daarvan gebezigde rechtvaardigingen zich niet
volledig uitstrekten over de inhoud van alle te stellen regels. Een deel van de regels konden
als onveranderlijk en in hoge mate politiek worden beschouwd, zodat doelmatigheids- of
flexibiliteitsbelangen zich niet voordeden. Dat is hier anders. De instelling bepaalt immers
waarop precies toezichtmoet worden gehouden, zodat het praktisch gezien eenvoudigweg
onmogelijk is om in dat verband vooraf regels te stellen. Het doelmatigheidsbelang is
derhalve steeds aanwezig.

Een dergelijk positief oordeel kan in mijn ogen minder gemakkelijk worden gegeven
ten aanzien van het oude stelsel van stimulerend toezicht. Dit stelsel maakte het immers
mogelijk dat de inspectie een eigen visie van kwaliteit aan instellingen oplegde. Nog daar-
gelaten dat deze normen moeilijk als “basale eisen” kunnen worden beschouwd, zodat zij
reeds daarom in strijd komen met art. 23 lid 2 Grondwet, moet ook worden opgemerkt
dat de inspectie zelf – en dus niet de instelling – de inhoud van de op de instelling toe te
passen norm bepaalde. De autonomie van de instelling werd daardoor in vergaande mate
beperkt. De wetgever sprak zich op geen enkele wijze uit over de inhoud van die beperking.
Zodoende was dit stelsel, als gezegd, niet alleen in strijd met art. 23 lid 2 Grondwet, maar
ook met het primaat van de wet. De Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht
heeft dus veel verbetering gebracht.
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Hoewel het stimulerende toezicht niet in strijd komt met het primaat van de wet, kan niet
worden gezegd dat de beslissing over de manier waarop deze kwaliteitseisen tot stand
worden gebracht afdoende is gemotiveerd. De wetgever verzuimt immers in te zien dat
het stimulerende toezicht als beperking van de onderwijsvrijheid dient te worden
beschouwd, waarop het legaliteitsbeginsel van toepassing is. Een verdediging van deze
delegatiebeslissing, zoals die in voorgaande alinea’s heeft plaatsgevonden, is in de wetsge-
schiedenis dan ook bij lange na niet terug te vinden.

4.3 Conclusie

In de inleiding werd een aantal vragen gesteld. De beschrijvende vragen – hoe komt de
wetgever tot zijn delegatiebeslissingen en hoe worden die beslissingen in wetgeving neer-
gelegd – zijn met het bovenstaande overzicht beantwoord. Ook is aangegeven hoe iedere
besproken delegatiebeslissing zich verhoudt tot het primaat van de wet. De vraag is welke
algemene inzichten daaruit kunnen worden afgeleid met betrekking tot (ontwikkelingen
in) de visie van de onderwijswetgever op delegatie en hoe deze zich verhoudt tot het primaat
van de wet.

In § 4.2 is beschreven dat de delegatiebeslissingen veelal niet afdoende zijn gemotiveerd.
De verdediging van de delegatiebeslissingen komt hortend en stotend tot stand. Een
gestructureerde motivering, waarin wordt ingegaan op de mate van inbreuk op legaliteits-
belangen én de aanwezige rechtvaardigingen voor delegatie – ontbreekt derhalve. Uitzon-
dering hierop vormt de motivering van de delegatiebeslissing met betrekking tot de kwali-
teitsbekostiging, al was daar wel enige aansporing door de Raad van State voor nodig. Het
verdient aanbeveling om die lijn door te zetten, door bij ieder wetsvoorstel in te gaan op
legaliteitsaspecten. Bij veel wetsvoorstellen zal toch in moeten worden gegaan op de ver-
houdingmet art. 23Grondwet. Eenmotivering over het primaat van dewet past daar goed
in. In die motivering dient te worden ingegaan op de factoren die hier benoemd zijn. Dus:
welke rechtvaardiging bestaat voor delegatie, en welke inbreuk maakt de delegatie op
legaliteitsbelangen. Voor dat laatste moet in kaart worden gebracht wat de aard van de
materie is, wat de omvang van de bevoegdheid is, wat voor type voorschriften kunnen
worden gesteld, welke consequenties niet-naleving van de voorschriften heeft, wie de
delegataris is, en of en zo ja, welke vorm van compensatie wordt gehanteerd.

Naast klachten over de motivering van de delegatiebeslissing kan er ook anderszins
kritiek worden geleverd. Mijns inziens zijn niet alle delegatiebeslissingen in overeenstem-
ming met het primaat van de wet. Dat komt vooral omdat de omvang de bevoegdheid die
de wetgever delegeert, zodanig groot is, dat daarvoor geen rechtvaardiging meer te vinden
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is.344 Zo valt bijvoorbeeld niet in te zienwaaromde uitgangspunten van dewijze vanmeten,
normeren en beoordelen in het kader van het ernstig of langdurig tekortschieten van de
leerresultaten niet in de wet zijn neergelegd. Hetzelfde kan gezegd worden van uitgangs-
punten die voor de kerndoelen gelden of voor de accreditatiekaders. Dergelijke uitgangs-
punten zijn onveranderlijk en niet technisch van aard (zie § 4.2.1.3 en § 4.2.2.3), zodat
juist tot neerlegging in de wet moet worden overgegaan. Uitzondering hierop vormt de
experimenteerbepaling in de Whw. De wetgever is in dit verband ook weinig specifiek,
maar bij deze voorschriften geldt dat er juist wel een rechtvaardiging kan worden gegeven
voor de volle omvang van de delegatiebeslissing. Op voorhand valt immers niet te voor-
spellenwelke ontwikkelingen aanleiding geven voor een experiment; de noodzaak om snel
op dergelijke ontwikkelingen in te spelen rechtvaardigt dan ook een ruime delegatie. Ook
het stimulerende toezicht is in overeenstemming met het primaat van de wet. De wet is
weinig specifiek, maar met name het type voorschrift dat wordt gegeven maakt dat de
inbreuk op legaliteitsbelangen als beperkt kan worden opgevat. Uitgangspunt bij het sti-
mulerende toezicht is immers de autonomie van de instelling, die zelf de kwaliteitsdoelen
opstelt waarop van overheidswege toezicht wordt gehouden.

Valt uit het voorgaande een visie van de wetgever af te leiden op het primaat van de
wet? Door de gebrekkige motivering is die vraag moeilijk te beantwoorden. Toch valt uit
de vormgeving van de delegatiegrondslagen en de discussie daarover wel het een en ander
af te leiden. De wetgever lijkt gevoelig voor op het primaat van de wetgever gebaseerde
kritiek, die op veel delegatiebeslissingen kan worden gegeven. Veelal vloeit die (terechte)
kritiek voort uit de grote reikwijdte van de delegatiebeslissing. De reactie op die kritiek is
echter veelal niet om dan genoemde reikwijdte te beperken. Wel wordt gegrepen naar
compenserende maatregelen, zoals het van toepassing verklaren van overlegstructuren en
het voorschrijven van voorhang- of nahangprocedures. Uit de bespreking van hoofdstuk
3 volgt echter dat dergelijke compensatie maar weinig bijdraagt aan het beperken van de
mate van inbreuk op legaliteitsbelangen.

Toch is er ook eenpositieve ontwikkelingwaarneembaar. Inzake de kwaliteitsbekostiging
en het stimulerend toezicht lijkt de wetgever doordrongen van het feit dat vage normen
met betrekking tot de kwaliteit zodanig problematisch zijn, dat gepoogd wordt om door
middel van het type voorschrift – het feitelijk door de school of instelling laten vaststellen
van de van toepassing zijnde kwaliteitsnorm – de mate van inbreuk op legaliteitsbelangen
te beperken, als komt dat uitgangspunt onvoldoende tot uitdrukking in de delegatiegrond-
slag met betrekking tot de kwaliteitsbekostiging, omdat die zodanig ruim is dat een grote
mate van overheidssturing bij de vaststelling van de normenmogelijk blijft. Ook ten aanzien
van het stimulerende toezicht kan een en ander veel duidelijker in de wet worden neerge-
legd.

344 Vgl. Hirsch Ballin 2019, p. 36.
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Uit het voorgaande vloeien vier aanbevelingen voort. In de eerste plaats een formele: de
wetgever dient meer en beter aandacht aan de motivering van delegatiebeslissingen te
besteden. Dit onderzoek biedt daarvoor een kader. Ingegaan moet worden op de mate van
inbreuk op legaliteitsbelangen en de aanwezige rechtvaardiging daarvoor. In de tweede
plaats doet de wetgever er goed aan om – anders nu – compenserende maatregelen niet
te presenteren als instrumentwaarmee gemakkelijk aan het primaat van dewet kanworden
voldaan. Dewetgever doet er, in plaats daarvan en in de derde plaats, zich beter te bezinnen
op de reikwijdte van delegatiebeslissingen, en zich in te zetten voor een betere afbakening
daarvan. Gedelegeerde bevoegdheden laten nu vaak nog te veel ruimte aan de delegataris.
Waar dat niet lukt omdat de wetgever kwaliteitsnormen wenst te geven die naar hun aard
vaag zijn en dus niet zijn af te bakenen, moet, en dat is de vierde aanbeveling – de wetgever
zich bedienen van type voorschriften die de autonomie van de instelling bewaken, doordat
zij de instellingen in belangrijke mate de van toepassing zijnde normen laten bepalen.
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5 Constitutionele uitgangspunten

voor inspectietaken

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op de wijze waarop regels die de vrijheid van
onderwijs beperken dienen te worden vastgesteld. Deze regels betreffen algemene dan wel
bijzondere deugdelijkheidseisen en zien dan ook direct of indirect op de onderwijskwaliteit.
Met alleen het stellen van regels is evenwel de kwaliteit van het onderwijs niet gegarandeerd.
Er is toezicht op de naleving van die regels nodig.1 Dit toezicht wordt met name door de
onderwijsinspectie uitgeoefend.Omde onderwijskwaliteit te garanderen en te bevorderen
heeft de inspectie ook andere taken, zoals de taak om de kwaliteit van het onderwijs te
stimuleren (ook wel aangeduid als “stimulerend toezicht” – zie daarover ook § 4.2.6).
Andere taken van de inspectie houden meer indirect verband met de onderwijskwaliteit,
zoals de taak van vertrouwenspersoon. Door de toedeling van al deze taken neemt de
inspectie een zeer belangrijke positie in ten aanzien van het op peil houden van de onder-
wijskwaliteit. Deze taken vormen dan ook het onderwerp van de bespreking in het volgende
hoofdstuk.2

Dit hoofdstuk dient ertoe om constitutionele uitgangspunten voor de taakuitoefening
van toezichthouders te beschrijven, die in het volgende hoofdstuk op de inspectie worden
toegepast. Deze uitgangspunten volgen met name uit de staatsrechtelijke beginselen van
machtsverdeling en democratische legitimiteit, en (in beperkte mate) uit art. 23 van de
Grondwet. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van internationale literatuur omtrent
regulators/(independent) regulatory agencies en van nationale literatuur over (met name)
markttoezicht. Uiteraard zijn deAngelsaksische invalshoek en de invalshoek van gelibera-
liseerde markten niet één op één toepasbaar op het onderwijsrecht, maar in genoemde
literatuur wordt geworsteld met soortgelijke problematiek, zodat deze de context van het
onderwijs – die overigens niet zelden vanuit marktprincipes benaderd wordt3 – bruikbaar
is. Uit deze bespreking volgt dat er twee verschillende benaderingen van toezichthouders
zijn: een klassieke, strikte, die de taken van de toezichthouder zo beperkt mogelijk houdt
(en bijvoorbeeld weinig ruimte ziet voor regelgevende bevoegdheden), en een moderne,

1 Zie ook De Ru & Peters 2000.
2 De NVAO, die een belangrijke functie heeft ten aanzien van de kwaliteit van het hoger onderwijs, blijft

buiten beschouwing.
3 Zie bijvoorbeeld Onderwijsraad 2001a, Vermeulen & Zoontjens 2005.
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rekkelijke, die de toezichthouder meer opvat als een “vierde staatsmacht”4 waarin veel
verschillende taken kunnen samenkomen. In dit debat kies ik een eigen positie, die aansluit
bij de klassieke opvatting.

In het volgende hoofdstuk zullen ook her en der kritische kanttekeningen bij de Wot
worden geplaatst die niet zijn te herleiden tot voornoemd constitutioneel kader. Die
kanttekeningen zijn van meer systematische aard. Bijvoorbeeld: delen van de wet (en dus
de taakopdracht van de inspectie) verhouden zich moeizaam met hetgeen daarover in de
wetsgeschiedenis is opgemerkt, met andere delen van de wet, of met het algemene
bestuursrecht. Deze kritische noten worden terzijde geplaatst. Ze vallen immers eigenlijk
buiten de constitutioneelrechtelijke invalshoek van dit onderzoek. Om die reden zal in dit
hoofdstuk ook niet apart worden ingegaan op het bestuursrechtelijk kader dat bijvoorbeeld
wordt gevormd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, terwijl die beginselen
wel worden toegepast. Dat zou overigens ook niet veel toevoegen, aangezien dat kader al
in vele bestuursrechtelijke handboeken is beschreven.5

Gezien de constitutioneelrechtelijke focus van dit onderzoek, is er niet voor gekozen
om het onderzoek nog verder te verbreden. Overwogen zou bijvoorbeeld kunnen worden
om de zogeheten “beginselen van goed toezicht” op de onderwijsinspectie toe te passen.
Deze worden in de literatuur ingedeeld in drie, met elkaar verbonden categorieën (ook
wel “perspectieven” genoemd): beginselenmet betrekking tot legitiem, effectief en behoorlijk
toezicht.6 Deze perspectieven op goed toezicht worden in literatuur en beleid onderverdeeld
in verscheidene beginselen, die niet alleen juridisch, maar vaak ook beleidsmatig van aard
zijn. In de tweede kaderstellende visie op toezicht, getiteldMinder last, meer effect,worden
als beginselen aangeduid: selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant
en professioneel toezicht.7 Los van het feit dat deze beginselen niet alle van constitutionele
aard zijn en daaromde reikwijdte van het onderzoek te buiten gaan, kennen deze beginselen
veelal een sterke beleidsmatige of praktische component. Ook dat is reden om in dit juri-
dische onderzoek niet te trachten tot een toepassing daarvan op het onderwijstoezicht te
komen. De eerder genoemde constitutionele en – hierboven aangestipte – systematische
uitgangspunten zijn wel van juridische aard en komen daarom wel voor toepassing in
aanmerking. Deze houden overigens wel verband met genoemde perspectieven op en
beginselen van goed toezicht. Hieronder wordt kort op die verbanden ingegaan.

De constitutionele uitgangspunten hebben vanzelfsprekend betrekking op de legitimiteit
van het toezicht, maar ook op de effectiviteit daarvan. Zo kan de nog te bespreken idee van
onafhankelijkheid van het toezicht ten opzichte van het beleid worden begrepen in het

4 Vgl. De Ru 2003, Aelen & Biezeveld 2013, p. 57, Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 374.
5 Onder andere: Bröring & De Graaf 2016, Schlössels & Zijlstra 2017, Michiels, Blomberg & Spaans 2019.
6 Aelen 2014, p. 13.
7 Bijlage bij Kamerstukken II 2005-2006, 27 831, nr. 15.
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kader van het voorkomen van machtsconcentratie en waarborging van de parlementaire
democratie, maar ook als waarborg voor effectief toezicht, omdat ermeewordt voorkomen
dat “de politiek” het toezicht frustreert. Ook het kader dat het algemene bestuursrecht
biedt, kan worden begrepen in het licht van het vereiste dat het toezicht behoorlijk – dus
(onder meer)8 voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – behoort te
zijn. In zekere zin wordt dus een deel van de beginselen van goed toezicht in dit onderzoek
toegepast, zij het niet zelfstandig.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Om geen begripsverwarring te laten ontstaan,
wordt in § 5.2 eerst ingegaan op de definitie van het begrippen “toezichthouder” en “toe-
zicht”. In § 5.3 wordt ingegaan op de constitutionele uitgangspunten van het toezicht. Het
betoog in deze paragraaf is, los van hetgeenwordt opgemerkt over art. 23 van deGrondwet,
ook relevant voor andere rechtsgebieden dan het onderwijsrecht. Afgesloten wordt met
een conclusie, in § 5.4.

5.2 Definities van toezichthouder en toezicht

Onder toezichthouder wordt volgens art. 5:11 Awb verstaan: “een persoon, bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.” Toezichthouders in deze zin zijn derhalve
natuurlijke personen9, die, (mede) door gebruikmaking van de bevoegdheden als bedoeld
in titel 5.2 van de Awb (zoals die tot het vorderen van inlichtingen), tot taak hebben om
vast te stellen of er een overtreding van wettelijke voorschriften heeft plaatsgevonden.

Het begrip toezichthouder wordt ook wel gebruikt ter aanduiding van het bestuurs-
orgaan of dienstonderdeel waarvan de toezichthouders in de zin van art. 5:11 Awb deel
uitmaken.10 In het navolgendewordt het begrip toezichthouder in deze laatste zin gebruikt.
Als wordt gedoeld op de toezichthouder in de zin van art. 5:11 Awb, wordt dat specifiek
aangegeven.

Het begrip toezicht wordt in verscheidene betekenissen gebruikt.
Toezicht in enge zin houdt in: handhavingstoezicht.11 Daarmee wordt gedoeld op

8 Behalve de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, schaart Aelen ook (onder meer) de beginselplicht
tot handhaving en de civielrechtelijke norm van de redelijk handelende toezichthouder. Zie Aelen 2014,
p. 12-13 en 212.

9 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 21-22.
10 Soms wordt in plaats van deze aanduiding ook wel het begrip “autoriteit” gebruikt. Dat is terug te zien in

de naamgeving van een aantal instanties, zoals deVoedsel enWarenAutoriteit, of deAutoriteit Consument
en Markt.

11 De Ru & Peters 2000, p. 4.
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“alle handelingen van daartoe aangewezen toezichthouders [in de zin van art.
5:11 Awb] gericht op het verzamelen van gegevens omtrent de naleving van
wettelijke voorschriften en de oordeelsvorming over die naleving”.12

Een ruimere definitie van toezicht hanteert de Algemene Rekenkamer13, en in navolging
daarvan het kabinet14: “het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of
zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel
daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”. Deze definitie is in twee
opzichten ruimer dan het begrip handhavingstoezicht. Ten eerste valt daaronder ook het
interbestuurlijk toezicht (dat niet door toezichthouders in de zin van de Awb wordt uitge-
oefend). Ten tweede valt onder de definitie ook het plegen van interventies, zowel informele
(voorlichting, overreding) als formele (de oplegging van sancties).

In de ruimste zin van het woord wordt toezicht wel omschreven als alle handelingen
van de toezichthouder die betrekking hebben op nastreving van het beleidsdoel ten behoeve
waarvan de toezichthouder is opgericht. Dit kan dus omvatten: toezicht in ruime zin,maar
ook andere taken, zoals het stellen van regels of het beslechten van geschillen. Deze definitie
wordt in het kader van het markttoezicht15 vaak gehanteerd, omdat markttoezichthouders
doorgaans veel verschillende taken hebben.

In het onderwijsrecht wordt het begrip nog in een andere betekenis gebruikt in art. 23
lid 2 Grondwet. Dit bepaalt dat het geven van onderwijs vrij is, maar dat dit beperkt kan
worden door het bij wet te regelen toezicht. In hoofdstuk 2 is ingegaan op de betekenis
van dit begrip. Hieronder valt niet alleen het controleren of aan regels is voldaan16 en het
bevorderen van de naleving (al dan niet door sancties), maar ook het stellen van basale
eisen met betrekking tot het onderwijs.

In dit hoofdstuk wordt de enge definitie van het begrip toezicht gehanteerd, tenzij
anders aangegeven.

12 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 17. In Michiels & Muller 2006, p. 10 is ook de informele kant van
het toezicht en de handhaving opgenomen in de definitie: “het verzamelen van informatie over de naleving
vanwettelijk voorschriften, zo nodigmet behulp vanwettelijk toegekende bevoegdheden, en het beoordelen
van die informatie, alsmede het informeel trachten de overtreder tot naleving te bewegen” [mijn cursiveringen,
JADB].

13 Kamerstukken II 1997-1998, 25 956, nr. 2, p. 8.
14 Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1, p. 1.
15 Zie bijvoorbeeld De Ru & Peters 2000 en p. 4, Aelen 2014, p. 2.
16 Onderwijsraad 1999, p. 7-8, Onderwijsraad 2014, p. 7-8. Zie ook het advies van de Raad van State inzake

het voorstel van de Wet tot doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Kamerstukken II 2014-2015,
33 862, nr. 5, p. 2.
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5.3 Constitutionele uitgangspunten

5.3.1 Artikel 23 van de Grondwet

De betekenis van art. 23Grondwet voor taakuitoefening door de inspectie is beperkt, zoals
ook kan worden afgeleid uit de bespreking van deze bepaling in hoofdstukken 2 en 3. Art.
23 lid 2 Grondwet bepaalt sinds 1848 dat “het toezicht” bij wet moet worden geregeld.
Maar art. 23 Grondwet bepaalt niet wát er dan over dat toezicht in de wet moet worden
geregeld.17 Tot 2002, toen de Wot werd ingevoerd, was de wettelijke regeling van het
onderwijstoezicht dan ook tamelijk beperkt – en dat mocht ze ook zijn. Deze regeling
beperkte zich hoofdzakelijk tot de bepaling wat tot de taken van de onderwijsinspectie
behoorde. De bevoegdheden van de inspecteurs volgden, na invoering van de Awb, uit
titel 5.2 van de Awb. Een gedetailleerde regeling van de taken van de inspectie – zoals de
Wot die tot stand heeft gebracht – vereist art. 23 Grondwet dan ook niet, laat staan dat de
Grondwet een bepaalde organisatie van het toezicht of aanverwante taken voorschrijft.

Art. 23Grondwet stelt verder nog enige voorwaarden, die niet direct betrekking hebben
op het toezicht, maar wel op andere taken die aan de onderwijsinspectie (kunnen) worden
opgedragen.

Ten eerste kan uit art. 23 Grondwet worden afgeleid dat het vaststellen van deugdelijk-
heidseisen in beginsel niet mag behoren tot de taken van de onderwijsinspectie. Dit zou
immers in strijd komen met het daarin neergelegde legaliteitsbeginsel en het daaruit
voortvloeiende primaat van de wet. Op basis daarvan is in hoofdstuk 3 geconcludeerd dat
het “stimulerend toezicht”, zoals dat was vormgegeven vóór deWet doeltreffender regeling
van het onderwijstoezicht, niet in overeenstemming was met art. 23 Grondwet.

Ten tweede heeft art. 23 Grondwet consequenties voor de mogelijk in te zetten hand-
havingsbevoegdheden. Handhaving van de op grond van leden 5 en 6 gestelde deugdelijk-
heidseisen kan slechts plaatsvinden via een bekostigingssanctie, omdat die eisen gekoppeld
zijn aan het recht op bekostiging. Alleen ten aanzien van de op basis van lid 2 gestelde
deugdelijkheidseisen kunnen andere handhavingsinstrumentenworden ingezet, zoals een
boete of het intrekken van de status van school.Weliswaar kan een sanctie als het ontnemen
van de status van school ook worden opgelegd aan bekostigde scholen, maar dat komt
omdat op bekostigde scholen bepaalde eisen zowel via art. 23 lid 2 áls lid 5 Grondwet op
hen van toepassing zijn. De kerndoelen bijvoorbeeld, zijn op grond van art. 9 Wpo én via
de Lpw 1969 op bekostigde scholen van toepassing. Ook bij het organiseren en toedelen
van de taken van de inspectie moet hiermee rekening worden gehouden.

17 Zie ook de memorie van toelichting bij de Wet op het onderwijstoezicht: Kamerstukken II 2000-2001,
27 783, nr. 3, p. 8.
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Voor de toedeling en vormgeving van de taken van de onderwijsinspectie geeft art. 23
Grondwet, als gezegd, maar weinig leidraad.18 Er is derhalve aanleiding om te bezien of
het algemene constitutionele recht meer aanknopingspunten geeft. Dat is inderdaad het
geval, zoals uit onderstaande bespreking zal blijken.

5.3.2 Democratie en machtsverdeling

5.3.2.1 Klassieke, strikte opvatting
Overheidshandelingen dienen democratisch te zijn gelegitimeerd. Voor ingrijpende
beslissingen geldt het uitgangspunt dat deze door de volksvertegenwoordiging dienen te
worden genomen. Overige beslissingen dienen te worden genomen door organen die
verantwoording verschuldigd zijn aan de volksvertegenwoordiging. Daarmee wordt ook
voorkomen dat te veel macht bij één orgaan geconcentreerd wordt. Zodoende zijn de
beginselen van democratie en machtsverdeling met elkaar verbonden.

Opdeze hoofdregel zijn uitzonderingenmogelijk. Taken kunnenookwordenuitgevoerd
onder beperkte politieke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door zelfstandige bestuursor-
ganen of organen die anderszins op enige afstand van de politiek zijn geplaatst.19 Wanneer
bestaat aanleiding voor het maken van een dergelijke uitzondering?

Zelfstandige bestuursorganen mogen volgens art. 3 Kaderwet zelfstandige bestuursor-
ganen slechts worden opgericht als politieke verantwoordelijkheid onnodig, op andere
wijze verzekerd, of ongewenst is.20 Politieke verantwoordelijkheid is onnodig, wanneer het
taken betreft ten aanzien waarvan geen beslissingsruimte bestaat. Men spreekt ook wel
van strikt regelgebonden uitvoering.21 Art. 3 lid 1 onder c Kaderwet zbo’s maakt het
mogelijk een zelfstandig bestuursorgaan op te richten indienmaatschappelijke organisaties
participeren in de uitvoering van de betreffende overheidstaak. Daarmee is een vorm van
invloed van de “maatschappij” op de taakuitoefening verzekerd. Zelfstandige bestuursor-
ganen die op grond van dit motief zijn ingesteld zijn (op het niveau van de centrale over-
heid) zo goed als uitgestorven.22 Taakuitoefening door politiek verantwoordelijke organen
is ongewenst, wanneer voor de betreffende taak een onafhankelijk deskundig oordeel nodig
is en de politiek dat oordeel zou kunnen vertroebelen.23 Onder deze categorie vallen ook

18 Ook de grondwetsgeschiedenis is hierbij niet behulpzaam. Gielen 1984, p. 14.
19 De onderwijsinspectie is een voorbeeld van laatstgenoemde categorie. Zie het volgende hoofdstuk. Zie voor

een overzicht van verschillende verschijningsvormen vanmarktautoriteitenVerheij &Verhey 2005, p. 197-
199, die zich baseren op Van der Meulen 2003.

20 Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 21 427, nr. 41, p. 43 (Rapport Steekhoudend ministerschap: Betekenis en
toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid). Zie over deze motieven ook Zijlstra 1997, p. 196 e.v.

21 Art. 3 lid 1 onder b Kaderwet zbo’s.
22 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 536.
23 Art. 3 lid 1 onder a Kaderwet zbo’s.
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taken die zich naar hun aard niet verdragen met politieke bemoeienis, zoals de uitvoering
van deKieswet.24 Soortgelijkemotieven kunnen een rol spelen bijminder vergaande vormen
van verzelfstandiging.25

Ook in de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt het een en ander bepaald over de
toekenning van regelgevende bevoegdheden aan zbo’s. Daarin zijn genoemde motieven
om tot dergelijke bevoegdheidstoedeling over te gaan ook te herkennen. Ar 5.10 bepaalt
dat regelgevende bevoegdheid slechts wordt toegekend aan zbo’s ingeval van organisatori-
sche of technische onderwerpen. In de literatuur is “organisatorisch”uitgelegd als “efficiency
en effectiviteit van (beslis)processen” en “technisch” als “een (hoge) specifieke deskundig-
heid vereisend”.26 Politieke invloed is in dergelijke gevallen onnodig (omdat er vrijwel
niets af te wegen valt) of onwenselijk (omdat politieke invloed kan interfereren met de
deskundigheid die nodig is om de regels vast te stellen). Toekenning van regelgevende
bevoegdheid aan zbo’s is volgens Ar 5.10 ook mogelijk in bijzondere gevallen, mits is
voorzien in een goedkeuringsbevoegdheid van de verantwoordelijke minister.27 In zo’n
geval is politieke invloed verzekerd via de goedkeuringsbevoegdheid van de minister,
waarop immers parlementaire controlemogelijk is. Adviestaken over algemeen verbindende
voorschriften of te voeren rijksbeleid worden blijkens deze aanwijzing niet aan zelfstandige
bestuursorganen toegekend.

Het toekennen van bevoegdheden met een grote discretionaire component moet in
het licht van het voorgaande ook in beginsel als onwenselijk worden beschouwd; aangezien
het democratiebeginsel beoogt te verzekeren dat belangrijke afwegingen door politiek
verantwoordelijke organenworden verricht.28 Of die afwegingen plaatsvinden doormiddel
van beslissingen in individuele gevallen, door middel van beleidsregels, of door middel
van een regelgevende bevoegdheid,maakt voor de praktijk nauwelijks verschil: het politieke
karakter van de afweging – en dus de wenselijkheid van politieke verantwoordelijkheid –
blijft hetzelfde.

In de context van het toezicht gelden verschillende adagia, die argumenten voor ver-
zelfstandiging van de toezichthouder opleveren, en tegelijkertijd een contra-indicatie zijn
voor het toekennen van te veel (vrije) bevoegdheden en taken aan een toezichthouder. Zij
kunnen derhalve mede worden beschouwd als uitwerkingen van de beginselen van
democratie en machtsverdeling.

Om te beginnen vloeit uit deze beginselen het principe van scheiding van toezicht en
beleidsvorming voort.29 Dit heeft twee voordelen: transparantie, doordat beslissingen van

24 Kamerstukken II 1992-1993, 21 427, nr. 41, p. 43.
25 Onafhankelijkheid is dan ook een relatief begrip. Lavrijssen 2006, p. 15, Van der Meulen 2003, p. 56 e.v.
26 Kloosterman & Winter 2003, p. 122, Broeksteeg 2018, p. 298.
27 Zie (kritisch) over deze aanwijzing: Michiels & Duijkersloot 2000, p. 28.
28 Verheij & Verhey 2005, p. 326.
29 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 374.
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de toezichthouder apart kunnen worden beoordeeld van beleidsmatige aspecten, en
effectiviteit, doordat het toezicht niet wordt gehinderd door het beleid.30 Wel moet daarbij
worden opgemerkt dat deze scheiding niet al te strikt behoort te zijn: een wisselwerking
tussen toezicht en beleid is nodig.31 Goed beleid kan immers slechts worden gemaakt indien
de beleidsmaker weet welke problemen er zich in de praktijk van het toezicht voordoen.
Desalniettemin is enige onafhankelijkheid ten opzichte van het beleid nodig.32 Dit principe
geeft derhalve een argument voor verzelfstandiging van het toezicht, al is het niet zeer
dwingend. Geen auteur betoogt dat alle toezichthouders volledig verzelfstandigd zouden
moeten zijn en het toezicht is in Nederland ook zeker niet op die manier vormgegeven.33

Voor volledige verzelfstandiging moet dus meer aan de hand zijn; zie hetgeen hierboven
is opgemerkt met betrekking tot art. 3 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Wel kan
dit adagium een argument opleveren voor een bepaalde mate van autonomie van de toe-
zichthouder ten opzichte van het politiek verantwoordelijk orgaan.34

Daarnaastwordt een scheiding tussen toezicht en sanctionering alswenselijk beschouwd.
Dit principe houdt in dat de persoon van de toezichthouder (dus in de zin van art. 5:11
Awb) niet betrokken hoort te zijn bij het besluit over de oplegging van een sanctie. Voor
de oplegging van de sanctie is namelijk “rust en distantie” nodig. De toezichthouder in de
zin van art. 5:11 Awb beschikt daar in mindere mate over, omdat hij de overtreding al
heeft moeten ontdekken en vaak ook al informele, op verbetering gerichte contacten
daarover heeft gehad.35 Dit principe geldt met name voor de oplegging van punitieve
sancties en in mindere mate voor reparatoire sancties. Punitieve sancties vereisen immers
meer afweging dan reparatoire sancties, aangezien voor laatstgenoemde sancties vaak de
beginselplicht tot handhaving geldt. Zij dienen in de regel te worden opgelegd.36

Op basis van de democratische hoofdregel dat in beginsel alle overheidstaken onder
volledige politieke verantwoordelijkheid worden uitgeoefend, geldt voor sanctionerende
taken in beginsel dat deze niet kunnenworden opgedragen aan een toezichthouder, indien
die (in enige mate) verzelfstandigd is. Voor zover het betreft sancties waarvoor de begin-
selplicht tot handhaving geldt37, kan daarover nog worden getwijfeld. De afwegingsruimte
ten aanzien van die sancties is beperkt, zodat gesteld kan worden dat politieke invloed
onnodig is en derhalve alleen maar de effectiviteit van de handhaving in de weg zit, zonder

30 Michiels, Blomberg& Jurgens 2016, p. 375. Zie omtrent de effectiviteit ook deKaderstellende visie op toezicht
2001, Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1, p. 10.

31 WRR 2013, p. 151.
32 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 375.
33 Zie ook Zijlstra 2005, p. 4.
34 Vgl. Aelen & Biezeveld 2013, p. 56.
35 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 377.
36 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 377.
37 De last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang.
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veel op te leveren.38 Met Michiels kan evenwel worden opgemerkt dat handhaving geen
automatisme is of hoort te zijn – er is immers slechts sprake van een beginselplicht tot
handhaving. Handhaving vereist derhalve altijd een belangenafweging.39 Dat is bij uitstek
de taak van de politiek: voor verzelfstandiging van de handhavingstaak (samen met de
toezichtstaak) is derhalve geen aanleiding. In dit verband moet er trouwens op worden
gewezen dat ten aanzien van wijzigingen van subsidiebesluiten bij wijze van sanctie – dus
ook voor het gangbare handhavingsinstrument van de bekostigingssanctie in het onder-
wijsrecht – de beginselplicht tot handhaving niet geldt.40 Voor dat type sancties is derhalve
nog minder reden voor verzelfstandiging.

Een ander principe is dat van de onafhankelijkheid van het toezicht ten opzichte van
de onder toezicht gestelde.41 Het fenomeen dat de toezichthouder zich te veel identificeert
met de belangen van de onder toezicht gestelde wordt met een goed Nederlands woord
ook wel (regulatory) capture genoemd.42 Deze vereenzelviging met de belangen van de
onder toezicht gestelde kan ook onbewust plaatsvinden, vanwege intensief contact tussen
toezichthouder en onder toezicht gestelde.43 In het markttoezicht kan het voorkomen van
capture een (aanvullend) argument opleveren voor verzelfstandiging van het toezicht én
sanctionering, omdat de overheid in bepaalde gevallen óók deelnemer is aan de markt,
waar het betreffende toezicht op ziet.44

Zodoende bestaan er constitutionele argumenten op basis waarvan het toezicht op de
nalevingmoet worden gesepareerd van beleidsvorming en van sanctionering.Het toezicht-
houdend orgaan hoeft niet direct verzelfstandigd te zijn, maar een bepaalde mate van
autonomie is wenselijk om de scheiding van genoemde taken aan te brengen. Voor een
concentratie van die taken bij een toezichthoudend orgaan is in deze klassieke opvatting
geen plaats, zeker niet als dat (in een bepaalde mate) verzelfstandigd is. De beginselen van
democratie en machtsverdeling verzetten zich daartegen.

38 Stoové en Biezeveld pleiten bijvoorbeeld voor het beleggen van de bevoegdheid tot het opleggen van repa-
ratoire sancties in het omgevingsrecht bij een zelfstandig bestuursorgaan. Zie Stoové & Biezeveld 2014. Zie
ook Biezeveld 2013.

39 Michiels 2012, p. 138-139, Michiels 2014, p. 168.
40 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 144.
41 Zie ook de Eerste kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1, p. 10.
42 Zie over dit begrip de uitgebreide bespreking van Aelen 2014, p. 114 e.v. Zie ook Van der Meulen 2003,

p. 64 e.v.
43 Aelen 2014, p. 119.
44 Anders: Zijlstra 2005, p. 3.
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5.3.2.2 Moderne, rekkelijke opvatting
Desalniettemin zijn er auteurs45 die menen dat er onder omstandigheden – met name in
de context van het markttoezicht, maar ook daarbuiten46 – ruimte moet zijn voor het
concentreren van toezicht, sanctionering en beleid (al dan niet in de vorm van regelgeving)
bij één (in enigemate) verzelfstandigd bestuursorgaan. Zij vinden dat genoemde beginselen
ten dele achterhaald zijn en zij bepleiten derhalve een rekkelijke, moderne interpretatie
van die beginselen. Andere vormen van legitimatie dan democratische, zouden meer
nadruk moeten krijgen. Door middel van participatie kan voor een vorm van procedurele
legitimatie worden gezorgd.47 Er zou derhalve een verschuiving moeten plaatsvinden van
regulatory contract-theorie naar een stakeholders-theorie.48 Gesuggereerd wordt voorts dat
democratische legitimatie ook kan plaatsvinden door toezichthouders rechtstreeks aan
het parlement verantwoording te laten afleggen.49 Dat verantwoordingsmechanisme zou
de politieke verantwoordelijkheid dus kunnen vervangen.Ookwordt betoogd dat rechter-
lijke toetsing een gebrek aan democratische legitimatie kan compenseren.50 Voorts wordt
een parallel getrokkenmet de rechterlijke functie. Als aanvaardbaar is dat er geen politieke
invloed op de rechter is, waarom is dat dan niet het geval bij quasi-judiciële taken, zoals
toezicht en sanctionering?51 Democratische legitimatie in traditionele zin wordt op basis
van deze argumenten beschouwd als minder belangrijk voor de uitoefening van taken met
betrekking tot sanctionering en beleid (naast het toezicht), zodat minder ministeriële ver-
antwoordelijkheid aanvaardbaar is.

Bovendien hechten zij meer aan instrumentele belangen: er is een grotere focus op
output oriented-legitimatie.52 Het concentreren van beleids- en/of sanctioneringstaken bij
een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet ertoe leiden dat de doelen die door de
(Europese) wetgever zijn gesteld beter kunnen worden bereikt. Die grotere effectiviteit
zou langs verschillendemanierenworden bereikt. Ten eerste wordt gesteld dat concentratie
van taken tot grotere slagvaardigheid en flexibiliteit leidt, doordat sneller kan worden
ingespeeld op maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.53 Ten
tweede is de toezichthouder bij uitstek deskundig, zodat door concentratie van taken de
informatieachterstand ten opzichte van het veld wordt verkleind en daardoor met grotere
snelheid en effectiviteit kan worden opgetreden.54 Ten derde kan politieke invloed ertoe

45 Zie met name het werk van Ottow, Lavrijssen, en Aelen, waarnaar hieronder wordt verwezen.
46 Zie Biezeveld 2013 met betrekking tot het milieutoezicht.
47 Lavrijssen 2006, p. 492, Aelen 2014, p. 167.
48 Lavrijssen 2006, p. 492 e.v.
49 Aelen & Biezeveld 2013, p. 61.
50 Lavrijssen 2006, p. 506.
51 Aelen & Biezeveld 2013, p. 60-61.
52 Aelen 2014, p. 166.
53 Ottow 2003, p. 161, Lavrijssen 2006, p. 494, Aelen 2014, p. 159-160.
54 Aelen 2014, p. 167 en 234, Lavrijssen 2015, p. 195.
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leiden dat deskundige oordelen worden vertroebeld.55 Zodoende wordt bij het uitoefenen
van taken niet voor demeest effectieve oplossing gekozen, hetgeen kanworden voorkomen
door de mogelijke politieke invloed op beslissingen te verminderen.

Het voorgaande kan kracht worden bijgezet door erop te wijzen dat effectiviteit ook
kan worden beschouwd als een beginsel van de democratische rechtsstaat.56 Men kan zich,
met Verheij en Verhey, afvragen wat het rechtsgehalte van dit beginsel is, maar genoemde
auteurs erkennen wel dat dit beginsel van invloed kan zijn op de afweging en interpretatie
met betrekking tot de beginselen van machtsverdeling en democratie bij het verdelen van
taken binnen de overheidsorganisatie en de verzelfstandiging van delen daarvan.57

Zijlstra baseert het argument dat bepaalde taken niet bij politiek verantwoordelijke
organen thuishoren in de context van het idee van machtenscheiding en dus niet in de
context van effectiviteit.58 Daar valt iets voor te zeggen, maar in de context van het toezicht
zijn er vanuit machtsverdelingsperspectief juist ook argumenten te vinden tegen het toe-
kennen van “extra” taken aan toezichthoudende organen.59 Zijlstramerkt overigens terecht
op dat met het weghouden van taken bij de politiek op basis van het machtenscheidingsar-
gument voorzichtig moet worden omgesprongen: “[h]et kan verleidelijk zijn allerlei taken
aan te wijzen als verboden terrein voor het ‘democratisch complex’”.60

Voorgaande overwegingen zouden ertoe leiden dat er gerechtvaardigd een inbreuk
kanworden gemaakt op het democratie- enmachtsverdelingsbeginsel. Die inbreuk bestaat
dan in het toekennen van institutionele onafhankelijkheid (verzelfstandiging ten opzichte
van de minister) en operationele verzelfstandiging61, dat wil zeggen het toekennen van
ruime regelgevende of beleidsbevoegdheden aan de onafhankelijke toezichthoudende
organen), naast de toezichthoudende bevoegdheden.Ook de bevoegdheid tot sanctionering
kan op basis van het voorgaande aan een toezichthoudend orgaan worden toegekend.62

In dergelijke pleidooien wordt soms het aan het Angelsaksische recht ontleende begrip
regulator dan wel (independent) regulatory agency gehanteerd, hetwelk zou duiden op een
onafhankelijk toezichthoudendorgaanmet ruime (regelgevende) bevoegdheden.63 Daarmee
wordt vermoedelijk geïmpliceerd dat het concentreren van taken in toezichthoudende
organen in het Angelsaksische recht tamelijk gebruikelijk is. Dat kan evenwel niet uit het
begrip worden afgeleid. Het begrip regulator roept in ons taalgebied associaties met

55 Lavrijssen 2006, p. 11, Aelen 2014, p. 233 e.v.
56 Zijlstra 1997, p. 49-50, Schlössels & Zijlstra 2017, p. 27.
57 Verheij & Verhey 2005, p. 183.
58 Zijlstra 1997, p. 153.
59 Zie ook Broeksteeg 2015, p. 172.
60 Zijlstra 1997, p. 156.
61 Aelen 2014, p. 122.
62 Ottow 2003, p. 167.
63 Zie over deze term: De Ru & Peters 2000, p. 5-6, Ottow & Schong 2002, p. 131 Van der Meulen 2003, p. 26,

Lavrijssen 2006, p. 28, Aelen 2014, p. 80,
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regelgeving op, maar dat is niet geheel terecht. Het is geen wezenskenmerk van regulators
dat zij regelgevende bevoegdheden hebben, al wordt dat ook niet principieel uitgesloten.64

Het begrip regulator kan dan ook het best worden vertaald met de neutrale term: toezicht-
houder.

5.3.2.3 Eigen opvatting
Mijns inziens zijn de zojuist genoemde argumenten doorgaans onvoldoende omveelmacht
bij (ten dele) verzelfstandigde toezichthoudende organen neer te leggen. In het debat over
de vraag wat de betekenis is van de beginselen van democratie en machtsverdeling in de
context van het toezicht, neem ik dan ook een traditionele positie in. Anders gezegd: ik
hang een striktere interpretatie aan van de beginselen van democratie enmachtsverdeling.65

Ik licht dat – per hierboven beschreven argument vóór concentratie van taken bij de toe-
zichthouder – toe.

Wat betreft het vervangen van democratische door procedurele legitimiteit doormiddel
van participatie, geldt het volgende. Beide vormen van legitimiteit zijn niet uitwisselbaar66:
kenmerkend aan democratische besluitvorming is immers dat deze zowel via transparante
procedures verloopt als dat het electoraat het resultaat van de besluitvorming mede bepaalt
via de gekozen volksvertegenwoordiging. Meepraten is iets anders dan meebeslissen.67

Participatie moet dan ook meer worden gezien als middel om te voldoen aan de algemene
beginselen van behoorlijke bestuur dan als vervanging van democratische legitimatie.68

Daarenboven klemt dat degenen die onder toezicht staan vaak niet de enigen zijn die
belang hebben bij door het toezichthoudend orgaan te nemen beslissingen. In de context
van het onderwijsrecht hebben bijvoorbeeld ook docenten, ouders, leerlingen en studenten
een dergelijk belang. Er kan van worden uitgegaan dat hun belangen beter tot uitdrukking
komen bij democratisch gelegitimeerde beslissingen, terwijl dat minder waarschijnlijk is
bij beslissingen die tot stand komen via een overlegprocedure waarin zij niet worden
betrokken. Het gevaar van overlegprocedures is voorts dat aan de opvatting van beter
georganiseerde partijen te veel gewicht wordt toegekend.69 Om dit bezwaar tegen te gaan,
zijn voorstellen geformuleerd om wettelijk vast te leggen dat consumentenorganisaties

64 Van der Meulen 2003, p. 26, Verheij & Verhey 2005, p. 157, Lavrijssen 2006, p. 432.
65 Daarmee bevind ik mij in het gezelschap van Schueler, De Ru, Zijlstra, Broeksteeg en Verheij en Verhey,

naar wier werk reeds is en nog zal worden verwezen. Vgl. ook het ongevraagde advies van de Raad van State
over de ministeriële verantwoordelijkheid, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 29, die op
de risico’s van machtsconcentratie bij onafhankelijke toezichthouders wijst.

66 Zie ook de kabinetsvisie op markttoezicht, bijlage bij Kamerstukken II 2003-2004, 29200 XIII, nr. 50, p. 12.
67 Zie ook Schueler 2003, p. 258: “transparantie verbindt geen consequenties aan publieke afkeuring. En dat

is waar het op neerkomt bij het afleggen van verantwoordelijkheid.” Vgl. Mashaw 1985, p. 22-24.
68 Verheij & Verhey 2005, p. 252.
69 Maggetti 2010, p. 5. Zie ook Lavrijssen 2006, p. 509-511.
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moeten kunnen participeren bij de totstandkoming van beleid70, maar dat lijkt mij een
omslachtigemanier om te bereikenwaarvoor het gewone democratische proces is bedoeld.71

Kortom, participatie is belangrijk, maar kan hooguit worden gezien als een hulpmiddel,
niet als vervanging van democratische legitimatie.

Dat geldt ook voor het idee om de toezichthouder verantwoording te laten afleggen
aan het parlement – als vervanging van deministeriële verantwoordelijkheid. Een dergelijk
mechanisme dient immers weliswaar de transparantie, maar als er aan politieke afkeuring
van (bijvoorbeeld) het beleid dat de toezichthouder voert geen consequenties kunnen
worden verbonden, is van werkelijke democratische legitimatie van het handelen van de
toezichthouder geen sprake.72 Overigens valt ook niet in te zien waarom de “gewone”
ministeriële verantwoordelijkheid niet zou volstaan voor het bieden van inzicht in de wijze
waarop allerhande overheidstaken worden uitgeoefend.

Voor rechterlijke toetsing geldt iets soortgelijks. Uiteraard is rechterlijke toetsing van
belang en kan het bevorderlijk zijn voor de ervaren legitimiteit van een beslissing indien
die een rechterlijke toets heeft doorstaan, maar een vervanging van de democratische
legitimatie kan ze nooit zijn. De rechter is immers beperkt73 democratisch gelegitimeerd
(hij is weliswaar ingesteld bij wet, maar niet verkozen en hoeft geen verantwoording af te
leggen aan een vertegenwoordigend orgaan) en de toets die hij aanlegt is een juridische,
niet of nauwelijks een beleidsmatige.74

Met dat laatste is ook het argument ontkracht dat quasi-judiciële taken vergelijkbaar
zijn met het werk van de rechter en dat dus politieke invloed op dergelijke taken mag
ontbreken. Wanneer de rechter zich geconfronteerd ziet met beleidsmatige afwegingen,
zal hij daar in de regel niet snel aan tornen en op afstand blijven door deze terughoudend
te toetsen. Die luxe heeft een orgaan dat moet bepalen of een sanctie wordt opgelegd of
dat beleidmoet bepalen, niet, zodat het in de rede ligt dat daarop juist wel politieke invloed
is.

Voor de op output oriented-legitimiteit gebaseerde argumenten ben ik in aanleg
gevoeliger. Als politieke invloed in de weg kan komen te staan aan het bereiken van door
de wetgever vastgestelde doelen, dan kan dat reden zijn om taken te concentreren bij een
toezichthoudend orgaan dat op zekere afstand van politiek verantwoordelijke organen is
geplaatst. De noodzaak daartoe moet echter wel aanzienlijk en aantoonbaar zijn, omdat

70 Lavrijssen 2006, p. 507.
71 Zie ook Broeksteeg 2015, p. 180.
72 Schueler 2003, p. 258.
73 De benoeming van rechters vindt plaats onder ministeriële verantwoordelijkheid, maar daar houdt het op.

Zie Zijlstra 2015, p. 4.
74 Schueler 2003, p. 260, Schueler 2004, p. 25. Zie ook De Ru 2003, p. 181. Anders: Hirsch Ballin 2015. Zie

daarover de bespreking aan het slot van § 3.6.1.2.
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een op zichzelf verdachte concentratie van bevoegdheden wordt neergelegd bij een orgaan
dat beperkt democratisch is gelegitimeerd.

Hierin schuilt een groot probleem, omdat het moeilijk is aan te tonen dat dergelijke
concentratie van taken tot grotere effectiviteit leidt. Duidelijk bewijs daarvoor, is in
onderzoeken volgens bestuurskundige Maggetti – die over de legitimiteit van independent
regulatory agencies een uitgebreide review schreef – in ieder geval nooit gevonden.75

Daarvoor wijst hij een aantal oorzaken aan. Ten eerste moet, om de effectiviteit van een
bepaald beleid te onderzoeken, duidelijk zijn welke effecten/doelen men wil bereiken. Aan
dergelijke duidelijkheid ontbreekt het niet zelden, omdat de door zogenoemde independent
regulatory agencies nagestreefde doelen ambigu zijn, bijvoorbeeld vanwege het evaluatieve
karakter daarvan. Ten tweede is het moeilijk een maatstaf voor effectiviteit te vinden,
omdat diemaatstaf permaatschappelijke actor (politici, burgers, onder toezicht gestelden,
consumenten) kan variëren. Ten derde is het – zelfs als men de te bereiken doelen en de
aan te leggen maatstaf kan definiëren – lastig om causaal verband aan te tonen tussen zich
voorgedaan hebbende veranderingen in demaatschappij en het handelen van het indepen-
dent regulatory agency, vanwege het grote aantal variabelen dat van invloed kan zijn.

Wat het argument met betrekking tot het verkleinen van de informatieachterstand
betreft, moet wederom in herinnering worden geroepen dat een concentratie van taken
bij de toezichthouder, een afwijking is van het uitgangspunt dat beleid en sanctionering
moeten worden gescheiden van het toezicht zelf. Voor een dergelijke afwijking moet een
bijzondere aanleiding zijn. Het enkele feit dat concentratie van taken ertoe leidt dat
informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van die taken tussen verschillende
organen overbodig maakt, is daarvoor onvoldoende. Dat is immers altijd het geval.
Bovendien hoeft een gescheiden uitoefening van deze taken niet per se tot een informatie-
achterstand te leiden, mits er tussen de verschillende organen voldoende informatie-uit-
wisseling en terugkoppeling plaatsvindt. Dat is door middel van een goede organisatie te
bereiken.76

Het argument dat politieke invloed een deskundig oordeel kan vertroebelen en dat
daarom beleids- en/of sanctioneringstaken aan een onafhankelijk(er) toezichthouder
moeten worden toegekend, gaat slechts onder specifieke omstandigheden op. Het maken
van beleid en het opleggen van sancties zijn immers taken waarin deskundigheid een rol
kan spelen, maar veelal is er meer aan de hand: bij beslissingen in dat verband spelen veel
verschillende belangen een rol, die tegen elkaar moeten worden afgewogen. En waar

75 Zie Maggetti 2010, p. 3 en de literatuurverwijzingen aldaar. Vgl. ook Zijlstra 2004, p. 1983: “Niemand heeft
ooit aangetoond, en niemand kan ook aantonen, dat gebruik van zbo’s op zichzelf een betere taakuitoefening
meebrengt dan wanneer zij onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid plaatsvindt.”

76 Zie ook Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 374.
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belangen moeten worden afgewogen, geldt dat een politiek oordeel moet worden geveld.77

Zie ook hetgeen is opgemerkt in § 2.6. Deskundige input is daarbij onontbeerlijk, maar
die input leidt niet tot één juiste oplossing78, zodat uiteindelijk een politiek oordeel de
doorslag moet geven. Het past niet dergelijke oordelen te laten vellen door een orgaan dat
juist op afstand van de politiek staat.79 Alleen wanneer het gaat om meer technische, en
daardoor beperkt politiek gevoelige onderwerpen, kunnen dergelijke beslissingen door
een onafhankelijk(er) toezichthoudend orgaan worden genomen, omdat een deskundig
oordeel onder zulke omstandigheden een aanzienlijker rol speelt. In het kader van het
markttoezicht is door Verheij en Verhey dan ook opgemerkt dat “in algemene zin”
bescherming tegen politieke interventie geen overtuigend motief voor verzelfstandiging
is. Zij zijn derhalve kritisch over de toekenning van beleidsbevoegdheden aan marktmees-
ters.80

Kortom: toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden.81 Anders uitgedrukt: het
toezicht moet geen staat in een staat gaan vormen.82 Alleen wanneer een grote noodzaak
tot verzelfstandiging kan worden aangetoond omdat politieke invloed in de weg zou staan
aan een effectieve taakuitoefening, zouden taken als sanctionering en beleidsvorming aan
een verzelfstandigde toezichthouder moeten worden toegekend.

5.4 Conclusie

In de inleiding werd al aangegeven dat de onderwijsinspectie, op grond van de Wot, veel
verschillende soorten taken heeft. Zij is, zoals in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid
aan de orde komt, ook in bepaalde mate verzelfstandigd. Uitgaande van de (door mij
aangehangen) klassieke opvatting over het concentreren van taken bij een toezichthouder
hoeft dat – op zichzelf beschouwd – geen probleem te zijn. Ook de klassieke opvatting laat
immers ruimte voor concentratie van taken, maar alleen in uitzonderingsgevallen. Daar

77 Stewart 1975, p. 1684: “The required balancing of policies is an inherently discretionary, ultimately political
procedure." Zie ook Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 376. Aelen erkent deze problematiek, maar
neemt toch een minder traditioneel standpunt in: Aelen 2014, p. 237-240. Zie ook Lavrijssen 2006, p. 11
e.v.

78 Er is dus ook geen “objective public interest”: Stewart 1975, p. 1682-183.
79 Ook in Amerikaanse literatuur wordt expertise beschouwd als onvoldoende rechtvaardiging voor delegatie

aan agencies. Zie Mashaw 1985, p. 22: “The more administrators have been driven to move outside their
traditional ambit of expert judgment, in order to address questions of the impact of their decisions on other
societal values, themore their judgments seem nonexpert or political. (…)Administrative discretion to choose
among competing social values thus undermines both the transmission belt and the expertise models of
administrative legitimacy.” Zie ook Stewart 1975, p. 1684.

80 Verheij & Verhey 2005, p. 196 en p. 224.
81 De Ru 2003.
82 Broeksteeg 2015, p. 178.
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moet dus een zeer sterke rechtvaardiging voor bestaan. In het markttoezicht kan die
– mogelijk – gevonden worden in het feit dat de overheid soms marktdeelnemer is en dus
profijt kan hebben bij bepaald beleid. De vraag is echter of zo’n rechtvaardiging ook bestaat
in het kader van het onderwijstoezicht. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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6 De onderwi js inspectie

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een constitutioneel kader met betrekking tot de taakuitoefening
van toezichthouders beschreven. Dit kader wordt in dit hoofdstuk toegepast op de
onderwijsinspectie. Voorafgaand aan die toepassing, is het nodig te beschrijven hoe de
inspectie en haar verhouding tot de minister zijn vormgegeven (§ 6.2). Het gaat dan dus
om een beschrijving van de inspectie vanuit het perspectief van het bestuurlijk organisatie-
recht. Daarna wordt beschreven welke taken aan de inspectie zijn opgedragen (§ 6.3) en
hoe zij die uitoefent (§ 6.4). In § 6.5 wordt op basis van deze bespreking een karakterisering
van de inspectie gegeven. In § 6.6 wordt aangegeven hoe de inspectie en haar taken zich
verhouden tot genoemd constitutioneel kader.1 § 6.7 bevat de conclusie. Daarin worden
ook aanbevelingen aan de wetgever gedaan.

Zoals in de inleiding van het vorige hoofdstuk is aangegeven, worden er ook kantteke-
ningen van meer systematische aard geplaatst bij de wijze waarop de inspectie en haar
taken hun beslag hebben gekregen in deWot.Het gaat dan vooral omkritiekmet betrekking
tot de wijze waarop de Wot zich verhoudt tot het algemene bestuursrecht, de mate waarin
de tekst van de wet goed uitdrukking geeft aan de strekking daarvan volgens de wetsge-
schiedenis, en hoe de bepalingen zich tot elkaar verhouden. Hoewel de bespreking in § 6.2
tot en met § 6.4 primair dient als basis voor het leveren van constitutionele kritiek, is zij
dus ook een commentaar op (grote delen van) de tekst van de Wot.2

Om het onderzoek tot een werkbare omvang te beperken, is enige afbakening noodza-
kelijk. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de taken van de inspectie ten opzichte van de
onderwijsinstelling. Dit begrip is in art. 1 Wot gedefinieerd als: “school, instelling of exa-
meninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde
instelling”. Taken ten aanzien van samenwerkingsverbanden en voorschoolse educatie
bijvoorbeeld blijven buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor de vertrouwensfunctie.
Deze heeft namelijk geen betrekking op de instelling, maar op personen die binnen de
instelling functioneren.

1 Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, blijven de NVAO en haar taken buiten beschouwing.
2 Anders dan andere literatuur waarin de inspectie aan de orde komt, is de bedoeling van dit hoofdstuk dus

om dergelijk (gedetailleerd) commentaar te geven. Zoontjens 2019 beperkt zich tot de hoofdlijnen. De
bespreking van Nolen 2017 op p. 310 e.v. is gericht op de positie van de bestuurder ten opzichte van de
inspectie, hetgeen niet noodzaakte tot een uitputtende bespreking van de Wot. De publicatie van Janssens
& Dijkstra 2015 is mede gericht op de praktijk en de (bestuurskundige) achtergrond van de Wot.
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De taken van de inspectie in het hoger onderwijs blijven ook buiten beschouwing.3 De
reden voor deze nadere afbakening is gelegen in het feit dat de taken met betrekking tot
het hoger onderwijs zich, blijkens art. 3 jo. 12a Wot, vooral richten op het stelselniveau,
en slechts in beperkte mate op de instellingen zelf.4 De taak van kwaliteitsbewaking op het
niveau van de instelling wordt in het hoger onderwijs immers primair uitgeoefend door
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De rol van de inspectie in het hoger
onderwijs is dan ook dermate atypisch dat een bespreking daarvan niet goed in dit
hoofdstuk past. Waar hieronder wordt gesproken van onderwijsinstelling wordt dus niet
gedoeld op instellingen in de zin van de Whw.

6.2 Vormgeving inspectie

De inspectie is vormgegeven als gedeconcentreerd bestuursorgaan. Haar taken en
bevoegdheden zijn immers rechtstreeks aan haar opgedragen, terwijl zij onder de minister
ressorteert.5 Daarmee is echter niet alles gezegd over de verhouding tussen de inspectie en
de minister. Voor een deel van haar taken is de inspectie onafhankelijk ten opzichte van
de minister, voor het overige deel komt aan haar een bepaalde mate van autonomie toe.

Ten aanzien van de in art. 8 lid 3Wot genoemde handelingen is deminister niet bevoegd
aanwijzingen te geven. In zoverre is de inspectie dus onafhankelijk. Het betreft “de in de
rapportages neergelegde oordelen over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit,
van het onderwijs”. Op basis van deze bewoordingen zou gedacht kunnenworden dat deze
onafhankelijkheid van de inspectie zich slechts uitstrekt over bevindingen die in het kader
van de stimulerende taak worden gedaan, en dus niet over oordelen die in het kader van
de controlerende taak worden geveld.6 Dat komt doordat blijkens art. 11 Wot de bewoor-
dingen “de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs” zijn gereser-
veerd voor de stimulerende taak. Daarin is namelijk bepaald: “Naar aanleiding van het
onderzoek geeft de inspectie een oordeel over de naleving van wettelijke voorschriften
door de instelling [de controlerende taak] en maakt zij aan de instelling haar bevindingen
bekend over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs aan de
instelling [de stimulerende taak].” Dat onderscheid tussen de controlerende taak en de
stimulerende taak is ook aangebracht in art. 3 lid 1 onder a respectievelijk onder b Wot.

Een dergelijke, restrictieve uitleg van de onafhankelijkheid van de inspectie is evenwel
onjuist. De controlerende en stimulerende taak waren van oorsprong in de omschrijving
van art. 3 Wot veel meer met elkaar verweven. Tot de taken van de inspectie behoorde

3 Zie daarover en over de NVAO Huisman & De Vijlder 2013.
4 Zie ook Huisman & De Vijlder 2013, p. 17.
5 Art. 2 en 3 Wot.
6 Zie over de omschrijving en uitoefening van de controlerende en stimulerende taak nader § 6.3 en § 6.4.
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“het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op basis van het verrichten van
onderzoek naar de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften
en naar andere aspecten van kwaliteit”.7 De bewoordingen van art. 8 lid 3 Wot waren op
die verwevenheid geënt. Gaandeweg zijn omschrijvingen van de controlerende en de sti-
mulerende taak veel meer van elkaar ontkoppeld, met name in de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht. Die ontkoppeling is evenwel niet consequent doorge-
voerd in veel andere bepalingen van de Wot (waaronder art. 8), terwijl vanzelfsprekend
niet bedoeld is aanpassingen aan te brengen in de onafhankelijkheid van de inspectie. De
inspectie is dus onafhankelijk voor zover het bevindingen én oordelen betreft, zowel op
instellings- als op stelselniveau.8

Art. 8 lid 3 Wot is niet zonder slag of stoot tot stand gebracht. In het door de regering
aan de Raad van State gezonden voorstel was een soortgelijke bepaling opgenomen. De
Raad van Statewas kritisch, waarna het betreffende artikellid uit het voorstel werd geschrapt.
De kritiek greep terug op het advies van de Raad van State met betrekking tot een voorstel
tot volledige verzelfstandiging van de inspectie.9 Hierin werd voorgesteld de inspectie tot
een zelfstandig bestuursorgaan om te vormen, zij het dat de minister wel een bevoegdheid
hield om algemene aanwijzingen en aanwijzingen “ten aanzien van het instellingsbezoek”
te geven, alsook om het jaarwerkplan goed te keuren. Van deze bevoegdheden zou terug-
houdend gebruik moeten worden gemaakt.10 De regering meende dat er aanleiding was
om tot verzelfstandiging over te gaan, omdat meer nadruk was komen te liggen op de
controlerende taak en stimulerende taak. Een gezaghebbende uitoefening van die taken
kon het best plaatsvinden zonder politieke beïnvloedingsmogelijkheid.11 DeOnderwijsraad
en deRaad van State hadden daartegen twee fundamentele bezwaren.12 Ten eerstemeenden
zij dat de noodzaak tot verzelfstandiging niet was aangetoond, terwijl er een lange traditie
bestond om het toezicht onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid te laten uitoe-
fenen. Een relatief zelfstandige positie van de inspectie zou kunnen volstaan voor een goede
taakuitoefening. Dat was ook steeds de visie van de regering13 geweest, waarop ineens en
zonder voldoendemotivering opwerd teruggekomen, aldus deOnderwijsraad. Ten tweede

7 Wet van 20 juni 2002, Stb. 2002, 387.
8 Zie ook Kamerstukken II 1999-2000, 27 783, nr. A, p. 5: “In de memorie van toelichting wordt betoogd dat

niet goed begrepen kan worden op welke wijze de minister zich een eigen oordeel over de naleving, naast
dat van de inspectie, zou moeten vormen.” Zie tevens Onderwijsraad 2000, p. 6, waar de Onderwijsraad
ingaat op de onafhankelijkheid met betrekking tot (in de huidige terminologie) oordelen en bevindingen,
op sector- en op instellingsniveau.

9 Bijlage bij Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VIII, nr. 14.
10 Memorie van toelichting in bijlage bij Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VIII, nr. 14, p. 15.
11 Memorie van toelichting in de bijlage bij Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VIII, nr. 14, p. 11.
12 Beide adviezen zijn te vinden in de bijlage bij Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VIII, nr. 14.
13 ZieKamerstukken II 1986-1987, 19 978, nrs. 1-2, p. 10-11 (rapport Rekenkamer over deOnderwijsinspectie),

nr. 3, p. 1 (reactie minister), alsook Kamerstukken II 1989-1990, 21 481, nrs. 1-2, p. 171 (vervolgonderzoek
Rekenkamer).
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wezen de Onderwijsraad en de Raad van State erop dat het voorstel innerlijk tegenstrijdig
was: de daarin opgenomen aanwijzingsbevoegdheid streed met het uitgangspunt van ver-
zelfstandiging. Naar aanleiding van deze adviezen werd het voorstel niet bij de Kamer
ingediend enwerd ervoor gekozen omdoormiddel van een interne regeling de zelfstandige
positie van de inspectie te regelen.

De Raad van State zag niet in waarom daarvan met de invoering van de Wot zou
moeten worden teruggekomen: de regering kon niet aantonen waarom de professionele
onafhankelijkheid van de inspectie wezenlijk in het gedrang was; er bestond dus geen
noodzaak om de inspectie ten dele onafhankelijk vorm te geven. De Onderwijsraad had
ook kritiek, zij het in mindere mate.14 Dat de inspectie onafhankelijk zou worden met
betrekking tot stelselrapportages en (naar de huidige terminologie) bevindingen, vond hij
te billijken. De Onderwijsraad merkt nog op dat onafhankelijkheid wat oordelen betreft
minder voor de hand ligt, omdat de minister, indien hij overgaat tot het opleggen van een
sanctie, toch een eigen oordeel over de naleving van wettelijke voorschriften zal moeten
vellen, aangezien dit een eigen bevoegdheid van de minister betreft. Een en ander leidde
ertoe dat de regering het in het ontwerp van het wetsvoorstel opgenomen art. 8 lid 3 Wot
liet varen en de minister zich (wederom) zou toeleggen op een interne regeling waarmee
de professionele onafhankelijkheid van de inspectie geborgd kon worden.

Eenmeerderheid van de TweedeKamer dacht hier echter anders over. Bij amendement
werd art. 8 lid 3 in de Wot opgenomen.15 Hoewel dit, getuige de voorgeschiedenis, een
behoorlijk gevoelige kwestie betrof, werd in de uiterst summiere toelichting ervan slechts
verwezen naar het regeerakkoord, waarin een opmerking stond over het versterken van
de rol van de inspectie “ter wille van een onafhankelijk oordeel”16. Deminister onderstreepte
het belang van onafhankelijke oordeelsvorming door de inspectie en gaf aan tegen het
amendement geen bezwaren te hebben.17

De relatief onafhankelijke positie die de onderwijsinspectie voor het overige inneemt,
blijkt uit een aantal zaken. Ten eerste zijn de taken van de inspectie rechtstreeks door de
wetgever aan haar opgedragen. Zij zijn dus geen afgeleide van taken van de minister. De
minister mag de inspectie verder slechts aanwijzingen op schrift geven en moet daarvan
mededeling doen aan de Staten-Generaal, op grond van art. 2 lid 2 Wot. In de memorie
van toelichting bij de Wot is verder aangegeven dat minister terughoudend om moet gaan

14 Onderwijsraad 2000, p. 6.
15 Kamerstukken II 2001-2002, 27 783, nr. 10.
16 Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, p. 63. Zie ook Eijlander & Zoontjens 2002, p. 6.
17 Kamerstukken II 2001-2002, 27 783, nr. 22, p. 5. In een nadien verzonden Kamerbrief (nr. 27) gaf de

minister echter aan het amendement het advies “oordeel Kamer”, gezien de eerdere kritiek van de Raad
van State. Daarmee zwakte zij dus haar eerdere stellingname, dat zij er geen bezwaar tegen had, wat af. Zie
ook Eijlander 2002, p. 24.
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met zijn bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.18 Ook in de nota van toelichting bij
de Regeling inspectie van het onderwijs 2006 (inmiddels vervallen) en bij de Regeling
inspectie van het onderwijs 2018 wordt de vergaande mate van zelfstandigheid van de
inspectie benadrukt, die ook voortvloeit uit het in deze Regeling neergelegdemandaat voor
de inspecteur-generaal voor de gehele bedrijfsvoering (art. 7).19 Het feit dat de inspecteur-
generaal in art. 2 Wot apart genoemd wordt als hoofd van de inspectie, geeft eveneens
blijk van de relatief zelfstandige positie van de inspectie ten opzichte van de minister.20 De
wet gaat kennelijk uit van het uitgangspunt dat de minister normaal gesproken niet de
directe leiding van de inspectie op zich neemt. Ten slotte is sprake van een zekere traditie
van een zelfstandige opererende onderwijsinspectie.21 Aangezien deWot daar geen afstand
van neemt – integendeel –moet deWotmede in het licht van die traditie worden begrepen.

De hier beschreven relatieve onafhankelijkheid doet overigens in formele zin niets af
aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Wel zal de minister, indien hij wordt aangespro-
ken door deKamer op het niet aanwenden van zijn aanwijzingsbevoegdheden, zich kunnen
verdedigen door te wijzen op het uitgangspunt dat de inspectie in beginsel zelfstandig haar
taken zal moeten uitoefenen zodat haar deskundigheid ten volle benut kan worden. Om
die reden zouden hij en het parlement terughoudend moeten zijn met het uitoefenen van
invloed. Zodoende is in zoverre weliswaar geen sprake van formele onafhankelijkheid
maar wel van een (in beginsel) materiële onafhankelijkheid.

6.3 Omschrijving taken inspectie

6.3.1 Artikel 3 van de Wot

De Wot somt in art. 3 de taken van de onderwijsinspectie op. Men zou denken dat met
een weergave daarvan, wat de inventarisatie van taken van de onderwijsinspectie betreft,
de kous af is, maar in de literatuur blijken vaak opvallende verschillen in de beschrijving
van de taken te bestaan, zodat een wat meer uitgebreide bespreking gepast is. Hier wordt
aangevangen met een weergave van wat de Wot thans bepaalt. Bij deze bespreking wordt
steeds ook een blik op de wetshistorie geworpen.22 In § 6.3.2 komen taakomschrijvingen
uit de literatuur en uit beleidsdocumenten aan de orde. In § 6.3.3 volgt een inventaris van

18 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 22.
19 Stcrt. 2006, 83, p. 17 (vervallen) en Stcrt. 2018, 40915.
20 Zoontjens 2019, p. 278.
21 Gielen 1984, p. 232.
22 Veel van de hier beschreven taken werden reeds ver voor de vorming van het rijksschooltoezicht in 1801

uitgeoefend. Daarop wordt hier niet ingegaan. Zie hierover Dodde 2001, p. 21 e.v.
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de inspectietaken, nadat een aantal bespiegelingen is gegeven over (de verschillen tussen)
de taakomschrijvingen in wet en literatuur.

6.3.1.1 Controle
Art. 3 lid 1 onder a Wot omschrijft de controletaak.23 In subonderdeel 1 is bepaald dat de
onderwijsinspectie tot taak heeft het toezien op de naleving van de bij of krachtens een
onderwijswet gegeven voorschriften, en, in subonderdeel 2, dat de inspectie toeziet op de
naleving van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gegeven voorschriften betreffende
voorschoolse educatie. Aan de taakuitoefening, bedoeld in subonderdeel 2, wordt in hierna
verder geen aandacht besteed, aangezien deze niet het onderwijs betreft en derhalve buiten
de reikwijdte van dit onderzoek valt.

Het begrip “onderwijswet” is gedefinieerd in art. 1 onder dWot. Het betreft alle sector-
wetten (ook de BES-wetten), de Lpw 1969, de Wet medezeggenschap op scholen, de Wet
overigeOCW-subsidies, deWet op de erkende onderwijsinstellingen, de Experimentenwet
onderwijs en de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES.

Met het begrip “toezien op de naleving”24 is bedoeld aan te sluiten bij het begrippenkader
van de Awb, in het bijzonder art. 5:11 Awb.25 Hieronder wordt verstaan: “alle handelingen
van daartoe aangewezen toezichthouders gericht op het verzamelen van gegevens omtrent
de naleving van wettelijke voorschriften en de oordeelsvorming over die naleving”.26 In
de wetsgeschiedenis bij de Awb wordt deze definitie wat opgerekt, door daaronder ook
activiteiten met betrekking tot voorlichting en advisering te scharen.27 Het resultaat van
het toezicht op de naleving kan daarom zijn dat nalevingwordt bereikt zonder dat daarvoor
sancties nodig zijn.28 De controletaak omvat derhalve meer dan alleen het toezicht in enge
zin, zoals dat in hoofdstuk 5 werd omschreven, aangezien onder de controletaak ook
informele activiteiten om naleving te bevorderen vallen.

Dit laatste volgt ook uit de wetsgeschiedenis. Vóór 1 juli 2017 hanteerde de Wot een
ander, van de Awb afwijkend begrippenkader. De controletaak viel onder het overkoepe-
lende begrip “toezicht”. Dat begrip werd onderverdeeld in verschillende taken, waaronder
de controletaak, die werd omschreven als “het beoordelen en bevorderen van de naleving

23 Ook wel: controlerende taak.
24 Ook wel: handhavingstoezicht. Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 15.
25 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16.
26 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 17. Deze definitie betreft hetgeen ik als “toezicht in enge zin

omschreef” in hoofdstuk 5.
27 In Michiels & Muller 2006, p. 10 is ook de informele kant van toezien op de naleving opgenomen in de

definitie van nalevingstoezicht: “het verzamelen van informatie over de naleving vanwettelijk voorschriften,
zo nodigmet behulp vanwettelijk toegekende bevoegdheden, en het beoordelen van die informatie, alsmede
het informeel trachten de overtreder tot naleving te bewegen”.

28 Kamerstukken II 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 128.
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van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften”.29 Het verzamelen van
informatie teneinde tot een beoordeling te kunnen komen was niet met zoveel woorden
in de omschrijving van de controletaak opgenomen, al mag worden aangenomen dat deze
daarvan wel deel uitmaakte. Er is geen enkele aanwijzing dat onder de vigerende Wot,
ondanks de veranderde omschrijving, beoogd is de omvang van de controletaak tewijzigen.
Onder de controletaak mag derhalve (nog steeds) zowel onderzoeken, als beoordelen en
bevorderen van de naleving (anders dan door de oplegging van sancties) van de bij of
krachtens de onderwijswetten gestelde wettelijke voorschriften worden verstaan.

De controletaak heeft oude papieren.30 Al in 1806 werd aan de schoolopzieners de
opdracht gegeven om ervoor te zorgen “dat de reeds gearresteerde of nader te bepalen
Wetten voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs worden gekend en nagekomen”.31 Ook
in latere wetgeving is deze taak steeds te herkennen. In bijvoorbeeld art. 65 Lager onder-
wijswet 185732 wordt aan de schoolopzieners opgedragen te zorgen dat de verordeningen
op het lager onderwijs worden nagekomen. Soortgelijke bewoordingen zijn aan te treffen
in de Lager Onderwijswet van 187833 (in art. 7534) en in de Lager Onderwijswet 192035 (art.
18136). Zie verder art. 5 lid 2 onder a Wet op het basisonderwijs 198537 alsook dezelfde
bepaling in de Wpo, die gold tot de invoering van de Wot op 1 september 2002: “Tot de
taak van de inspectie behoort: a. het toezien op de naleving van dewettelijke voorschriften;

29 Wet van 1 juli 2012, Stb. 2012, 118.
30 Dodde 2001, p. 15.
31 Art. 1 Instructie voor de Schoolopzieners en Commissiën van Onderwijs in de respective Departementen

der Bataafsche Republiek. Zie over de inhoud van deze Instructie ook Gielen 1984, p. 10.
32 Wet van 13 augustus 1857, Stb. 1857, 103.
33 Wet van 17 augustus 1878, Stb. 1878, nr. 127.
34 “De arrondissements-schoolopzieners zorgen voortdurend bekend te blijven met den toestand van het

schoolwezen in hun arrondissement, bezoeken tweemalen 's jaars alle daar binnen gelegen scholen, waar
lager onderwijs wordt gegeven, en houden van dat schoolbezoek naauwkeurig aanteekening; waken dat de
verordeningen op het lager onderwijs stipt nageleefd worden; treden in overlegmet de plaatselijke schoolcom-
missien en de gemeentebesturen; doen zoowel aan dezen als aan de districts-schoolopzieners de voorstellen,
die zij in het belang van het onderwijs achten; doen aan den districts-schoolopziener na verloop van elke
drie maanden opgave van de door hen gedurende dat tijdvak bezochte scholen; geven hem kennis van al
hetgeen hun hij het schoolbezoek belangrijk is voorgekomen en verstrekken hem alle inlichtingen, die hij
verlangt; behartigen de belangen der onderwijzers, bevorderen hunne bijeenkomsten en wonen die zooveel
mogelijk bij” [mijn cursivering, JADB].

35 Wet van 9 oktober 1920, Stb. 1920, 778.
36 “De inspecteurs zorgen voortdurend bekend te blijven met den toestand van het onderwijs, dat aan hun

toezicht is opgedragen; bezoeken de scholen, waar dat onderwijs wordt gegeven, en houden van dat
schoolbezoek nauwkeurig aanteekening; waken dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt nageleefd
worden; treden in overlegmet de gemeentebesturen en de commissiën; doen zoowel aan den hoofdinspecteur
als aan de gemeentebesturen de voorstellen, die zij in het belang van het onderwijs achten, en geven den
hoofdinspecteur alle inlichtingen, die hij verlangt” [mijn cursivering, JADB]. Zie omtrent deze bepaling
ook Idenburg 1964, p. 296, alsook Gielen 1984, p. 24-26.

37 Wet van 2 juli 1981, Stb. 1981, 468.
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(…)”. Zie ook art. 115 lid 1 (oud) Wvo38: “De inspectie ziet toe, dat de bepalingen van dit
deel39 en van haar uitvoeringsvoorschriften worden nageleefd.” Zie verder art. 5.2 lid 2
Web40 en art. 5.2 lid 1 onder c (oud) Whw41 (beide eveneens vervallen per 1 september
200242).

Afzonderlijke aandacht verdient het toezicht op de naleving van de Lpw 1969. Zoals
aangegeven, is de Lpw 1969 ook een “onderwijswet” in de zin van de Wot, op de naleving
waarvan de inspectie toezicht houdt. Door haar algemene formulering wekt de Wot de
indruk dat de inspectie ook toezicht houdt op de nakoming van de leerplicht. Dat is niet
het geval. Op de nakoming van de leerplicht wordt toezicht gehouden door het college
van burgemeester en wethouders en de daardoor aangewezen leerplichtambtenaar. De
inspectie houdt slechts toezicht op de naleving van de Lpw 1969 voor zover deze de ver-
plichtingen van de “hoofden van instellingen” betreft.43 De indruk die de Wot ten onrechte
wekt, is te wijten aan een serie wetswijzigingen. In de oorspronkelijke Wot werd aan de
inspectie opgedragen de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen door onder meer
onderzoek naar de naleving van de onderwijswetten (waaronder de Lpw 1969). Omdat
deze taak zich beperkte tot de kwaliteit van het onderwijs, was duidelijk dat de inspectie
haar kwaliteitsoordeel over het onderwijs aan een instelling mede kon laten afhangen van
de naleving van de Lpw 1969 door die instelling, en dat verplichtingen uit de Lpw 1969
die niet voor de instellingen golden (zoals de leerplicht) buiten het bereik van deze taak
lagen.44 Per 1 juli 201245 werd, zoals hierboven besproken, bepaald dat de inspectie toezicht
op de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften diende te
houden. Daarmee werden, op het oog, verplichtingen zoals de leerplicht binnen het bereik
van de controletaak van de inspectie gebracht. Dat was echter niet de bedoeling, zoals
thans ook blijkt uit de taakverdeling tussen inspectie en leerplichtambtenaar die volgt uit
art. 16 en 16a Lpw 1969. Pas met de invoering van laatstgenoemde bepaling heeft de
inspectie een rol gekregen in het nalevingstoezicht ten aanzien van de nakoming van de

38 Ik verwijs hier naar de tekst zoals geplaatst in Stb. 1998, 512.
39 Het volgende deel van de Wvo gold voor het voortgezet speciaal onderwijs. De taakomschrijving van de

inspectie ten aanzien van dat deel was neergelegd in art. 128 lid 2 Wvo.
40 “In het kader van de uitoefening van het toezicht blijft de inspectie voorts bekend met de toestand van de

educatie en het beroepsonderwijs en ziet zij toe op de naleving van de op educatie en beroepsonderwijs
betrekking hebbende voorschriften. (…).”

41 “De inspectie is belast met: (…) het toezien op de naleving van de op het hoger onderwijs betrekking heb-
bende wetten alsmede van de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen en reglementen.”

42 Wat de Whw betreft is deze bepaling vervallen ingevolge de wet van 6 juni 2002, Stb. 2002, 302 waarmee
het accreditatiestelsel is ingevoerd.

43 Zie in dat verband ook art. 16a Lpw 1969.
44 Zie ookKamerstukken II 2009-2010, 32 356, nr. 3, p. 5. Het nalevingstoezicht ten aanzien van verplichtingen

van hoofden van instellingen was destijds opgedragen aan het college van B&W; de inspectie had daarin
geen taak, al wekte de Wot destijds daaromtrent ook een andere (onjuiste) indruk.

45 Wet van 2 februari 2012, Stb. 2012, 118.
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Lpw 1969 door de hoofden van instellingen.46 De toekenning van deze taak werd onder-
bouwd met de stelling dat het tot dan toe bestaande toezicht niet effectief was, dat de
inspectie gezien dier onafhankelijkheid en gezag beter zou zijn toegerust om deze taak op
zich te nemen endat deze taakopdracht “past (…) in het rijksbrede streven om toezichttaken
zoveel mogelijk in één hand te brengen.”47

6.3.1.2 Stimulering
In art. 3 lid 1 onder bWot is de stimuleringstaak omschreven.Deze houdt in het bevorderen
van de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs aan en het bestuur
van instellingen als bedoeld in de onderwijswetten, met uitzondering van instellingen als
bedoeld in de Whw (subonderdeel 1). Verder bevordert de onderwijsinspectie de kwaliteit
van de taakuitoefening van samenwerkingsverbanden48 (subonderdeel 2) en van de taak-
uitoefening vande Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (subonderdeel
3). Ten slotte bevordert de onderwijsinspectie de ontwikkeling, in het bijzonder van de
kwaliteit, van het stelsel van hoger onderwijs, met inbegrip van het stelsel van accreditatie
(subonderdeel 4). De onder subonderdelen 2 t/m 4 vallen buiten de reikwijdte van het
onderzoek, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk, en blijven hier buiten
beschouwing.

De stimuleringstaak strekt verder dan hetgeen gemoeid ismet de naleving vanwettelijke
voorschriften. Zij ziet op al hetgeen van doen heeft met de kwaliteit van het onderwijs (op
stelselniveau dan wel op instellingsniveau). Voor zover de naleving van wettelijke voor-
schriften relevant is voor een oordeel over de kwaliteit, is informatie daaromtrent relevant
voor de stimuleringstaak.49 Zo kunnen de leerresultaten van een school bepalen of wordt
voldaan aan de deugdelijkheidseis die daarover is gesteld50, én relevant zijn voor de vraag
of de school wel genoeg kwaliteit levert. Voor 1 juli 2017 kon uit de Wot worden afgeleid
op welke onderwerpen het kwaliteitsbegrip zag, door de hantering van de aspecten van
kwaliteit (bijvoorbeeld: het pedagogisch klimaat). Daarover is in § 4.2.6, het nodige opge-
merkt. Op deze plaats past wat dat aangaat nog een aanvulling. In hoofdstuk 4 kwam aan
de orde dat de uitoefening van de stimuleringstaak, net zoals de uitoefening van de contro-
letaak, een beperking van de vrijheid van onderwijs oplevert, onder andere omdat er in de
praktijk een dwingende werking van uit kan gaan. Het onderscheid tussen controleren en
stimuleren is dan ook relatief. Dat de grenzen van het onderscheid niet scherp zijn, vloeit
ook voort uit het gegeven dat de stimuleringstaak mede kan omvatten het handelen van

46 Zie de wet van 1 januari 2012, Stb. 2011, 443 en de daarbij behorende Kamerstukken (Kamerstuknummer
32 356).

47 Kamerstukken II 2009-2010, 32 356, nr. 3, p. 6.
48 Als bedoeld in art. 18a Wpo en art. 17a Wvo.
49 Zie ook Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16.
50 Zie bijvoorbeeld art. 10a Wpo. Zie ook § 4.4.3.
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instellingen op terreinen waarover reeds deugdelijkheidseisen zijn gesteld, zoals in het
hiervoor gegeven voorbeeld van de leerresultaten.

Aangenomenmagwordendat de taakomschrijvingmedeomvat het doen vanonderzoek
naar de kwaliteit van het onderwijs. Zonder onderzoek naar de stand van zaken omtrent
de kwaliteit, is het immers niet mogelijk de kwaliteit te bevorderen.

De huidige definitie spreekt slechts van “het bevorderen” van de ontwikkeling van (de
kwaliteit van) het onderwijs. Het geven van een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs,
wordt daarin niet als zodanig genoemd,maar valt kennelijk onder het begrip “bevorderen”.
Voor 1 juli 2017 werd nog wel gesproken van “het beoordelen en bevorderen” van de
kwaliteit van het onderwijs.

Ook de stimuleringstaak komt van oudsher aan de inspectie, althans haar voorlopers,
toe. Gewezen kan weer worden op art. 1 Instructie voor de Schoolopzieners, waarin werd
bepaald: “De Schoolopzieners zullen demeestmogelijke zorg aanwenden, dat het onderwijs
der jeugd op een geregelden voet gebragt, verbeterd en van meer wezenlijk of uitgebreider
nut worde (…)”. Ook de LagerOnderwijswet van 1878 gaf aan de districts-schoolopzieners
de taak om “de verbetering en den bloei [van het lager schoolwezen] te bevorderen”; op
soortgelijkewijze als de LagerOnderwijswet 1857 in art. 67.51 In art. 180 LagerOnderwijswet
1920 werd bepaald: “De hoofdinspecteurs trachten, zoo door schoolbezoek als door mon-
deling en schriftelijk overleg met de inspecteurs, de schoolopzieners, de gemeentebesturen
en de commissiën, de verbetering en den bloei van het lager schoolwezen te bevorderen
(…)”. Zie verder art. 5 lid 2 onder c Wbo 198552, art. 116 lid 2 (oud) Wvo53, art. 5.2 lid 2
(oud) Web54, en art. 5.2 lid 1 onder e (oud) Whw55.

6.3.1.3 Financieel toezicht
De derde taak van de inspectie is het financiële toezicht, die in art. 3 lid 1 onder c Wot
wordt omschreven. Deze houdt in “het beoordelen en bevorderen van de financiële
rechtmatigheid door in ieder geval het verrichten van onderzoek naar de rechtmatige
verkrijging van de bekostiging, naar de controlerapporten van de door het bestuur aange-

51 Zie voetnoten 32 en 33. Zie ook art. 53 Middelbaar onderwijswet 1863, wet van 2 mei 1863, Stb. 1863, 50.
52 “Tot de taak van de inspectie behoort: (…) de bevordering van de ontwikkeling van het basisonderwijs

door overlegmet het bevoegd gezag, het personeel van de scholen en de besturen van gemeente en provincie.”
Art. 5, tweede lid, onder c Wpo bepaalde tot 1 september 2002 hetzelfde.

53 “De inspectie tracht de bloei van het voortgezet onderwijs te bevorderen door overleg met de besturen der
scholen, met het personeel der scholen en, voor zover zij dit nodig acht, met de gemeentelijke inspectie en
met degenen, die door de besturen der bijzondere scholen met toezicht op deze scholen zijn belast.”

54 “(…)De inspectie draagt door overleg met het bevoegd gezag en personeel van de instellingen, van de exa-
meninstellingen en van de agrarische innovatie- en praktijkcentra bij aan de ontwikkeling van de educatie
en het beroepsonderwijs.”

55 “Tot de taak van de inspectie behoort: (…) het bijdragen aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs door
overleg met de organen van de instellingen voor hoger onderwijs alsmede met personeel en studenten van
die instellingen.”
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wezen accountant, naar de rechtmatigheid van de bestedingen en naar de rechtmatigheid
van het financieel beheer van de bekostigde instellingen, de samenwerkingsverbanden en
de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, alsmede het beoordelen en bevorderen
van de financiële doelmatigheid en het bevorderen van de financiële continuïteit.”56

De taakomschrijving is voor kritiek vatbaar. Het financiële toezicht is eigenlijk toezicht
op de naleving van wettelijke voorschriften die financiële verplichtingen bevatten, maar
gekozen is voor een ingewikkelder omschrijving van de taak. Voorts: de taakomschrijving
omvat niet alleen een beschrijving van de taak zelf, maar ook een tamelijk gedetailleerde
beschrijving van de manier waarop die uitgevoerd moet worden. Het is eleganter om die
twee aspecten van de taak (de omschrijving en de wijze van uitvoering) uit elkaar te hou-
den57, maar in het onderwijsrecht is een dergelijke vermenging een hardnekkige traditie,
zoals blijkt uit bijvoorbeeld de hiervoor aangehaalde 19e-eeuwse bepalingen. Verder wordt
het financieel toezicht reeds omvat door de controletaak, die immers ziet op de naleving
van bij of krachtens een onderwijswet gestelde voorschriften. Daaronder vallen ook voor-
schriften op financieel terrein. Zo geldt als bekostigingsvoorwaarde in onder meer het
primair onderwijs de eis dat een jaarverslag dient te worden opgesteld,58 dat aan zeer
gedetailleerde eisen dient te voldoen op grond van het Besluit informatievoorziening
WPO/WEC en de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Er is desalniettemin een historische verklaring voor het opnemen van deze taak in de
Wot te geven. Het financiële toezicht werd oorspronkelijk uitgeoefend door twee dienst-
onderdelen van het ministerie van OC&W: de auditdienst (AD) en de Centrale financiën
instellingen (Cfi). De controletaak van de onderwijsinspectie werd kennelijk niet geacht
tevens de financiële kant van het onderwijs te omvatten, al suggereert de omschrijving van
die taak, in combinatie met de financiële voorschriften in de onderwijswetgeving, anders.
De onderwijsinspectie hield toezicht op onderwijs zelf, terwijl de AD en Cfi zich richtten
op de financiën. Dit toezicht is per 1 september 2008 geïntegreerd en via een mandaatcon-
structie ondergebracht bij de onderwijsinspectie.59 Deze integratie kwam voort uit de
behoefte om de effectiviteit van het toezicht te verhogen, nu zodoende riskante instellingen
beter konden worden geïdentificeerd, aangezien financiële analyses gemakkelijker konden

56 “Beoordelen” wordt in het wetsvoorstel deugdelijkheidseisen vervangen door “toezien op”. Daarmee is
bedoeld beter tot uitdrukking te brengen dat het gaat om nalevingstoezicht. ZieKamerstukken I 2019-2020,
35 102, nr. A en Kamerstukken II 2018-2019, 35 102, nr. 3, p. 29. De zinsnede “en het bevorderen van de
financiële continuïteit” wordt in hetzelfde wetsvoorstel overigens vervangen door “en de financiële conti-
nuïteit”.

57 Zie ook Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 14, waarin werd opgemerkt dat het overbodig is om
in de taakomschrijving op te nemen dat de taak door middel van overleg wordt uitgevoerd.

58 Art. 171 Wpo.
59 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 7. Zie voor het mandaatbesluit op dit punt Stcrt. 2008, 167,

p. 22.
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worden gecombineerdmet onderwijskundige inzichten.60 Ookhet behalen van schaalvoor-
delen en het verminderen van regeldruk zijn als redenen gegeven.61 Per 1 juli 2012 is deze
taak in de Wot aan de inspectie geattribueerd.62 Niet duidelijk is gemaakt waarom voor
attributie in plaats van mandaat is gekozen. Aangezien de overige taken van de onderwijs-
inspectie ook aan haar geattribueerd zijn, ligt het, vanuit het oogpunt van overzichtelijkheid,
overigens wel voor de hand om voor deze figuur van te kiezen.

6.3.1.4 Rapportage
In art. 3 lid 1 onder d Wot is de rapportagetaak opgenomen. Deze betreft “het rapporteren
over de ontwikkeling van, in bijzonder van de kwaliteit van, het onderwijs en over de uit-
oefening van de taken door de instellingen, de samenwerkingsverbanden en de kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven, in het bijzonder over de kwaliteit daarvan”.63 De rappor-
tagetaak betreft zowel het stelsel-, als het instellingsniveau.64 Aan deze definitie vallen twee
zaken op.

Ten eerste duidt de formulering van deze taak erop, dat de inspectie met name rappor-
teert over de uitoefening van de stimuleringstaak en alles wat daarmee verband houdt.
Art. 3 lid 1 onder d Wot gebruikt immers (nagenoeg65) dezelfde bewoordingen als art. 3
lid 1 onder b Wot: er wordt gerapporteerd over “de ontwikkeling van, in bijzonder [sic]
van de kwaliteit van, het onderwijs”. Daarmee lijkt het rapporteren over de naleving van
wettelijke voorschriften – dus waar de controletaak op ziet – buiten de taakomschrijving
te vallen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat blijkt al uit art. 20 en 21Wot, waarin is bepaald
dat de inspectie oordelen over de naleving in openbaar te maken rapporten vastlegt. Dat
blijkt ook uit de tekst van de Wot, zoals die gold voor 1 juli 2017, dus voor de invoering
van deWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Toenwerd de rapportagetaak
nog omschreven als het rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs. Daaronder
konden zowel de controletaak als de stimuleringstaakworden geacht te vallen.Met deWet
doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht is echter, teneinde duidelijker onderscheid
te maken tussen controleren en stimuleren, de term “de ontwikkeling, in het bijzonder
van de kwaliteit, van het onderwijs” gereserveerd voor de stimulerende taak.66 Daarmee
is, kennelijk onbedoeld en onterecht, de rapportagetaak, naar de letter genomen, beperkter
van omvang geworden. Dit gebrek werkt op een aantal plaatsen door, met name in art. 8

60 Inspectie van het Onderwijs 2011, p. 14-15.
61 Bijlage bij Kamerstukken II 2005-2006, 29 362, nr. 68, p. 7 en p. 21.
62 Wet van 2 februari 2012, Stb. 2012, 118.
63 Dit is overigens een zeldzaam lelijk geformuleerde bepaling.
64 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 14.
65 Het woord “van” wordt in de omschrijving van de rapportagetaak (foutief) een keer meer gebruikt dan in

de omschrijving van de stimulerende taak. Daarnaast mist het woord “het” voor “bijzonder”.
66 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16.
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Wotwaarin de term “de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs”
al van oudsher in een andere, ruimere betekenis wordt gehanteerd. Zie ook hetgeen hier-
omtrent werd opgemerkt in § 6.2 over de reikwijdte van de bevoegdheid van de minister
om aanwijzingen aan de inspectie te geven.

In de tweede plaats valt op dat wordt gesproken over de “uitoefening van de taken door
de instellingen, in het bijzonder de kwaliteit daarvan”. Het woord “taken” kan worden
geassocieerd met bij of krachtens de wet opgedragen taken aan bestuursorganen. Daar
gaat het hier echter niet om. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat deze
formulering heeft geïntroduceerd, wordt gesteld: “In verband met deze uitbreiding van
taken is ook de informerende functie [de rapportagefunctie, JADB] van de inspectie nader
geëxpliciteerd in het nieuwe tweede lid, onder f [thans: onder d, JADB]. De inspectie rap-
porteert over (aspecten van) het onderwijsstelsel als geheel en over het functioneren van
de instellingen. De toevoeging ‘en over het functioneren van de instellingen’ is nieuw ten
opzichte van de formulering van deze taak in de huidige WOT.” Met “de taken van de
instellingen” is dus eigenlijk bedoeld: het functioneren van de instellingen.De (duidelijkere)
formulering in de memorie van toelichting sluit echter niet aan op de tekst van de wet en
het betreffende wetsvoorstel. Het deel van de omschrijving dat ziet op de taken/het functi-
oneren van de instellingen is overigens overbodig. Uit de zojuist aangehaalde passage uit
de memorie van toelichting blijkt dat dit deel van de definitie is toegevoegd om duidelijk
te maken dat de rapportagetaak ook op individuele instellingen ziet. Dat volgt echter al
uit het begrip onderwijs dat zowel ziet op het instellings- als het stelselniveau. Zie ook
§ 2.4.1.

Ook de rapportagetaak is een constante in de wetgeving van de afgelopen 200 jaar. De
al eerder aangehaalde Instructie voor schoolopzieners 1806 bevat een zeer gedetailleerde
regeling van verslaglegging van de bevindingen van onder meer de schoolopzieners.67 In
meer recente wetgeving, zoals die gold voor de invoering van de Wot, is deze taak wat
meer naar de achtergrond geraakt. Zie art. 5 lid 2 Wbo 198568, en art. 116 lid 2 en lid 3
(oud) Wvo. Daarin wordt aangegeven dat de inspectie door overleg (met name met
schoolbesturen, personeel, het bestuur van gemeentes en provincies) de bloei van het
onderwijs tracht te bevorderen en voorstellen aan de minister doet in het belang van het
onderwijs. Daaruit kan een rapportagetaak worden afgeleid. Explicieter waren art. 5.2 lid

67 Zie art. 24 en verder. Zie ook de voetnoten 34 en 36 voor latere bepalingen waarin de rapportagetaak wordt
genoemd.

68 Art. 5 lid 2 Wpo bepaalde tot 1 september 2002 hetzelfde.
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3 (oud) Web69, en art. 5.2 lid 1 onder d (oud) Whw70. Daarin wordt de inspectie de taak
gegeven te rapporteren aan de minister over haar bevindingen respectievelijk de toestand
van het hoger onderwijs.71

Hoewel de rapportagetaak dus van oudsher aan de inspectie toekomt, is de omvang
daarvan niet steeds gelijk gebleven. Tot 1997 zag deze taak op (hoofdzakelijk) het rappor-
teren over de staat van het onderwijs en – op instellingsniveau – op rapportages aan de
instelling en de minister. Nadat de rechter oordeelde dat bepaalde inspectiegegevens ook,
op grond van de Wob, openbaar dienden te worden gemaakt, diende de inspectie derhalve
ook te rapporteren aan “de samenleving”, zodat ouders en andere geïnteresseerden daarvan
kennis konden nemen.72 Deze taakuitbreiding betrof (in eerste instantie) dan ook geen
bewuste beleidskeuze, al is deze bij de invoering van de Wot, waarin voor het eerst in de
onderwijswetgeving de verplichting tot openbaarmaking van rapportages werd neergelegd,
geplaatst in het kader van vergrote autonomie van instellingen en de daarbij passende
aflegging van publieke verantwoording.73

6.3.1.5 Overige taken
Art. 3 lid 1 onder e Wot bepaalt ten slotte dat aan de onderwijsinspectie bij of krachtens
de wet andere taken kunnen worden opgedragen. Een dergelijke taak is bijvoorbeeld toe-
gekend in art. 6 Wot, waarin aan de inspectie een vertrouwensfunctie in verband met
seksueel misbruik en seksuele intimidatie wordt toegekend.74 Zie ook art. 15f Wot, waarin
aan de inspectie de taak wordt opgedragen om toezicht te houden op de kwaliteit van het
functioneren van het College voor toetsen en examens. Onder deze noemer vallen nog
(vele) andere taken, waarvan in § 6.3.3 een inventarisatie wordt gegeven.

De achtergrond van dit art. 3 lid 1 onder eWot is vermeldenswaard. In het wetsvoorstel
dat leidde tot de Wet op het basisonderwijs 1985 was opgenomen dat de minister bevoegd
was andere taken aan de inspectie op te dragen. Een amendement leidde er uiteindelijk
toe dat niet deminister,maar slechts dewetgever75 bevoegdwas andere taken op te dragen.76

Reden hiervoor was het duidelijker in de wet vastleggen van de “min of meer zelfstandige

69 “De inspectie rapporteert desgevraagd of uit eigen beweging over haar bevindingen aan Onze Minister en
doet daarbij de voorstellen die zij in het belang van de educatie en het beroepsonderwijs nodig acht.”

70 “Tot de taak van de inspectie behoort: (…) het desgevraagd of uit eigen beweging rapporteren aan Onze
minister over de toestand van het hoger onderwijs en het doen van voorstellen die zij in het belang van dat
onderwijs nodig acht.”

71 Het voeren van overleg wordt overigens genoemd in art. 5.2 lid 2 (oud) Web, en art. 5.2 lid 1 onder e (oud)
Whw.

72 Rb. Amsterdam 20 augustus 1997, NTOR 4, december 1997, m. nt. W.G.G.M. van Holsteijn.
73 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 19.
74 Onderwijsraad 1999, p. 8.
75 Daarmee was de Wbo 1985 strikter dan de Wot, waarin de bevoegdheid tot het opdragen van andere taken

ook kon worden gedelegeerd.
76 Kamerstukken II 1980-1981, 14 428, nr. 142.
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functie” (ten opzichte van de minister) van de inspectie.77 Deze taakomschrijving heeft het
tot de dag van vandaag overleefd, al is de Wot is wat ruimer, aangezien uit de tekst van
genoemd artikelonderdeel volgt dat de bevoegdheid tot het opdragen van andere taken
door de wetgever mag worden gedelegeerd.

6.3.2 Literatuur en beleid

In de literatuur zijn soms opvallende verschillen te vinden ten aanzien van de omschrijving
van de taken van de onderwijsinspectie. Sommige van die verschillen – maar niet alle –
zijn te verklaren doordat de te bespreken publicaties in verschillende tijdsperiodes, waarin
verschillende regels golden, zijn verschenen. Hierna volgt een selectie van de belangrijkste,
recente78 literatuur over dit onderwerp.

De Onderwijsraad noemt vier taken.79 Het gaat om de klassieke opsomming van con-
troleren, evalueren, stimuleren en rapporteren. Bij de controletaak gaat het om het toezien
op de naleving van wettelijke voorschriften. De evaluatietaak houdt in het bekend blijven
met de toestand van het onderwijs. De stimuleringstaak ziet op de bevordering van de
ontwikkeling van het onderwijs. De rapportagetaak betreft het rapporteren aan en adviseren
van deminister. DeOnderwijsraad beschouwt de controletaak als kerntaak. DeOnderwijs-
raad schrijft verder dat er nog andere, in de wet opgedragen taken zijn. Met name wordt
genoemdde taak van vertrouwensinspecteurs in verbandmet seksueelmisbruik en seksuele
intimidatie in het onderwijs. Vermeulen80 noemt dezelfde klassieke vier taken, in een niet
uitputtend bedoelde opsomming, ontleend aan het vervallen art. 5 lid 2 Wpo.81

In sommige publicaties vat de Onderwijsraad de taken van de onderwijsinspectie op
een andere manier op. Curieus is het advies waarin – beweerdelijk op aangeven van de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarover de Onderwijsraad adviseerde –
ervan wordt uitgegaan dat de inspectie drie hoofdtaken heeft: informeren, beoordelen, en
zo nodig interveniëren. In de betreffende memorie van toelichting is dit echter niet terug

77 Kamerstukken II 1980-1981, 14 428, nr. 79.
78 Vanaf omstreeks 1999, toen de eerste officiële aanzet voor de invoering van de Wot werd gegeven door

middel van de nota Variëteit en Waarborg (zie Ministerie van OCW 1999).
79 Onderwijsraad 1999, p. 8.
80 Vermeulen 1999, p. 83.
81 Zie ook art. 5 lid 2 Wet op het basisonderwijs 1985: “Tot de taak van de inspectie behoort:

a. het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften;
b. het bekend blijven met de toestand van het basisonderwijs onder meer door bezoek aan de scholen;
c. de bevordering van de ontwikkeling van het basisonderwijs door overleg met het bevoegd gezag, het

personeel van de scholen en de besturen van gemeente en provincie;
d. het verrichten van andere bij deze wet aan de inspectie opgedragen taken;
e. het doen van voorstellen aan Onze minister die zij in het belang van het basisonderwijs nodig acht.”
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te vinden, al worden deze taken wel in verband gebracht met het interne toezicht.82 Ook
in de notitieDoortastend onderwijstoezicht is deze opsomming te vinden, die haar herkomst
lijkt te ontlenen aan de definitie van toezicht zoals geformuleerd door de Algemene
Rekenkamer.83 Opgemerktmoetwel worden dat die definitie, anders dan deOnderwijsraad
lijkt te veronderstellen, niet “informeren” omvat,maarwel het verzamelen van informatie,
teneinde te kunnen vaststellen of wordt voldaan aan de geldende regels.84

Dodde onderscheidt dezelfde (klassieke) vier taken als de Onderwijsraad. De controle-
taak (toezien op de naleving), de evaluatietaak (verzamelen van informatie over de wijze
waarop vorm en inhoud werd gegeven aan de onderwijsopdracht), de stimuleringstaak
(bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs, hetgeen moet worden begrepen als
de verandering en verbetering ervan), en de rapportagetaak (mededelingen verstrekken
over de toestand van het onderwijs en het doen van aanbevelingen over veranderingen en
verbeteren).85 Doddes definities zijn zeer uitgebreid –de hiervoor tussen hakenweergegeven
definities zijn slechts een beknopte weergave daarvan. Als onderdeel daarvan beschouwt
hij de manier waarop de inspectie de taken uitvoert, bijvoorbeeld “door middel van
schoolbezoek”, “door middel van overleg”, en “rekening houdend met de autonomie van
onderwijsinstituten”. Deze wijze van definiëren is ten dele te herleiden tot de hierboven
besproken oudere onderwijswetgeving.

In hun commentaar op art. 23 Grondwet onderscheiden Mentink, Vermeulen en
Zoontjens vier taken: het kwaliteitstoezicht (beoordelen en bevorderen van de kwaliteit
van het onderwijs), het nalevingstoezicht (beoordelen en bevorderen van de naleving van
wettelijke voorschriften), financieel toezicht en het stelseltoezicht (rapporteren over de
ontwikkeling van het onderwijs op stelselniveau).86

Huisman hanteert, wat betreft het primair en voortgezet onderwijs, een driedeling:
“het beoordelen van het functioneren van onderwijsinstellingen op het gebied van kwaliteit
en de naleving van wettelijke voorschriften, het bevorderen van de kwaliteit van het
onderwijs en het rapporteren over de staat van het onderwijs”.87

Nolen maakt een tweedeling: nalevingstoezicht in enge zin en waarderingstoezicht.88

Nalevingstoezicht in enge zin ziet op “het beoordelen van de vraag of een onderwijsorga-
nisatie de wettelijke voorschriften daadwerkelijk naleeft. Op het moment dat uit het nale-
vingstoezicht blijkt dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, kan worden

82 Zie Onderwijsraad 2009a, p. 13, en Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 25.
83 Onderwijsraad 2006, p. 53 en Kamerstukken II 1997-1998, 25 956, nr. 2 (Toezicht op uitvoering publieke

taken).
84 Kamerstukken II 1997-1998, 25 956, nr. 2, p. 8.
85 Dodde 2001, p. 18-19.
86 Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, par. 9.2.
87 Huisman 2017, p. 53.
88 Nolen 2017, p. 321 e.v.
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overgegaan tot enige vorm van sanctie of wettelijke interventie.” Waarderingstoezicht is
het “al dan niet openbaar onderzoeken, analyseren, en beoordelen van de kwaliteit van
het onderwijs, de mate waarin aan de verschillende waarderingskaders wordt voldaan en
het aanwezig zijn van redenen om over te gaan tot intensiever toezicht wegens de profes-
sionaliteit van het bestuur en/of de financiële situatie”. Waarderen is, in de visie van Nolen,
niet alleen bevorderen en stimuleren, maar ook inventariseren en het verrichten van risi-
coanalyses. Hij merkt nog op dat de grenzen tussen beide vormen van toezicht dun zijn.
Het waarderen kan leiden tot nalevingstoezicht. De twee containerbegrippen omvatten
vijf specifiekere taken: “het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de onderwijs-
wetgeving gegeven voorschriften; het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het
onderwijs; het financieel toezicht; het beoordelen van de professionaliteit van het bestuur;
en het rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs”.89

Zoontjens noteert in zijn handboek vijf taken.90 De eerste is kwaliteitstoezicht op de
onderwijsinstellingen in de zin van de Wot, hetgeen “het beoordelen en bevorderen van
de kwaliteit van het onderwijs, daaronder begrepen de kwaliteit van het onderwijspersoneel”
inhoudt. De tweede is nalevingstoezicht. Dit is “het beoordelen en bevorderen van de
naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften”. De derde is het
financieel toezicht, dat wil zeggen het beoordelen van de rechtmatige verkrijging en
besteding en het rechtmatige beheer van de bekostiging. De vierde is de taak van de
inspectie omkwaliteitstoezicht te houden op andere instellingen dan onderwijsinstellingen
in de zin van deWot, bijvoorbeeld kinderopvangcentra. De kwaliteit van de taakuitoefening
daarvan wordt beoordeeld en bevorderd. De vijfde is het stelseltoezicht; het rapporteren
over de ontwikkeling van het onderwijs en over de uitoefening van de taken van de
instellingen, als bedoeld in art. 23 lid 8 Grondwet.

In de onderzoekskaders vestigt de minister91 de aandacht op twee taken van de onder-
wijsinspectie: de waarborgfunctie en de stimuleringsfunctie. De waarborgfunctie ziet op
basiskwaliteit, die wordt gedefinieerd als de deugdelijkheidseisen ten aanzien van de
onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg, en het financieel beheer. De stimuleringsfunctie ziet
op het realiseren van het verbeterpotentieel dat op scholen wordt aangetroffen. Beide
functies vallen uiteen in een opsomming van meer specifieke taken. Het onderzoekskader
is bedoeld om te helpen bij het uitoefenen van de volgende taken: bewaken dat de basis-
kwaliteit wordt behaald, interveniëren bij instellingen die niet aan de basiskwaliteit voldoen,
stimuleren dat instellingen ambities formuleren en daar doelgericht aan werken, rappor-
teren over de staat van het onderwijs, zowel op schoolniveau als op stelselniveau, het
agenderen van knelpunten, en het communiceren met belanghebbenden over toezichtin-

89 Nolen 2017, p. 312.
90 Zoontjens 2019, p. 279.
91 De onderzoekskaders zijn gepubliceerd in Stcrt. 2020, 36719.
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formatie over prestaties van het stelsel en van instellingen. Dit takenoverzicht is niet uit-
puttend bedoeld; er worden immers slechts taken beschreven die relevant zijn in relatie
tot de onderzoekskaders. Taken als de vertrouwensfunctie of ten aanzien van het hoger
onderwijs worden er dan ook niet in genoemd. Voor het hoger onderwijs is overigens wel
een apart toezichtskader vastgesteld dat ziet op het toezicht op het stelsel van accreditatie,
waarmee (ten dele) invulling wordt gegeven aan de uitoefening van de taak als bedoeld in
art. 3 lid 1 onder b sub 4 Wot.92

De focus op de waarborgfunctie en de stimulerende functie is eveneens terug te vinden
in de notaVariëteit enWaarborg.93 De andere taken die de inspectie heeft, zoals rapporteren,
worden kennelijk beschouwd als daarvan afgeleid.

6.3.3 Bespiegelingen en inventarisatie

Onomstreden is dat de onderwijsinspectie de in art. 3 Wot genoemde taken heeft, zij het
dat op dewettelijke omschrijving van die taken soms kritiek kanworden uitgeoefend, zoals
uit § 6.3.1 bleek. Wat wel opvalt is dat deze taken in de literatuur veelal op verschillende
wijzen omschreven worden. Er is verschil tussen auteurs onderling, maar ook verschil met
de tekst van de Wot. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven.

Ten eerste is de taakomschrijving van de inspectie met enige regelmaat gewijzigd,
zonder dat daar per se inhoudelijke wijzigingenmee zijn beoogd. Ten tweede zijn sommige
taken niet in art. 3 Wot omschreven, zoals de taak met betrekking tot het plegen van
interventies, die wel wordt onderscheiden in de onderzoekskaders (zie ook hierna). Ten
derde lopen de verschillende taken in elkaar over.94 De oorzaak van het ontbreken van
duidelijke grenzen tussen de taken is vanzelfsprekend gelegen in de wijze waarop de taken
zijn geformuleerd. Ten dele zijn ze geformuleerd als doelstellingen. De stimuleringstaak,
bijvoorbeeld, stelt aan de inspectie tot doel het bevorderen van de kwaliteit van het
onderwijs. Andere taken zijn meer als gedraging geformuleerd: de rapportagetaak is het
rapporteren over de kwaliteit van het onderwijs.Die gedraging kanmeerdere doelen hebben,
bijvoorbeeld: de kwaliteit bevorderen, het publiek informeren, de naleving van wettelijke
voorschriften bevorderen. Daarmee is het samenvallen van taken een gegeven en zodoende
kan de rapportagetaak ten dele worden gezien als onderdeel van de controlerende én de
stimulerende taak. Er zijn ook andere voorbeelden van overlap te geven. Zo wordt de taak
met betrekking tot het financieel toezicht omvat door de controlerende taak.Het ontbreken

92 Stcrt. 2014, 34091.
93 Ministerie van OCW 1999, p. 21.
94 Zie ook Van Esch & Laemers 1991, p. 200, Nolen 2017, p. 322. De overlap volgt ook uit de dwarsverbanden

tussen verschillende activiteiten en doelen die worden geschetst in het schema van Elte 1988, p. 104.
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van duidelijke grenzen tussen de taken95 nodigt uit tot een poging de taken anders te for-
muleren, waardoor de taken beter ten opzichte van elkaar worden afgebakend. Dit zou,
naast de twee andere genoemde redenen, kunnen verklaren waarom in de literatuur ver-
schillende definities in zwang zijn.

Dit alles roept de vraag op of in dit onderzoek moet worden getracht te komen tot een
taakomschrijving waarin dergelijke overlap er niet is. Hoewel dat tot systematische duide-
lijkheid zou kunnen leiden, wordt hier geen poging in die richting ontplooid. Iedere poging
tot wijziging in de rubricering van taken doet geweld aan de wijze waarop de wetgever de
taken van de inspectie heeft ingedeeld, terwijl deze indeling, blijkens bovenstaande
beschrijving, een sterke historische inbedding heeft. Er is bovendien geen enkele redelijke
rubricering mogelijk die overlap zou kunnen voorkomen. Dat is enkel mogelijk door de
taakomschrijving ofwel zeer algemeen te maken, ofwel zeer gedetailleerd. Wat de eerste
optie betreft, zou gedacht kunnenworden aan een taakomschrijving die is veralgemeniseerd
tot één of twee doelen die de inspectie zou moeten nastreven (bijvoorbeeld: het bewaken
en bevorderen van de onderwijskwaliteit), zodat alle taken die wij thans onderscheiden
daaronder vallen. Daarmee wordt de taakomschrijving echter niet scherper, maar vager.
Wat de tweede optie betreft, moet worden gedacht aan een taakomschrijving die zich juist
veel meer richt op de verschillende gedragingen die de inspectie verricht. In dat scenario
is voorstelbaar dat de inspectie de volgende taken heeft: onderzoek doen, oordelen vellen,
bevindingen doen, rapporteren aan de instelling en de minister, interventies plegen,
bestuursgesprekken voeren, etc. Een dergelijke indeling heeft verschillende nadelen. Zij is
zodanig gedetailleerd, dat er nauwelijks nog rubricering van uit gaat. Ook wordt uit een
omschrijving die louter informatie geeft over de gedraging die wordt verricht, niet duidelijk
met het oog op welk belang (of welk doel) die taak gegeven is. Dat is wel relevante infor-
matie, die dus verloren gaat.

Hierna wordt daarom, als gezegd, niet gepoogd tot een volledige herschrijving van de
taken te komen, al wordt (en is hierboven reeds) op bepaalde punten wel voorgesteld om
de taakomschrijving te verbeteren. Het gaat dan echter niet om verstrekkende ingrepen
in de rubricering.

Wel vul ik de opsomming van art. 3 Wot hieronder aan met een aantal andere taken.
De in art. 3 Wot opgenomen taken geven namelijk geen compleet beeld van de rol die de
inspectie ten aanzien van onderwijsinstellingen heeft. De inspectie verricht allerhande
activiteiten die vanwege hunomvang enonderlinge samenhang een eigen rubriek verdienen,
ook al worden zij (ten dele) omvat door andere, wel in art. 3 Wot gespecificeerde taken.

Ik onderscheid nog de volgende taken, naast die van art. 3 Wot.

95 Reeds ten aanzien van de taakomschrijving in de Lager onderwijswet 1920 geconstateerd door Gielen 1984,
p. 100.
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In publicaties van de Onderwijsraad en van het ministerie wordt aan de inspectie ook
een taak toegedicht op het gebied van interventie.96 Het begrip “interventie” wordt door-
gaans gekoppeld aan nalevingstoezicht (dus de controlerende taak van de inspectie) en
omvat sancties en andere handelingen gericht op de bevordering van de naleving van
wettelijke voorschriften of het beëindigen van een overtreding daarvan.97 Inderdaad beschikt
de onderwijsinspectie ook over een interventietaak. Dat blijkt reeds uit art. 3 lid 2 Wot98

jo. art. 7 lid 4 Organisatie- en mandaatbesluit OCW. De inspectie is via die bepalingen
gemandateerd tot het opleggen van bepaalde sancties en het nemen van anderemaatregelen
jegens onderwijsinstellingen. Uiteraard treedt de inspectie in zoverre op in naam van de
minister, maar niet kan worden ontkend dat de inspectie zodoende wel een taak heeft in
het plegen van interventies.99

Interventies worden in het kader van of in het verlengde van de controlerende taak
gepleegd en zijn bedoeld om het gedrag van instellingen te sturen. Interventies zijn echter
niet de enige vorm van sturing die de inspectie aan de dag legt en het zou daaromonvolledig
zijn om de inspectie slechts een interventietaak toe te dichten. Ook in het kader van het
stimuleren van de kwaliteit van het onderwijs worden handelingen verricht die bedoeld
zijn omhet gedrag van instellingen te beïnvloeden. Gedacht kanworden aan het publiceren
van bevindingen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom kan worden gesteld dat de
inspectie sturingstaak heeft, die mede het plegen van interventies omvat.100 Deze taak kan
worden omschreven als: alle naar aanleiding van oordelen of bevindingen door de
inspectie verrichte handelingen die gericht zijn op beïnvloeding van het gedrag van een
bepaalde instelling.

Er zijn meer van dergelijke, niet in de Wot gedefinieerde taken te onderscheiden. Aan
de inspectie is ook een beleidsvormende taak toegedacht. Een voorbeeld kan worden
gevonden in art. 13Wot. Op basis daarvan stelt deminister op voordracht van de inspectie
onderzoekskaders vast, waarin dewerkwijze van de inspectie ten aanzien van de uitvoering
van het onderzoek als bedoeld in art. 11 Wot wordt neergelegd. Deze kaders betreffen de
controlerende en de stimuleringstaak, alsook de taak ten aanzien van het financieel toezicht.
Hoewel de inspectie de onderzoekskaders niet zelf vaststelt, geldt ook hier dat de inspectie
wel een belangrijke taak heeft bij de totstandkoming daarvan, nu zij de voordracht daartoe
doet bij de minister en daartoe ook als enige bevoegd is. De minister kan niet zelf de

96 Zie Onderwijsraad 2009a, Onderwijsraad 2006, en de in Stcrt. 2017, 5924 gepubliceerde onderzoekskaders.
Zie ook Nolen 2017, p. 322-323 en Janssens & Dijkstra 2015, p. 355-356.

97 Vgl. Nolen 2014, p. 97. Hij verwijst naarMichiels 1995, p. 12. Vgl. het rapport van deAlgemene Rekenkamer
Kamerstukken II 1997-1998, 25 956, nr. 2, p. 8 (Toezicht op uitvoering publieke taken).

98 Zie over deze bepaling ook De Boer e.a. 2013, p. 155 e.v.
99 Vgl. Nolen 2017, p. 324 en Barkhuysen & Claessens 2014, p. 28.
100 Het begrip sturing is ontleend aan Barkhuysen & Claessens 2014, die overigens ook ingaan op sturing door

de wetgever.
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voordracht doen. Onder meer Barkhuysen en Claessens vroegen reeds aandacht voor de
machtsconcentratie die beleidsvorming door de inspectie oplevert.101 Deze taak is zeker
geen nieuwigheid. Begin 20e eeuw vervulde de inspectie bij de beleidsvorming al een
functie, al was die niet in regelgeving vastgelegd.102

De onderwijsinspectie heeft daarnaast ook diverse uitvoerende taken en bevoegdheden,
naast de bevoegdheid om sommige sancties in mandaat op te leggen. Daaronder kunnen
worden geschaard: de bevoegdheid om afwijking toe te staan van de regels omtrent
onderwijstijd voor individuele leerlingen wegens specifieke (lichamelijke of psychische)
kenmerken,103 de bevoegdheid om afwijking toe te staan van de bevoegdheidseisen voor
leraren,104 de bevoegdheid om afwijking toe te staan van regels met betrekking tot de toe-
laatbaarheid van leerlingen,105 de bevoegdheid om af te wijken van de normen omtrent de
minimumleerresultaten,106 de bevoegdheid om een eindtoets of examen opnieuw te laten
afnemen bij constatering van onregelmatigheden,107 het benoemen van een onafhankelijke
corrector bij geschillen over de beoordeling van een examen,108 en het voeren van overleg
over verwijdering van leerplichtige leerlingen.109

Uit deze taak volgt ook dat de inspectie een rol in de geschilbeslechting dient te vervul-
len. De twee laatstgenoemde taken (benoemen corrector en overleg over verwijdering van
een leerling) geven aan de inspectie een taak om bij te dragen aan de oplossing van een
geschil tussen twee andere partijen. Maar de rol van geschilbeslechting gaat verder. Veel
van de zojuist genoemde taken betreffen het nemen van besluiten in de zin van art. 1:3 lid
1 Awb. Daartegen staat bezwaar en beroep open. De inspectie dient, indien die rechtsmid-
delen worden aangewend, dus op het bezwaar te beslissen en zich tegen beroepen bij de
bestuursrechter te verweren. Die rol in de geschilbeslechting heeft de inspectie ook voor
zover zij in mandaat sancties oplegt, aangezien op grond van art. 3 lid 2 onder f Wot en
art. 7 lid 4 onder f Organisatie- en mandaatbesluit OCW de inspectie bevoegd is om in
mandaat te beslissen op bezwaren die zijn ingediend tegen sancties en andere maatregelen
die zij via het mandaat als bedoeld in art. 3 lid 3 onder a t/m g, Wot heeft opgelegd. In dit
verband verdient ook aantekening dat een inspectierapport, waarin het oordeel “zeer zwak”

101 Barkhuysen & Claessens 2014, p. 82. Destijds sprak de Wot van toezichtkaders, die door de inspectie zelf
werden vastgesteld. Zie ook Nolen 2017, p. 323, Eijlander & Zoontjens 2002, p. 7, Onderwijsraad 1999,
p. 21.

102 Mertens 2002, p. 144-145.
103 Art. 8 lid 12 Wpo, art. 6g lid 7 Wvo, art. 12 lid 2, art. 14a lid 2, art. 25 lid 5 Wec.
104 Art. 33 lid 4 Wvo.
105 Art. 39 lid 2 en lid 5 Wec, art. 3 lid 4 Inrichtingsbesluit WVO.
106 Regeling leerresultaten PO 2020, bijlage A, deel 3.
107 Art. 6 lid 2 Toetsbesluit PO, art. 43, Eindexamenbesluit VO, art. 11 Examen- en kwalificatiebesluit

beroepsopleidingen WEB.
108 Art. 42 Eindexamenbesluit VO.
109 Art. 14 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO.
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wordt gegeven, op grond van art. 20 lid 6 Wot wordt aangemerkt als Awb-besluit. Ook
daartegen kan dus bezwaar en beroep worden ingesteld. Omdat de rol ten aanzien van de
geschilbeslechting besloten ligt in dan wel voortvloeit uit de uitvoerende taken van de
inspectie, wordt deze in het navolgende niet onderscheiden als aparte taak. Datzelfde geldt
voor de evaluatietaak. Die krijgt in oudere literatuur nog wel aandacht, maar deze wordt
niet meer als zodanig genoemd in de Wot. De wel genoemde taken kunnen evenwel
uiteraard niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande evaluatie. De evaluatietaak is dan
ook inherent aan de overige taken en het apart noemen daarvan wordt kennelijk om die
reden als overbodig beschouwd.110 In dit onderzoek wordt deze taak dan ook niet meer
separaat behandeld.

Met het voorgaande is een inventaris gegeven van de taken van de onderwijsinspectie
ten aanzien van onderwijsinstellingen. Het gaat om de volgende taken:
– controle;
– stimulering;
– financieel toezicht;
– rapportage;
– sturing;
– beleidsvorming;
– uitvoering.

Dewijze waarop deze taken volgens deWot (en daarop gebaseerde regels)moetenworden
uitgeoefend, wordt hierna beschreven, met uitzondering van de diverse uitvoerende taken.
Een beschrijving van de uitoefening van deze taken vereist immers een uitgebreide
beschrijving grote delen van tamelijk specifieke onderdelen van het onderwijsrecht (bij-
voorbeeld over examens, over toelating) en daarvoor is dit onderzoek niet de plaats.

6.4 Taakuitoefening

6.4.1 Uitgangspunten

In art. 4 Wot is een aantal uitgangspunten voor de uitoefening van alle taken van de
inspectie opgenomen, welke veelal ook al uit anderewet- en regelgeving volgen.Desalniet-
temin heeft de wetgever het noodzakelijk geacht, wellicht met het oog op de kracht van
herhaling, deze uitgangspunten nog eens te noemen. In art. 4 lid 1 Wot is bepaald dat de
inspectie haar taken uitoefentmet inachtneming van de vrijheid van onderwijs. De regering

110 Zij vloeit overigens wel voort uit art. 11 Wot, waarin is bepaald dat de inspectie periodiek het onderwijs
aan elke instelling onderzoekt.
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stelde daarover in de memorie van toelichting bij de Wot: “De inspectie zal bij de uitoefe-
ning van het toezicht rekening dienen te houden met de eigen ruimte van de instellingen
en de keuzen die zij daarbinnen hebben gemaakt. Nu de inspectie in dit wetsvoorstel spe-
cifieke toezichtstaken en bevoegdheden toegedeeld krijgt, is het van belang om dit wettelijk
vast te leggen.”111 Aangezien art. 23 lid 1 Grondwet de vrijheid van onderwijs reeds heeft
vastgelegd, is art. 4 lid 1 Wot overbodig.

Ook art. 4 lid 2Wot is een doublure. Daarin is het proportionaliteitsbeginsel neergelegd.
De taakuitoefening dient op zodanige wijze plaats te vinden dat instellingen niet meer
worden belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van het toezicht noodzakelijk is. Uit
de Awb volgt echter al dat het evenredigheidsbeginsel van toepassing is op al het feitelijk
handelen van bestuursorganen, tenzij de aard van de handeling zich daartegen verzet.112

Niet valt in te zien dat de aard van enige taakuitoefening door de inspectie zich zou verzetten
tegen toepasselijkheid van het evenredigheidsbeginsel. Voor toezichthouders regelt art.
5:13Awb bovendien dat op het gebruik van toezichtsbevoegdheden het evenredigheidsbe-
ginsel van toepassing is.113 Art. 5:13 Awb is van overeenkomstige toepassing op de uitoefe-
ning van taken door de inspectie, voor zover deze niet het houden van toezicht op de
naleving inhouden.114 Het evenredigheidsbeginsel geldt dus langs drie wegen voor de
taakuitoefening van de inspectie: langs art. 3:4 Awb, langs art. 4 lid 2 Wot, en langs art.
5:13 Awb jo. art. 9 lid 1 Wot.115

Art. 4 Wot bevat, sinds de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, een
fout. Art. 4 lid 2 Wot stelt twee belangen tegenover elkaar: het belang van instellingen
enerzijds en het belang van een zorgvuldige uitoefening van het toezicht anderzijds. Vóór
1 juli 2017 omvatte het begrip “toezicht” alle taken van de inspectie. Zodoende schreef art.
4 lid 2 Wot onder meer voor dat de uitoefening van de stimuleringstaak diende te
geschieden met inachtneming van aan de ene kant het belang van de instellingen, en aan
de andere kant het belang datmet het de uitoefening van de stimulerende taakwas gediend.
Sinds 1 juli 2017 omvat het begrip toezicht in de Wot echter nog slechts de controletaak,
die immers is omschreven als “het toezien op de naleving”. Andere taken vallen buiten dit
begrip. Door deze definitiewijziging suggereert art. 4 lid 2 Wot – ten onrechte en uiteraard
onbedoeld – dat andere belangen dan belangen die met de controletaak zijn gediend geen
rol meer mogen spelen in het kader van de afweging die het evenredigheidsbeginsel bij de
uitoefening van alle taken van de inspectie voorschrijft. Art. 4 lid 2 Wot dient derhalve
aldus gelezen teworden: “De inspectie verricht haar taken op zodanigewijze dat instellingen

111 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 30.
112 Art. 3:1 lid 2 Awb jo. art. 3:4 Awb.
113 Kamerstukken II 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 141-142.
114 Art. 9 lid 1 Wot.
115 De wetgever neemt wel vaker het zekere voor het onzekere. Vgl. Barkhuysen & Claessens 2014, p. 54.
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niet meer worden belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van de taken van de
inspectie noodzakelijk is.”

Art. 4 lid 3 Wot legt het principe van risicogericht toezicht vast. Er is meer toezicht op
instellingen naar mate de risico’s groter zijn.116 De omvang van deze risico’s wordt bepaald
aan de hand van “de kwaliteit van het onderwijs, van de wijze waarop de professionaliteit
van de instelling en het bestuur is gewaarborgd, van de mate van naleving van wettelijke
voorschriften en, voor zover dezewordt bekostigd uit ’s Rijks kas, van de financiële situatie
van de instelling”, aldus dit artikellid. In de praktijk kwam dit erop neer dat de inspectie
jaarlijks per instelling een toezichtsarrangement bepaalt, waaruit de intensiteit van het
toezicht volgt. Thans zijn de toezichtsarrangementen afgeschaft, maar wordt gewerkt met
(eind)oordelen (onvoldoende, voldoende, goed),maar het toezicht is nog altijd risicogericht.
Bij de bespreking van de controletaak wordt hierop nader ingegaan.

Art. 4 lid 4 Wot bepaalt dat de taakuitoefening van de inspectie er ook is ten behoeve
van het informeren van betrokkenen. Dit belang dient de inspectie derhalve mee te wegen
bij haar taakuitoefening. Bijvoorbeeld het openbaar maken van toebedeelde toezichtsar-
rangementen en van inspectierapporten117,maar ook initiatieven omrapporten in eenvoudig
Nederlands aan de man te brengen118, kunnen in het licht van dit motief worden begrepen.

Andere uitgangspunten vloeien niet voort uit de Wot maar uit de Awb en uit het
ongeschreven publiekrecht. Hierbovenwerd reeds gewezen op art. 3:1 lid 2Awb, dat onder
meer afdeling 3.2Awb van overeenkomstige toepassing verklaart op al het feitelijk handelen
van bestuursorganen, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.
Zodoende zijn het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir en
het evenredigheidsbeginsel van toepassing op de taakuitoefening van de inspectie. Op
grond van art. 3:14 BW zijn voorts andere – niet in afdeling 3.2 Awb opgenomen –
beginselen van behoorlijk bestuur ook van toepassing op al het doen en laten van de
inspectie.119 Mede op grond van art. 9 Wot is verder een aantal bepalingen uit hoofdstuk
5Awb120, waaronder bepalingenwaarin bevoegdhedenworden toegekend aan toezichthou-
ders, zoals het mogen betreden van plaatsen en het vorderen van inlichtingen, van (over-
eenkomstige) toepassing op de gehele taakuitoefening door de inspectie. Zodoende kunnen

116 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 18.
117 De behoefte aan dergelijke informatie wordt volgens Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 31

onderstreept door jaarlijkse publicaties van prestatiegegevens van scholen, waarvan de eerste – nadat met
succes een procedure op grond van de Wob was gevoerd, zie Rb. Amsterdam 20 augustus 1997, NTOR 4,
december 1997,m. nt.W.G.G.M. vanHolsteijn – plaatsvond op 25 oktober 1997. De serie “Schoolprestaties”
is overigens in 2012 opgehouden te bestaan. Zie daarover Trouw, 11 oktober 2012, p. 3, alsook Obbink
2012. Lezenswaardig is ook de discussie in Handelingen II 1997-1998, nr. 24, p. 1824 e.v.

118 Vgl. Van Bruggen 2002, p. 35.
119 Zie ook Barkhuysen & Claessens 2014, p. 75, Schlössels & Zijlstra 2017, p. 471.
120 Het betreft art. 5:12 t/m 5:17 Awb en art. 5:20 Awb. Voor zover de inspectie nalevingstoezicht houdt is titel

5.2 Awb uit zichzelf van toepassing.
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inspecteurs dus de bevoegdheid om plaatsen te betreden ook aanwenden indien zij dat
niet doen ten behoeve van het nalevingstoezicht, maar bijvoorbeeld ten behoeve van de
stimuleringstaak.

6.4.2 Controle, stimulering en financieel toezicht

De taken met betrekking tot controle, stimulering en financieel toezicht lenen zich voor
gezamenlijke bespreking. Het onderzoek naar de vraag of wordt voldaan aan de wettelijke
voorschriften (ook op financieel terrein) en naar de vraag hoe het met de bredere kwaliteit
van een school zit, vindt in de praktijk immers doorgaans doormiddel van één onderzoeks-
proces plaats. Ook in dewetgeving (met name art. 11Wot) worden de verschillende taken,
wat de uitoefening ervan betreft, niet strikt van elkaar gescheiden.

Hierna wordt beschreven hoe het onderzoek, ten behoeve van deze taken, plaats dient
te vinden volgens de Wot en de daarop gebaseerde onderzoekskaders.121 Daarna volgt een
beschrijving van dewijze hoe de inspectie, op basis van deze onderzoeken, tot haar oordelen
en bevindingen dient te komen.122 De onderzoekskaders spreken in dit verband over het
“waarderingskader” en geven daarover (beleids)regels.

Na ieder beschrijvend onderdeel worden kritische kanttekeningen geplaatst.

6.4.2.1 Onderzoek
De Wot onderscheidt het jaarlijkse onderzoek, het vierjaarlijkse onderzoek, het specifieke
onderzoek en onderzoeken rond de start van de bekostiging

Jaarlijks onderzoek
Art. 11 lid 1 Wot bepaalt dat ten behoeve van de uitoefening van de controle- en stimule-
ringstaak en ten behoeve van het financiële toezicht, jaarlijks elke instelling wordt onder-
zocht. Dit onderzoek leidt tot oordelen over de naleving van de wettelijke voorschriften
en bevindingen over de ontwikkeling (van de kwaliteit) van het onderwijs. De oordelen
en bevindingen worden in een rapport neergelegd, hetgeen openbaar wordt gemaakt (zie
ook § 6.4.3, over de rapportagetaak).123

Het onderzoek dient, aldus het tweede lid, plaats te vinden “aan de hand van” de bij of
krachtens een onderwijswet gegeven wettelijke voorschriften, en – voor zover het een
instelling als bedoeld in de Wpo, Wec, of Wvo betreft – aan de hand van een aantal indi-
catoren: het schoolplan, leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,

121 Stcrt. 2020, 36719.
122 Deze conclusies worden door de Wot oordelen genoemd, voor zover het de naleving van wettelijke voor-

schriften betreft, en bevindingen, voor zover het de bredere kwaliteit van het onderwijs betreft.
123 Art. 20 lid 1 Wot en art. 21 lid 1 Wot.
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de veiligheidsmonitor, informatie uit de jaarstukken en het jaarverslag, alsook signalen
over mogelijke knelpunten, waaronder signalen over het gevoerde personeelsbeleid.

In het derde lid is bepaald dat nader onderzoek kan worden ingesteld indien er een
redelijk vermoeden is dat een instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voor-
schriften, waarbij ook de oorzaken van het tekortschieten worden onderzocht. Dit onder-
zoek geschiedt aan de hand van het schoolplan, voor zover het een instelling betreft als
bedoeld in de Wpo (BES), Wvo (BES) of Wec.124

Over dit nader onderzoek geven de onderzoekskaders meer informatie.125 Dit nader
onderzoek vangt aan met een zogeheten “expertanalyse”. De inspectie gebruikt daarbij de
informatie uit het aanvangende onderzoek – de “prestatieanalyse”, in de termen van de
onderzoekskaders – het schoolplan, het jaarverslag, eventuele signalen, en de toezichthis-
torie. Er kan ook nadere informatie bij het bestuur worden opgevraagd. Indien de expert-
analyse onvoldoende uitsluitsel biedt over de vraag of de risico’s leiden tot kwaliteitspro-
blemen en/of financiële problemen, wordt het bestuur uitgenodigd voor een bestuursge-
sprek. Als er voldoende vertrouwen is dat het bestuur de risico’s zelf te lijf kan gaan, wordt
het onderzoek afgesloten. Zo niet, dan wordt er een “kwaliteitsonderzoek bij risico’s” uit-
gevoerd.Dit is, in dewoorden van het onderzoekskader, een onderzoek bij scholenwaarvan
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden of risico’s vertonen ten aanzien
van het financieel beheer door het bestuur. Het kwaliteitsonderzoek dient ertoe om ant-
woord te geven op de vraag of er sprake is van overtreding van de deugdelijkheidseisen
en is gericht op de school en/of het bestuur. De omvang van het onderzoekwordt per geval
bepaald; de selectie van de te onderzoeken standaarden wordt afgestemd op de informatie
die het bestuur over de onderwijskwaliteit en/of continuïteit kan geven. Voor de hand ligt
dat, al staat dat niet in de onderzoekskaders, de omvang van het onderzoek ook wordt
gebaseerd op de inschatting van de risico’s. De onderzoekskaders stellen overigens dat het
kwaliteitsonderzoek door het bestuur zelf kan worden uitgevoerd, indien de kwaliteitszorg
met voldoende of goed is beoordeeld.126

Komt de inspectie tot het oordeel dat een instelling tekortschiet in de naleving van de
wettelijke voorschriften, dan wordt binnen één jaar vervolgonderzoek gedaan naar de
verbeteringen die de instelling heeft gerealiseerd. Voor het nader onderzoek en het verbe-
teronderzoek geldt dat datum en doel van het onderzoek ten minste vier weken van te
voren wordt medegedeeld, tenzij de inspectie het nodig oordeelt dat een dergelijke mede-
deling achterwege blijft.127 Onafhankelijke deskundigen kunnen bij voornoemde onderzoe-
ken worden betrokken.128

124 Zie over het schoolplan art. 12 Wpo, art. 24 Wvo, art. 21 Wec, alsook § 4.2.6.
125 Onderzoekskader PO 2017, hoofdstuk 5.
126 Onderzoekskader PO 2017, paragraaf 5.2.3.
127 Art. 11 lid 5 Wot.
128 Art. 11 lid 6 Wot.
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Kritiek
Ten aanzien van het onderzoek ten behoeve van de controlerende taak is art. 11 Wot
behoorlijk duidelijk. Om tot oordelen te komen vindt eerst een risico-analyse plaats (tweede
lid). Ingeval van risico’s kan nader onderzoek plaatsvinden om tot een definitief oordeel
te komen (derde lid). Toch zijn erwel enige lacunes ten opzichte van de onderzoekskaders.
De risico-analyse wordt volgens de onderzoekskaders gevormd door de prestatieanalyse,
de expertanalyse, en het bestuursgesprek.Het bestuursgesprekwordt evenwel niet genoemd
in het tweede lid. Ook wordt er niet de mogelijkheid in genoemd om nadere informatie
op te vragen. De vraag is of dat ook betekent dat dezemethoden van onderzoek uitgesloten
zijn.

Daar valt wel iets voor te zeggen, nu art. 11 lid 2 Wot voorschrijft welke informatie
wordt betrokken in het onderzoek (schoolplan, leerresultaten, de monitor veiligheid,
informatie uit jaarstukken, knelpunten). Voorheenwas dat anders: toen schreef het tweede
lid voor wát (bepaalde aspecten van kwaliteit) onderzocht moest worden, maar niet hóe,
al vloeide uit het wat wel vaak logisch voort hoe onderzoek daarnaar diende plaats te vin-
den.129 Zo moest onderzoek naar het aspect leerresultaten natuurlijk plaatsvinden door
informatie over de leerresultaten in een onderzoek te betrekken. Kennelijk wordt de thans
geldende opsomming vanwijzen van onderzoek door de onderzoekskaders niet als uitput-
tend beschouwd. De formulering van het tweede lid duidt daar evenwel niet op, nu daarin
immers imperatief is geformuleerd hoe het onderzoek plaatsvindt.

Mogelijkerwijs bieden art. 5:16 Awb en art. 5:17 Awb redding voor de daadwerkelijke
onderzoekspraktijk, aangezien op basis daarvan inlichtingen, respectievelijk inzage in
gegevens en bescheiden mogen worden gevorderd.130 Daarvoor is echter wel vereist dat
art. 11 Wot niet als lex specialis ten opzichte van de algemene bevoegdheden uit Titel 5.2
van deAwbwordt beschouwd.Doordat thans, anders dan onder deWot vóór de invoering
van deWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, in art. 11Wot de onderzoeks-
methoden (op een imperatievewijze) uiteenworden gezet, kan echter wel worden betoogd
dat van een lex specialis sprake is.

Ook het hieronder nog nader te bespreken art. 15Wot, waarin het specifieke onderzoek
is geregeld, wijst in die richting. Aangezien, mede via art. 9 Wot, de Awb onderzoeksbe-
voegdheden aan (de inspecteurs van) de inspectie toekent, is het immers niet nodig om te

129 Anders: Kamerstukken II 2015-2015, 33 862, nr. 5, p. 8: “De Afdeling acht dit een verbetering, omdat de
‘aspecten van kwaliteit’ in het huidige tweede lid niet zozeer verwijzen naar de normen die worden gebruikt
bij het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, maar naar de informatiebronnen en methoden die
de inspectie gebruikt voor een risicoanalyse.”

130 Nolen stelt, onder verwijzing naar Doorenbos 2013 dat art. 5:16 Awb slechts zou zien op schriftelijke
informatie, zie Nolen 2017, p. 318. Dat is echter niet uit de tekst ervan af te leiden, en is ook blijkens juris-
prudentie onjuist, zie CBb 20 november 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU7639. Zie ook Michiels, Blomberg &
Jurgens 2016, p. 32.
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bepalen dat de inspectie een specifiek onderzoek kan uitvoeren. Dat kan op grond van de
Awb immers al. De enige reden om toch te bepalen dat de inspectie een specifiek onderzoek
kan uitvoeren, is – zo kan worden betoogd – gelegen in het feit dat de Wot dwingend
bepaalt wanneer welke onderzoeksbevoegdhedenmogenworden aangewend. Art. 11Wot
moet in die opvatting worden gezien als een lex specialis waarin wordt afgeweken van de
Awb.

Uit de wetsgeschiedenis is echter niet af te leiden dat dat is beoogd. Aangezien de
onderwijswetgever zich vaak niet bewust lijkt van de invloed vanhet algemene bestuursrecht
op het onderwijsrecht, waardoor (onbedoelde) afwijkingen en doublures zich relatief vaak
voordoen131, kanworden volgehouden dat art. 11Wot niet een lex specialis betreft waarmee
wordt afgeweken van de Awb. Mijns inzien kan om die reden de bevoegdheid voor de
wijze van uitoefening van de bestaande onderzoekspraktijk ten dele op de Wot, en ten dele
op de Awb worden gebaseerd, waarmee overigens niet is gezegd dat er geen reden is om
de Wot op dit punt te verduidelijken.

Ten aanzien van de stimulerende taak roept de bepaling, voor zover deze het jaarlijkse
onderzoek betreft, andere vragen op.Het jaarlijkse onderzoekmoet leiden tot bevindingen,
aldus het eerste lid. De vraag is of bevindingen van enige betekenis gedaan kunnenworden,
nu het nader onderzoek zich blijkens het derde lid slechts dient te richten op de niet-
naleving van wettelijke voorschriften en de oorzaken daarvan. Bevindingen over de ont-
wikkeling van de kwaliteit van het onderwijs lijken daarom slechts gedaan te moeten
worden op basis van de (naar zijn aard) beperkte risicoanalyse. Mogelijkerwijs kan de
inspectie daarnaast, als het ware, op indirecte wijze tot bevindingen komen, indien de
oorzaken van enig tekortschieten in de naleving van wettelijke voorschriften gelegen zijn
in het door de school gebrekkig realiseren van de eigen ambities. De onderzoekskaders
lijken hiermee ook te worstelen, nu daarin weliswaar wordt aangegeven dat het kwaliteits-
onderzoek bij risico’s zich richt op de basiskwaliteit, maar tevens, in het hoofdstuk “Rap-
porteren en communiceren”, wordt aangegeven dat een dergelijk onderzoek uitmondt in
een rapport van bevindingenwaarin het kwaliteitsprofiel van de school wordt opgenomen.
Verwezen wordt in dat verband naar een voorbeeldkwaliteitsprofiel, waarin ook de waar-
dering “goed” is opgenomen. Dat lijkt er op te duiden dat het kwaliteitsonderzoek gericht
op risico’s toch meer omvat dan de naleving van wettelijke voorschriften, aangezien de
waardering “goed” slechts kan voortvloeien uit de stimulerende taak (zie over oordelen
en bevindingen ook hierna, § 6.4.2.2.

Vóór de Wet doeltreffender regeling onderwijstoezicht, waren dergelijke twijfels met
betrekking tot de uitoefening van de stimulerende taak niet aan de orde. Het nadere
onderzoek werd immers verricht indien de risicoanalyse aanleiding gaf voor een redelijk
vermoeden van tekortschietende kwaliteit, waaronder, blijkens onder meer de taakom-

131 Zie De Boer e.a. 2013.

244

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs



schrijving van de inspectie in art. 3 Wot, zowel de naleving van wettelijke voorschriften
als andere aspecten van kwaliteit werd verstaan.132

Deze problematiek wordt in de memorie van toelichting bij de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht genegeerd. Weliswaar was expliciet het doel van het
voorstel omde controlerende taak een centralere rol toe te kennen en omhet niet bindende
karakter van de stimulerende taak duidelijker te maken, maar nergens wordt aangegeven
dat het wetsvoorstel de uitvoering van de stimulerende taak in het kader van het jaarlijkse
onderzoek beoogde te beperken. In de memorie van toelichting zijn eerder aanwijzingen
te vinden van het tegendeel: “Allereerst is van belang om op te merken dat de kwaliteitsas-
pecten die als deugdelijkheidseis geen basis hebben wel degelijk bij de stimulerende taak
van de inspectie betrokken kunnen blijven. Deze onderdelen hoeven dus niet volledig
buiten beeld te blijven in het onderzoek van de inspectie” en “Het wetsvoorstel doet niets
af aan de mogelijkheden van de inspectie om de kwaliteit van scholen – in de zin van de
naleving van wettelijke voorschriften – integraal in kaart te brengen en daarover te rappor-
teren. De kwaliteitsaspecten zijn daarbij echter overbodig. Bovendien creëren zij schim-
migheid over de grens tussen professionele vrijheid en legitieme inbreuken op deze vrijheid
door de overheid. (…) Het wetsvoorstel beoogt de genoemde schimmigheid geheel weg
te nemen door een heldere regeling, zonder afbreuk te doen aan de stimulerende taak van
de inspectie.”133

Betoogd kan nog worden dat art. 15 Wot het gat in art. 11 lid 3 Wot dicht. Art. 15 Wot
geeft namelijk een vangnetbevoegdheid aande inspectie omuit eigen beweging onderzoeken
te starten. Dus zelfs wanneer art. 11 lid 3 Wot het niet mogelijk zou maken om de stimule-
rende taak door middel van het nader onderzoek uit te oefenen, kan art. 15 Wot van stal
worden gehaald om dat tóch mogelijk te maken. Erg elegant is deze redenering niet.

Vierjaarlijks onderzoek
Het vierjaarlijks onderzoek is in de Wot weinig gedetailleerd geregeld. Art. 11 lid 8 Wot
bepaalt dat de inspectie iedere vier jaar een representatief aantal onder een bestuur ressor-
terende instellingen bezoekt. Het woord “bezoekt” duidt erop dat het dus niet om een
louter papieren onderzoek mag gaan. Het onderzoek dat aldus wordt uitgevoerd, vindt,
voor zover het betreft een school als bedoeld in de Wpo (BES) Wvo (BES) of Wec, plaats
aan de hand van het schoolplan. Het vierjaarlijks onderzoek is daarmee nauwelijks aan
beperkingen onderworpen. Dientengevolge kunnen de controlerende en stimulerende

132 Door eenwetswijziging in 2012werd de taakmet betrekking tot (de bevordering van) de naleving ontkoppeld
van de taak met betrekking tot de bevordering van de kwaliteit. In art. 11 Wot bleef het nadere onderzoek
evenwel afhankelijk van redelijke vermoedens van tekortschietende kwaliteit. Erg gelukkig was dat in mijn
ogen niet, nu het kwaliteitsbegrip niet meer vanzelfsprekend ook de naleving van wettelijke voorschriften
omvatte.

133 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 25 en p. 28.
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taak “vol” worden uitgeoefend en is zonder meer duidelijk dat de inspectie veel vrijheid
heeft om het vierjaarlijkse onderzoek naar eigen inzicht in te richten, bijvoorbeeld door
vast te stellenwelke criteria voor representativiteit worden gehanteerd of omhet onderzoek
bestuursgericht uit te voeren.134 Zo wordt in de Beleidslijn nieuwe scholen primair en
voortgezet onderwijs 2017 aangegeven dat nieuwe scholen van bestaande besturenmeege-
nomen worden in de vierjaarlijkse onderzoekscyclus.135

Art. 11 lid 8 Wot is bedoeld om een wettelijke basis te bieden voor en aan te sluiten bij
de ten tijde van het voorstelWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht bestaande
(en voorgenomen) praktijk van vierjaarlijkse onderzoeken.136 In eerste instantie werd
voorgesteld om de inspectie iedere instelling te laten onderzoeken. Later is daarvan
teruggekomen, omdat een dergelijke verplichting in de weg zou kunnen staan aan propor-
tioneel toezicht. De motivering van die keuze vond plaats onder verwijzing naar voorge-
nomen beleid van de inspectie.

De onderzoekskaders gevenmeer informatie over de vierjaarlijkse onderzoekscyclus.137

Hierin is neergelegd dat dit onderzoek zich richt op de kwaliteitszorg en het financieel
beheer van een bestuur, en op dewijze waarop die zorg en dat beheer uitwerken op scholen.
De aanpak is dus bestuursgericht. Het vangt aan met een expertanalyse (zie ook boven, bij
het jaarlijkse onderzoek), die is gebaseerd op schoolplannen, het jaarverslag, relevante
andere documenten, signalen, toezichthistorie en data zoals resultaatgegevens. De analyse
vormt de basis voor het bestuursgesprek. Het bestuur krijgt de gelegenheid een eigen
analyse van de prestaties en ontwikkelingen van zijn scholen te presenteren. Op basis van
de analyses van het bestuur en van de inspectie wordt een onderzoeksplan gevormd,
waarover het bestuur zich nog kan uitlaten. Het definitieve plan, dat naar aanleiding van
opmerkingen van het bestuur kan zijn aangepast, geeft aan welke scholen aan een nader
onderzoek worden onderworpen, en op welke standaarden deze worden onderzocht. Zie
over het begrip standaarden nader § 6.4.2.2.

Het onderzoek kan het karakter hebben van verificatie (is de indruk die inspectie en
bestuur van de school hebben juist?). Het gaat om een beredeneerde steekproef onder de
onder een bestuur ressorterende scholen. Gekekenwordt naar een beperkt aantal standaar-

134 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 13, p. 20: “De inspectie is voornemens om in haar onderzoek een
belangrijker rol toe te kennen aan het functioneren van het bevoegd gezag. Wanneer het vertrouwen aan-
wezig is dat het bevoegd gezag voldoende zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs en geen risico’s
bestaan op tekortschieten in de naleving van wettelijke voorschriften, kan het onderzoek ten aanzien van
de instellingen die onder het bevoegd gezag vallen meer proportioneel gebeuren. De verplichting dat elke
school elke vier jaar bezocht moet worden kan daarbij in de weg staan. De initiatiefnemers willen dit
voorkomen. Met deze nota van wijziging wordt bepaald dat de inspectie een representatief aantal scholen
bezoekt. De criteria voor representativiteit kunnen in het onderzoekskader worden uitgewerkt.”

135 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-nieuwe-scholen-po-vo, geraadpleegd op
17 oktober 2017.

136 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 17.
137 Onderzoekskader PO 2017, paragraaf 5.2.
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den, die door de inspectie geselecteerd worden aan de hand van de analyses. Daarnaast is
er (bij voorkeur138) een aantal standaarden die worden onderzocht, los van wat de analyses
opleveren. Het gaat dan om de “stelselstandaarden”. Deze variëren jaarlijks. De keuze van
deze standaarden is gebaseerd op een of meerdere thema’s, die dat jaar door de inspectie
zijn gekozen om onderzocht te worden.

Het onderzoek naar een school kan ook een “kwaliteitsonderzoek bij risico’s” (zie
hierboven) zijn, waarbij eveneens, op basis van de risico-inschatting, een aantal te onder-
zoeken standaarden wordt geselecteerd. Ook de stelselstandaarden worden (bij voorkeur)
in dat onderzoek betrokken. Een kwaliteitsonderzoek bij risico’s kan ookworden uitgevoerd
naar aanleiding van de resultaten van een verificatieonderzoek.

Het onderzoek kan zich daarnaast richten op scholen die door het bestuur zijn aange-
meld om als “goed” beoordeeld te worden (zie hierover § 6.4.2.2). In dat geval worden alle
standaarden onderzocht.

De voorlopige oordelen en bevindingen, die voortvloeien uit het onderzoek, worden
besproken met het bestuur. Een en ander mondt uit in een conceptrapport. Ingeval van
overtreding van de deugdelijkheidseisen worden herstelopdrachten geformuleerd. Er is
gelegenheid voor feedback op de rapporten. Op basis van die feedback kan de inspectie
een toelichting geven die niet in het rapport is opgenomen. Er wordt ook een eindgesprek
met het bestuur gevoerd. De inspectie licht daarin conclusies toe en kan afspraken maken
over herstel en verbetering. Na dit gesprek wordt een definitief rapport opgesteld, dat naar
het bestuur wordt gestuurd en openbaar wordt gemaakt. Het bestuur kan hierop nog een
zienswijze geven, die in het openbaar te maken rapport wordt opgenomen. Zie over de
rapportagetaak nader § 6.4.3.

Kritiek
Opvallend is dat art. 11 lid 8, anders dan het eerste lid, niet bepaalt ter uitvoering vanwelke
taken het vierjaarlijks bezoek dient. Blijkens de onderzoekskaders dient het vierjaarlijks
onderzoek ter uitvoering van de controlerende en stimulerende taak en ter uitoefening
van het financieel toezicht. Verder valt op dat er, anders dan in het kader van het jaarlijkse
onderzoek, niets is geregeld over de herstelperiode ingeval van tekortkomingen.

Een ander punt van kritiek is dat de bestuursgerichte aanpak, die in de onderzoekskaders
vooral tot uitdrukking komt bij de vierjaarlijkse onderzoeken en de onderzoeken naar
aanleiding van een gegeven herstelopdracht (waarbij de inspectie minder indringend
optreedt indien de kwaliteitszorg op orde is), nauwelijks in art. 11 Wot is verankerd. Mijns
inziens is dat een omissie, gezien het belang van de bestuursgerichte aanpak voor de
bescherming van de autonomie van de onderwijsinstelling – de inspectie blijft immers in

138 Het is niet altijd mogelijk om het onderzoek naar de stelselstandaarden te laten samenvallen met het vier-
jaarlijks onderzoek.
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beginsel op grotere afstand van de school en het onderwijsproces wanneer het toezicht
aangrijpt bij (het kwaliteitsbeleid van) het bestuur in plaats van bij de school.139 Het zeer
algemene uitgangspunt van art. 4 lid 2 en lid 3Wot, waarin is opgenomen dat de intensiteit
van de taakuitoefening wordt afgestemd op de professionaliteit van het bestuur is onvol-
doende specifiek om in dit verband veel waarborgen te geven.

In dit verband moet nog worden gewezen op art. 12 Wot. Op basis daarvan gaat de
inspectie bij de onderzoeken als bedoeld in art. 11 Wot – dit geldt dus zowel de jaarlijkse
als de vierjaarlijkse onderzoeken – uit van de openbare verantwoordingsinformatie over
onder meer de leerresultaten, de financiële situatie, en de kwaliteit van het onderwijs. Het
betreft de informatie die in jaarverslagen te vinden is.140 Deze informatie is richtinggevend
voor “het oordeel” van de inspectie, mits de informatie voldoende actueel en betrouwbaar
is. Daarmee is beoogd te garanderen dat het toezicht plaatsvindt conform het proportiona-
liteitsbeginsel.141 Een bestuursgerichte aanpak blijkt er echter niet uit.

In de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht is het opschrift van art.
12 Wot gewijzigd van “Toezicht op basis van verantwoording” in “Onderzoek op basis
van verantwoording”, want “[d]e term onderzoek is een algemene aanduiding voor de
activiteiten van de inspectie, die zowel gebruikt wordt voor de toezichthoudende als de
stimulerende taak.”142 Hoewel de bepaling dus zowel geldt voor de activiteiten van de
inspectie die leiden tot oordelen (controlerende taak) én bevindingen (stimulerende taak),
wordt in de tekst van het artikel bepaald dat de verantwoordingsinformatie leidend is voor
louter “het oordeel” van de inspectie. Dat is een omissie.

Specifiek onderzoek
Art. 15 Wot regelt het specifieke onderzoek, dat, blijkens de hierboven beschreven
onderzoekskaders, kan dienen als grondslag voor incidenteel onderzoek en voor een
onderzoek naar het bestuur in het kader van het jaarlijkse onderzoek. Het onderzoek kan
dienen ter uitvoering van alle in art. 3Wot beschreven taken.De inspectie kan het specifieke
onderzoek eigener beweging starten of op verzoek van de minister.

In de oorspronkelijkeWotwerd nog de term “incidenteel onderzoek” gehanteerd. Daar
is de term “specifiek onderzoek” voor in de plaats gekomen: “Met de vervanging van de
term ‘incidenteel onderzoek’ door ‘specifiek onderzoek’ is beoogd tot uitdrukking te
brengen dat hieronder niet alleen ad hoc-onderzoeken, maar alle niet-reguliere vormen
van onderzoekworden verstaan. Dit kan zowel onderzoek naar een instelling (‘inzoomon-
derzoek’) zijn als bijvoorbeeld onderzoek naar thema’s of aspecten. Door de ruimere for-

139 Huisman 2013, p. 13.
140 Zie ten aanzien van het primaire onderwijs art. 171 Wpo e.v. alsmede de daarop gebaseerde regelgeving.

Zie verder Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 8.
141 Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 8.
142 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 12, p. 16.
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mulering van artikel 15 (de inspectie kan specifiek onderzoek verrichten ter uitvoering
van haar taken bedoeld in artikel 3) is het onderzoek bovendien niet langer beperkt tot
een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs.”143

In art. 15 lid 2 worden art. 11 lid 5 en lid 6 Wot van overeenkomstige toepassing ver-
klaard op het specifieke onderzoek. Deze artikelleden betreffen het aankondigen van het
onderzoek en de mogelijkheid om deskundigen bij het onderzoek te betrekken. Verder is
in dit artikellid bepaald dat art. 20 en 21 Wot van overeenkomstige toepassing zijn. Daarin
is neergelegd dat de resultaten van een onderzoek (als bedoeld in art. 11Wot) in een rapport
worden vastgelegd, hetgeen openbaar wordt gemaakt. Genoemde bepalingen zijn evenwel
niet van overeenkomstige toepassing, indien aard of omvang van het onderzoek zich tegen
openbare rapportage verzet. Volgens de memorie van toelichting kan in dat verband bij-
voorbeeld gedacht worden “aan onderzoek naar aanleiding van een klacht. De uitkomsten
van deze onderzoeken zullen in de regel alleen aan de betrokkenen – de instelling en de
klager – worden medegedeeld. Ook als de inspectie slechts de naleving van een specifiek
voorschrift controleert, bijvoorbeeld als zij erop attent is gemaakt dat een aan een instelling
verbonden leraar niet over een onderwijsbevoegdheid zou beschikken, zal het resultaat
daarvan niet in een openbaar rapport behoeven te worden neergelegd.”144

Over het specifieke onderzoek is in de onderzoekskaders weinig opgenomen. Het kan
worden verricht op verzoek van de minister of uit eigen beweging. De aanleiding ervan
kan liggen in ernst en omvang van risico’s ten aanzien van de naleving van wettelijke ver-
eisten, de kwaliteit van het onderwijs, en/of het financieel beheer, of berichtgeving in de
media. Voor een specifiek onderzoek kan ook een passend beoordelingskader worden
opgesteld. Het kan zonder aankondiging worden uitgevoerd. Voor dat laatste biedt art. 11
lid 5 Wot de ruimte.

Kritiek
Tenzij de regeling van onderzoeksmogelijkheden uit de Wot moet worden beschouwd als
lex specialis ten opzichte van de Awb (zie hierboven), is art. 15 lid 1 Wot deels zinledig.
De Awb kent immers onderzoeksbevoegdheden toe die (de inspecteurs van) de inspectie
naar eigen inzicht kan uitoefenen ter uitoefening van alle aan haar toegekende taken (art.
9 Wot), uiteraard voor zover zulks niet in strijd komt met het recht. De bevoegdheid om
een specifiek onderzoek te verrichten volgt derhalve reeds uit deAwb, gelezen in samenhang
met art. 9Wot. Ook de bepaling dat deminister kan verzoeken om een specifiek onderzoek
is overbodig, nu de inspectie immers, als onder deminister ressorterend orgaan),145 verplicht
is opdrachten van de minister op te volgen.

143 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 22.
144 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 36.
145 Art. 2 lid 1 Wot.

249

6 De onderwijsinspectie



Verder valt op dat, anders dan ten aanzien van het jaarlijkse en het vierjaarlijkse
onderzoek niet is bepaald dat het specifieke onderzoek aan de hand van het schoolplan
dient plaats te vinden. Dat lijkt een omissie, aangezien het specifieke onderzoek aldus de
eigen visie van de school op onderwijskwaliteit niet als uitgangspunt hoeft te nemen, terwijl
dat idee sinds de invoering van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht
wel ten grondslag ligt aan het gehele stelsel van toezicht.

Onderzoeken voor de start van de bekostiging
Voor aanvang van de bekostiging dient de inspectie een onderzoek te verrichten, dat in
art. 11a Wot is geregeld. Dit betreft het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs. Een
instellingmoet, voorafgaand aan de aanvang van bekostiging, aantonen dat zij kan voldoen
aan bepalingen omtrent bekwaamheid van de docenten en omtrent de onderwijstijd. Naar
aanleiding van de stukken die de instelling toezendt, kan de inspectie met het bevoegd
gezag overleg voeren.146 De inspectie kan naar aanleiding daarvan besluiten dat art. 11b
lid 2 t/m 6 Wot van overeenkomstige toepassing zijn, zodat ook (bekostigings)sancties
kunnen worden getroffen.147 Zie over art. 11b hieronder.

Kritiek
De wet bepaalt niet wanneer genoemd overleg gevoerd moet worden, maar kennelijk kan
dat indien de informatie niet op orde lijkt te zijn.148 Wanneer de inspectie kan overgaan
tot het van overeenkomstige toepassing verklaren van genoemde artikelleden, wordt ook
niet bepaald. Dat bevreemdt, aangezien de toepasselijkheid van die artikelleden vergaande
gevolgen kunnen hebben, zoals het kunnen treffen van bekostigingssancties. Het heeft er
alle schijn van dat dit deel van de bepaling al te gehaast is opgenomen in het amendement
Elias149. Tijdens de behandeling van het voorstel (op 12 juni 2012), werd kritiek geuit op
genoemd amendement omdat daarin het overleg met de inspectie wel werd genoemd150,
maar daaraan geen verdere consequentiewerd verbonden.Op18 juniwerdhet amendement
gewijzigd, waarmee het mogelijk werd gemaakt om delen van art. 11b Wot van overeen-
komstige toepassing te verklaren (waaronder de mogelijkheid tot het opleggen van
bekostigingssancties).151 De stemming in de Tweede Kamer vond plaats op 19 juni. In de
Eerste Kamer is het wetsvoorstel zonder discussie aangenomen.

146 Art. 11a lid 2 eerste volzin Wot.
147 Art. 11a lid 2 tweede volzin Wot.
148 Handelingen II 2011-2012, nr. 93, item 21, p. 45.
149 Kamerstukken II 2011-2012, 32007, nr. 20, gewijzigd bij nr. 23.
150 Handelingen II 2011-2012, nr. 93, item 21, p. 45.
151 Kamerstukken II 2011-2012, 32 007, nr. 23.
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Onderzoek na aanvang bekostiging
Binnen een maand nadat de bekostiging een aanvang heeft genomen dient de instelling
aan de inspectie gegevens te verstrekken met betrekking tot a. het schoolplan, b. de
bekwaamheid der docenten, en c. de onderwijstijd (art. 11b lid 1Wot).Worden de gegevens
niet verstrekt of constateert de inspectie onvolkomenheden met betrekking tot genoemde
deugdelijkheidseisen, dan wordt een risicoanalyse gemaakt,152 die zich, blijkens de
memorie van toelichting “vooral” moet richten op “toetsing van de drie deugdelijkheids-
eisen (onderwijsbevoegdheid, onderwijstijd en schoolplan)”.153 Na die risicoanalyse dient
de instelling aan te tonen dat de gebreken zijn hersteld.154 Zijn de gebreken twee maanden
na de risicoanalyse nog niet hersteld, dan kunnen “de maatregelen worden genomen die
door (…) genoemde onderwijswetten worden mogelijk gemaakt”.155 Met name moet
gedacht worden aan bekostigingssancties.

Kritiek
De bepaling bevat in het tweede lid een incorrecte formulering. Er is in bepaald dat een
risicoanalyse wordt opgesteld indien “a. de gegevens, bedoeld in het eerste lid, niet binnen
de genoemde termijn zijn verstrekt, b. de inspectie onvolkomenheden constateert in de
naleving van het eerste lid.” Met het bepaalde onder b. is bedoeld dat, als de inspectie op
basis van de aangeleverde gegevens constateert dat er bijvoorbeeld iets mis is met de
onderwijstijd op de instelling, een risicoanalyse wordt opgesteld.156 Het onderdeel stelt
echter dat een risicoanalyse wordt opgesteld indien het eerste lid niet wordt nageleefd. In
het eerste lid is evenwel enkel de verplichting opgenomen omgegevens binnen een bepaalde
termijn aan te leveren. Onderdelen a en b van het tweede lid bevatten derhalve, naar de
tekst genomen, dezelfde regel. Artikelonderdeel b had dus eigenlijk als volgtmoeten luiden:
“de inspectie onvolkomenheden constateert ten aanzien van de naleving van de in het
eerste lid, onderdelen a., b., en c., genoemde voorschriften”.

De bepalingen roepen wel meer vragen op (overigens ook bij de Raad van State157).
Met een risico-analyse wordt, blijkens beleid van de inspectie, bedoeld: een bureauonder-

152 Art. 11b lid 2 Wot.
153 Kamerstukken II 2009-2010, 32 007, nr. 6, p. 23.
154 Art. 11b lid 5 Wot.
155 Art. 11b lid 6 Wot.
156 Kamerstukken II 2009-2010, 32 007, nr. 6, p. 25: “Ingevolge het tweede lid wordt alleen een risicoanalyse

opgesteld indien de instelling nalaat de gegevens over de in het eerste lid genoemde deugdelijkheidseisen
binnen een maand te verstrekken of indien de Inspectie tekortkomingen constateert met betrekking tot de
naleving van de deugdelijkheidseisen.”

157 Kamerstukken II 2009-2010, 32 007, nr. 4, p. 7: “De Raad is van oordeel dat onduidelijk blijft wat van de
inspectie op grond van het voorstel mag worden verwacht: het uitoefenen van een controle op de drie
genoemde eisen, dan wel ook het in kaart brengen van eventuele risico’s van de nieuwe school en het
opstellen van een risicoanalyse aan de hand van deze en andere, niet in de wet genoemde deugdelijkheids-
eisen.”
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zoek.158 De analyse lijkt derhalve niet te zijn bedoeld om met zekerheid vast te stellen of
wel of niet aan de betreffende voorschriften is voldaan, zodat die analyse normaal gesproken
geen gevolgen voor de bekostiging kan hebben. Toch wordt er bepaald dat op basis van
die analyse een (bekostigings)sanctie kan worden getroffen, als de instelling na het
opstellen van de risico-analyse niet tijdig kan aantonen dat er wel wordt voldaan aan de
betreffende voorschriften. Is met art. 11b Wot dan een nieuwe bekostigingsvoorwaarde
in het leven geroepen, inhoudende dat er geen niet weerlegde risico’s mogen bestaan met
betrekking tot de naleving van de voorschriften omtrent het schoolplan, de onderwijstijd,
en de bekwaamheid? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het legaliteitsbeginsel, zoals dat volgt
uit art. 23 lid 5 Grondwet? En hoe verhoudt de bevoegdheid van art. 11b lid 6 Wot zich
tot de wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” waarvan de bedoeling is om ook op basis
van vermoedens omtrent toekomstige naleving van deugdelijkheidseisen bekostigingsbe-
slissingen te kunnen nemen?159 Diezelfde vragen kunnen mutatis mutandis ook met
betrekking tot art. 11a Wot worden gesteld, aangezien naar aanleiding van het daarin
geregelde onderzoek eveneens bekostigingssancties kunnen worden getroffen, mits de
inspectie art. 11b lid 6 Wot van overeenkomstige toepassing heeft verklaard.

6.4.2.2 Oordelen en bevindingen
De hierboven behandelde onderzoeken leveren inzicht op in de wijze waarop een bevoegd
gezag of een instelling functioneert. Die inzichten worden – het kwam al eerder aan de
orde – volgens de Wot onderverdeeld in oordelen en bevindingen. De oordelen hebben
betrekking op de vraag of een bevoegd gezag de wet naleeft (controle, financieel toezicht);
de bevindingen hebben betrekking op de bredere kwaliteitsvraag (stimulerende taak). De
Wot geeft over de mogelijke inhoud van deze oordelen en bevindingen weinig informatie.
De onderzoekskaders, en met name de daarin opgenomen waarderingskaders160, werpen
meer licht op de zaak. Daarin wordt een onderverdeling gemaakt in waarderingen op het
niveau van individuele standaarden, op het niveau van de overkoepelende kwaliteitsgebie-
den, en op het niveau van de school als geheel. Na de bespreking van de wijze waarop de
inspectie tot haar waarderingen komt, wordt besproken welke consequenties de inspectie
kan verbinden aan een negatieve waardering.

Waardering op het niveau van standaarden
Hetwaarderingskader bestaat uit kwaliteitsgebieden, die ieder in verschillende standaarden
zijn onderverdeeld. Zo is er het kwaliteitsgebied “schoolklimaat” dat is onderverdeeld in

158 Zie https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-nieuwe-scholen-po-vo/documenten/
publicaties/2017/07/28/schema-beleidslijn-nieuwe-scholen-po-en-vo, geraadpleegd op 28 oktober 2017.
Zie ook Kamerstukken II 2009-2010, 32 007, nr. 4, p. 7.

159 Zie daarover, wat de legaliteit betreft, kritisch: Philipsen 2017, p. 129.
160 Onderzoekskader PO 2017, hoofdstuk 3.

252

De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-nieuwe-scholen-po-vo/documenten/publicaties/2017/07/28/schema-beleidslijn-nieuwe-scholen-po-en-vo,
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-nieuwe-scholen-po-vo/documenten/publicaties/2017/07/28/schema-beleidslijn-nieuwe-scholen-po-en-vo,


de standaarden “veiligheid” en “pedagogisch klimaat”. Per standaard is aangegeven welke
deugdelijkheidseisen in dat verband gelden. In zoverre betreft dit derhalve de controletaak
van de onderwijsinspectie. Daarnaast is bij de meeste standaarden161 aangegeven dat de
school in dat verband ook nog een eigen ambitie dient te hebben met betrekking tot deze
standaard, en dat bekeken dient te worden in hoeverre die ambitie wordt waargemaakt.
Ten aanzien van het primair en voortgezet onderwijs worden voorbeelden gegeven van
onderwerpenwaarop die ambitie betrekking kan hebben, zoals (bij de standaard veiligheid)
“beleid sociale media”. Dit betreft derhalve de stimuleringstaak van de inspectie.

Beoordeeld wordt hoe een school of bestuur scoort op de standaarden. Er zijn drie
waarderingenmogelijk: goed, voldoende (basiskwaliteit) en onvoldoende.162 Dewaardering
is goed indienwordt voldaan aan de deugdelijkheidseisen die in het kader van die standaard
gelden en indien de instelling de eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat
zien. Een voldoende wordt gegeven indien slechts aan de deugdelijkheidseisen wordt vol-
daan. Indien daaraan niet wordt voldaan, wordt de standaard met een onvoldoende
gewaardeerd.

De eigen aspecten van kwaliteit kennen hun eigen waardering, die, zoals uit het
vorenstaande bleek, door kan wegen in de waardering van de standaarden. De waardering
goed geldt indien de instelling de eigen aspecten van kwaliteit op overtuigendewijze – zowel
in ambitie als realisatie163 – laat zien. Bij een dergelijke waardering krijgt een school – indien
ookwordt voldaan aan de deugdelijkheidseisen van de betreffende standaard – dewaarde-
ring goed voor de betreffende standaard. Dat is niet mogelijk indien een van de overige
waarderingen (“voldoende” of “kan beter”) wordt gegeven. Een voldoende wordt gegeven
indien de instelling de eigen aspecten van kwaliteit laat zien. Laat de instelling de eigen
aspecten niet of beperkt zien, dan wordt de waardering “kan beter” gegeven.

De onderzoekskaders dichten de inspectie enige interpretatieruimte toe bij het hanteren
van de standaarden.164 Wat betreft de deugdelijkheidseisen wordt gesteld dat niet wordt
beoordeeld “de naleving van elke deugdelijkheidseis per standaard op zichzelf, maar in
relatie tot de kwaliteit die met de standaard wordt beoogd. Het kan zijn dat een school op
een standaard een positief beeld laat zien, maar dat aan een bepaald element van de stan-

161 Ten aanzien van het financieel beheer gelden geen eigen aspecten van kwaliteit.
162 Er wordt dus “gedifferentieerd” geoordeeld. Zie de Kamerbrief “Toezicht in transitie”. Kamerstukken II

2013-2014, 33 905, nr. 1. Zie ook Zoontjens 2015.
163 In het Onderzoekskader MBO 2017 ontbreken deze woorden. Overigens worden bij de daarin vervatte

standaarden ook geen voorbeelden gegeven van mogelijke eigen aspecten van kwaliteit.
164 Zie ook “Naar vernieuwd toezicht. Op weg naar 1 augustus 2017”, bijlage bij Kamerstukken II 2016-2017,

33 905, nr. 12, p. 9: “Een deel van de inspecteurs zelf geeft aan dat het beoordelen van brede standaarden
nog een lastig punt is. Bij de inrichting van het onderzoek hebben inspecteurs veel vrijheid. Daarnaast
mogen ze bij elke standaard een afgewogen oordeel geven, maar hoever ze hierin mogen en kunnen gaan
is nog een leerproces. De inspecteurs voeren in divers verband onderling overleg om de oordelen goed te
kunnen afstemmen.”
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daard (nog) niet wordt voldaan. Als het niet naleven van die deugdelijkheidseis beperkt
van invloed is op de aangetroffen kwaliteit én als het punt eenvoudig en op korte termijn
kan worden hersteld, dan geven we het oordeel Voldoende op de standaard. Het bestuur
krijgt dan een opdracht tot herstel, en ziet zelf toe op herstel van naleving.” Ten aanzien
van de eigen aspecten van kwaliteit wordt opgemerkt dat de interpretatieruimte in dat
verband groter is, en dat de inspectie zich “primair” baseert op de ambities van het bestuur
en de keuzes die de school daarin maakt.165

Waardering op het niveau van kwaliteitsgebieden
Per kwaliteitsgebied wordt ook een waardering gegeven, die kan variëren van “goed” en
“voldoende” tot “onvoldoende”. Voor kwaliteitsgebieden in welk verband geen eigen
aspecten van kwaliteit gelden (het financieel beheer), kan het oordeel slechts “voldoende”
of “onvoldoende” luiden. In dit verband wordt verschillend gewicht aan de verschillende
standaarden toegekend. Zo is het, in het primair onderwijs, slechts mogelijk om een vol-
doende te krijgen voor het kwaliteitsgebied “onderwijsresultaten” indien de “leerresultaten”
voldoende zijn. Het oordeel goed wordt slechts gegeven indien alle standaarden van dat
kwaliteitsgebied ten minste met “voldoende” zijn beoordeeld en een aantal standaarden
van dat kwaliteitsgebiedmet “goed”. Hoeveel van dergelijke standaardenmet goedmoeten
zijn beoordeeld verschilt per kwaliteitsgebied. De meeste kwaliteitsgebieden richten zich
tot het niveau van de school. De oordelen worden in zoverre “op schoolniveau” gegeven.
Sommige van de kwaliteitsgebieden gelden alleen of mede voor het bestuur van een
instelling, zoals het financieel beheer respectievelijk de kwaliteitszorg. Ten aanzien van
die kwaliteitsgebieden wordt derhalve slechts (respectievelijk: ook) een oordeel op
bestuursniveau gegeven.

Waarderingen op schoolniveau
De kwaliteit van de school als geheel kan – in het primair en voortgezet onderwijs –
eveneens worden beoordeeld. Voor het mbo worden dergelijke oordelen op het niveau
van de opleiding gegeven. Er zijn vier eindoordelen mogelijk: goed, voldoende (basiskwa-
liteit), onvoldoende, en zeer zwak. “Goed” wordt gegeven als alle standaarden ten minste
voldoende zijn, en een aantal andere standaarden166 met “goed” zijn gewaardeerd. Voor
deze waardering komen slechts in aanmerking scholen die op speciaal verzoek van het
bestuur zijn onderzocht door de inspectie. Voor een voldoende voor de school is het niet

165 Onderzoekskader PO 2017, par. 4.7.2.
166 Het betreft, in het primair onderwijs, de standaard Kwaliteitscultuur en ten minste twee standaarden uit

het gebied Onderwijsproces en/of Schoolklimaat.
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nodig dat alle standaarden voldoende zijn. Er geldt wel een weging: bepaalde standaarden
moeten voldoende zijn, wil het oordeel “voldoende” voor de school worden gegeven.167

Indien de inspectie het oordeel “goed” aan een school heeft gegeven, kan de school ook
het predicaat “excellent” krijgen. Dit predicaat wordt gegeven na beoordeling door een
onafhankelijke jury.168 De jury is ingesteld bij het Instellingsbesluit jury excellente scholen
in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs169. Dit besluit kent geen grondslag in de
sectorwetten; in de considerans wordt slechts verwezen naar Wet vergoedingen adviescol-
leges en commissies. In het instellingsbesluit wordt aan de jury de taak toegekend om de
criteria voor toekenning van het predicaat excellent vast te stellen en om de inspecteur-
generaal te adviseren over welke scholen aan deze voorwaarden voldoen. Waarborgen
voor onafhankelijkheid van de jury zijn niet in het instellingsbesluit opgenomen. Wel is
bepaald dat de jury onder de inspectie ressorteert.

Kritiek
De vraag dringt zich op of de in de onderzoekskaders vervatte mogelijkheid tot het in
rapporten neerleggen van gedifferentieerde waarderingen, zoals onvoldoende, voldoende,
goed, excellent, voldoende basis in deWot heeft. Die vraag is in verschillendeKamerstukken
aan de orde geweest.

Het geven van gedifferentieerde waarderingen, in veel stukken ook “gedifferentieerde
oordelen” genoemd (hoewel dat wat minder past bij het huidige begrippenkader van de
Wot, waarin immers wordt gesproken van bevindingen) is bij wijze van pilot ingezet met
de kamerbrief Toezicht in transitie.170 Daarin werd een wetswijziging aangekondigd die
een basis voor de gedifferentieerde waarderingen zou moeten bieden. Dat werd nog eens
herhaald in de voortgangsrapportage van de inspectie omtrent genoemde pilot.171 Uit die
aankondigingen spreekt de overtuiging dat een wetswijziging kennelijk als noodzakelijk,
of op zijn minst als wenselijk werd gezien. Die overtuiging hadden ook de initiatiefnemers
tijdens de behandeling van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht:
“Naast deze deugdelijkheid van het onderwijs kan de overheid zich wel inspannen om de
kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, maar het is niet aan haar om hieraan officiële
oordelen te verbinden. De aanvullende kwaliteitsoordelen vallen echter buiten het bestek
van dit wetsvoorstel. Wanneer aanvullende kwaliteitsoordelen toch nodig worden geacht,
is het van groot belang dat hiervoor in ieder geval een deugdelijke wettelijke grondslag

167 Het betreft, in het primair onderwijs, de standaarden zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, veiligheid
en leerresultaten. Ook mag niet meer dan één standaard in het gebied “onderwijsproces” onvoldoende zijn.

168 Zie nader www.excellentescholen.nl.
169 Besluit van 16 januari 2015, Stcrt. 2015, 1745.
170 Kamerstukken II 2013-2014, 33 905, nr. 1. Zie daarover ook Zoontjens 2015.
171 Bijlage bij Kamerstukken II 2014-2015, 31 524, nr. 247, p. 16. (“Stimulerend en gedifferentieerd toezicht

pilots 2014/2015”).
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bestaat. Het is onwenselijk dat de inspectie – zoals dat bij de oordelen (zeer) zwakke school
gebeurd is – zonder wettelijke grondslag zelf overgaat tot invoering van kwaliteitsoorde-
len.”172 Hoewel het gedifferentieerd waarderen buiten het bestek van het wetsvoorstel viel,
gaven de initiatiefnemers overigens wel aan ten principale tegen het geven van gedifferen-
tieerde oordelen door de inspectie te zijn, onder meer omdat het uitoefenen van toezicht
gebaseerd op de situatie van de individuele instelling (hetgeen, verwarrend genoeg, werd
aangeduidmet gedifferentieerd toezicht) zich zou verzetten tegen gedifferentieerde oordelen,
aangezien laatstgenoemde altijd een simplificatie van de werkelijkheid zouden inhouden
waarmee onvoldoende recht kan worden gedaan aan de situatie waarin een individuele
school zich bevindt.173

Ondanks deze aankondigingen kondigde de minister bij brief van 20 juni 2016 de
definitieve invoering van de gedifferentieerde oordelen aan. Een wetswijziging was daar
ineens niet meer voor nodig: “De in deze brief voorgestelde brede implementatie van het
toezichtbeleid waarmee in de pilots ervaring is opgedaan, is in lijn met de wijziging van
zowel deWOTals de sectorenwetten po en vo zoals die op 1 juli 2017 inwerking zal treden”
[de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, JADB].174

Mijns inziens biedt de Wot in haar huidige vorm voldoende grondslag voor het geven
van gedifferentieerde waarderingen. Er is immers in bepaald dat de inspectie bevindingen
bekend mag maken. Een restrictie ten aanzien van wat die bevinding mag inhouden is niet
in de Wot neergelegd, zolang deze maar uitgaat van een onderzoek dat gebaseerd is op het
schoolplan.

Hoewel dat niet strikt noodzakelijk is, zijn er verscheidene redenen omdemogelijkheid
van gedifferentieerde oordelen wel in de wet te verankeren. De Wot lijkt immers, gezien
de niet zelden daarin aan te treffen doublures, naast het verschaffen van een basis voor en
het begrenzen van het handelen van de onderwijsinspectie, ook een zekere communicatieve
functie te vervullen. Zoiets fundamenteels als gedifferentieerde waarderingen zouden in
dat licht wel een plaats in de wet verdienen, te meer daar volgens sommige Kamerleden
het in de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht ingevoerde stelsel van
(meer) op de individuele instelling gericht toezicht haaks zou staan op gedifferentieerde
waarderingen. Verder is het oordeel “zeer zwak” wel van een specifieke wettelijke basis
voorzien.

172 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 11, p. 5 (nota naar aanleiding van het verslag).
173 Kamerstukken II 2015-2016, 33 862, nr. C, p. 11.
174 Kamerstukken II 2015-2016, 33 905, nr. 10, p. 5.
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6.4.3 Rapportage

De uitoefening van de rapportagetaak is geregeld in art. 8, 11, 13a, 14, 20 en 21 Wot. Ook
relevant is de Regeling inspectie van het onderwijs 2018 (hierna: Regeling inspectie), een
algemene aanwijzing van de minister.175 De rapportagetaak staat niet op zichzelf: zij is
altijd gekoppeld aan (een deel van) een andere taak. Ermoet immers gerapporteerdworden
over het resultaat van de uitoefening van die andere taak, bijvoorbeeld over de vraag of
een instelling voldoet aan de wettelijke voorschriften (de controletaak). In bovenstaande
bespreking kwamen de rapporten van de inspectie dan ook al her en der aan de orde.
Verder is van belang op te merken dat de rapportage verschillende adressaten kan hebben,
bijvoorbeeld de onderzochte instelling of de minister. Genoemde bepalingen verschillen
vooral ten opzichte van elkaar waar het betreft waarover wordt gerapporteerd en aan wie
wordt gerapporteerd.

Art. 8 Wot bepaalt in het eerste lid dat de inspectie uit eigener beweging en op diens
verzoek rapporteert aan deminister over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit,
van het onderwijs en op basis daarvan voorstellen doet die de inspectie in het belang van
het onderwijs acht. Deze rapportagetaak ziet zowel op rapportages over het onderwijs op
stelselniveau als op instellingsniveau.176 De minister is niet bevoegd om aanwijzingen te
geven ten aanzien van oordelen177 over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit,
van het onderwijs die in deze rapportages zijn opgenomen.178 De rapportages op stelselni-
veau betreffen ondermeer de staat van het onderwijs, als bedoeld in art. 23 lid 8Grondwet.
De staat van het onderwijs wordt aan de minister toegezonden.179 Aangezien het volgens
art. 23 Grondwet de taak van de regering is om aan de Staten-Generaal verslag uit te
brengen omtrent de staat van het onderwijs, bepaalt het artikellid ook dat de minister dit
onderwijsverslag met zijn reactie toezendt aan de Staten-Generaal.

Voor de inhoud van de staat van het onderwijs is art. 3 Regeling inspectie relevant.
Daarin is bepaald dat in ieder geval moet worden ingegaan op de in het jaarwerkplan (dat,
onder goedkeuring van de minister, door de inspectie wordt vastgesteld, zie art. 7 Wot)
opgenomenbeleidsgebieden.Daarmeewordt gedoeld opde in het jaarwerkplan opgenomen
thema’s die de bijzondere aandacht van de inspectie hebben. Ook moet de staat van het
onderwijs bevatten: een nauwkeurige omschrijving van de mate waarin de wettelijke
voorschriften door de instellingen wordt nageleefd, de belangrijkste kwalitatieve ontwik-

175 Stcrt. 2006, 83, gewijzigd bij Stcrt. 2007, 138. Op overheid.nl staat zij aangeduid als ministeriële regeling,
maar er is in de Wot geen bevoegdheid toegekend om deze regels tot stand te brengen.

176 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 32.
177 Sinds de invoering van de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht lijkt die term niet meer

correct; zie hierna.
178 Art. 8 lid 3 Wot.
179 Art. 8 lid 2 Wot.
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kelingen van het Nederlandse onderwijs (zoveel mogelijk over meerjarige perioden), en
een beoordeling van deze ontwikkelingen, voor zover mogelijk in relatie tot relevante
ontwikkelingen in de ons omringende landen.

Net zoals de omschrijving van de rapportagetaak in art. 3 Wot (zie de bespreking
daarvan hierboven in § 6.3.1.4) geldt ook ten aanzien van art. 8 Wot dat deze bepaling te
eng is geformuleerd. Zij omvat naar de letter genomen immers slechts de stimulerende
taak, maar dat is het onbedoelde gevolg van de Wet doeltreffender regeling van het
onderwijstoezicht, die de term “de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het
onderwijs”, gereserveerd heeft voor de stimulerende taak. Dat de oorspronkelijke
omschrijving van deze term ruimer was, wordt nog eens bevestigd door een passage in de
memorie van toelichting over art. 8 Wot waarin is aangegeven dat de minister bevoegd is
om naar aanleiding van instellingsrapportages bestuurlijke maatregelen te treffen.180 Der-
gelijke maatregelen zijn uiteraard slechts mogelijk voor zover uit de rapportage volgt dat
een instelling wettelijke voorschriften niet heeft nageleefd. Aangezien uit niets blijkt dat
de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht het oogmerk heeft gehad de
rapportagetaak in dit opzicht van beperkter omvang te laten zijn, dient er van uit te worden
gegaan dat de rapportages van art. 8Wotmede zien op de uitoefening van de controlerende
taak en de uitoefening van het financiële toezicht. Dat geldt ook voor het verbod op de
bevoegdheid van de minister om aanwijzingen te geven over oordelen met betrekking tot
de ontwikkeling van (de kwaliteit van) het onderwijs: dit verbod ziet op de stimulerende
taak, de controlerende taak en op het financiële toezicht.181

Art. 8 Wot bepaalt overigens niet wanneer de inspectie verplicht is om de minister te
informeren, indien de minister geen verzoek daartoe heeft gedaan. Alleen art. 6 Regeling
inspectie lijkt daarover meer informatie te geven: indien het in de rede ligt dat een
inspectierapport leidt tot publiciteit, stelt de inspecteur-generaal de secretaris-generaal
daar ten minste 10 werkdagen voor de voorgenomen openbaarmaking van in kennis.

Art. 11 lid 1 Wot bepaalt dat de bij het jaarlijkse onderzoek opgedane bevindingen aan
de instelling bekendworden gemaakt. Voor de invoering van deWet doeltreffender regeling
van het onderwijstoezicht was in art. 11 Wot niets bepaald over bekendmaking aan de
instelling. Die verplichting tot bekendmaking vloeide (en vloeit) immers ook voort uit art.
20 Wot, zodat de bepaling in zoverre overbodig is.

In art. 13a Wot is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders door
de inspectie geïnformeerd moet worden indien het onderwijs van een in de betreffende
gemeente gelegen instelling als “zeer zwak” wordt beoordeeld. De achtergrond van deze

180 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 32.
181 Vgl. Onderwijsraad 2000, p. 6. Daar betoogt deOnderwijsraad dat het in het wetsvoorstelWot geformuleerde

verbod op het geven van aanwijzingen ook het nalevingstoezicht zou omvatten, hetgeen onwenselijk zou
zijn.
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rapportageverplichting is gelegen in de decentralisatie van onder meer de jeugdzorg, in
welk verband informatie over zeer zwakke scholen relevant kan zijn.182

Van een dergelijk oordeel moet ook de minister op de hoogte worden gebracht, aldus
art. 14 Wot. De inspectie kan daarbij voorstellen doen over te nemen maatregelen. Over
deze voorstellen moeten de instellingen, op grond van het derde lid, worden geïnformeerd.
Indien door de instelling binnen een jaar onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd,
wordt de minister daarvan ook op de hoogte gesteld.

Het zwaartepunt van de rapportagetaak is gelegen in art. 20 en 21 Wot.
In art. 20 Wot is neergelegd op welke wijze de oordelen en bevindingen die volgen uit

een onderzoek als bedoeld in art. 11Wot bekendworden gemaakt aan de instelling. Gezien
de reikwijdte van art. 11 Wot betreft de rapportage derhalve de controlerende en stimule-
rende taak, alsook de taak met betrekking tot het financieel toezicht. Er wordt een concept-
rapport opgesteld, waarin onderscheid dient te worden aangebracht tussen oordelen en
bevindingen.183 Het bestuur van de instelling die het betreft krijgt de gelegenheid ervan
kennis te nemen en er overleg over te voeren.184 Indien er geen overeenstemming wordt
bereikt over de inhoud van het rapport, wordt de zienswijze van het bestuur aangehecht
aan het definitieve rapport.185

In de praktijk zijn er, blijkens de hierboven beschreven onderzoekskaders, meerdere
contactmomenten tussen inspectie en (bestuur van) de instelling over de voorlopige oor-
delen en bevindingen van de inspectie, waarvan de schriftelijke zienswijze op het concept-
rapport er slechts één is. Al deze contacten kunnen worden gezien als uitwerking van
genoemde overlegverplichting die op haar beurt kan worden gezien als een uitwerking
van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Na vaststelling van het rapport wordt dit onverwijld aan het bestuur toegezonden.186

Voor zover het rapport het oordeel “zeer zwak” bevat, sprake is van een besluit in de zin
van deAwb.187 Art. 20Wot is van overeenkomstige toepassing op het specifieke onderzoek;
ook de resultaten van een dergelijk onderzoek dienen dus in een rapport te worden neer-
gelegd.188

Art. 21 Wot gaat over de openbaarmaking van rapporten. In de vijfde week na de
vaststelling van een rapport wordt dit openbaar gemaakt.189 Gelet op de algemene formu-
lering ervan (“een rapport”) en het ontbreken van een verwijzing naar een in de Wot

182 Kamerstukken II 2010-2011, 32 193, nr. 11 (amendement Dijsselbloem).
183 Art. 20 lid 1 Wot.
184 Art. 20 lid 3 Wot.
185 Art. 20 lid 4 Wot.
186 Art. 20 lid 5 Wot.
187 Art. 20 lid 6 Wot.
188 Art. 15 lid 2 Wot.
189 Art. 21 lid 1 Wot.
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geregeld onderzoek (bijvoorbeeld “een onderzoek als bedoeld in art. 11”), ziet deze open-
baarmakingsverplichting op alle rapporten van de inspectie. Dit wordt bevestigd in de
memorie van toelichting waarin wordt gesteld dat alle rapporten openbaar worden
gemaakt.190

Een openbaarmaking op grond van art. 21Wot zal achterwege blijven indien de absolute
en relatieve uitzonderingsgronden, zoals die zijn vervat in art. 10 lid 1 en lid 2 Wob, zich
daartegen verzetten. De Wot wordt namelijk niet gezien al een lex specialis van de Wob,
zodat de daarin vervatte algemene regels voor openbaarmaking van toepassing zijn.191

Overigens kan op grond van de Wob een verplichting bestaan om gegevens te openbaren,
zelfs als de Wot daartoe niet zou verplichten.192

Naast openbaarmaking is de inspectie ook verplicht om rapporten, indien ze openbaar
zijn gemaakt, op verzoek toe te zenden. De inspectie kan een vergoeding vragen.193

Zoals aangegeven is de openbaarmakingsverplichting van art. 21 Wot een uitvloeisel
van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 augustus 1997, waarin de staatsse-
cretaris werd verplicht over te gaan tot openbaarmaking van inspectiegegevens.194 De zaak
betrof (de ongegrondverklaring van het bezwaar van dagblad Trouw tegen) de weigering
van een op grond van de Wob gedaan verzoek tot openbaarmaking van twee databases:
één met betrekking tot percentages autochtone en allochtone zittenblijvers en uitvallers
en één met betrekking tot gemiddelde cijfers voor het centraal schriftelijk eindexamen
voor Nederlands, Engels, en Wiskunde-A. De openbaarmaking van deze gegevens werd
geweigerd op grond van ten eerste art. 10 lid 2 onder d Wob: het belang van inspectie,
controle en toezicht door de onderwijsinspectie zou zich verzetten tegen openbaarmaking.
Door de minister werd in dat verband betoogd dat de inspectie een controlerende, evalue-
rende, en stimulerende taak heeft. Openbaarmaking van gegevens die niet voor dat doel
door scholen ter beschikking zijn gesteld, zou kunnen leiden tot verslechtering van het
vertrouwen dat scholen in de inspectie hebben, waardoor de taakuitoefening van de
inspectie zou kunnen worden gefrustreerd. De rechtbank gaat hier niet in mee. In dat
verband overweegt zij dat de minister c.q. de inspectie meerdere wettelijke instrumenten
heeft om de toezichthoudende taak uit te oefenen, zodat de inspectie niet afhankelijk is
van enige vertrouwensrelatie, en dat bepaalde gegevens al in de vorm van jaarstukken
openbaar moeten worden gemaakt. Niet wordt ingegaan op de vraag of de uitoefening van
de stimulerende taak wel onder de begrippen “controle, inspectie, en toezicht”, zoals die
in de Wob worden gebezigd, kan worden geschaard. De openbaarmaking van genoemde

190 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 37.
191 ABRvS 21 oktober 2015, AB 2016, 63, m. nt. P.J. Stolk.
192 ABRvS 7 september 2011, AB 2011, 324, m. nt. E.J. Daalder.
193 Art. 21 lid 3 en lid 4 Wot.
194 NTOR 1997, 4, m. nt. W.G.G.M van Holsteijn. Zie over deze uitspraak en haar vervolg ook Dronkers &

Veenstra 2001.
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gegevens werd voorts geweigerd op grond van art. 10 lid 2 onder g Wob: het belang van
voorkoming van benadeling van individuele scholen zou zich verzetten tegen openbaar-
making. Ook dat betoogwijst de rechtbank van de hand, omdat er geen individuele scholen
konden worden aangewezen die benadeeld zouden worden.

De in de procedure door de minister gemaakte afweging werd, blijkens het thans gel-
dende openbaarmakingsregime195, ook door de wetgever als te licht bevonden. De redene-
ring die uiteindelijk leidde tot dit openbaarmakingsregime, hinkt op twee gedachten. Er
wordt gesteld dat voornoemde uitspraak een “onomkeerbare ontwikkeling” is: op grond
van de Wob zijn de inspectierapporten nu eenmaal openbaar en daar valt niets meer aan
te veranderen.196 Dat is uiteraard niet overtuigend, aangezien de onderwijswetgever uitzon-
deringen mag maken op het regime van de Wob. Meer overtuigingskracht hebben de
andere redenen dieworden aangedragen.Gewezenwordt op het belang van de samenleving
bij openbaarmaking: “Dit past in het geheel van het afleggen van publieke verantwoording
over de kwaliteit van het onderwijs als complement van de vergroting van de autonomie
van de instellingen.”197 Tegelijkertijd dient de openbaarheid het belang van het vergroten
van vertrouwen in het functioneren van het openbaar bestuur.198 DeRaad van Statemeende
overigens dat niet-anonieme openbaarmaking van de resultaten van de stimulerende taak
in strijd met de vrijheid van onderwijs zou komen.199

Met de belangen van instellingen in het kader van het openbaarmakingsregime is in
die zin rekening gehouden, dat de openbaarmaking pas in de vijfde week na vaststelling
van een rapport plaatsvindt. Daardoor krijgt de instelling de tijd om zich voor te bereiden
op eventuele vragen van betrokkenen of van de media. Bovendien biedt deze termijn aan
scholen de gelegenheid om een procedure voor te bereiden en aanhangig te maken.200

Indien de openbaarmaking een rapport met het oordeel “zeer zwak” betreft, kan de
betreffende instelling de openbaarmaking opschorten door binnen vijf wekenna vaststelling
van het inspectierapport een verzoek voorlopige voorziening aanhangig te maken.201

Opvallend is dat aan het belang van het vertrouwelijke karakter van het toezicht, en
derhalve het belang van een goede uitoefening van de controlerende en (met name) stimu-
lerende taak door de inspectie, door de wetgever geen expliciete aandacht is besteed bij de
totstandkoming van het vigerende openbaarmakingsregime, terwijl dat punt wel in de
procedure bij de rechtbank werd gemaakt, alsook – door staatssecretaris Netelenbos – na

195 Zie ook Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 19.
196 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 4.
197 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 19. Zie ook p. 37.
198 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. A, p. 4.
199 Ibid. p. 2. Zie over die discussie uitgebreid § 4.2.6.3.
200 Kamerstukken II 2001-2002, 27 783, nr. 22, p. 5-6.
201 Art. 21 lid 2 Wot.
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de rechtbankuitspraak tijdens een debat met de Tweede Kamer.202 Die aandacht was er
zelfs niet in het kader van de behandeling van de wetsvoorstel dat leidde tot de Wet doel-
treffender regeling van het onderwijstoezicht, terwijl de openbaarmaking van rapportages
ten aanzien van de stimulerende taak in dat wetsvoorstel in eerste instantie was uitgesloten.
Zie dienaangaande § 4.2.6.

6.4.4 Sturing

De inspectie verricht vele handelingen die tot doel hebben het onderwijs op een instelling
te beïnvloeden.203 Al deze handelingen kunnen als sturing worden opgevat. Onder de stu-
ringstaak begrijp ik derhalve: alle naar aanleiding van oordelen of bevindingen door de
inspectie verrichte handelingen die gericht zijn op beïnvloeding van het gedrag van een
bepaalde instelling. Onderzoeksbevoegdheden vallen buiten deze definitie, aangezien deze
bedoeld zijn om oordelen te vellen of bevindingen te doen. Handelingen die onder de
sturingstaak vallen, kunnen worden onderverdeeld in sancties (besluiten204 tot oplegging
van een verplichting of het onthouden van een aanspraak wegens een overtreding205) en
handelingen zonder rechtsgevolg voor de instelling. Laatstgenoemde categorie kanworden
onderverdeeld in handelingen die worden gereguleerd door algemeen verbindende voor-
schriften en handelingen die dat niet zijn.206 Deze categorieën handelingen worden hierna
achtereenvolgens besproken.

Sancties
De inspectie is niet zelfstandig bevoegd tot oplegging van sancties. Voor zover de inspectie
sancties oplegt, doet zij dat namens deminister, dus inmandaat.207 Het betreft de volgende
sancties: het voor ten hoogste vijftien procent inhouden of opschorten van de bekostiging
op grond van de in verschillende onderwijswetten gegeven inhoudings- en opschortings-
bevoegdheid (onder meer art. 164 Wpo), het lager vaststellen, wijzigen, gedeeltelijk

202 Handelingen II 1997-1998, nr. 8, p. 1850: “De inspectie is een zeer belangrijk apparaat bij de controle van
en rijkstoezicht op de kwaliteit. Voorts is zij zeer afhankelijk van medewerking die wordt verleend. Er is
een relatie nodig tussen inspectie en school, waardoor de inspecteur een volledig inzicht krijgt in datgene
wat er op school gebeurt. Ik vreesde een ontwikkeling waarin dat niet meer zo makkelijk zou gaan. Vandaar
dat ik dat argument heb opgevoerd, maar dat is dus niet gevolgd. Het was wel het proberen waard om te
bezien hoe dit werd beredeneerd door de rechter.”

203 Zie ook Huisman 2013, p. 7-9, die spreekt over interventies.
204 In de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.
205 Zie art. 5:2, eerste lid, onder a, Awb.
206 Kortheidshalve duid ik deze handelingen hieronder aan als: “overige sturingshandelingen”.
207 Dit mandaat is verleend in art. 7 Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008. Besluit van 19 februari 2008,

Stcrt. 2008, 40. Sindsdien vele malen gewijzigd.
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intrekken of terugvorderen van een subsidie208 op grond van afdelingen 4.2.5 tot en met
4.2.7 Awb, het bij of krachtens verscheidene onderwijswetten aanbrengen van correcties
op de bekostiging of het inmindering brengen van bedragen opde bekostiging (bijvoorbeeld
art. 34a Besluit bekostiging WPO), het ontnemen van bepaalde rechten van een instelling
op grond van de Web, en het opleggen van bestuurlijke boetes in de zin van art. 27 Lpw
1969. Deze sancties kunnen alleen worden opgelegd indien in het kader van de controle-
rende taak wordt vastgesteld dat een wettelijk voorschrift niet is nageleefd en er dus sprake
is van een overtreding.

In art. 3 lid 2 Wot is bepaald dat de minister de bevoegdheid tot het nemen van de
zojuist genoemde besluiten aan de inspectie kan mandateren. Of dit artikellid ook deze
mandaatbevoegdheid in het leven roept, is de vraag, aangezien art. 10:3 Awb een algemene
grondslag voor het verlenen van mandaat biedt, behoudens voor zover de aard van de te
mandateren bevoegdheid zich daartegen verzet. Betoogd kan worden dat in art. 3 lid 2
Wot opgenomen sancties zo verstrekkend zijn, dat de aard van de bevoegdheid zich verzet
tegen mandatering209, maar het tegengestelde standpunt kan ook worden verdedigd.210 Uit
de memorie van toelichting bij de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs
kan worden afgeleid dat art. 3 lid 2 Wot is aangemerkt als bevoegdheidsgrondslag voor de
mandatering.211 In ieder geval is duidelijk dat de bedoeling van deze bepaling is om aan te
geven dat andere dan de in genoemd artikellid gespecificeerde sanctiebevoegdheden niet
aan de inspectie mogen worden gemandateerd.212

Uit de wetsgeschiedenis blijkt van een aantal redenen voor dit mandaat. In de eerste
plaats maakt het mandaat het mogelijk om sneller te handhaven dan wanneer de inspectie
de minister moet inseinen om een sanctie op te leggen.213 Snel ingrijpen voorkomt dat een
school “afglijdt” en dient dus de onderwijskwaliteit. Ook wordt het principe van slagvaar-
digheid uit de Kaderstellende visie op toezicht aangehaald.214 In die visie wordt gesteld dat
het principe van slagvaardig (nalevings)toezicht inhoudt dat toezichthouders het moment
en de zwaarte van de interventie bepalen, waarbij de minister verantwoordelijk blijft.215 In
diezelfde visie wordt ook aangegeven dat toezicht een “tijger met tanden” dient te zijn.216

208 Het begrip subsidie omvat bekostiging. Vermeulen & Zoontjens 2000, p. 135.
209 Zie de standpunten van de Raad van State respectievelijk de Onderwijsraad in Kamerstukken II 2009-2010,

32 193, nr. 4, p. 4 en Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 10.
210 Zie De Boer e.a. 2013, p. 155.
211 Kamerstukken II 2015-2016, 34 412, nr. 3, p. 35: “Het derde lid van artikel 3 [thans het tweede lid, JADB]

regelt uitsluitend de mogelijkheid van mandaatverlening. Nadat de wettelijke basis is gelegd, moet derhalve
nog worden geregeld in welke gevallen de inspectie namens de Minister een bestuurlijke boete op mag
leggen.”

212 Kamerstukken II 2010-2011, 32 193, nr. 26 (Amendement Dijkgraaf en Biskop), p. 2.
213 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 5.
214 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 5.
215 Bijlage bij Kamerstukken II 2005-2006, 27 831, nr. 15, p. 28.
216 Ibid. p. 21.
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Hetzelfde soort beeldspraak is ook aan te treffen in de wetsgeschiedenis met betrekking
tot het mandaat aan de inspectie. Door de inspectie meer “tanden” te geven wordt een
eerder door de Kamer geuite wens vervuld.217 Ook wordt, onder verwijzing naar de evalu-
atie van de Wot218, gesteld dat het sanctierepertoire van de inspectie aan een andere
invulling toe is (er zouden meer sanctiemogelijkheden moeten komen, die volgens de
evaluatie door de inspectie zouden moeten worden uitgeoefend219) en dat de inspectie de
(destijds) bestaande interventiemogelijkheden creatiever zou kunnen benutten. Hoe het
mandaat aan dit creatieve proces bijdraagtwordt niet duidelijk. Ook uit het evaluatierapport
van de Wot, waarin het creatiever omgaan met het bestaande instrumentarium als aanbe-
veling is opgenomen, wordt niet duidelijk wat daar exact mee wordt bedoeld.220

In wetgeving geregelde, overige sturingshandelingen
De onderwijswetgeving behandelt verder een aantal sturingsinstrumenten die geen sanctie
inhouden.

Eén daarvan is de waarschuwing, geregeld in een aantal bepalingen in de Web.221 De
inspectie is bevoegd in mandaat een dergelijke waarschuwing op te leggen, indien blijkt
van overtreding van bepaaldewettelijk voorschriften; ook dit sturingsinstrument is derhalve
een uitvloeisel van de controlerende taak. Dit besluit richt zich weliswaar tot de instelling,
maar er wordt geen verplichting mee in het leven geroepen of een aanspraak mee onthou-
den. Het is daarom, gelet op art. 5:2 Awb, geen sanctie. Wel wordt door het geven van de
waarschuwing een bevoegdheid van de minister om rechten te ontnemen geactiveerd,
indien niet binnen een bepaalde termijn aan de waarschuwing gevolg is gegeven. Hoewel
de waarschuwing niet als sanctie kan worden aangemerkt, is zij uiteraard wel gericht op
een gedragsverandering door de instelling.

Ook de hierboven, in § 6.4.3, besproken rapportages aan de instelling en de openbaar-
making daarvan verplichten de instelling tot niets. Indien in de rapportage staat dat een
instelling eenwettelijk voorschrift niet naleeft of indien daarin een bevinding staat waaruit
volgt dat de instelling haar eigen ambities onvoldoende realiseert, kan de rapportage wel
worden beschouwd als sturingsinstrument. De bedoeling ervan is immers dat de instelling
haar handelen aanpast op basis van de vaststellingen in de rapportage. Wat bevindingen
betreft, zien de onderzoekskaders de rapportages daarover vooral als onderdeel van een
dialoog: “In onze onderzoeken voeren we de dialoog over de eigen doelen en ambities die
het bestuur zichzelf stelt en hoe deze worden gerealiseerd. Ook kunnen we tijdens het

217 Kamerstukken II 2009-2010, 32 193, nr. 3, p. 16. Verwezen wordt naar het algemeen overleg van
21 november 2007, Kamerstukken II 2007-2008, 30 183, nr. 19.

218 Bijlage bij Kamerstukken II 2007-2008, 30 183, nr. 18.
219 Ibid. p. 59.
220 Ibid. p. 55.
221 Zie onder meer art. 6.1.5, 6.1.5b, 6.2.3, 6.2.3b en 6.3.2 Web.
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vierjaarlijks onderzoek op verzoek van besturen een onderzoek doen naar scholen die het
volgens het bestuur goed doen. Onze bevindingen zijn er dan op gericht om het bestuur
en zijn scholen feedback te geven op de kwaliteit die zij al dan niet laten zien.”222 Dat dit
een onvolledig beeld is, is betoogd in § 4.2.6. De openbaarmaking van bevindingen moet
worden beschouwd als beperking van de onderwijsvrijheid. In de evaluatie van de Wot
wordt de openbaarmaking van rapportages overigens als interventie beschouwd.223

Een bijzondere rapportage is het rapport waarin wordt geoordeeld dat een school zeer
zwak is. De vaststelling van dit rapport geldt als besluit in de zin van de Awb, hoewel deze
vaststelling geen rechtshandeling is.224 De vraag of de inspectie dit oordeel terecht en in
overeenstemming met het recht heeft geveld kan derhalve aan de orde worden gesteld via
de rechtsgang die de Awb daartegen openstelt. Deze bijzondere status, die dus een inhou-
delijke discussie over het oordeel bij de rechter mogelijk maakt in plaats van slechts een
discussie over de openbaarmakingsbeslissing, heeft te maken met het feit dat het oordeel
“zeer zwak” zware reputatieschade tot gevolg kan hebben en dat scholen in dat verband
rechtsbescherming verdienen.225 Vanwege het besluitkarakter en vanwege de gepercipieerde
zwaarte ervan kan de vaststelling (en openbaarmaking) van het oordeel “zeer zwak” als
een bijzondere vorm van sturing worden beschouwd.

Niet in wetgeving geregelde, overige sturingshandelingen
Op een tekortkoming in de naleving van wettelijke voorschriften volgt niet direct een
sanctie. De instelling of het bestuur krijgt gedurende ten hoogste één jaar de gelegenheid
de tekortkoming te herstellen. Voor het jaarlijkse onderzoek is dit neergelegd in art. 11 lid
4 Wot. De inspectie formuleert in dat verband een herstelopdracht, die niet door de Wot
wordt genoemd. Daarin staat wat de tekortkoming is en binnen welke termijn het herstel
moet zijn gerealiseerd. De mate waarin de inspectie directief optreedt is “mede afhankelijk
van de ernst en omvang van de tekortkomingen en de omgevingsfactoren die op het niet
naleven van invloed zijn”.226 De herstelopdracht kan dus ook specifieke maatregelen
inhouden die binnen een bepaalde termijnmoetenworden getroffen omde inspectie ervan
te overtuigen dat de tekortkoming is weggenomen.227 Ten aanzien van tekortkomingen
met betrekking tot het financiële beheer wordt dat met zoveel worden in het onderzoeks-
kader gesteld en wordt duidelijk gemaakt dat hier (volgens de minister) sprake is van een
“interventie”: “dan leggen we [sic] vast welke maatregelen het bestuur moet treffen voor

222 Onderzoekskader PO 2017, par. 9.5.
223 Bijlage bij Kamerstukken II 2007-2008, 30 183, nr. 18, p. 41.
224 Art. 20 lid 6 Wot.
225 Kamerstukken 2013-2014, 33 862, nr. 3, p. 12. Zie ook Onderwijsraad 2000, p. 8.
226 Onderzoekskader PO 2017, par. 9.2.1.
227 Dit wordt ook wel het verbetertraject genoemd. Janssens & Dijkstra 2015, p. 356.
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de verbetering van de financiële positie of de financiële beheersing. (…) De interventie is
er op gericht dat de risico’s of tekorten binnen een beperkte periode zijn opgeheven.”228

Het bestuur dient zich te verantwoorden over de vraag of aan de herstelopdracht is
voldaan. Hoe dat moet gebeuren wordt in het rapport omschreven. De onderzoekskaders
geven hiervoor richtlijnen. Aangegevenwordt dat het oordeel over de kwaliteitszorg leidend
is. Is de kwaliteitszorg op orde, maar worden er tekortkomingen geconstateerd, dan kan
de rol van de inspectie – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – variëren van
“vinger aan de pols” tot een volledig herstelonderzoek.229 Is de kwaliteitszorg niet op orde,
dan zal de inspectie altijd een kwaliteits- of herstelonderzoek uitvoeren. Is het financieel
beheer niet op orde en zijn er tekortkomingen op andere terreinen dan de kwaliteitszorg,
dan zal de inspectie het onderzoek naar het herstel ten aanzien van het financieel beheer
zelf uitvoeren.De “bevindingen” over het herstel worden overigens vastgelegd in een apart
rapport.230

Indien niet aan een herstelopdracht die ziet op bestuurlijk handelen wordt voldaan,
kunnen er sancties worden opgelegd, of afspraken met het bestuur worden gemaakt over
het alsnog bereiken vanherstel. Deze afsprakenworden in de beoordelingskader aangemerkt
als interventie-instrument. Dat is terecht, aangezien zij tot stand komen onder dreiging
van verdere escalatie van het toezicht.

Een ander sturingsinstrument is dat van het gesprek met de school of het bestuur.
Sommige gesprekken dienen als instrument om informatie te verzamelen, op basis waarvan
een rapportage kan worden opgesteld. De onderzoekskaders maken echter ook gewag van
feedbackgesprekken met scholen en besturen, die als aanvulling op de rapporten kunnen
worden beschouwd en waarvan sturende werking uitgaat: “Met onze onderzoeken verza-
melen we veel kennis en informatie. Veel leggen we vast in onze rapporten, maar veel
informatie gaat door onze drang naar beperking ook verloren. We voeren daarom in de
afronding van onze onderzoeken feedbackgesprekken met besturen en scholen waarin we
hen meer uitvoerig kunnen informeren over bevindingen die ten grondslag liggen aan
onze oordeelsvorming. Dit leidt tot herkenning en erkenning van onze oordelen, maar
ook biedt het scholen en besturen concrete aanknopingspunten voor verbetering.”231 Deze
feedbackgesprekken kunnen, gelet op het voorgaande, worden gekenschetst alsmondelinge
rapportages die dienen als aanvulling op de schriftelijke rapportage.

228 Onderzoekskader PO 2017, par. 9.2.2.
229 Onderzoekskader PO 2017, par. 9.1.1.
230 Onderzoekskader PO 2017, par. 9.2.1.
231 Onderzoekskader PO 2017, par. 8.6. Zie over het bestuursgesprek onder het regime van de toezichtkaders

ook Barkhuysen & Claessens 2014, p. 41-42.
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Kritiek
Omdat de herstelopdracht, afspraken met het bestuur, en het feedbackgesprek niet als
zodanig in de Wot zijn geregeld heeft de wetgever zich niet expliciet uitgelaten over de
vraag waarom de inspectie deze instrumenten zou moeten kunnen inzetten. Niet goed
voorstelbaar is echter dat een ander orgaan dan de inspectie deze maatregelen zou kunnen
treffen, aangezien dat de taakuitoefening erg stroperig zou maken.

Hoewel vanuit het oogpunt van slagvaardigheid en snelheid (overigens ook de redenen
voor het in mandaat opleggen van sancties door de inspectie) begrijpelijk is dat de
inspectie een herstelopdracht formuleert en een feedbackgesprek voert, wil dat nog niet
zeggen dat het stilzwijgen van deWot over deze instrumenten gebillijkt is. De instrumenten
kunnen immers sturende werking hebben232 en zijn dan ook van invloed op de autonomie
van instellingen. Hier geldt een gelijke kritiek als werd geformuleerd aan het einde van
§ 6.4.2.2: van de wetgever mag verwacht worden dat deze regels geeft over de uitoefening
van sturingsinstrumenten teneinde de autonomie van de instellingen te beschermen. De
wetgever dient dus te bepalen dat de instrumenten mogen worden gehanteerd, door wie,
wanneer, en onder welke voorwaarden.

Huisman zoekt de oplossing in dit verband vooral in het aanmerken van “interventies
in het voorportaal” als Awb-besluit teneinde rechtsbescherming bij de bestuursrechter te
openen.233 Dat zou mijns inziens op twee manieren kunnen gebeuren. Rechtsbescherming
bij de bestuursrechter kan worden ontsloten door dergelijke instrumenten een wettelijke
basis te geven en de oplegging ervan aan te merken als voorwaarde voor het opleggen van
een sanctie. Daarmee wordt de inzet van het instrument een publiekrechtelijke rechtshan-
deling, nu de basis daarvoor in het publiekrecht wordt gegeven en de inzet ervan het
mogelijk maakt om een andere bevoegdheid in te zetten.234 Rechtsbescherming bij de
bestuursrechter kan ook worden ontsloten door nu nog niet geregelde instrumenten in de
wet te regelen, zonder daarbij te bepalen dat de inzet daarvan voorwaardelijk is voor de
inzet van een bevoegdheid, en deze handelingen als besluit in de zin van de Awb aan te
merken.235 Van beide opties ben ik geen voorstander. Rechtsbescherming in dit kader kan
immers gebodenworden door rechtsmiddelen in te stellen tegen de sanctie. Het is derhalve
niet zo dat rechtsbescherming bij de bestuursrechter in dit traject ontbreekt. In gevallen,
waarin het afwachten van de sanctie als onevenredig kan worden beschouwd, kunnen op

232 Vgl. Ehren 2006, p. 120.
233 Huisman 2013, p. 11.
234 Zie ABRvS 2 mei 2018, AB 2018, 224 m. nt. R. Ortlep: “Een dergelijke waarschuwing is in ieder geval een

besluit als de waarschuwing een voorwaarde is voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid in bepaalde
situaties en dus een essentieel onderdeel is van een sanctieregime. Hierbij is, anders dan zou kunnen worden
afgeleid uit de uitspraak van de Afdeling van 16 november 2011, niet van belang of bij het opleggen van de
sanctie nog een belangenafweging moet plaatsvinden. Het bestaan van de waarschuwing is immers hoe dan
ook een toepassingsvoorwaarde voor de uitoefening van de sanctiebevoegdheid.”

235 Vgl. art. 20 lid 6 Wot.
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schrift gestelde “rechtsoordelen” overigens ook separaat bij de bestuursrechter worden
aangevochten, weshalve het door Huisman gesuggereerde gat in de rechtsbescherming
iets kleiner is dan het lijkt, al gaat het hier uiteraard om zeer uitzonderlijke gevallen.236

Voor de tweede, hierboven beschreven mogelijke oplossingsrichting geldt bovendien
nog het aanvullende bezwaar dat het aanmerken van allerlei aan de sanctie voorafgaande
handelingen – waarvan de oplegging niet als bij wet gestelde voorwaarde geldt voor het
opleggen van die sanctie – als besluit zou strijden met het systeem van de Awb, aangezien
de inzet van deze instrumenten geen rechtsgevolg heeft. Het bieden van separate rechtsbe-
scherming tegen sturingsinstrumenten zonder rechtsgevolg zou vanuit systematisch per-
spectief in mijn ogen alleen acceptabel zijn als de wetgever ertoe overgaat om over de
gehele linie van het bestuursrecht een meer integrale vorm van geschillenbeslechting door
de bestuursrechter zou invoeren, waarin het besluit niet meer als aangrijpingspunt van de
procedure geldt.237

Waar het handelingen betreft die niet plaatsvinden in het voorportaal van een appellabel
besluit – dat wil zeggen sturingsinstrumenten die worden ingezet ten behoeve van de sti-
muleringstaak – valt vanuit rechtsbeschermingsoogpunt meer voor het voorstel van
Huisman te zeggen. Bovendien kan worden gesteld dat systematische argumenten minder
zwaar wegen, nu een van de belangrijkste stimulerende maatregelen – de vaststelling van
het rapport – met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht al ten dele als
besluit is aangemerkt,238 waarmee al is afgeweken van de Awb-systematiek.

6.4.5 Beleidsvorming

De betrokkenheid van de inspectie bij de vorming van beleid kan in twee categorieën
worden opgesplitst: het zelfstandig vaststellen van beleid en het bijdragen aan de vorming
van beleid.

De zelfstandige beleidsvormende taak is sinds de invoering van de Wet doeltreffender
regeling van het onderwijstoezicht, naar inhoud en naar procedure, in omvang afgenomen.
Voor die invoering stelde de onderwijsinspectie immers zelf de toezichtkaders – beleidsre-
gels239 – die de uitoefening van het onderzoek als bedoeld in art. 11 Wot betroffen, vast.
De toezichtkaders behoefden wel de goedkeuring van de minister. Inmiddels is het de
minister die de onderzoekskaders (zoals de kaders tegenwoordig genoemdworden) vaststelt,

236 Voor een overzicht van jurisprudentie, zie punt 3 van de noot bij ABRvS 25 januari 2017, AB 2017, 194,
m. nt. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven.

237 Vgl. Bierkens e.a. 2017, p. 337. Zie ook de noot bij ABRvS 25 januari 2017, AB 2017, 194, m. nt. R. Ortlep
en R.J.G.M. Widdershoven.

238 Art. 20 lid 6 Wot.
239 Aldus Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 13.
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op voordracht van de inspectie. Dewijzigingwasmet name bedoeld omdemachtsconcen-
tratie tegen te gaan. De voorgestelde voorhangprocedure haalde de eindstreep niet, omdat
daarmee de kaders onderwerp van politiek spel zouden kunnen worden. Het ringenover-
leg240 is gehandhaafd; toegevoegd is de verplichting om daarvan een verslag te maken, dat
de minister aan de Staten-Generaal dient toe te zenden. Zie uitgebreid over (de discussie
over) deze wijzigingen § 4.2.6. Als gezegd, ook wat omvang betreft is deze taak in bepaalde
opzichten beperkter geworden, nu de inspectie niet meer de uitwerking van de “aspecten
van kwaliteit” in de kaders vastlegt, maar uitgaat van de “eigen aspecten van kwaliteit” van
de instelling bij het uitoefenen van de stimulerende taak. Tegelijkertijd is met de invoering
vanhet geven van gedifferentieerdewaarderingen (onvoldoende, voldoende, goed, excellent)
het belang van de onderzoekskaders juist weer toegenomen. Het beleid met betrekking tot
die waarderingen is immers vooral te vinden in de onderzoekskaders.

Hoewel de inspectie dus niet meer zelfstandig de onderzoekskaders vaststelt, heeft zij
wel een grote invloed op de inhoud ervan. Zij is immers als eerste aan zet omdat zij de
voordracht voor de vaststelling doet en als enige daartoe bevoegd is. In dewetsgeschiedenis
is benadrukt dat de minister die voordracht niet snel naast zich neer kunnen leggen, van-
wege de deskundigheid en professionaliteit van de inspectie.241 Hoewel daarnaast de omvang
van de taak, zoals hierboven beschreven, in bepaalde opzichten iets beperkter is geworden,
kan het belang ervan niet worden onderschat. De onderzoekskaders mogen dan wel niet
meer de uitgewerkte aspecten van kwaliteit bevatten, zij beschrijven nog wel hoe de ver-
schillende onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen de interpretatie van deugdelijkheids-
eisen en daarmee de invulling van beoordelingsruimte242 bevatten, geven aan hoe met de
“eigen aspecten van kwaliteit” van de scholen wordt omgegaan, en bepalen wanneer op
standaard-, kwaliteitsgebied- en schoolniveau voldoende of goed gescoord wordt.

De inspectie heeft op grond van art. 34.5 Besluit bekostiging WPO en art. 37b Inrich-
tingsbesluit WVO, via de inspecteur-generaal, ook een belangrijke rol bij de vaststelling
van de regels, thans neergelegd in de Regeling leerresultaten PO 2020 en de Regeling leer-
resultaten VO 2016. Deze regels kwamen aan de orde in § 4.2.3. Deze bevatten de normen
ten aanzien van de minimumleerresultaten die de scholen moeten behalen – geen onbe-
langrijk onderwerp dus. Zij kunnen alleenworden vastgesteld op voorstel van de inspecteur-
generaal, nadat hij overleg heeft gevoerd met het veld. De door de inspecteur-generaal
opgestelde conceptregels worden aan de minister voorgelegd, onder vermelding van de
wijze waarop is omgegaan met de inbreng vanuit het veld. De minister kan vervolgens
besluiten tot vaststelling van de regels. Genoemde artikelen bepalen (eigenlijk ten over-

240 Art. 13 lid 2 Wot.
241 Aldus ook de initiatiefnemers in reactie op het advies van de Raad van State. Kamerstukken II 2014-2015

33 862, nr. 5, p. 10.
242 Zie daarover ook Van Esch & Laemers 1991.
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vloede) ook nog dat de minister ertoe kan overgaan een amvb of wetsvoorstel voor te
bereiden. Van deze procedure kan niet worden afgeweken. De minister kan dus niet zelf-
standig het initiatief nemen tot wijziging van de genoemde regels.

De inspectie levert verder bijdragen aan de vorming van beleid door middel van
adviezen aan andere overheidsorganen.243 Op grond van art. 8 lid 1 Wot kan de inspectie
voorstellen aan de minister doen die zij in het belang van het onderwijs acht. Tevens kan
worden gewezen op de reeds in het kader van de rapportagetaak besproken staat van het
onderwijs. De inspectie geeft daarin aan hoe de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs
zich ontwikkelt en geeft een beoordeling van die ontwikkelingen, zo mogelijk mede in het
licht van ontwikkelingen in omringende landen (art. 3 Regeling inspectie). Dergelijke
(informele) invloed gaat ook uit van de uit art. 8 Regeling onderwijsinspectie voortvloeiende,
door de inspectie te verrichten, verplichte uitvoeringstoets bij beleidsvoorstellen die
gevolgen hebben voor de uitoefening van het toezicht, in welk verband de inspectie voor-
stellen kan doen over de effectieve en doelmatige uitvoering van het beleidsvoorstel.

De zelfstandige beleidsvormende taak bestaat nog slechts uit de bevoegdheid het jaar-
werkplan vast te stellen.244 De minister heeft een goedkeuringsbevoegdheid. Blijkens art.
2 Regeling inspectie houdt de minister de vinger aan de pols bij het ontwerpen van het
jaarwerkplan: voorafgaand aan het besluit over de goedkeuring dient er overleg tussen de
minister en de inspectie plaats te vinden en dient de inspectie een concept van het plan
aan de minister voorleggen. De besluitvorming over het jaarwerkplan is, als gevolg van de
Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, “gedemocratiseerd” door een
voorhangprocedure van toepassing te verklaren. In het jaarwerkplan “geeft de inspectie
per onderwijssector aan op welke wijze zij voor het daaropvolgende kalenderjaar voorne-
mens is de verschillende vormen van onderzoek in te richten. Daarbij geeft de inspectie
aan hoeveel en welke onderzoeken zij dat jaar in elke sector zal verrichten. Ook laat zij
weten aan welke beleidsgebieden zij het komende jaar ten behoeve van de landelijke rap-
portage in het onderwijsverslag specifiek aandacht zal besteden. Daarbij kan gedacht
worden aan de resultaten van beleidsprioriteiten als het achterstandenbeleid of het beleid
ter bevordering van de biologische landbouw. De inspectie zal in het algemeen het
onderzoek naar de uitwerking van specifiek beleid meenemen in de periodieke kwaliteits-
onderzoeken.”245 Het belang van deze jaarwerkplannen is in de memorie van toelichting
bij de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht benadrukt, hetgeen reden
was genoemde voorhangprocedure voor te schrijven.246

243 Zie over de tanende invloed op het beleid die langs deze weg wordt uitgeoefend Elte 1988, p. 41-44, 54,
alsook de memorie van toelichting in de bijlage bij Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VIII, nr. 14, p. 3-4.

244 Art. 7 Wot.
245 Kamerstukken II 2000-2001, 27 783, nr. 3, p. 32.
246 Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 32.
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6.5 Karakterisering inspectie

Het bovenstaande overziend, kan tot de volgende conclusie omtrent de taakopdracht van
de inspectie worden gekomen. Ten eerste is het takenpakket veelomvattend, in zowel de
diepte als de breedte. In diepte, omdat de taken een grote variëteit vertonen en strekken
van beleidsvorming, tot toezicht, tot sturing en uitvoering aan toe. Die taken doen er
daarnaast ook in de breedte toe: zij spelen zich niet in de marge af, aangezien zij de deug-
delijkheid en kwaliteit van (het bestuur van) het onderwijs betreffen.

De inspectie komt daarnaast een autonome positie ten opzichte van de minister toe.
Demate van autonomie varieert afhankelijk van de taak. Oordelen en bevindingenworden
in onafhankelijkheid geveld respectievelijk gedaan. In zoverre is de inspectie te vergelijken
met een zelfstandig bestuursorgaan.

Voor de overige taken geldt een materiële beginsel-onafhankelijkheid. De minister is
te dien aanzienwel verantwoordelijk voor het inspectiehandelen en kandat ook beïnvloeden
door het geven van aanwijzingen, maar de minister dient terughoudend om te gaan met
die bevoegdheid. Het normatieve uitgangspunt dat de minister zich terughoudend dient
op te stellen wordt op sommige plaatsen in de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk vermeld. De
ratio daarachter is dat de inspectie handelt vanuit haar deskundigheid; politieke beïnvloe-
ding heeft daarin geen plaats. Het gevolg van dit uitgangspunt is dat het de minister lastig
wordt gemaakt een van de inspectie afwijkend standpunt in te nemen: hij wijkt daarmee
immers af van de hoofdregel en van een opvatting die geacht wordt op basis van deskun-
digheid te zijn tot stand gekomen. Het wordt om dezelfde reden lastig voor het parlement
omdeminister aan te spreken op taken die formeel onder zijn verantwoordelijkheid vallen,
omdat de minister steeds kan wijzen op het uitgangspunt dat hij een bepaalde distantie
ten opzichte van de taakuitoefening van de inspectie dient te bewaren. Mitsdien is er in
zoverre materieel gezien sprake van een bepaalde mate van onafhankelijkheid van de
inspectie. De consequentie daarvan is dat de inspectie (in beginsel) bepaalt hoe de betref-
fende taken worden uitgeoefend.

De vraag kan worden gesteld of deze beginsel-onafhankelijkheid in de praktijk ook
wordt nageleefd. Indien dat niet het geval is, kan daaruit mogelijk worden afgeleid dat
genoemde beginsel-onafhankelijkheid van de inspectie als uitgangspunt is verlaten. Mijns
inziens is dat niet het geval. Er is wel berichtgeving over gevallenwaarin deministerminder
afstand tot de inspectie zou hebben bewaard. Met name kan gedacht worden aan bericht-
geving over het Cornelius Haga Lyceum.247 Het betrof echter een zeer uitzonderlijk geval.
De AIVD had immers bericht dat bestuurders van de school mogelijk banden hadden met
een terroristische organisatie. Dat er in zo’n extreem geval meer politieke betrokkenheid

247 Zie ook hoofdstuk 1. NRC 15 december 2019, ‘Onderwijsinspectie ging te ver in Haga-zaak’.
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is, is te begrijpen. Dat kan ook niet worden opgevat als een afwijking van het hiervoor
beschreven uitgangspunt vanmateriële onafhankelijkheid.Die betreft immers een beginsel-
onafhankelijkheid: normaal gesproken hoort de minister afstand te houden tot de taakuit-
oefening door de inspectie. Uit het feit dat de minister dat soms, in extreme gevallen, niet
zou hebben gedaan kan dus niet worden afgeleid dat de materiële beginsel-onafhankelijk-
heid niet (meer) als uitgangspunt zou hebben te gelden.

In het voorgaande hoofdstuk is betoogd dat toezichthouders, met name vanwege
beginselen met betrekking tot machtsverdeling en democratie, in beginsel geen andere
taken dan toezicht (in enge zin) dienen te hebben. Dat kan slechts anders zijn als zeer
zwaarwegende argumentenmet betrekking tot output oriented legitimiteit kunnenworden
gevonden voor een concentratie van taken. In het licht van dat betoog, leidt bovenstaande
karakterisering tot bedenkingen van constitutionele aard, die hierna aan de orde komen.

6.6 Constitutionele kritiek

Zoals onder § 6.5 aangegeven velt de inspectie oordelen en doet zij bevindingen omtrent
het onderwijs in onafhankelijkheid,maar zijn – naast het houden van toezicht – ook andere
taken aan de inspectie opgedragen, waarvoor de minister enerzijds verantwoordelijk is
maar waar hij anderzijds in beginsel zijn handen af moet houden. Omdat daarmee niet
een volledige concentratie van deze taken bij een toezichthouder heeft plaatsgevonden,
kan gesteld worden dat er maar in beperkte mate een inbreuk wordt gemaakt op het
democratie- en machtsverdelingsbeginsel, zodat de wetgever reeds daarom blijk heeft
gegeven van voldoende rekenschap van de door mij aangehangen strikte visie op het
democratie- en machtsverdelingsbeginsel.

Dat lijkt mij echter een onjuiste conclusie. Materieel gezien heeft de inspectie, zoals
reeds opgemerkt, een grote invloed op de uitoefening van de taken, aangezien de minister
terughoudendheid dient te betrachten bij het aanwenden van zijn bevoegdheden om de
inspectie tot ander handelen te dwingen. De inspectie heeft daardoor steeds het initiatief:
de minister behoort in beginsel te volgen, ook wanneer die (bijvoorbeeld) de bevoegdheid
heeft om goedkeuring te onthouden. Het is in dit verband trouwens tekenend dat de
onderzoekskaders soms naar de inspectie verwijzen in de eerste persoonmeervoud; terwijl
dat uiteraard niet past bij een document dat is vastgesteld door de minister. Het parlement
kan de minister vanwege het voorgaande lastig ter verantwoording roepen, omdat de
minister op het uitgangspunt van genoemde terughoudendheid kanwijzen. Zodoende zijn
de taken materieel gezien in grotere mate verzelfstandigd dan formeel het geval lijkt te
zijn, al is van volledige verzelfstandiging geen sprake. Wanneer daar wel sprake van zou
zijn geweest zou de inbreuk op de beginselen van democratie enmachtsverdeling ernstiger
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zijn, maar de huidige – troebele of hybride248 – taakverdeling leidt nog altijd tot serieuze,
op die beginselen gestoelde bedenkingen en kan derhalve slechts de toets der kritiek
doorstaan indien voldoende kan worden aangetoond dat deze taakverdeling noodzakelijk
is met het oog op het substantieel vergroten van de output oriented-legitimiteit. Mijns
inziens is dat niet het geval.

Voordat dat standpunt nader wordt toegelicht, moet worden opgemerkt dat de Wot
een ontwikkeling heeft doorgemaakt ten aanzien van demate van inbreuk op de beginselen
van democratie enmachtsverdeling. Bij de invoering van deWotwas de onderwijsinspectie
immers nog niet bevoegd om in mandaat sancties op te leggen. Wel was er destijds sprake
van een zelfstandige beleidsvormende taak. Laatstgenoemde taak was van groot gewicht,
aangezien de inspectie toezichtkaders vaststelde waarin de aspecten van kwaliteit in stan-
daarden werden uitgewerkt. Daarvoor was ministeriële goedkeuring nodig en er diende
voorafgaand aan de vaststelling overleg te worden gevoerdmet het veld. Ook het jaarwerk-
plan werd door de inspectie vastgesteld, onder goedkeuring van de minister. In 2012249

kreeg de inspectie ook een sanctioneringstaak, die zij in mandaat uitoefende. Op dat
moment leek de wetgever een behoorlijk rekkelijke visie over de concentratie taken bij een
toezichthouder aan te hangen.

Met deWet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht heeft die visie aan belang
ingeboet. De sanctioneringstaak is er nog altijd,maar de beleidsvormende taak is beperkter
geworden aangezien de te onderzoeken kwaliteitsmaatstaven dienen voort te vloeien uit
de kwaliteitsvisie van de school. Bovendien komt deze taak nu aan de minister toe, zij het
dat de inspectie de voordracht daartoe doet. Ook is het jaarwerkplan voorzien van een
voorhangprocedure. De Wot houdt er daarmee een wat striktere opvatting omtrent con-
centratie van taken op na, ten opzichte van de situatie voor invoering van genoemde wet.

Er is echter nog steeds belangrijke constitutionele kritiek op de Wot te leveren. Er valt
veel voor te zeggen omde stimulerende taak, de sturende taak voor zover deze het opleggen
van sancties betreft, de beleidsvormende taak, en delen van de uitvoerende taak niet bij
de inspectie te beleggen, aangezien onvoldoende kan worden aangetoond dat de huidige,
troebele bevoegdheidsverdeling noodzakelijk is met het oog op het verhogen van de output
oriented-legitimiteit. Dit wordt hierna toegelicht.

6.6.1 De combinatie van controle en stimulering

Voor deze taken geldt dat deze een technisch-onderwijskundig karakter hebben. Dat het
geven van oordelen en bevindingen op instellings- en stelselniveau in onafhankelijkheid

248 Vgl. Verheij & Verhey 2005, p. 199.
249 Wet van 2 februari 2012, Stb. 2012, 118.
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geschiedt, valt om die reden te billijken. Bovendien wordt op deze wijze gevolg gegeven
aan het beginsel dat het handhavingstoezicht onafhankelijk dient te zijn.

Desalniettemin is er een probleemmet betrekking tot de controlerende en stimulerende
taak, namelijk de kwestie of deze taken door één bestuursorgaan kunnen worden uitge-
oefend. Deze taken worden veelal als moeilijk met elkaar verenigbaar beschouwd, omdat
de politieman niet je beste vriend kan zijn.250 Een instelling die de inspectie beschouwt als
de politieman, zal niet snel het achterste van de tong willen laten zien om zich te laten
“adviseren” over een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, uit angst om de
inspectie op het spoor te zetten van andere overtredingen: wie praat, die gaat. De contro-
letaak kan derhalve de effectiviteit van de stimulerende taak frustreren.

Van het omgekeerde is mogelijk ook sprake. De uitoefening van de stimulerende taak
kan zorgen voor groter risico op belangenverstrengeling, aangezien daarvoor is vereist dat
de inspectie meedenkt met de instelling; zich bij wijze van spreken in haar verplaatst.
Daarmee wordt de effectiviteit van de controlerende taak onder druk gezet door de stimu-
lerende taak. Dit risico is in veel publicaties aan de kaak gesteld.251 Risico op belangenver-
strengeling is er ook vanwege het overleg met het veld voorafgaand aan de voordracht tot
vaststelling van de onderzoekskaders. Ook dat kan zorgen voor een vermindering van
distantie tussen inspectie en de onder toezicht gestelde.252

Het conflict tussen beide taken kan worden verholpen door de stimulerende taak bij
een ander bestuursorgaan te beleggen.Dat is echter niet goed voorstelbaar.Omdie scheiding
van taken goed te laten werken, is het nodig dat het bestuursorgaan dat de stimulerende
taak uitoefent niet met de inspectie mag communiceren over hetgeen dat bestuursorgaan
aantreft bij een instelling. Anders zou het orgaan dat de stimulerende taak uitoefent immers
kunnenworden beschouwd als verlengstuk van de inspectie, hetgeen demedewerkingsbe-
reidheid niet zal doen toenemen. Zoiets valt evenwelmoeilijk te verdedigen: een overheids-
orgaan dat als doel heeft de onderwijskwaliteit te verbeteren, zou haar zorgen over de

250 Eijlander & Zoontjens 2002, p. 12.
251 Bijvoorbeeld de evaluatie van de Wot, bijlage bij Kamerstukken II 2007-2008, 30 183, nr. 18, p. 40: “De

Inspectie van het Onderwijs heeft bij veel scholen vooral de rol van adviseur. Men name bij scholen die aan
de onderkant van het kwaliteitsspectrum zitten zien we dat de rol van adviseur zich moeilijk laat verenigen
met de rol van handhaver. De rol van adviseur vereist een heel andere houding, andere vaardigheden maar
vooral ook een andere relatie met de scholen dan die van de handhaver. De overgrote hoeveelheid van
scholen (vooral in PO en VO) ziet de inspecteur veel meer als de welkome raadgever dan als degene die
komt controleren of alles wel volgens de regels gebeurt. De politiek daarentegen, en ook veel uitingen in
de media (van bijvoorbeeld BON) wijzen erop dat het ook wel een tikkeltje strenger kan. Onderwijs wordt
immers publiek bekostigd en onze kinderen hebben recht op goed onderwijs, zo is het begin van de redene-
ring. Als scholen dat niet kunnen bieden is duidelijk ingrijpen noodzakelijk. Formeel heeft de Inspectie ook
helemaal geen adviserende rol. Dat conflicteert met de handhavende rol omdat men dan later de eigen
adviezen moet controleren en snel in een lastige spagaat komt te zitten.” Zie ook (reeds) Mentink &
Akkermans 1986, p. 75, Onderwijsraad 2006, p. 59-60. Vgl. De Bruijn 2011, p. 6.

252 Vgl. Verheij & Verhey 2005, p. 251.
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naleving van de wet op een instelling niet aan de inspectie mogen meedelen! Daarmee zou
het orgaan juist in strijd handelen met zijn doelstelling om de onderwijskwaliteit te verbe-
teren.

Er zijn nog andere bezwaren. Ten eerste zou een dergelijke oplossing betekenen dat
instellingen verhoogde toezichtlasten krijgen, aangezien zij aan twee verschillende organen,
die twee verschillende onderzoeken doen, verantwoording dienen af te leggen. Ten tweede
zijn de stimulerende en controlerende taak ook principieelmoeilijk van elkaar te scheiden.
De vraag hoe hetmet de kwaliteit van een school gesteld is, is niet los te zien van de naleving
van wettelijke voorschriften. Ten derde zou een dergelijke oplossing tot gevolg hebben dat
de deskundigheid van de inspectie verwatert, aangezien zij gespreid zou moeten worden
over meerdere organen. Dat komt een effectieve taakuitoefening niet ten goede.

Een andere oplossing kan zijn om de stimulerende taak te privatiseren. Denkbaar is
dat instellingen de opdracht krijgen een systeem van kwaliteitszorg in stand te houden,
waarvan toetsing en advisering door een van de school onafhankelijke, privaatrechtelijke
organisatie onderdeel is. Dit systeem zou moeten worden gesubsidieerd en de adviezen
van deze organisatie zouden door de scholen openbaar moeten worden gemaakt. Daaraan
kleeft niet het probleem dat een overheidsinstantie zijn kennis over de onderwijskwaliteit
niet met de inspectie zou mogen delen. Andere bezwaren zijn er echter wel. Ook deze
oplossing verhoogt de toezichtlasten. De vraag is daarnaast of er wel voldoende deskundig-
heid aanwezig is om deze taak naar een privaatrechtelijke instantie te verplaatsen. Met
name dat laatste is een cruciaal punt: een dergelijke privatisering moet wel tot effectieve
uitoefening van de stimulerende taak kunnen leiden.

Als deze deskundigheid in voldoende mate in een private instantie georganiseerd kan
worden, dan valt er veel te zeggen voor deze oplossing. In dat verband moet er ook op
worden gewezen dat de controlerende taak, zeker sinds de Wet doeltreffender regeling
vanhet onderwijstoezicht, van groter gewichtmoetworden beschouwddande stimulerende
taak. De ondergrens vanwat de overheid van het onderwijs verwacht is immers in deugde-
lijkheidseisen vervat, waarop de controlerende taak ziet. Hogere kwaliteit is natuurlijk
nastrevenswaardig, maar niet van zodanig gewicht dat de bekostiging daarvan afhankelijk
moet worden gesteld. Gezien het relatieve gewicht van de controlerende taak enerzijds en
de stimulerende taak anderzijds, is het dus niet aanvaardbaar dat eerstgenoemde taak door
de laatstgenoemde wordt gefrustreerd.

6.6.2 Sturing

Wat sancties betreft geldt dat deskundigheid in ieder geval niet als geldige reden kan
worden opgevoerd om deze op afstand van de politiek te plaatsen. Het opleggen van een
sanctie vereist immers een bij uitstek politieke standpuntbepaling, aangezien vele verschil-
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lende belangen (de belangen van de onderwijsinstelling, het belang dat met handhaving
is gediend, het belang van de onderwijsontvangers) bij het nemen van een beslissing
daarover een rol spelen. Onderwijskundige of pedagogische inzichten – waarover de
inspectie bij uitstek beschikt – zijn in dit verband niet bepalend.

De vraag is of het beleggen van de sanctioneringstaak bij de inspectie anderszins tot
verhoogde effectiviteit kan leiden. In verschillende stukken is dat in dit verband naar voren
gebracht als motief. Zie § 6.4.4: de inspectie zou een tijger met tanden moeten zijn, die zelf
en daardoor snel sancties moet kunnen opleggen. Die snelheid voorkomt dat een instelling
“afglijdt”. Op zichzelf klinkt dat plausibel, maar de redenering doet vragen rijzen over het
communicerend vermogen van de onderwijsinspectie en het ministerie. Het moet toch
mogelijk zijn – nadat andere pogingen tot sturing zijn gestrand – een rapport met de
constatering dat eenwettelijk voorschrift is overtreden aan hetministerie te doen toekomen,
dat vervolgens in alle rust – maar met enige voortvarendheid – en met gepaste distantie
beoordeelt welke sanctie geschikt is? Niet valt in te zien dat de sanctioneringstaak alleen
effectief kan worden uitgeoefend indien die op afstand van het ministerie (en dus het
parlement) wordt geplaatst bij het orgaan dat ook toezicht houdt. Voor de sanctionerings-
taakmoet daaromde hoofdregel gelden: geen onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling,
maar van het toezicht gescheiden uitoefening door de minister en dus onder totale
ministeriële verantwoordelijkheid.

Een aanvullend argument voor een dergelijke verdeling van taken kanworden ontleend
aan het hierboven beschreven conflict tussen de controletaak als de stimulerende taak
uitoefent. Het conflict tussen deze beide takenwordt groter indien de inspectie ook sancties
oplegt. Daarmee wordt het voor instellingen immers nog lastiger om de inspectie als “cri-
tical friend” te beschouwen en te vertrouwen.

Hierboven is aangegeven dat de sturende taak ook ander handelen omvat dat is bedoeld
een overtreding tot een einde te brengen. Dat deel van de sturende taak kan bij de inspectie
blijven berusten, nu dergelijke handelingen een logisch uitvloeisel zijn van haar controletaak.
In zoverre gaat het effectiviteitsargument wel op.

6.6.3 Beleidsvorming

De bevoegdheden met betrekking tot de jaarwerkplannen, de onderzoekskaders en de
regels over minimumleerresultaten, behoren niet bij de inspectie te berusten.

De vaststelling van jaarwerkplannen vereist steeds het nemen van politieke beslissingen.
Zo wordt in de jaarwerkplannen bepaald dat alle scholen in het funderend onderwijs
vierjaarlijks worden bezocht (dat is geen wettelijke eis), wat de thema-standaarden zijn
(en dus vooral: welke standaarden niet tot het thema-onderzoek behoren), en welke
deugdelijkheidseisen prioriteit hebben bij het onderzoek. Zodoendewordt in de jaarwerk-
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plannen beslist over een rangorde van wettelijke eisen en in zekere zin ook in welke mate
de onderwijsinstellingen daarmee rekening hebben te houden, zodat eveneens een afweging
wordt gemaakt die betrekking heeft op de onderwijsvrijheid. Dergelijke beslissingen zijn
niet louter ingegeven door onderwijskundige overwegingen. Het politieke karakter van
de jaarwerkplannen wordt bevestigd door het gegeven dat deze blijkens art. 7 Wot pas in
werking kunnen treden na een goedkeuring van de minister en een voorhangprocedure.
Bovendien is in de Regeling Inspectie van het onderwijs 2018 bepaald dat over de inhoud
van het jaarwerkplan overlegmoet worden gevoerdmet deminister. Genoemde voorhang-
procedure is ingevoerd om de onderwijsvrijheid te kunnen beschermen253, waaruit volgt
dat in de jaarwerkplannen (mede) een afweging van belangen dient plaats te vinden die
betrekking heeft op ondermeer de belangen van onderwijsontvangers, onderwijsinstellin-
gen, de samenleving in het algemeen, de efficiëntie en de effectiviteit van het toezicht. De
informatie die op basis van de deskundigheid van de inspectie tot stand komt is weliswaar
van belang voor het verrichten van deze afweging, maar uiteindelijk vereist zij een politieke
standpuntbepaling. Mitsdien betreft dit geen taak waarvan de uitoefening kan worden
belemmerd indien deze onder politieke invloed staat; integendeel. Een en ander kanderhalve
niet gelden als voldoende rechtvaardiging voor de gemaakte inbreuk op de beginselen van
democratie en machtsverdeling.

Voorts valt niet in te zienwaaromde huidigewijze van vaststelling van het jaarwerkplan
zou leiden tot een grotere effectiviteit van dat deel van de beleidsvormende taak. Indien
deze taak bij de minister zou worden belegd, is het waarschijnlijk zo dat de minister niet
aanstonds over alle informatie beschikt om het jaarwerkplan geheel eigenstandig vast te
stellen, maar de inspectie kan die informatie uiteraard aanleveren. Op het eerste gezicht
lijkt een dergelijke constructie veel op de huidige taakverdeling (vaststelling door inspectie,
goedkeuring door de minister), maar het initiatief van de vaststellingsbeslissing ligt in die
constructie bij de minister, die daar zonder enige twijfel volledig politiek verantwoordelijk
voor zou zijn, aangezien hij zich niet kan verschuilen achter de (ongeschreven) regel dat
hij zich in beginsel niet behoort te mengen in inspectie-aangelegenheden.

Voor de onderzoekskaders geldt ook dat deze uiteraard niet tot stand kunnen komen
zonder deskundige input, maar er is ook sprake van een besluit dat voor veel onderdelen
een (politieke) afweging vergt. Bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen een “goede”, een
“voldoende” en een “onvoldoende” school, wanneer wordt tot welke stap in de interven-
tieladder overgegaan, hoe wordt het interne toezicht bij het externe toezicht betrokken,
aan welke maatstaf moet de kwaliteitsvisie (in het schoolplan) van de instelling voldoen
en hoe werkt die door in het toezicht? Tevens bevatten de onderzoekskaders wetsinterpre-
terende beleidsregels betreffende de deugdelijkheidseisen. Vanwege deze politieke compo-
nent past het niet dergelijke beslissingen door de inspectie te laten nemen; deskundigheid

253 Zie ook Kamerstukken II 2014-2015, 33 862, nr. 7, p. 14.
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kan ook in dit geval derhalve niet als rechtvaardiging voor de bestaande bevoegdheidsver-
deling gelden.

Nu is de inspectie formeel gezien niet degene die de onderzoekskaders vaststelt, maar
doordat de inspectie het initiatief heeft bij het vaststellen van de onderzoekskaders – zij
doet immers de voordracht – en de minister in beginsel geen invloed dient uit te oefenen
op de inspectie, heeft de inspectie wel een bijzonder grote invloed op de inhoud van dit
besluit. Ook dat is in het licht van de beginselen van democratie en machtsverdeling
ongeoorloofd, nu er ook overigens geen rechtvaardiging kan worden gevonden voor het
beleggen van deze taak bij de inspectie – naast de taken die zij al heeft. Mij is in ieder geval
niet gebleken dat de effectiviteit anderszins (verkleinen informatieachterstand, slagvaar-
digheid) bijzonder gediend zou zijn met de huidige taakverdeling. Zie mutatis mutandis
hetgeen daarover werd opgemerkt in het kader van het jaarwerkplan.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het gegeven dat voorafgaand aan de voordracht
van de onderzoekskaders overleg wordt gevoerd met vertegenwoordigers van het onder-
wijsveld, andere betrokkenen, en eventueel de erkende richtingen (art. 13 lid 2 Wot) in
dit verband geen reden kan opleveren om de huidige taakverdeling te billijken. Dergelijke
vormen van procedurele legitimiteit zijn immers niet inwisselbaar voor democratie legiti-
matie; zie § 5.3.2.3.

Wat het doen van voorstellen voor de wijziging van de regels over minimumleerresul-
taten betreft, kan worden opgemerkt dat het gaat om regels met een technische en een
beleidsmatige component. Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Aan de Regeling leerre-
sultaten VO 2016 is een correctiefactor toegevoegd voor het zogeheten bovenbouwsucces.
Het komt erop neer dat scholen minder hard worden afgerekend op het studiesucces van
leerlingen die vanuit een lagere schoolsoort komen. De gedachte is dat leerlingen die van
een lagere schoolsoort komen (bijvoorbeeld een leerling met een vmbo-diploma die zijn
geluk op het havo beproeft) minder vaak succesvol zijn dan “gewone” leerlingen. Voor
een deel is zo’n correctiefactor natuurlijk een technische aangelegenheid, omdat het de
vertaling van data over het studiesucces van verschillende groepen leerlingen in regelgeving
vereist.Maar tegelijkertijd is het ook een politieke beslissing. Zonder correctiefactor zouden
havo-scholen wellicht meer hun best doen om vmbo’ers te laten slagen op het havo, door
ze bijvoorbeeld extra begeleiding te bieden, maar dat is kennelijk geen reden geweest om
af te zien van de correctiefactor. Gelet op deze beleidsmatige component is er geen aanlei-
ding om deze regels alleen op voordracht van de inspectie te kunnen vaststellen. Op zijn
minst moet de minister daar ook zelfstandig toe bevoegd zijn.
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6.6.4 Uitvoering

Enkele beschreven uitvoerende taken hebben betrekking op specifieke leerlingen en vereisen
deskundigheid voor de uitoefening daarvan. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden
van de vraag of voor een bepaalde leerling, wegens diens lichamelijke kenmerken, mag
worden afgeweken van regels omtrent onderwijstijd, of over de toelaatbaarheid van leer-
lingen tot het speciaal onderwijs of tot het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Dat de inspectie dat soort taken uitoefent, kan goedworden verdedigd. Zij beschikt immers
over pedagogische en onderwijskundige deskundigheid en is bovendien (relatief) vaak “op
de werkvloer” aanwezig.

Desalniettemin is er bij dit soort afwijkingsbevoegdheden het risico op belangenver-
strengeling. Bij het nemen van een besluit over een mogelijke afwijking, zal de inspectie
zich immers moeten afvragen welke consequenties het heeft als het die afwijking niet toe-
staat. Wat voor vervelende gevolgen heeft dat voor de school? Moet er dan wellicht een
overtreding opgetekend worden? Het risico is dus dat de inspectie zich, als gevolg van de
uitoefening van deze taken, te zeer de belangen van de instelling zal aantrekken. Dat is
met name een probleem voor taken waarbij die belangen een prominentere rol behoren
te spelen omdat – anders dan de in de vorige alinea besproken kwesties met betrekking
tot de toelaatbaarheid van individuele leerlingen – een deskundig oordeel inminderemate
doorslaggevend is voor het te nemen besluit.

Dergelijke bevoegdheden zouden beter door de minister kunnen worden uitgeoefend.
Met name valt in dat verband te denken aan de bevoegdheden om te mogen afwijken van
de bevoegdheidseisen voor leraren, om temogen afwijken van de regels omtrentminimum-
leerresultaten, en omde bevoegdheid omhet opnieuw afnemen van een examen te bevelen.

Ten aanzien van de laatstgenoemde bevoegdheid geldt bovendien dat deze veel weg
heeft van een sanctie, omdat wegens “onregelmatigheden” een verplichting (het opnieuw
afnemen van een examen) kan worden opgelegd. Voor sancties werd hierboven (en in
hoofdstuk 5) al aangegeven dat de oplegging daarvan een sterke beleidsmatige component
kent en derhalve onder politieke verantwoordelijkheid moet worden uitgeoefend.

6.7 Conclusie

In § 6.2 beschreven hoe de inspectie is vormgegeven. Zij is een gedeconcentreerd
bestuursorgaan, dat ressorteert onder deminister. In formeel opzicht is zij slechts onafhan-
kelijk voor zover zij oordelen velt en bevindingen doet. In materieel opzicht is zij echter
ook ten aanzien van de andere taken die zij uitoefent tot op zekere hoogte onafhankelijk.

De inspectie vervult vele taken. Het gaat om controle, stimulering, financieel toezicht,
rapportage, sturing, beleidsvorming en uitvoering (§ 6.3 en § 6.4). Behalve voor zover deze
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taken het vellen van oordelen of het doen van bevindingen betreffen, voert de inspectie
deze in ondergeschiktheid aan de minister uit. Sancties worden bijvoorbeeld in mandaat
opgelegd, en voor zover de taken aan haar zijn geattribueerd, geldt nog steeds dat de
inspectie een dienstonderdeel is van het ministerie. Ten aanzien van de beleidsvormende
taken geldt bovendien dat de inspectie die taak niet volledig zelf uitoefent, maar dat er ook
een formele rol is toebedacht aan andere organen. Zo behoeven de jaarwerkplannen
goedkeuring van de minister. Hoewel de inspectie deze taken dus formeel niet zelfstandig
uitoefent, heeft de inspectie wel veel materiële invloed, omdat zij steeds het initiatief heeft
bij het nemen van deze besluiten en de minister zich in beginsel niet met de inspectie
behoort te bemoeien.Dat leidt tot zorgen omtrentmachtsconcentratie en de democratische
legitimatie van genoemde taakuitoefening.

In hoofdstuk 5 is aangegevenwat de betekenis is van de beginselen omtrentmachtsver-
deling en democratie, voor zover het betreft de taakopdracht van (verzelfstandigde) toe-
zichthouders. Er is gekomen tot een traditionele opvatting over deze beginselen. Slechts
indien overtuigend kanworden aangetoonddat het opdragen van andere taken dan toezicht
(in enge zin) aan een verzelfstandigde toezichthouder noodzakelijk is, kan daartoeworden
overgegaan. Die noodzaak kan bestaan indien politieke invloed in de weg staat aan een
effectieve uitoefening van genoemde taken (output oriented legitimiteit).

In § 6.6 is onderzocht of daarvan sprake is. Vastgesteld is dat de oplegging van sancties,
delen van de beleidsvormende taak, en een aantal uitvoerende taken naar de minister
verplaatst moeten worden. Aangezien het hier gaat om taken waarvoor weliswaar deskun-
dige input relevant is, maar waarin ook een politieke component is vervat, past het niet
om deze taken bij de inspectie te beleggen. Vanwege de aanwezige politieke component
is deskundigheid daarvoor onvoldoende rechtvaardiging en ook anderszins is niet gebleken
van verhoogde output oriented legitimiteit die anderszins niet of zeer moeilijk te bereiken
is. Sterker nog, die output oriented legitimiteit kan zelfs afnemen, door de taken met
betrekking tot sancties, uitvoering en de stimulerende taak aan de inspectie op te dragen.
Betoogd is immers dat deze concentratie van taken het risico op belangenverstrengeling
verhoogt, waardoor de controlerende taakmogelijk niet optimaal kanworden uitgeoefend.

Wat de stimulerende taak betreft, moet worden overwogen die taak te privatiseren,
aangezien daarmee het conflict tussen stimulering en controle kan worden opgelost. Wel
geldt daarbij de aantekening dat onderzocht moet worden of de stimuleringstaak in dat
geval nog effectief kan worden uitgeoefend. Voorstelbaar is dat de deskundigheid waar de
inspectie over beschikt, niet eenvoudig kan worden overgebracht naar een andere rechts-
persoon of elders kan worden gevonden.

De verplaatsing van (delen van) de taken met betrekking tot sancties, beleidsvorming
en uitvoering naar de minister heeft nog een aantal voordelen, naast het gegeven dat
daarmee beter wordt voldaan aan de beginselen van democratie en machtsverdeling. In
de eerste plaats levert zij duidelijkheid op. Met name de beleidsvormende taak kenmerkt
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zich door vaagheid. De wetgever plaatst de taak immers in eerste instantie op afstand van
de minister (en dus het parlement) maar haalt tegelijkertijd de teugels aan. Dat leidt tot
een vertroebeling van verantwoordelijkheden.254 In de tweede plaats zorgt de door mij
voorgestelde taakverdeling ervoor dat de inspectie zich beter kan toeleggen op haar tech-
nische expertise. Zij hoeft geen politieke beslissingen meer te nemen, maar kan zich in
haar adviezen aandeminister beperken tot opmerkingendie volledig ophaar deskundigheid
zijn gebaseerd. De vage grens tussen politieke en deskundige oordelen wordt daardoor
– voor alle actoren – verscherpt.

Hoewel de voorstellen in § 6.6 op het oog tamelijk vergaand lijken, passen ze in de
ontwikkeling die is ingezet met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht.
Daarin is immers de controletaak van de inspectie centraal gesteld, en is gepoogd de invloed
van de politiek op de beleidsvormende taak te vergroten, door de onderzoekskaders te
laten vaststellen door de minister en een voorhangprocedure op de jaarwerkplannen van
toepassing te verklaren. Verder kan erop worden gewezen dat met deze taakverplaatsingen
beter wordt aangesloten bij de politieke verantwoordelijkheid die de minister – formeel –
wel draagt, maar materieel gezien niet volledig kan waarmaken.

Zouden deze taakverplaatsingen niet plaatsvinden, dan is er wellicht een andere
oplossing mogelijk. Er kan voor worden gekozen om de in beginsel geldende materiële
onafhankelijkheid van de inspectie als uitgangspunt te verlaten. In dat geval zal de
inspectie ten aanzien van haar taken (anders dan het geven van oordelen en bevindingen)
meer politieke invloed moeten toestaan. Uit het oogpunt van een heldere taak- en verant-
woordelijkheidsverdeling heeft het echter mijn voorkeur om de genoemde taken over te
brengen naar de minister.

Als niet wordt gekozen voor een van deze oplossingen, doet de wetgever er goed aan daar
expliciet een visie aan ten grondslag te leggen. Er zijn twee opties. Ten eerste kan de wet-
gever de (doormij aangehangen) klassieke visie op democratie enmachtsverdeling afwijzen,
en expliciet voor eenmeermoderne, rekkelijke opvatting daaromtrent kiezen. Een dergelijke
keuze is mijns inziens niet overtuigend te onderbouwen (zie hoofdstuk 5), maar in ieder
geval zou op die basis het huidige systeem van de Wot wel beter in te passen zijn. Ten
tweede kan de wetgever pogen om binnen de traditionele opvatting te blijven, maar daar-
binnen moeten proberen aan te tonen waarom de taken van de inspectie van zodanige
aard zijn, dat politieke invloed onnodig of ongewenst is, zodat daarvoor (in materieel
opzicht) een beperktere politieke verantwoordelijkheid nodig is. Ook dat lijktmij een lastige
opgave (zie § 6.6).

254 Verheij en Verhey beschouwen dergelijke hybride constructies dan ook onwenselijk. Verheij & Verhey
2005, p. 199.
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Naast bovenstaande constitutionele kritiek, bevatte het hoofdstuk ook kritiek van een
andere orde. Die kan in twee categorieën worden ingedeeld.

Ten eerste betreft het een aantal, voor de bescherming van de autonomie van de
instelling relevante punten, waarover de Wot ten onrechte zwijgt. Een opsomming:
– De bestuursgerichte aanpak komt in de wet onvoldoende tot uitdrukking.
– De wetgever zou duidelijker moeten verankeren wat precies de betekenis van het

schoolplan is voor de uitoefening van de taken van de inspectie. Daarbij moet ook
worden bepaald hoe ver de inspectie mag gaan bij de toetsing van de kwaliteitsvisie
van de instelling. Het ligt voor de hand te bepalen dat die toetsing uiterst marginaal
dient te zijn, zodat de autonomie van de instelling zoveelmogelijk intact wordt gelaten,
hetgeen ook de doelstelling van deWet doeltreffender regeling vanhet onderwijstoezicht
was. Zie in dit verband ook § 4.2.6.

– Het is verder van belang dat de mogelijkheid van het geven van gedifferentieerde
waarderingen in de Wot wordt vastgelegd. Dat past in het systeem van de onderwijs-
wetgeving (het oordeel “zeer zwak” is wel voorzien van een wettelijke basis) en maakt
bovendien een einde aan een discussie in de Kamer over de vraag of genoemde diffe-
rentiatie mogelijk is.

– Het verdient verder aanbeveling om in deWot duidelijk temakenwelke sturingsinstru-
menten de inspectie mag hanteren, bijvoorbeeld de herstelopdracht en het bestuursge-
sprek.

Ten tweede is een aantal wetstechnische problemen aan de orde gesteld. Hieronder volgt
een puntsgewijze opsomming.

Definitieproblemen
– De door de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht aangebrachte ver-

scherping van het onderscheid tussen de controlerende en stimulerende taak komt niet
goed tot uitdrukking in alle bepalingen van de Wot. In art. 8 lid 3 Wot moet beter
duidelijk worden gemaakt dat de onderwijsinspectie een zelfstandig bestuursorgaan is
voor zover het bevindingen én oordelen betreft, op instellings- en stelselniveau. De
tekst van genoemd artikellid is nu nog ambigu. Eenzelfde scherper onderscheid moet
worden gemaakt in art. 3 lid 1 onder d Wot (de omschrijving van de rapportagetaak).

– In art. 3 lid 1 onder d Wot kan de zinsnede met betrekking tot de “taken van de
instellingen” vervallen.

– De taakomschrijving met betrekking tot het financiële toezicht kan vervallen, nu zij al
wordt omvat door de controlerende taak.

– Het verdient aanbeveling om in hoofdstuk 3 van de Wot duidelijk te maken hoe het
financieel toezicht dient te worden uitgeoefend; de taakomschrijving zelf is daarvoor
niet de plaats.
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– Verder lijkt de omschrijving van de controlerende taak nu ook te zien op de leerplicht,
terwijl het toezicht daarop toekomt aan het college vanB&Wende leerplichtambtenaar.
Het verdient aanbeveling dit duidelijk te maken.

– Daarnaast wordt ten aanzien van de stimulerende taak in art. 3 Wot niet geëxpliciteerd
dat de stimulerende taak wordt uitgeoefend door middel van onderzoek. Dat ligt
uiteraard voor de hand, maar vanuit het oogpunt van volledigheid is het beter deze
taak als volgt te omschrijven: “het onderzoek doen naar en het bevorderen van (…) de
ontwikkeling etc. etc.”.

Overbodige bepalingen
– Art. 4 lid 1 en lid 2 Wot kunnen worden geschrapt (taakuitoefening met inachtneming

van de vrijheid van onderwijs respectievelijk proportionele taakuitoefening). Hun
inhoud vloeit al voort uit de Grondwet en de Awb. Indien art. 4 lid 2 Wot niet wordt
geschrapt, moet daarin “het toezicht” worden vervangen door “haar taken”.

– Ook art. 15 lid 1 is grotendeels overbodig, nu de bevoegdheid tot het doen van een
“specifiek onderzoek” al voortvloeit uit de Awb.

– Voorts hoeft in art. 11 lid 1Wot niet te worden bepaald dat de bevindingen en oordelen
aan de instelling worden bekendgemaakt, nu dat al volgt uit art. 20 en 21 Wot.

Onduidelijkheden
– Art. 11 lid 2Wot bepaalt opwelkewijze de inspectie haar onderzoek dient in te richten.

Daarmee lijkt het uit te sluiten dat de inspectie gebruik kan maken van ander bronma-
teriaal, tenzij kan worden aangenomen dat met deze bepaling niet is bedoeld af te doen
aan de onderzoeksbevoegdheden die de Awb biedt. Dat laatste zou expliciet duidelijk
moeten worden gemaakt.

– In art. 11 lid 3 Wot moet duidelijk worden gemaakt dat het nader onderzoek ook de
uitoefening van de stimulerende taak kan betreffen.

– Art. 11a en 11b Wot zijn bepalingen die grondige aandacht van de wetgever behoeven.
Daarin dient in ieder geval te worden verduidelijkt onder welke omstandigheden de
inspectie het overleg aan dient te gaan, en wanneer de inspectie kan overgaan tot het
van overeenkomstige toepassing verklaren van art. 11b lid 2 t/m 6 Wot. Wat dat laatste
betreft verdient het overigens aanbeveling om het van overeenkomstige toepassing
verklaren van wetsbepalingen niet aan de inspectie over te laten, maar dat direct uit de
wet te laten volgen, zeker nu het hier gaat om gewichtige bepalingen, die het opleggen
van bekostigingssancties mogelijk maken.

– Art. 11b lid 2 onder b Wot moet worden herzien, aangezien dat (tekstueel gezien) een
doublure is van art. 11b lid 2 onder a Wot. De wetgever dient ook helder aan te geven
wat in dit verband is bedoeld met de term “risicoanalyse”.
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Met dit hoofdstuk is het onderzoek naar het functioneren van de onderwijsinspectie in
constitutioneel perspectief ten einde. Aan de orde kwam reeds dat de inspectie een taak
heeft te vervullen in het kader van de oplegging van sancties. Deze vormen het sluitstuk
van de sturing van het onderwijs door de overheid en zullen als zelfstandig onderwerp
behandeld worden in het volgende hoofdstuk.
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7 Sancties

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk heeft tot onderwerp de sanctiebevoegdheden die in de onderwijswetgeving
worden toegekend, benaderd vanuit constitutioneel perspectief. Sancties vormen, na
regelstelling en toezicht, het sluitstuk van sturing van de onderwijskwaliteit (en van sturing
in het algemeen) door de overheid. Onder sancties wordt hier verstaan: “een door het
publiekrecht voorziene, belastende maatregel, opgelegd wegens overtreding van een
bestuursrechtelijk voorschrift”.1 Dit begrip is beperkter dan het begrip interventie2, waar-
onder ook informele handelingen worden verstaan (die kwamen in het vorige hoofdstuk
aan de orde; bijvoorbeeld het bestuursgesprek) of begunstigendemaatregelen die op verzoek
van een instelling worden getroffen, op grond van (bijvoorbeeld) art. 164a Wpo.

De in dit hoofdstuk aan de orde zijnde vraag is wat de constitutioneelrechtelijke
begrenzing van sancties ten aanzien van onderwijsinstellingen is, en daarmee ook welke
ruimte er is tot verbetering van het sanctiestelsel. Deze vraag beperkt zich tot het constitu-
tionele onderwijsrecht. Er zijn meer constitutionele, niet-onderwijsrechtelijke normen
relevant voor sancties (men denke aan art. 6 EVRM).3 Die blijven dus buiten beschouwing.

Wel aan de orde, in § 7.2, komen de volgende constitutionele normen.
Ingegaan wordt op de zorgplicht van de overheid voor het onderwijs, zoals neergelegd

in art. 23 lid 1 Grondwet en op het recht op onderwijs, zoals neergelegd in het rechtstreeks
werkende art. 2 EP EVRM. Andere verdragsrechtelijke bepalingen, die dit recht ook
beschermen, worden niet besproken. Daaraan komt namelijk geen rechtstreekse werking
toe, zodat deze voor deNederlandse praktijkminder relevant zijn.4 Uit genoemde bepalin-
gen volgt een verplichting voor de overheid om bepaalde normen aan het onderwijs te
stellen, die zij ook op effectieve wijze moet handhaven. Zodoende is sprake van een consti-
tutioneelrechtelijke ondergrens aan het sanctiestelsel: een dergelijk stelsel moet er zijn,
moet effectief zijn, en moet waar nodig worden toegepast. Genoemde aan het onderwijs
te stellen normen worden overigens niet uitgebreid besproken, aangezien sancties het
onderwerp van dit hoofdstuk zijn, en niet de normenwaarvan de nalevingwordt afgedwon-
gen door middel van die sancties.

1 Michiels, Blomberg & Jurgens 2016, p. 4.
2 Zoals gebezigd door Huisman 2013, Nolen 2017, p. 332.
3 Aan art. 6 EVRMgerelateerde kritiek is overigenswel te plaatsen bij de rechtsbescherming tegen onderwijs-

rechtelijke sancties. Die is in sommige gevallen beperkt tot één instantie. Rechtsbescherming in twee
instanties heeft de voorkeur. Zie De Boer e.a. 2013, p. 183-184.

4 Zoontjens 2019, p. 94.
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Er is ook een constitutionele bovengrens aan het sanctiestelsel. Uiteraard is er ten eerste
de onderwijsvrijheid. Een draconisch sanctiestelsel zouweinig heel laten van de onderwijs-
vrijheid. Het sanctiestelsel dient dus effectief te zijn, maar de wetgever moet de evenredig-
heid niet uit het oog verliezen. Verder volgen er nog enige grenzen uit het onderscheid
tussen deugdelijkheidseisen die aan het onderwijs worden gesteld op grond van art. 23 lid
2 Grondwet en die worden gesteld op grond van art. 23 lid 5 Grondwet. Deugdelijkheids-
eisen op grond van het vijfde lid zijn (voor het bijzonder onderwijs) bekostigingsvoorwaar-
den, die daarom slechts door middel van sancties ten aanzien van de bekostiging kunnen
worden afgedwongen. De eisen op grond van het tweede lid kunnen door andersoortige
sancties worden afgedwongen. Tevens volgt een begrenzing uit het eveneens in art. 23
Grondwet neergelegde legaliteitsbeginsel. Op voornoemde normen is voor een groot deel
al ingegaan in de hoofdstukken 2 en 3. Daarom kan de bespreking hiervan (relatief) kort
blijven.

In § 7.3 worden de onderwijsrechtelijke sancties beschreven en waar nodig van consti-
tutionele kritiek voorzien. Ook deze beschrijving zal niet zeer uitgebreid zijn. Dat is niet
nodig om de hier aan de orde zijnde vragen te beantwoorden en bovendien zijn in de lite-
ratuur al tamelijk uitgebreide beschrijvingen te vinden.5 Bij nieuwe ontwikkelingen zal
wel uitgebreiderworden stilgestaan. Een aantal van de beschreven sancties zijn niet specifiek
onderwijsrechtelijk van aard. Het gaat dan om algemene bestuursrechtelijke sancties, zoals
de bestuurlijke boete. De bevoegdheid tot oplegging daarvan wordt in de onderwijswetge-
ving toegekend, maar de (belangrijkste) regels over de toepassing van die sancties zijn te
vinden in de Awb. Die regels zullen ook niet (uitgebreid) worden beschreven aangezien
bestuursrechtelijke handboeken daar al in voldoende mate voorzien.6

In § 7.4 volgt de conclusie.

7.2 Constitutioneel kader voor sancties

7.2.1 Ondergrens: een effectief sanctiestelsel

Art. 23 lid 1 Grondwet bevat een sociaal grondrecht. Op de regering rust de aanhoudende
verplichting om zorg te dragen voor het onderwijs. Burgers kunnen, aangezien geen sprake
is van een klassiek grondrecht dat een recht aan de burger toekent, geen aanspraak maken

5 Zie met name Huisman 2013, Nolen 2017, p. 332 e.v. alsook het zeer nuttige overzicht op p. 615 e.v.,
Zoontjens 2019, p. 529 e.v.

6 Zie vooral Michiels, Blomberg & Jurgens 2016.
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op naleving van deze verplichting. Daarom wordt wel gesteld dat de normatieve werking
van dit eerste lid zwak is.7

Art. 23 lid 1 Grondwet bepaalt niet concreet hoe ver deze zorgplicht reikt. Weliswaar
valt uit het vervolg van art. 23 Grondwet wel het een en ander af te leiden over de vormge-
ving van het stelsel – bijvoorbeeld dat er algemeen vormend openbaar onderwijs moet
zijn, dat het bijzonder algemeen vormend onderwijs naar gelijkemaatstaf wordt bekostigd,
dat er toezicht is – maar welke inhoudelijke eisen de overheid moet stellen, blijft in het
midden. Er is in zoverre dus veel vrijheid voor de wetgever om hieraan een eigen invulling
te geven.8 Hoewel dat niet veel houvast geeft, is in ieder geval wel duidelijk dat de overheid
de plicht heeft om een bepaalde basiskwaliteit van het onderwijs te garanderen. Aangezien
de zorgplicht zich niet beperkt tot het openbaar onderwijs (het woord openbaar is in 1917
geschrapt), geldt deze ook het bijzonder onderwijs.

Deze zorgplicht betekent ook dat de overheid bevoegdheden tot de oplegging van
effectieve sancties in het leven dient te roepen, teneinde de inhoudelijke eisen aan het
onderwijs af te kunnen dwingen.9 Zonder dergelijke handhavingsmiddelen is de zorgplicht
voor het onderwijs immers niet waar te maken. Een aanvullend argument hiervoor bevat
art. 23 lid 2 Grondwet, dat bepaalt dat er vrijheid van onderwijs is, behoudens (onder
meer) het toezicht, “een en ander bij de wet te regelen”. Deze beperkingsgrondslag is
imperatief geformuleerd. Er moet dus toezicht zijn. Aangezien het begrip “toezicht” in art.
23 Grondwet een ruimere betekenis heeft dan alleen “controle” en omdat toezicht zonder
sancties weinig betekenis heeft, moet hieronder ook sanctionering worden verstaan (zie
§ 2.5.1).

Welke sanctiebevoegdheden precies effectief zijn, valt in zijn algemeenheid moeilijk
te zeggen en is aan het inzicht van de wetgever overgelaten. Duidelijk is wel dat een in het
leven geroepen sanctiebevoegdheid moet aansluiten bij het gewicht van de overtreden
bepaling. Zo valt te billijken dat de bekostiging van een school wordt beëindigd indien
deze het oordeel “zeer zwak” heeft gekregen. Hoewel de norm van art. 23 lid 1 Grondwet,
voor zover deze het sanctiestelsel betreft, dus niet zeer concreet is, is dit wel een relevante
notie voor een constitutionele beschouwing over het onderwijsrechtelijk sanctiestelsel.

Uit art. 2 EP EVRM volgen positieve verplichtingen voor de staat.10 Deze betreffen het
recht op toegang tot het onderwijs (eerste volzin) en de eerbiediging van het recht op
schoolkeuze door de ouders (tweede volzin). Het recht op toegang houdt met name in dat

7 Zie onder meer Mentink & Vermeulen 2011, p. 44.
8 Onderwijsraad 2002, p. 21, Mentink & Vermeulen 2011, p. 43.
9 Vgl. Blomberg 2002, p. 113.
10 Zie uitgebreider:Onderwijsraad 2012, p. 80 e.v., Zoontjens 2019, p. 93 e.v. en, voorwat betreft de bescherming

van de vrijheid van stichting door art. 2 EP EVRM Philipsen 2017, p. 79 e.v.

287

7 Sancties



er (gelijke11) toegangmoet zijn tot het bestaande onderwijsstelsel.12 Er is dus geen verdrags-
rechtelijke verplichting om particuliere scholen te subsidiëren.13 Ook vloeit uit het recht
op toegang voort het recht om een officiële erkenning (bijvoorbeeld in de vorm van een
diploma) te krijgen na afronding van het onderwijs.14 De eerbiediging van het recht op
schoolkeuze van de ouders houdt in dat het door de overheid beschikbaar gestelde
onderwijs geen (kort gezegd) levensbeschouwelijke overtuiging aan leerlingen mag
opdringen. Hoewel het onmogelijk is voor het onderwijs om van levensbeschouwelijke
kwesties weg te blijven, dient het onderwijs wat dat betreft wel objectief, kritisch en plura-
listisch te zijn.15

Overigens is de hoeveelheid positieve verplichtingen, volgend uit art. 2 EP EVRM,
beperkt. Zo hebben staten beleidsvrijheid ten aanzien van de opzet en planning van het
curriculum (waarbij wel eerbied moet worden betracht voor de levensbeschouwelijke
overtuigingen van ouders) en voor de middelen die de staat voor het onderwijs ter
beschikking stelt.16 Voor zover art. 2 EP EVRM verplicht tot het in het leven roepen van
een effectief sanctiestelsel (zie hierna), is de relevantie van deze verplichting voor de
(rechtswetenschappelijke) constitutionele toets van het sanctiestelsel nagenoeg afwezig.
Immers, art. 23 lid 1 Grondwet bestrijkt het onderwijs in de breedste zin van het woord.
De uit deze bepaling voortvloeiende verplichting om een effectief sanctiestelsel in het leven
te roepen heeft daarom ook betrekking op de onderwerpen die door art. 2 EP EVRM
worden bestreken. Aan art. 2 EP EVRM zal daarom in de volgende paragrafen niet afzon-
derlijk aandacht worden besteed. Met het voorgaande beoog ik overigens niet af te doen
aan de relevantie van art. 2 EP EVRM voor de rechtspraktijk, nu dit een rechtstreeks wer-
kende bepaling is. De rechter kan formele en lagere) wetgeving daaraan toetsen. Dat kan
bij art. 23 lid 1 Grondwet niet (nog los van het toetsingsverbod betreft het geen klassiek
grondrecht).

Er is desalniettemin reden om de bespreking van art. 2 EP EVRM nog even voort te
zetten.Het EHRMheeft namelijk een doctrine ontwikkeld, op basis waarvan de verplichting
om een effectief sanctiestelsel in te richten kan worden afgeleid uit de in het EVRM (en
zijn protocollen) neergelegde mensenrechten. Dezelfde redenering gaat op voor art. 23 lid
1 Grondwet. Navolgende bespreking zet derhalve het betoog dat de Grondwet verplicht
tot de inrichting van een effectief sanctiestelsel, kracht bij.

11 Zie art. 14 EVRM en bijvoorbeeld EHRM 5 juni 2008, nr. 32526/05 (Sampanis e.a. t. Griekenland).
12 EHRM 23 juli 1968, Publ. ECHR, Series A, vol. 6 (Belgische Taalzaak).
13 Zoontjens 2019, p. 99.
14 EHRM 23 juli 1968, Publ. ECHR, Series A, vol. 6 (Belgische Taalzaak).
15 Zie onder meer EHRM 29 juni 2007, nr. 15472/02 (Folgerø). Zie over de verhouding van deze verplichting

tot de Nederlandse situatie ook Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 VIII, nr. 186.
16 Zoontjens 2019, p. 93-94.
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Voor zover uit het recht op onderwijs door de overheid aan onderwijsinstellingen op
te leggen verplichtingen voortvloeien, moeten deze, waar nodig, ook op effectieve wijze
(kunnen) worden afgedwongen. In zoverre dient er dus een effectief sanctiestelsel te zijn.
Het EHRM heeft dit nooit uitdrukkelijk aangenomen in uitspraken over art. 2 EP EVRM,
maar dit kan wel worden afgeleid uit andere jurisprudentie. Het EHRM overweegt regel-
matig dat het EVRM moet worden geïnterpreteerd en toegepast op een wijze die zorgt
voor een praktische en effectieve uitoefening van de daarin vervatte rechten, bijvoorbeeld
in de onderwijszaak Leyla Sahin t. Turkije: “However, it is of crucial importance that the
Convention is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and
effective, not theoretical and illusory.”17

Vaak wordt deze overweging ten grondslag gelegd aan een rekkelijke interpretatie van
de verdragsrechten18, maar zij heeft ook betrekking op de handhaving van die rechten. In
het arrestMorenoGomez overwoog het EHRM, in het kader van art. 8 EVRM: “Regulations
to protect guaranteed rights serve little purpose if they are not duly enforced and the Court
must reiterate that the Convention is intended to protect effective rights, not illusory ones.
The facts show that the applicant suffered a serious infringement of her right to respect
for her home as a result of the authorities’ failure to take action to deal with the night-time
disturbances” [mijn cursivering, JADB].19 Ten aanzien van art. 4 EVRM is aangenomen
dat strafrechtelijke handhaving geboden is: “The Court considers that the spectrum of
safeguards set out in national legislation must be adequate to ensure the practical and
effective protection of the rights of victims or potential victims of trafficking. Accordingly,
in addition to criminal lawmeasures to punish traffickers, Article 4 requiresmember States
to put in place adequate measures regulating businesses often used as a cover for human
trafficking.”20

Dergelijke uitsprakenmogen geen verrassing zijn.Wantwat zijnmensenrechtenwaard
als verdragsstaten zich niet inzetten voor de daadwerkelijke, praktische bescherming
daarvan? Het ligt daarom voor de hand dat, voor zover art. 2 EP EVRM positieve verplich-
tingen aan de staat oplegt, uit deze bepaling ook de verplichting volgt om een effectief
sanctiestelsel in het leven te roepen, al heeft het EHRM dat nog nooit expliciet overwogen.

Als gezegd: deze redenering gaat ook op voor art. 23 Grondwet. De zorg voor het
onderwijs houdt ook in dat er een effectief sanctiestelsel moet zijn ingericht.

17 EHRM 10 november 2005, nr. 44774/98 (Leyla Sahin t. Turkije).
18 Senden 2011, p. 76.
19 EHRM 16 november 2004, nr. 4143/02 (Moreno Gomez t. Spanje).
20 EHRM 7 januari 2010, nr. 25965/04 (Rantsev t. Cyprus en Rusland).
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7.2.2 Bovengrenzen: onderwijsvrijheid, beperkingsgrondslagen en legaliteit

Opde onderwijsvrijheid, de beperkingssystematiek en het legaliteitsbeginsel is al uitvoerig
ingegaan in de hoofdstukken 2 en 3. Deze onderwerpen worden hieronder dan ook kort
besproken, voor zover relevant voor sancties.

Wat de onderwijsvrijheid betreft kan worden opgemerkt dat in het leven te roepen
sanctiebevoegdheden geen onevenredige inbreuk op de onderwijsvrijheid mogen maken.
Of daarvan sprake is, zal afhankelijk zijn van een afweging tussen enerzijds het gewicht
van de overtreden bepaling, en anderzijds de aard (reparatoir of punitief) en de zwaarte
van de sanctie. De sanctie van beëindiging van de bekostiging kanweer als illustratie dienen:
die zware sanctie kan niet bij iedere overtreding worden opgelegd, maar slechts wanneer
de school het oordeel “zeer zwak” krijgt. Die overtreding is zodanig ernstig, dat een zware
sanctie op haar plaats is. Overigens moet ook de toepassing van de sanctie in een concreet
geval evenredig zijn, maar dat laat onverlet dat de wetgever een onaanvaardbare inbreuk
op de onderwijsvrijheid kan maken wanneer hij voor kleine overtredingen zware sanctie-
bevoegdheden in het leven roept.21 Het middel moet passen bij de kwaal. Zie over het
evenredigheidsbeginsel in relatie tot de onderwijsvrijheid nader § 2.6, waarin is betoogd
dat het evenredigheidsbeginsel slechts in beperktemate iets voorschrijft, omdat de afweging
van verschillende belangen een subjectief oordeel vergt.

Over de verschillende beperkingsgrondslagen is in § 2.4 het nodige opgemerkt. Deze
vallen uiteen in twee groepen: de algemene deugdelijkheidseisen (art. 23 lid 2 Grondwet),
die voor al het onderwijs gelden, en de speciale deugdelijkheidseisen (art. 23 lid 5 Grond-
wet), die slechts voor het bekostigde onderwijs gelden. Dit onderscheid is relevant voor
het sanctiestelsel. De op grond van het tweede lid gegeven beperkingen van de onderwijs-
vrijheid gelden voor al het onderwijs, ook het niet-bekostigde. Zij zijn dus niet vormgegeven
als bekostigingsvoorwaarden. Dat is anders voor beperkingen op grond van het vijfde lid.
Aangenomen wordt dat er geen onderscheid is tussen de begrippen “eisen van deugdelijk-
heid” (uit het vijfde lid) en het begrip “voorwaarden voor bekostiging” van art. 23 lid 7
Grondwet.22 De beperkingen op grond van het vijfde lid zijn dus bekostigingsvoorwaarden,
hetgeen meebrengt dat een onderwijsinstelling zich aan deze eisen kan onttrekken door
uit het bekostigde stelsel te stappen en dat deze slechts doormiddel van bekostigingssancties
kunnen worden afgedwongen. De algemene deugdelijkheidseisen kunnen ook worden
afgedwongen door andere sancties, waaronder punitieve, al zijn die een zeldzaamheid in
het onderwijsrecht. Overigens zijn sommige aan het onderwijs te stellen eisen zowel

21 Vgl.Kamerstukken II 2015-2016, 34 412, nr. 4, p. 6 (advies Raad van Statewet bescherming namen en graden):
“Ten slotte zal de proportionaliteit, anders dan de toelichting stelt, niet alleen gewaarborgd moeten zijn bij
de door de Inspectie in concrete gevallen opgelegde boetes, maar ook door het wettelijke boetemaximum.
Dat is immers mede de functie van de wettelijke regeling van boetemaxima.”

22 Zie onder meer Mentink 1989, Mentink & Vermeulen 2011, p. 97, Philipsen 2017, p. 57.
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gebaseerd op het tweede lid, als op het vijfde lid. Zo geldt bijvoorbeeld de burgerschapsop-
dracht zowel voor het bekostigde, als het niet-bekostigde onderwijs.23 Binnen deze kaders
heeft de wetgever geen volledige vrijheid bij het maken van een keuze voor een bepaalde
sanctie, vanwege de hierboven beschreven begrenzing door de onderwijsvrijheid.

Het legaliteitsbeginsel vormde het onderwerp van hoofdstuk 3. Beperkingen van de
onderwijsvrijheid moeten op de wet zijn gebaseerd. Dit geldt ook voor sancties in het
onderwijsrecht.24 Het primaat van de wet geldt ook voor sancties. De Aanwijzingen voor
de regelgeving bepalen dan ook dat sanctiebevoegdheden zoveel mogelijk in de wet zijn
neergelegd.25

Het legaliteitsbeginsel is nog op een andere manier relevant voor sancties. Een sanctie
mag slechts worden opgelegd voor zover sprake is van een overtreding van een wettelijke
bepaling. De overheid mag niet trachten om bepaald handelen af te dwingen door middel
van een sanctie, als geen sprake is van een schending van een bij (of krachtens) de wet
bepaalde verplichting. In het kader van zijn advies over de aanwijzingsbevoegdheid, zag
de Raad van State zich genoodzaakt daarop te wijzen, vanwege het wat onbepaalde karakter
van de aanwijzing: “De Raad merkt op dat noch in het wetsvoorstel, noch in de toelichting
wordt ingegaan op de mogelijke inhoud en reikwijdte van de voorgestelde aanwijzing. Hij
wijst erop dat deze aanwijzingen niet de wettelijke voorschriften en deugdelijkheidseisen
te buiten mogen gaan, teneinde niet in strijd te komen met de vrijheid van richting en
inrichting, als bedoeld in artikel 23, vijfde en zesde lid, van de Grondwet.”26 Later heeft de
Raad van State dit nog eens herhaald, met betrekking tot een wetsvoorstel dat de aanwij-
zingsbevoegdheid ook inzetbaarwildemaken ingeval van handelen in strijdmet de kenne-
lijke geest van de wet: “De Afdeling merkt op dat aan de minister geen handhavingsbe-
voegdheid toekomt indien niet vaststaat dat een bekostigingsvoorwaarde niet wordt
nageleefd. Een instelling die zich aan de wet houdt, mag niet worden geconfronteerd met
welke vorm van ingrijpen dan ook. Preventief ingrijpen is dus niet mogelijk.”27

7.3 Sancties en hun verhouding tot het constitutionele kader

In deze paragraaf worden de in de onderwijswetgeving toegekende sanctiebevoegdheden
besproken. In § 7.3.1 komen aan de orde de sancties ter handhaving van de algemene
deugdelijkheidseisen. In § 7.3.2 worden de sancties in het kader van de speciale deugdelijk-

23 Zie art. 8 lid 3 Wpo jo. art. art. 1a1 lid 1 onder a Lpw 1969. Vgl., voor wat betreft het hoger onderwijs, Louw
2011, p. 67 en 176.

24 Zie ook art. 5:4 Awb.
25 Ar 2.21. Zie ook Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 48.
26 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 4, p. 11.
27 Kamerstukken II 2012-2013, 33 472, nr. 4, p. 18. Zie ook Nolen 2017, p. 339.
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heidseisen besproken. Aan het slot van iedere paragraaf worden de sancties belicht vanuit
het perspectief van de hierboven besproken ondergrens (effectief sanctiestelsel) en
bovengrenzen (vrijheid van onderwijs, beperkingsgrondslagen, legaliteit).

7.3.1 Sancties ter handhaving van de algemene deugdelijkheidseisen

7.3.1.1 Ontnemen recht om leerplichtig onderwijs aan te bieden
De leerplicht28 kan alleen worden vervuld op scholen in de zin van art. 1 lid 1 onder b Lpw
1969. Dit artikelonderdeel onderscheidt vier soorten scholen, die ieder in een eigen
subonderdeel zijn opgenomen. In de wandelgangen worden deze scholen ook wel (kort-
heidshalve) aangeduidmet het betreffende subonderdeel. Het gaat omde volgende soorten
scholen:
– b1-scholen: bekostigde scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet

onderwijs en speciaal onderwijs;
– b2-scholen: scholen voor voortgezet onderwijs die door middel van een aanwijzing op

grond van art. 56 Wvo het recht hebben gekregen om diploma’s te verstrekken;
– b3-scholen: andere scholen, diewat betreft de bevoegdheden van leraren overeenkomen

met bekostigde scholen en die voldoen aan de in art. 1a1 opgenomen eisen Lpw 1969;
– b4-scholen: krachtens art. 1a Lpw 1969 aangewezen scholen.Het gaat om internationale

en buitenlandse scholen op grond van de Regeling aanwijzing internationale en buiten-
landse scholen. Het idee daarvan is dat die scholen onder toezicht staan van onderwijs-
inspecties uit andere landen.29 Zij staan met een been buiten het nationale onderwijs-
stelsel. Om die reden blijven zij hierna buiten beschouwing.

Een school die geen bekostiging krijgt, en – wat betreft het voortgezet onderwijs – niet
voldoet aan de eisen om diploma’s te mogen geven – kan alsnog leerplichtig onderwijs
verzorgen. De absolute bodem daarvoor wordt gevormd door de eisen voor de bevoegd-
heden van leraren en de eisen van art. 1a1 Lpw 1969. Laatstgenoemde eisen zijn met name:
algemene eisen uit titel I van deWpoofWvo (bijvoorbeeld de zorgplicht voor de veiligheid),
regels omtrent de uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs (bijvoorbeeld bur-
gerschap), de kerndoelen en de zorgplicht voor de kwaliteit van het onderwijs.

28 Zie ook Zoontjens 2019, p. 185-186. Zie over de handhaving van de leerplicht: Bierkens 2015 en de verwij-
zingen aldaar.

29 Art. 4 Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen.
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De onderwijsinspectie bepaalt bij besluit30 of een “onderwijsvoorziening” een b3-school
is.31 Die status kan een b3-school ook weer verliezen. De minister kan daartoe besluiten,
nadat de onderwijsinspectie aan hem, heeft gemeld dat de school niet aan bepaaldewettelijke
voorschriften voldoet.32 Het college van burgemeester en wethouders, aan wie de handha-
ving van de Lpw 1969 is opgedragen, volgt dit besluit. Dat betekent dat leerlingen die de
betreffende school blijven bezoeken, niet aan de leerplicht kunnen voldoen en dat de ver-
antwoordelijken voor de naleving van de leerplicht (ouders en de leerling zelf, vanaf zijn
twaalfde) zich blootstellen aan strafrechtelijke vervolging en bestraffing.33 Op grond van
art. 2 Lpw 1969 geldt immers dat slechts aan de leerplicht kanworden voldaan als de jongere
als leerling van een school [in de zin van de Lpw 1969] staat ingeschreven en deze school
[in de zin van de Lpw 1969] na inschrijving geregeld bezoekt. Het verlies van de status
school luidt dus het einde van die onderwijsvoorziening in. Zonder leerlingen kan van
onderwijs immers geen sprake zijn.

7.3.1.2 Ontnemenrecht afnemenexamens,diplomaverstrekkingengraadverlening
Bekostigde scholen voor voortgezet onderwijs hebben, op grond van art. 29 lid 3 Wvo, de
bevoegdheid om diploma’s uit te reiken aan leerlingen die met goed gevolg eindexamen
hebben afgelegd. Ook niet-bekostigde scholen kunnen die bevoegdheid toegekend krijgen,
door middel van een aanwijzing door de minister. Daarmee verkrijgen ze meteen ook de
status van b2-school (zie hierboven).

De aanwijzing geschiedt door de minister, op aanvraag van het schoolbestuur.34 Bij de
aanvraag moet een aantal stukken worden overgelegd: het schoolplan, bewijsstukken
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen voor leraren en de statuten
en het reglement van de rechtspersoon die de school in stand houdt.

Eenmaal aangewezen, is een aantal deugdelijkheidseisen op de school van toepassing.
Art. 56 en art. 58 Wvo bepalen welke. Het gaat om beduidend meer eisen dan die voor
b3-scholen gelden. Het betreft onder meer eisen aan bevoegdheid en bekwaamheid van
docenten, onderwijstijd, het schoolplan en de minimumleerresultaten. Ook het Eindexa-
menbesluit VO is uiteraard van toepassing.

Art. 59 bepaalt wanneer de aanwijzing – en daarmee de bevoegdheid tot het uitreiken
van diploma’s – kan worden ingetrokken. Dat kan indien, kort gezegd, niet wordt voldaan

30 Art. 1a1 Lpw 1969 bepaalt inmiddels (wet van 22 februari 2017, Stb 2017, 80) expliciet dat sprake is van
een besluit, en spreekt niet langer over een advies van de onderwijsinspectie (dat ook als besluit werd
gekwalificeerd: ABRvS 20 juli 2011, AB 2012, 23, m. nt. C.W. Noorlander).

31 Art. 1a1 lid 3 Lpw 1969 en art. 11 lid 7 Wot.
32 Art. 1a1 lid 3 Lpw 1969 jo art. 14 Lpw 1969.
33 Art. 26 Lpw 1969.
34 Art. 57 Wvo.

293

7 Sancties



aan de eisen, genoemd in35 art. 56 of 58 Wvo, wanneer de school art. 5:20 Awb overtreedt
(dus weigert mee te werken aan het toezicht) of “indien van misbruik van de verleende
aanwijzing is gebleken”.

Op grond van art. 29 lid 1a en lid 1b Wvo, kan het bekostigde en het niet-bekostigde
onderwijs het recht worden ontnomen om eindexamens af te nemen voor de duur van
twee schooljaren.36 Van deze bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt indien het verschil
tussen het resultaat van de schoolexamens en de centrale examens gedurende drie jaar
meer dan een half punt bedraagt en de school er niet in is geslaagd gebruik te maken van
de gelegenheid om dit verschil in nog eens drie jaar ongedaan te maken.

Ten aanzien van het middelbaar beroepsonderwijs en de educatie is een soortgelijke
regeling getroffen. Niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs of educatie kunnen
op grond van art. 1.4.1 respectievelijk 1.4.1aWeb op aanvraag de bevoegdheid omdiploma’s
te verstrekken door de minister toegekend krijgen. Wel moet dan worden voldaan aan een
aantal eisen aan onder meer de kwaliteitszorg, het onderwijs, de examens en de rechtsbe-
scherming van de studenten.

Ontneming van deze rechten is mogelijk indien de kwaliteit van de opleiding langer
dan een jaar onvoldoende is geweest.37 De bedoeling is om deze termijn te verkorten naar
3 maanden.38 Wat onvoldoende kwaliteit is, bepaalt de wet niet. Het Onderzoekskader
MBO 2017 maakt duidelijk dat bedoeld is: “zeer zwak” onderwijs. Dat oordeel wordt
gegeven indien de standaard studiesucces als onvoldoende wordt beoordeeld, én de stan-
daarden didactisch handelen of beroepspraktijkvorming als onvoldoende worden beoor-
deeld.39 De Wet actualisering deugdelijkheidseisen geeft een wettelijke basis voor deze
beoordelingsregel, in art. 6.1.4b Web, door daarin te bepalen wat zeer zwak onderwijs is.40

Deze wet vervangt de term “onvoldoende” ook door de term “zeer zwak”. Dit is te danken
aan het amendement Bisschop c.s., dat de wijziging als volgt toelicht: “Ondergetekenden
constateren dat over het toezicht op het didactisch handelen van het personeel veel discussie
is geweest en dat deze norm in ieder geval niet duidelijk in de wet is te vinden. Zij sluiten
daarom aan bij de wettelijke zorgplicht van het bevoegd gezag voor een goede organisatie
van het onderwijs en de examinering.”41

35 Art. 59 Wvo spreekt ten onrechte van “de voorschriften gegeven bij of krachtens” [mijn cursivering, JADB]
art. 56 en 58 Wvo.

36 Zie over deze materie (ook met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs)
ook Nolen 2017, p. 369-372 en Zoontjens 2019, p. 186-188.

37 Art. 6.2.2 en 6a.1.2 Web.
38 Zie het conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium https://

www.internetconsultatie.nl/uitbreidingbestuurlijkinstrumentarium.
39 Zie Onderzoekskader MBO 2017, par. 9.4.
40 Wet van 1 juli 2020, Stb. 2020, 235.
41 Kamerstukken II 2019-2020, 35 102, nr. 7.
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Ontneming is voorts mogelijk indien niet meer wordt voldaan aan de eisen die via art.
1.4.1 en art. 1.4.1aWeb van toepassing zijn, danwel, voor wat betreft het beroepsonderwijs,
niet wordt voldaan aan art. 5:20 Awb.

Ook voor het bekostigde onderwijs is de sanctie van ontneming van het recht om
diploma’s te verstrekkenmogelijk, op grond van art. 6.1.4Web, indien blijkt dat de kwaliteit
van opleiding langer dan een jaar onvoldoende is geweest, indien niet langer wordt voldaan
aan de eisen omtrent kwaliteitszorg, het onderwijs of de examens, dan wel indien niet
wordt voldaan aan zorgplichten omtrent onder meer het arbeidsmarktperspectief van de
studenten.

Voor al deze bevoegdheden geldt dat er pas gebruik van kan worden gemaakt nadat
een waarschuwing (met daarin een hersteltermijn) is gegeven. Zie art. 6.1.5, 6.2.3 en 6a.1.3
Web.

Indien niet wordt voldaan aan de landelijke standaarden voor de kwaliteit van de exa-
mens van de beroepsopleidingen, vastgesteld bij ministeriële regeling op grond van art.
7.4.4 Web, kan de minister het recht op examinering van bekostigde en niet-bekostigde
instellingen intrekken.42 Deze Regeling standaarden examenkwaliteitmbo 2017 bevat eisen
met betrekking tot de examencommissie, het exameninstrumentariumenhet examenproces.
Een vergelijkbare regeling geldt voor de educatie.43 Voordat de minister tot deze sanctie
kan overgaan, dient hij een waarschuwing te hebben gegeven.

Er zijn plannen om een bevoegdheid voor de minister in te voeren, waarmee hij het
recht op diplomering en het recht op examinering van een niet-bekostigde instelling tijdelijk
kan schorsen.44 Voorwaarden daarvoor zijn: dat het bevoegd gezagwat betreft het onderwijs
of de examinering tekortschiet in de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Web,
er daardoor ofmede daardoor een ernstig vermoeden bestaat dat niet aan alle voorwaarden
wordt voldaan om tot diplomering over te gaan of de kwaliteit van de examens in grote
mate niet voldoet aan de standaarden, bedoeld in (het al genoemde) art. 7.4.4 en de inzet
van andere bevoegdheden van deminister niet kanworden afgewacht. Deze voorgenomen
uitbreiding wordt als volgt toegelicht: “Reden dat er nu toch al wordt gekozen voor de
introductie van de mogelijkheid tot schorsing, is dat bij de niet-bekostigde instellingen in
het mbo zich de afgelopen jaren een aantal casussen hebben voorgedaan waarin er sprake
was van ernstige tekortkomingen, waarbij er onvoldoende instrumentarium was om in te
kunnen grijpen. Hierdoor konden ongewenste situaties langer voortduren dan gewenst.
Zo konden bepaalde niet-bekostigde instellingen doorgaanmet het uitreiken van diploma’s
terwijl studenten niet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen hiervan voldeden.”45

42 Art. 6.1.5b en art. 6.2.3b Web.
43 Zie art. 6a.1.4.
44 Zie art. 6.2.3c in de consultatieversie van het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumenta-

rium: https://www.internetconsultatie.nl/uitbreidingbestuurlijkinstrumentarium.
45 Zie p. 32 van het consultatiedocument.
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Niet-bekostigde46 instellingen voor hoger onderwijs kunnen, op aanvraag, door de
minister de bevoegdheid toegekend krijgen om graden voor de afsluiting van een bepaalde
opleiding te verlenen.47. De inspectie adviseert de minister over de continuïteit van de
rechtspersoon die de instelling in stand houdt en over de naleving van bij of krachtens de
Whw gegeven voorschriften, als bedoeld in art. 1.3 lid 5 1.12 lid 2 en lid 3 en 1.12a Whw.
Het betreft onder meer voorschriften over de ontplooiing van het maatschappelijk verant-
woordelijkheidsbesef van studenten, kwaliteitszorg en de registratie, het onderwijs en de
examens. Als niet (langer) aan deze eisen wordt voldaan, kan de minister de bevoegdheid
tot het verstrekken van graden intrekken, zo bepaalt art. 6.10Whw. Er geldt eenwaarschu-
wingsplicht.48

De bevoegdheid tot graadverlening kan ook vervallen, zo bepaalt art. 5.21 Whw, als
gevolg van het vervallen van de accreditatie, op grond van art. 5.17 Whw (weigering
accreditatie door het accreditatieorgaan), art. 5.19 Whw (intrekking door het accreditatie-
orgaan) of art. 5.20 Whw (tussentijdse intrekking door de minister). Dit geldt zowel het
bekostigde als het niet-bekostigde hoger onderwijs. Intrekking of weigering is, kort gezegd,
mogelijk indien niet (langer) wordt voldaan aan de aspecten van kwaliteit waaraan wordt
getoetst bij de beoordeling van een accreditatieaanvraag. Deze aspecten van kwaliteit
kwamen aan de orde in § 4.2.2. Intrekking door de minister vindt slechts plaats na advies
door het accreditatieorgaan op basis van onderzoek door een commissie van deskundigen.

7.3.1.3 Boetes
De Lpw 1969 legt, in art. 13a lid 2 en art. 14 lid 3 Lpw 1969, aan het hoofd van de school
dan wel instelling een aantal verplichtingen op met betrekking tot het verlenen van verlof
aan leerlingen, waarmee zij tijdelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht. In art. 18, 21 en 21a
Lpw 1969 zijn de hoofden verplicht tot het doen van bepaalde kennisgevingen, bijvoorbeeld
over verzuim. Op grond van art. 27 Lpw 1969 kan de minister bij overtreding van deze
voorschriften een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.000,- euro per overtreding
opleggen, met een maximum van € 100.000,- per schooljaar. Art. 27 onder c Lpw 1969
bepaalt daarbij dat deze boete ook mogelijk is indien het hoofd bij de uitvoering van deze
wet onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt.

Art. 11.2 lid 1 Web schrijft voor dat het anderen dan de instellingen die daartoe
gerechtigd zijn, verboden is onderwijs dan wel examinering te verzorgen, onder de naam
van een in het daartoe Centraal register opgenomen beroepsopleiding. Het tweede en
derde lid regelen dat dit een overtreding is, die wordt gestraft met een geldboete van de

46 Zoontjens 2019, p. 187 met verwijzing naar Kamerstukken II 2008-2009, 31 821, nr. 3, p. 4, 36 en 39.
47 Art. 6.9 Whw.
48 Art. 6.10 lid 4 Whw.
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eerste categorie. Waarom niet voor een bestuurlijke boete is gekozen, is niet toegelicht.49

In die tijd (eerste helft jaren negentig) was het opnemen van een bestuurlijke boetebevoegd-
heid in de wet echter nog lang niet zo gebruikelijk als tegenwoordig.

Art. 15.7 en 15.8 Whw geven de minister de bevoegdheid om een bestuurlijke boete
op te leggen indien een instelling ten onrechte de naam universiteit of hogeschool voert,
dan wel wanneer graden en titels worden verleend, zonder daartoe gerechtigd te zijn. De
maximale hoogte van de boete liegt er niet om: die is gemaximeerd op de zesde categorie
(€ 870.000,-) dan wel, indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming. De Raad
van State toonde zich dan ook zeer kritisch over dit wetsvoorstel. Hij gaf aan dat een der-
gelijk boetemaximum disproportioneel is en dat bij dergelijke hoge boetes bestraffing door
middel van het strafrechtmeer voor de hand liggen.50 De regering volhardde echter in haar
standpunt, en wees erop dat organisaties met hun overtredingen mogelijk een veelvoud
van een lager boetebedrag zouden kunnen verdienen en dat van een hoog boetemaximum
afschrikwekkende werking uitgaat. Vanuit de Tweede Kamer is nog de vraag gesteld
waarom een bestuurlijke boete het meest effectieve middel zou zijn. Ter beantwoording
van die vraag merkte de regering onder meer op: “Voor een reparatoire sanctie als “last
onder dwangsom” is niet gekozen, omdat dit geen effectief middel is om misleiding te
bestrijden. Met een reparatoire sanctie is het mogelijk dat een organisatie voor korte tijd
ophoudt met het overtreden van de normen, maar omdat de sanctie vervalt als het mislei-
dende gedrag wordt gestopt, kan de organisatie daarna weer terugvallen in zijn normover-
schrijdend gedrag.”51 Ook in de Eerste Kamer is discussie gevoerd over de proportionaliteit
van het maximumboetebedrag.52

7.3.1.4 Last onder dwangsom
Een witte raaf in de onderwijswetgeving is art. 5.21 lid 5 Whw.53 Bij een intrekking van de
accreditatie moet het instellingsbestuur daarvan binnen zes weken mededeling doen aan
de studenten. De minister kan een last onder dwangsom opleggen indien deze termijn
wordt overschreden. De dwangsom bedraagt € 500,- per dag, met een maximum van
€ 50.000,-. Nergens anders in de onderwijswetgeving vindt men de bevoegdheid tot
oplegging van een last onder dwangsom (of bestuursdwang). Wie echter verwacht verhef-
fende verhandelingen over dit instrument aan te treffen in de wetsgeschiedenis van art.
5.21 Whw, komt van een koude kermis thuis: “Bij de Wet versterking besturing is aan een
instelling de verplichting opgelegd het verlies van de accreditatie van een opleiding en de
gevolgen daarvan voor studenten binnen zes weken bekend te maken. Op het niet naleven

49 Kamerstukken II 1993-1994, 23 778, nr. 3, p. 138 en 144.
50 Kamerstukken II 2015-2016, 34 412, nr. 4, p. 6.
51 Kamerstukken II 2015-2016, 34 412, nr. 6, p. 32.
52 Kamerstukken I 2016-2017, 34 412, nr. C.
53 Voorheen art. 5a.12 lid 4 Whw.
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van deze verplichting door een instelling (zowel bekostigd als niet-bekostigd) werd een
bestuurlijke boete gesteld. Bedoeld was echter een last onder dwangsom.”54

7.3.1.5 Verhouding tot constitutioneel kader
Vanuit het perspectief van de verplichting om te zorgen voor een effectief sanctiestelsel,
is kritiek mogelijk. Wat direct opvalt bij voorgaande inventarisatie, is dat de sancties ter
handhaving van de algemene deugdelijkheidseisen over het algemeen zeer ingrijpend zijn.
Wanneer de hierboven beschreven rechten en bevoegdheden worden afgenomen, zal dat
doorgaans het einde van de school of opleiding betekenen. Dat betekent ook dat er niet
lichtvaardig mee mag worden omgesprongen. Men kan zich afvragen of het handhavings-
instrumentarium daarmee voldoende mogelijkheden biedt om passende maatregelen te
treffen ingeval van overtreding van de algemene deugdelijkheidseisen.

Het algemene bestuursrecht kent een beproefd instrumentarium waarmee tegen over-
tredingen kan worden opgetreden en herstel van de rechtmatige situatie kan worden
bewerkstelligd: de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Michiels en
Noorlander hebben eerder betoogd dat de last onder dwangsom een precisie-instrument
is dat in het onderwijs zijn toegevoegde waarde kan bewijzen.55

Dat betoog onderschrijf ik. Er is geen enkel bezwaar te bedenken tegen het creëren van
de bevoegdheid tot oplegging van deze sanctie bij overtreding van de algemene deugdelijk-
heidseisen. Als de wetgever daartoe zou overgaan, zou bij constatering van de overtreding
daartegen direct kunnenworden opgetreden, door in de last te bepalenwelke herstelmaat-
regelen worden genomen, binnen welke termijn en welke dwangsom wordt verbeurd als
de maatregelen niet tijdig zijn genomen.56 Daarmee kan ook tegen kleinere overtredingen
snel en effectief worden opgetreden, zonder dat gelijk een nucleaire optie, zoals het ontne-
men van het recht om leerplichtig onderwijs aan te bieden, van stal hoeft te worden gehaald.
In ernstige gevallen kunnen (en moeten) dergelijke ingrijpende sancties uiteraard wel
worden opgelegd.

Men kan zich nog afvragen of de last onder bestuursdwang een geschikte sanctie is om
toe te voegen aan het instrumentarium. Dat is niet het geval. Michiels en Noorlander
merken terecht op dat bestuursdwang feitelijk handelen door het bestuursorgaan inhoudt
en dat dat in het onderwijs moeilijk voorstelbaar is: de inspectie kan immers niet zelf voor
de klas gaan staan.57

Hoewel de hierboven beschreven sancties tot ontneming van bepaalde rechten, zoals
aangegeven, ingrijpend zijn, kan niet worden gezegd dat daarmee een disproportionele

54 Kamerstukken II 2012-2013, 33 472, nr. 15, p. 12.
55 Michiels & Noorlander 2013.
56 Art. 5:32a en 5:32b Awb.
57 Michiels & Noorlander 2013, p. 131-132.
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inbreuk op de vrijheid van onderwijs wordt gemaakt. Gezien de grote maatschappelijke
betekenis van diploma’s en getuigschriften58, moeten dergelijke sancties mogelijk zijn, om
de waarde van het diploma te beschermen en om leerlingen en studenten uiteindelijk te
beschermen tegen slecht (georganiseerd) onderwijs, dat hen wellicht wel een diploma
oplevert, maar hen onvoldoende voorbereidt op de verdere (onderwijs)carrière.

Wel is kritiekmogelijk op de evenredigheid van demaximale hoogte van de bestuurlijke
boete van art. 15.7 en 15.8 Whw. De daaruit volgende maximumboetebedragen zijn uit-
zonderlijk hoog. De belangrijkste argumenten van de regering – de boete moet afschrik-
wekkendmoet zijn enmet het onterecht verlenen van graden en dergelijke kan een veelvoud
van het boetebedrag worden verdiend – overtuigen niet. Voor de hand ligt dat afschrik-
wekkende werking ook uitgaat van een boete van de vijfde categorie (nog altijd € 87.000,-).
Dat het uitgeven van diploma’s zonder daartoe gerechtigd te zijn werkelijk zo lucratief is
als de regering beweert, blijkt bovendien nergens uit. Met de Raad van State kan daarom
worden gesteld dat het, als een dergelijk zware straf dan toch mogelijk moet zijn, voor de
hand had gelegen het strafrecht daarvoor in te zetten. Ik voeg daaraan toe dat het Wetboek
van Strafrecht voorziet in de mogelijkheid om wederrechtelijk verkregen voordeel te ont-
nemen.59

Vanuit het perspectief van het onderscheid tussen de beperkingsgrondslagen van het
tweede en vijfde lid van art. 23 Grondwet, kan het volgende worden opgemerkt. Aan het
recht om diploma’s en graden te verlenen, zijn veel deugdelijkheidseisen verbonden. In
het voortgezet onderwijs gelden bijvoorbeeld de eisen omtrent onderwijstijd, deminimum-
leerresultaten en de examens. Ten aanzien van het mbo gelden vrijwel alle eisen met
betrekking tot het onderwijs en de examens. Niet-bekostigde instellingen voor hoger
onderwijs moeten hun opleidingen laten accrediteren, zodat de normen uit de accredita-
tiekaders op hen van toepassing zijn. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen bekostigd
en niet-bekostigd (maar wel diploma-verstrekkend) onderwijs dus, voor wat betreft de
van toepassing zijnde deugdelijkheidseisen, niet zo groot te zijn. Dat is te verklaren door
het al eerder genoemde grotemaatschappelijke belang van diploma’s: dat vraagt nu eenmaal
veel overheidsbemoeienis.

Wel kan de vraag worden gesteld of art. 23 Grondwet voldoende duidelijk maakt dat
zulke beperkingen aan het niet-bekostigde, diploma-verstrekkende onderwijs mogen
worden gesteld. Behalve voor zover ze de bevoegdheid van de onderwijsgevenden betreffen,
zouden deze alle onder de beperkingsgrondslag “toezicht” moeten worden geschaard,
terwijl – zie hoofdstuk 2 – daarvan wordt aangenomen dat op die grondslag alleen basale
eisen aan het onderwijs mogen worden gesteld.

58 Zoontjens 2015a.
59 Art. 36e Sr.
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Wat het legaliteitsbeginsel betreft, is er reden voor kritiek op de ontneming van rechten
op grond van art. 6.2.2. en 6a.1.2 Web wegens “onvoldoende kwaliteit”. Deze inhoudelijke
norm ismin ofmeer verborgen in een bepalingwaarin de sanctiebevoegdheid is toegekend.
Het ware beter geweest een dergelijke deugdelijkheidseis in de wet op te nemen bij de
overige deugdelijkheidseisen. Fataal is dat niet, maar slordig is het wel.

Erger is dat totaal onduidelijk is wat de term “onvoldoende kwaliteit” betekent en dat
het kennelijk aan de inspectie wordt overgelaten om die norm uit te werken. Wie het in
hoofdstuk 3 beschreven toetsingskader naloopt, komt tot de onvermijdelijke conclusie dat
dit in strijd is met het primaat van de wet. Met name komt dat door de onbepaaldheid van
de norm (waardoor die een zeer groot bereik krijgt en de inspectie daardoor vrijheid krijgt
bij het bepalen van de inhoud van de norm) en de delegataris (de inspectie), die immers
op afstand van de politiek staat. Dat het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen
hierin verandering beoogt aan te brengen, moet dan ook worden toegejuicht.

7.3.2 Sancties ter handhaving van de speciale deugdelijkheidseisen

De speciale deugdelijkheidseisen zijn bekostigingsvoorwaarden, voor zover deze betrekking
hebben op het bijzonder onderwijs.60 Sancties om naleving van die voorwaarden af te
dwingen, hebben derhalve betrekking op (de omvang van) het recht op bekostiging.61

Hoewel bekostiging een subsidie is, en de Awb, met inbegrip van de daarin opgenomen
sanctiebevoegdheden met betrekking tot subsidies, daarop dus van toepassing is, is in het
onderwijsrecht een aantal aanvullende sancties mogelijk gemaakt.

De (gepercipieerde) noodzaak daartoe vloeit voort uit de bekostigingssystematiek.
Daarin wordt gewerkt met subsidievaststellingen voorafgaand aan de te subsidiëren activi-
teit, in plaats van met vaststellingen achteraf, hetgeen gebruikelijk is en hetgeen de Awb-
subsidietitel ook impliciet als uitgangspunt hanteert.62 De vaststelling is een formeel
moment, waarna er beperkte ruimte is om de subsidie te wijzigen ten nadele van de subsi-
dieontvanger. Om die ruimte te vergroten, zijn in de onderwijswetgeving aanvullende
sanctiesmogelijk gemaakt. Het stelsel van bekostigingssancties is daardoorwat onoverzich-
telijk, zeker voor hen die niet in het onderwijsrecht geschoold zijn.

Genoemde onoverzichtelijkheid kan worden weggenomen door de bekostigingssyste-
matiek meer op de Awb te enten, door te werken met subsidieverleningen voorafgaand

60 Ten aanzien van het openbaar onderwijs gelden deze eisen als algemeen verbindende voorschriften. Zie
ook De Boer e.a. 2013, p. 174.

61 Zie over deze bekostigingssancties ook: De Boer e.a. 2013, 167-173 en p. 175-181, Barkhuysen & Claessens
2014, p. 36-40, Nolen 2017, p. 336-369, Zoontjens 2019, p. 529-541.Nolen besteedt ook uitgebreid aandacht
aan de toepassing van deze instrumenten in de praktijk.

62 De Boer e.a. 2013, p. 169.
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aan de te subsidiëren activiteit, en met vaststellingen achteraf. Een dergelijk stelsel opent
namelijk de weg naar meer Awb-sanctiebevoegdheden. Bijvoorbeeld: het wijzigen van de
subsidieverlening63 of het vaststellen van de subsidie op een lager bedrag dan de verlening.64

De noodzaak voor allerlei aanvullende sanctiebevoegdheden zou daardoor komen te ver-
vallen. Dit betoog is al eerder, mede door mij, gevoerd en zij hier herhaald.65

Zolang een dergelijke wijziging van de bekostigingssystematiek nog niet is doorgevoerd
blijven de bijzondere bekostigingssancties bestaan. Deze worden hierna kort66 besproken.
Ingegaan wordt op de inhouding en opschorting, de gewijzigde vaststelling op grond van
art. 4:49 Awb, de correctie, en de beëindiging (waaronder het einde van de bekostiging
vanwege het eindigen van de accreditatie). De aanwijzing, die de minister aan een onder-
wijsinstelling kan geven, wordt als laatste besproken. Dat is zelf geen bekostigingssanctie,
maar het niet voldoen aan een aanwijzing kan wel tot een bekostigingssanctie leiden.

Afgesloten wordt met een tussenconclusie, waarin deze sancties worden beschouwd
in het licht van de in § 7.2 besproken ondergrens en bovengrenzen.

7.3.2.1 Inhouding en opschorting van de bekostiging
Alle sectorwetten kennen de inhouding en opschorting als bekostigingssanctie.67 Uiteraard
kan dit instrument slechts worden ingezet als sprake is van een overtreding van een
deugdelijkheidseis. Ookwanneer onvoldoendewordtmeegewerkt aan het toezicht (en art.
5:20 Awb dus wordt overtreden) of wanneer niet wordt voldaan aan een aanwijzing (zie
§ 7.3.2.5) kunnen deze sancties worden opgelegd. Met een inhouding vervalt het recht op
het in de inhoudingsbeschikking bepaalde deel van de bekostiging. Bij een opschorting
wordt (een deel van) de bekostiging niet uitbetaald, totdat de overtreding is beëindigd.

Alle sectorwetten bepalen dat het recht op bekostiging weer herleeft als de reden voor
de toepassing van de inhouding of opschorting is vervallen. De ABRvS heeft mede hieruit
afgeleid dat deze sancties alleen kunnen worden ingezet zolang de overtreding nog voort-
duurt.68 Na het einde van de overtreding kan van een inhouding of opschorting dus geen
sprake meer zijn. De feitelijke werking van de inhouding kan daarom worden vergeleken
met de last onder dwangsom, zoals Tijbosch stelt.69 Verbeurte van dwangsommen stopt
zodra de overtreding definitief is beëindigd (respectievelijk blijft achterwege zolang de
overtreding niet wordt herhaald).

63 Art. 4:48 Awb.
64 Art. 4:46 Awb.
65 Zie uitgebreid De Boer e.a. 2013, p. 167-173, De Boer e.a. 2014. Zie ook het pleidooi van Tijbosch 2020.
66 Andere werken voorzien al voldoende in uitgebreide descriptie. Zie voetnoot 61.
67 Art. 164 Wpo, art. 104 Wvo, art. 11.1 Web, art. 15.1 Whw.
68 ABRvS 9 juli 2008, JB 2008, 184, ABRvS 25 februari 2015, AB 2015, 217 m. nt. W. den Ouden.
69 Tijbosch 2011, p. 123.
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7.3.2.2 Gewijzigde vaststelling
Art. 4:49 lid 1Awbbiedt deminister de bevoegdheid omhet besluit, waarmee de bekostiging
is vastgesteld, in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen:

“a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststel-
ling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie
lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld,
b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist
of behoorde te weten, of
c. indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan
aan de subsidie verbonden verplichtingen.”

Bij de a-grondmoetmendenken aan de situatiewaarin de onderwijsinstelling verkeerde
gegevens heeft aangeleverd.70 De b-grond heeft bijvoorbeeld betrekking op de situatie
waarin door een evidente rekenfout te veel bekostiging is verstrekt.71 De c-grond biedt de
grondslag om tegen overtredingen op te treden door middel van een bekostigingssanctie,
ook nadat die overtreding is beëindigd.Omdat de subsidievaststelling in het onderwijsrecht
plaatsvindt voorafgaand aan de te subsidiëren activiteit, zijn álle deugdelijkheidseisen “aan
de subsidie verbonden verplichtingen” in de zin van deze bepaling.72 Daardoor is art. 4:49
lid 1 onder c Awb een belangrijk instrument voor de handhaving van de deugdelijkheids-
eisen.

7.3.2.3 Correctie van de bekostiging
Alle sectoren kennen de correctiebevoegdheid.73 Deze bevoegdheid maakt het mogelijk
om de bekostiging ten nadele van de onderwijsinstelling te wijzigen, indien sprake is van
een onjuiste vaststelling of van een onrechtmatige of ondoelmatige besteding daarvan.

Wat de onjuiste vaststelling en onrechtmatige besteding betreft, valt niet in te zien wat
de correctiebevoegdheid toevoegt aan de inhoudingsbevoegdheid en de bevoegdheid tot
wijziging van de subsidievaststelling.74 Art. 4:49 Awb kan immers ook worden ingezet om
onjuiste vaststellingen recht te zetten (zie lid 1 onder a en onder b). Wat de onrechtmatige
besteding betreft, geldt dat daarvan alleen sprake kan zijn als de deugdelijkheidseisen zijn
overtreden, en juist bij een overtreding kan bekostigingworden ingehouden of lagerworden
vastgesteld (op grond van art. 4:49 lid 1 onder c Awb).

70 Nolen 2017, p. 359.
71 Nolen 2017, p. 361.
72 ABRvS 29 augustus 2012, AB 2013, 423, m. nt. M. Claessens. Zie ook (kritisch): Nolen 2017, p. 361-362.
73 Art. 34a Besluit bekostiging WPO, art. 21 Bekostigingsbesluit WVO, art. 2.5.9 Web, art. 2.9 lid 3 Whw.
74 In gelijke zin: Zoontjens 2019, p. 534.
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Voor zover de correctiebevoegdheid het mogelijk maakt om ondoelmatig bestede
bekostiging terug te vorderen, voegt zij wel wat toe. Het gaat dan echter om de toevoeging
van een norm met betrekking tot de wijze waarop de bekostiging moet worden besteed en
niet zozeer om eenwaardevolle aanvulling van het sanctie-instrumentarium. In feite wordt
zodoende, net als in art. 6.2.2. en 6a.1.2 Web, een inhoudelijke norm “verborgen” in een
norm die een bevoegdheid aan de minister toekent. Wanneer die norm zou zijn geplaatst
in de rubriek waar zij hoort (bij de deugdelijkheidseisen), zou de correctiebevoegdheid
ook in zoverre overbodig zijn. Overtreding van die norm opent immers weer de mogelijk-
heid van inhouding of wijziging van de vaststelling.

In het primair en voortgezet onderwijs is de correctiebevoegdheid in lagere regelgeving
geregeld. Het verbod om de bekostiging ondoelmatig te besteden, is derhalve niet in de
wet in formele zin neergelegd. Om die reden heeft de ABRvS geoordeeld dat correctie
wegens ondoelmatige besteding (in het voortgezet onderwijs) niet mogelijk is, omdat een
formeel-wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt.75

In de Wet actualisering deugdelijkheidseisen wordt de correctiebevoegdheid in het
primair en voortgezet onderwijs daarom naar wetsniveau getild.76 Wat betreft de ondoel-
matige besteding vindt een aanscherping plaats: een correctie is mogelijk wanneer sprake
is van evident ondoelmatige besteding. Bij of krachtens amvb moeten regels worden
gegeven over de wijze waarop wordt vastgesteld dat sprake is van evident ondoelmatige
besteding. Deze verplichting tot het stellen van nadere regels is bij amendement in het
wetsvoorstel geïntroduceerd, teneinde de rechtszekerheid te bevorderen.77

7.3.2.4 Stopzetting van de bekostiging
De bekostiging van scholen in het funderend onderwijs kan worden beëindigd indien zij
te weinig leerlingen hebben. De school haalt in dat geval de (per gemeente vastgestelde)
“opheffingsnorm” niet meer.78 Dergelijke beëindigingen zijn geen sancties. De school heeft
immers geen overtreding begaan,maar heeft onvoldoende leerlingen omnog in aanmerking
te kunnen komen voor bekostiging.

De beëindiging kan ook als sanctie worden ingezet. In art. 164b Wpo en art. 109a Wvo
is bepaald dat de bekostiging van een bijzondere school kan worden beëindigd (een
openbare school kan worden opgeheven), indien de school “zeer zwak” is in de zin van
art. 10a lid 1 Wpo respectievelijk art. 23a1 lid 1 Wvo én de school niet bereid is gebleken
afspraken te maken over verbeteringen dan wel dat uit een herstelonderzoek in de zin van
art. 11 lid 4 Wot blijkt van onvoldoende verbeteringen. Art. 10a Wpo en art. 23a1 Wvo

75 ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3112.
76 Kamerstukken II 2018-2019, 35 102, nr. 3, p. 9.
77 Kamerstukken II 2019-2020, 35 102, nr. 14.
78 Zie voor het primair onderwijs art. 153 Wpo e.v.
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zijn aan de orde gekomen in § 4.2.3. Zij bepalen kort gezegd dat een school zeer zwak is
als deze gedurende drie jaren onvoldoende leerresultaten behaalt en in verband daarmee
tekortschiet in de naleving van een of meer deugdelijkheidseisen. Art. 11 Wot kwam aan
de orde in § 6.4.3.

Ten aanzien van het middelbaar beroepsonderwijs is in art. 6.1.4 Web bepaald dat de
aanspraak op bekostiging gedurende twee jaar kan vervallen, indien de minister daartoe
besluit. Een dergelijk besluit kan ondermeerworden genomen indien de school niet voldoet
aan de wettelijke eisen omtrent de kwaliteitszorg, het onderwijs, de examens en de
rechtsbescherming van de studenten. Zie over deze normcondities nader § 7.3.1.2.

Voor opleidingen in het hoger onderwijs geldt dat de aanspraak op bekostiging komt
te vervallen, als gevolg van het verlies van accreditatie. Dat verlies kan op verschillende
manieren teweeg worden gebracht. De accreditatie kan tussentijds worden ingetrokken,
door de minister of door het accreditatieorgaan. Zie art. 5.19 en art. 5.20 Whw. Ook kan
een aangevraagde verlenging van een accreditatie worden geweigerd (art. 5.17 Whw), al
is dan geen sprake van een sanctie (het gaat in dat geval immers om de weigering van een
begunstigende beschikking). Genoemde sancties kunnen kort gezegd worden getroffen
indien de opleiding niet (meer) aan de aspecten van kwaliteit voldoet. Zie ook § 7.3.1.2.

Bij een vergelijking van deze mogelijkheden tot het beëindigen van de aanspraak van
de bekostiging in de verschillende sectoren, valt op dat beëindiging bij wijze van sanctie
in het funderend onderwijs in veel minder gevallen mogelijk is dan in de overige sectoren.
Kennelijkwordt de beëindiging in het funderend onderwijs als een zodanig zwaremaatregel
beschouwd, dat de wetgever die nauwelijks mogelijk wil maken.79 Vermoedelijk wordt aan
een dergelijkemaatregel in het funderend onderwijsmeer gewicht toegekend dan in andere
sectoren, vanwege de leeftijd van de onderwijsontvangers. Het gaat om jongeren, waarvoor
de school waarschijnlijk ook een belangrijke(re) sociale functie vervult. Daarbij komt dat
de beëindigingssanctie in het funderend onderwijs (feitelijk) het einde van de gehele school
betekent, terwijl het in hetmbo gaat omde beëindiging van de bekostiging van een opleiding
(binnen een instelling). Beëindiging van de bekostigingwerkt in die zinmeer ontwrichtend
dan het einde van het recht op bekostiging voor een mbo-opleiding. Dergelijke beschou-
wingen zijn in de wetsgeschiedenis echter nergens aan te treffen, dus het blijft enigszins
gissen naar het antwoord op de vraag waarom de wetgever voor het funderend onderwijs
zoveel strikter is dan ten aanzien van andere sectoren. Vanuit het perspectief van de
zorgplicht van de overheid voor het onderwijs kan men wel kritiek hebben op die strikte
opvatting: is het in het belang van leerlingen dat alleen de allerzwakste scholen uit het
bekostigde stelsel mogen worden verwijderd?

Het lijkt erop dat dergelijke kritiek is doorgedrongen tot het ministerie, want er is een
wetsvoorstel in de maak om de beëindigingsgronden uit te breiden. De bedoeling is om

79 Zie ook Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 18-19.
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het in ernstige mate of langdurig tekortschieten in de naleving van de zorgplicht voor de
veiligheid of de burgerschapsopdracht ook tot beëindigingsgrond temaken. In de toelichting
bij het concept van dit wetsvoorstel wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van de
overheid op grond van art. 23 lid 1 Grondwet, en wordt een bepaalde wederkerigheid in
de relatie tussen overheid en school verondersteld:

“Ook deze maatregel is terug te voeren op de verantwoordelijkheid van de
minister op grond van artikel 23, eerste lid, van de Grondwet. De rechtvaardi-
ging voor de uitbreiding van de mogelijkheid tot het beëindigen van de
bekostiging van school in het funderend onderwijs, hangt samen met cases
waarin sprake is van extremisme, van verspreiding van antidemocratisch
gedachtegoed, of waarbij de veiligheid in het geding is. In dit soort gevallen
komt immers een belangrijke taak van scholen – het bevorderen van burger-
schap – ernstig in het geding. Een beroep op de vrijheid van onderwijs brengt
voor scholen of instellingen ook verantwoordelijkheden met zich mee. Scholen
of instellingen kunnen een beroep doen op de vrijheid van onderwijs, maar
dienen zich daarbij tevens aan (grondwettelijke) regels te houden die het kader
van deze vrijheid vormen. Deze regels zorgen ervoor dat bij het organiseren
en geven van onderwijs de publieke belangen worden behartigd, waaronder
het bevorderen van burgerschap of het zorgen voor een goede veiligheid op
school. Bij een school of instelling die een beroep doet op de vrijheid van
onderwijs, maar niet de verantwoordelijkheid op zich neemt om publieke
belangen te behartigen door zich aan de (grondwettelijke) regels te houden kan
door de inspectie of de minister proportioneel worden ingegrepen. Aan het
publieke belang van de burgerschapsopdracht of de zorgplicht voor veiligheid,
hecht de regering veel waarde omdat het samenhangt met fundamentele
waarden en instituties die in de Grondwet zijn opgenomen.”80

7.3.2.5 Aanwijzing
Alle sectorwetten kennen de aanwijzingsbevoegdheid.81 Deminister kan aan de rechtsper-
soon die de school in stand houdt dan wel – voor instellingen in het middelbaar beroeps-
onderwijs en het hoger onderwijs – de raad van toezicht82 een aanwijzing geven die verplicht

80 Zie het consultatiedocument op https://www.internetconsultatie.nl/uitbreidingbestuurlijkinstrumentarium,
p. 35.

81 Art. 163b Wpo, art. 103g Wvo, art. 9.1.4a Web, art. 9.9a, 10.3e, 11.7a Whw.
82 Dit zou eigenlijk de rechtspersoon die de instelling in stand houdt moeten zijn (in het funderend onderwijs

komt die rechtspersoon overeen met het begrip bevoegd gezag). Zie Huisman & Overes 2014 en Nolen
2017, p. 344 e.v. In de Web wordt dit gerepareerd. Zie https://www.internetconsultatie.nl/
bestuurlijkeharmonisatieberoepsonderwijs.
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tot het nemen van een of meer maatregelen. Een dergelijke verplichting kan worden
opgelegd indien sprake is van wanbeheer van een of meer toezichthouders. Wanbeheer
betrof – bij invoering van de aanwijzingsbevoegdheid – uitsluitend: financieel wanbeleid,
ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelenwaarmee financieel voordeel wordt
behaald en intimidatie en bedreiging van personeel, leerlingen of ouders.83 Later is daaraan
toegevoegd: ernstige nalatigheid om, in ieder geval in strijd met de wettelijke zorgplicht
voor de kwaliteit in de verschillende sectorwetten, maatregelen te treffen die noodzakelijk
zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs en om te
voorkomen dat het stelsel van onderwijs in de betreffende sector in gevaar komt (lid 2
onder b, van de betreffende bepalingen).84 Een aanwijzing kan, blijkens dewetsgeschiedenis,
alleen worden opgelegd als ook sprake is van een overtreding van een deugdelijkheidseis.85

Dat is een logisch gevolg van het legaliteitsbeginsel. De aanwijzing is derhalve een sanctie,
aangezien de opgelegde verplichting een reactie is op een overtreding.86

Een mooi voorbeeld van de gevolgen die dit heeft, biedt de uitspraak van de rechtbank
Amsterdamover de aanwijzing aan hetCorneliusHaga Lyceum.87 De rechtbank onderzoekt
daarin of sprake is van wanbeheer, zoals door de minister gesteld. Dat is inderdaad het
geval, concludeert de rechtbank, omdat een aantal overtredingen van deugdelijkheidseisen
kan worden vastgesteld, die bovendien vallen onder de wettelijke definitie van wanbeheer.
De toets verloopt dus – terecht – in twee stappen: eerst moet een overtreding worden
aangetoond, en dan moet nog vast komen te staan dat die overtredingen ook onder het
begripwanbeheer kunnenworden geschaard.Uiteindelijk achtte de rechtbankde aanwijzing
overigens onevenredig, omdat deminister in casu de zeer zware aanwijzing tot vervanging
van het voltallige bestuur gaf, terwijl het wanbeheer volgens de rechtbank veel minder
omvangrijk was dan door deminister gesteld en deminister het al ingezette verbetertraject
niet had afgewacht.

Van de aanwijzingsbevoegdheid kan pas gebruik worden gemaakt na oplevering van
een rapport door de onderwijsinspectie en nadat er vier weken de gelegenheid is geboden
een zienswijze te geven op de voorgenomen aanwijzing.88 Het niet opvolgen van de aanwij-
zing kan leiden tot een bekostigingssanctie, aldus de inhoudingsbepalingen in de sector-
wetten (zie § 7.3.2.1).

De wet bepaalt niet welke maatregelen door middel van de aanwijzing kunnen worden
opgelegd de aanwijzing kan inhouden. Dat is een bewuste keuze:

83 Wet van 4 februari 2010, Stb. 2010, 80.
84 Wet van 4 december 2013, Stb. 2013, 558.
85 Kamerstukken II 2012-2013, 33 472, nr. 4, p. 19.
86 Zie ook Nolen 2017, p. 338-340.
87 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226.
88 Zie het vijfde lid van de in voetnoot 67 opgesomde bepalingen.
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“Wanneer het gaat om de inhoud van de concrete maatregelen waaruit de
aanwijzing bestaat, is het niet gewenst om deze in de wet zelf vast te leggen. In
de (uitzonderlijke) gevallen waarbij een aanwijzing tot de mogelijkheden
behoort, zijn veelal juist voorzieningen op maat geboden. Al te sterke wettelijke
concretisering van mogelijk denkbare maatregelen leidt tot detaillering en
formalisme en een keurslijf waarmee de effectiviteit van de aanwijzing – als
alternatief voor de ingrijpender bekostigingsmaatregel – aan kracht en slagvaar-
digheid inboet. Om effectieve maatregelen te kunnen treffen dient de minister
bij de concretisering van de maatregel binnen een bepaalde bandbreedte te
kunnen handelen. De bandbreedte komt tot uiting in de wettelijke bepaling
dat «een aanwijzing één of meer maatregelen omvat die evenredig zijn aan het
doel waarvoor zij wordt gegeven.
(…)
Vooropgesteld wordt dat de minister via de weg van een aanwijzingsmaatregel
niet treedt in de statutaire bevoegdheid van de rechtspersoon om bestuurders
of intern toezichthouders te schorsen of te ontslaan. Met andere woorden de
rechtspersoon en niet de minister gaat over het ontslag of de aanstelling van
bestuurders of toezichthouders. Iets anders is dat het kabinet niet uitsluit dat
een aanwijzing in geval van wanbeheer kan bestaan uit een opdracht van de
minister aan de rechtspersoon om één of meer bestuurders of toezichthouders
te vervangen. Of de rechtspersoon op te dragen een externe deskundige in te
schakelen om orde op zaken te stellen. Het is vervolgens aan de rechtspersoon
om een besluit te nemen over de uitvoering daarvan. De minister heeft de
mogelijkheid om een bekostigingsmaatregel te treffen indien de aanwijzing
niet wordt opgevolgd.”89

Het gewicht van de aanwijzingwordt in dewetsgeschiedenis niet consequent geduid. Soms
wordt zij omschreven als minder ingrijpend alternatief voor de bekostigingssanctie (zie
het citaat hierboven), dan weer als ultimum remedium.90

Ook op andere vlakken toont de aanwijzing haar hybride karakter. Oorspronkelijk is
zij bedoeld omop te treden tegen handelen van individuele bestuurders en toezichthouders.
De oorspronkelijke gronden, zoals intimidatie, verrijking, sluiten daar ook bij aan. De later
toegevoegde “b-grond”, past echter minder goed in dat rijtje. Ik citeer de b-grond uit de
Wpo: “ernstige nalatigheid om, in ieder geval in strijd met artikel 10 [de zorgplicht voor
de kwaliteit, JADB], maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van
de kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs aan de school en om te voorkomen dat

89 Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 6.
90 Kamerstukken II 2012-2013, 33 472, nr. 4, p. 19.
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de kwaliteit van het stelsel van primair onderwijs in gevaar komt”. Art. 10 Wpo is een
deugdelijkheidseis die zich – uiteraard – tot het bevoegd gezag richt. Een individuele
bestuurder kán daar om die reden niet mee in strijd handelen. De b-grond lijkt daarmee
veel meer bedoeld om op te kunnen treden tegen ernstige overtredingen van deugdelijk-
heidseisen, zonder dat er per se een “slechte” bestuurder kanworden aangewezen.Daarmee
is de aanwijzingsbevoegdheid dus méér dan alleen een instrument om op te treden tegen
wanbeheer in de klassieke, civielrechtelijke zin, welk begrip uitsluitend ziet op het handelen
van individuele bestuurders en op basis waarvan de civiele rechter een bestuurder kan
ontslaan (art. 2:298 BW). Ook in de wetsgeschiedenis komt dit naar voren. De Raad van
State adviseerde over (onder meer) de toevoeging van de b-grond:

“Een aanwijzingsbevoegdheidwegens niet nader omschreven ‘onderwijskundig
falen’ – tot uiting komend in niet nader gedefinieerde problemenmet betrekking
tot de kwaliteit of de goede voortgang van het onderwijs – past dan ook niet
in de visie van de wetgever op de inrichting en de rol van het toezicht op de
kwaliteit van het onderwijs. Deze visie houdt in dat onderwijskwaliteitsmaat-
staven neergelegd moeten worden in nauwkeurig omlijnde wettelijke deugde-
lijkheidseisen annex bekostigingsvoorwaarden, om te voorkomen dat de over-
heid zich te veel inlaat met de inrichting van het onderwijs.”91

De regering stelde daartegenover:

“Het is van de concrete situatie afhankelijk aan welk instrument de voorkeur
wordt gegeven. Verder is de Minister bij het geven van een aanwijzing vanzelf-
sprekend gebonden aan de grenzen van artikel 23 van de Grondwet. De zorg
van deAfdeling dat een aanwijzing ook de opdracht kan inhouden ombepaalde
onderwijsinhoudelijke en onderwijsbeleidsmatigemaatregelen te nemen is dan
ook ongegrond tenzij het gaat om een aanwijzing tot het naleven van bekosti-
gingsvoorwaarden van die aard die vallen onder de taak van het bevoegd gezag
om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.”92 [mijn cursivering, JADB]

Ook anderszins hinkt de wetgever op twee gedachten. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat
een aanwijzing alleen kanworden gegeven als sprake is van strijdmet deugdelijkheidseisen,
zoals hierboven al aan de orde kwam. Sommige vormen vanwanbeheer zijn echtermoeilijk
te herleiden tot een bepaalde deugdelijkheidseis. Dat een bestuurder zijn personeel niet
mag intimideren mag een voor de hand liggende norm zijn, maar zij is nergens expliciet

91 Kamerstukken II 2013-2014, 33 472, nr. 16, p. 3.
92 Kamerstukken II 2013-2014, 33 472, nr. 16, p. 8.
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als verplichting voor het bevoegd gezag in de onderwijswetgeving neergelegd. Dat is nog
te sauveren door aan te nemen dat, door (ondermeer) intimidatie als vorm vanwanbeheer
te definiëren, de sectorwetgeving daarmee ook een nieuwe deugdelijkheidseis heeft gecre-
ëerd. Systematisch gezien is dat echter niet zo fraai. Het gaat hier wederom om een
inhoudelijke eis aan het onderwijs die is verborgen in de toekenning van een bevoegdheid.

Een betere oplossing is mijns inziens om heldere normen, gericht aan het bevoegd
gezag, over het handelen van bestuurders op te nemen in de rubriek waar ook de overige
deugdelijkheidseisen in de sectorwet zijn geregeld. Een deugdelijkheidseis kan bijvoorbeeld
inhouden dat een bevoegd gezag geen bestuurder mag aanhouden die zichzelf ten koste
van de onderwijsinstelling heeft verrijkt. De bepaling over de aanwijzingsbevoegdheid kan
dan simpelweg inhouden dat de minister bevoegd is tot het geven van een aanwijzing,
indien niet aan de desbetreffende deugdelijkheidseisen wordt voldaan. In de bepaling over
de aanwijzingsbevoegdheid kunnen ook andere (te creëren) deugdelijkheidseisen worden
aangewezen (bijvoorbeeld over het financiële beheer van de rechtspersoon), waarop de
aanwijzing betrekking kan hebben.

Omdat de aanwijzing vanwege het legaliteitsbeginsel nooit de door dewetgever gestelde
deugdelijkheidseisen te buiten mag gaan (anders zou de minister zelfstandig bevoegd
worden nieuwe verplichtingen in het leven te roepen),93 is een bijkomend voordeel van
mijn voorstel dat duidelijker wordt wat precies de grenzen van de inhoud van de aanwijzing
zijn. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de deugdelijkheidseisen zelf voldoende nauwkeurig
in de wet omlijnd zijn. Met andere woorden: dat zij voldoen aan het primaat van de wet.
Bijvoorbeeld: wanneer een normdie heldere eisen stelt aan de bestuurders die een bevoegd
gezag mag aanstellen, wordt overtreden, is daarmee ook duidelijk dat de aanwijzing zou
kunnen inhouden dat de bestuurder uit zijn functiemoet worden gezet (mits dat evenredig
is).

Er zijn plannen tot uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid.94 Het conceptwetsvoor-
stel maakt ten eerste duidelijk dat “wanbeheer” niet alleen maar hoeft te zien op het han-
delen van bestuurders of toezichthouders. Ook het bevoegd gezag kan zich er schuldig aan
maken. Daarnaast vervalt de “stelsel-eis” uit de b-grond (hierboven geciteerd). Die werd
beschouwd als te beperkend. In het hoger onderwijs is nog wel voorstelbaar dat de
tekortschietende kwaliteit van een enkele opleiding ontwrichtend kan werken voor de
kwaliteit van het gehele stelsel, maar in het primair en voortgezet onderwijs ligt dat minder
voor de hand. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de b-grond ook de afsluiting van
het onderwijs (examens en dergelijke) omvat. Verder wordt de definitie van wanbeheer
in het funderend onderwijs uitgebreid. Ook het in ernstigemate of langdurig tekortschieten

93 Kamerstukken II 2013-2014, 33 472, nr. 16, p. 3. Hierboven geciteerd.
94 https://www.internetconsultatie.nl/uitbreidingbestuurlijkinstrumentarium.
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in de naleving van de zorgplicht voor de veiligheid of de burgerschapsopdracht levert
wanbeheer op.

Hetzelfde conceptwetsvoorstel beoogt het instrument van de “spoedaanwijzing” in alle
sectorwetten te introduceren. In de Wpo luidt de conceptbepaling als volgt (in de andere
sectorwetten wijkt de formulering nauwelijks af):

“Artikel 163b1. Spoedaanwijzing
1. Onze minister kan het bevoegd gezag een spoedaanwijzing geven, indien:

het bevoegd gezag tekortschiet in de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze wet;

a.

b. uit dat tekortschieten ofmede uit dat tekortschieten een redelijk vermoe-
den van wanbeheer als bedoeld in artikel 163b, tweede lid, volgt; en

c. dat is vereist in verband met onverwijlde spoed.
2. De spoedaanwijzing verplicht tot het nemen van een of meer tijdelijke

maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van het
vermoede wanbeheer.

3. De spoedaanwijzing vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uit-
gevoerd.

4. De spoedaanwijzing bepaalt de duur waarvoor zij geldt. Deze geldigheids-
duur bedraagt ten hoogste zes maanden.

5. Onzeminister kan de geldigheidsduur eenmalig verlengenmet ten hoogste
zesmaanden.Op een besluit tot verlenging is het eerste lid van overeenkom-
stige toepassing.

6. Voordat Onze minister een spoedaanwijzing geeft heeft de inspectie een
onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het onder-
wijstoezicht verricht en daarover een inspectierapport uitgebracht als
bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.

(…)”

Het idee is dat de spoedaanwijzing sneller inzetbaar is dan een reguliere aanwijzing. Dat
ligt aan twee dingen.95 Ten eerste zijn de normcondities voor de inzet van het instrument
minder zwaar. Een redelijk vermoeden van wanbeheer is voldoende. Wel moet er altijd
ook sprake zijn van een overtreding van een deugdelijkheidseis. Ten tweede geldt er geen
verplichte minimumzienswijzetermijn. Op grond van art. 4:8 Awb is er uiteraard wel de
verplichting omde geadresseerde van de spoedaanwijzing te horen. In de concept-toelich-
ting wordt aangegeven dat de spoedaanwijzing zijn toegevoegde waarde kan bewijzen bij

95 Zie p. 42 van het conceptwetsvoorstel, zoals gepubliceerd op https://www.internetconsultatie.nl/
uitbreidingbestuurlijkinstrumentarium.
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bijvoorbeeld incidenten rondom examens in het voortgezet onderwijs. Dat de behoefte
aan een snel inzetbaar instrument in dat soort situaties het meest gevoeld wordt, is
begrijpelijk, omdat centrale examens op gezette tijden moeten worden afgenomen. Als
kort voor het centrale examen bepaalde overtredingen aan het licht komen, kan de ziens-
wijzetermijn van 4 weken zodanig lang zijn, dat het kwaad al is geschied voordat een
reguliere aanwijzing kan worden gegeven.

Het gewicht van dit instrument moet mijns inziens niet worden overschat. Immers,
de spoedaanwijzing kan pas worden ingezet als sprake is van een overtreding van een
deugdelijkheidseis. Dat vereiste komt dus bovenop de eis van het redelijk vermoeden van
wanbeheer. Bovendien mogen de met de spoedaanwijzing op te leggen maatregelen nooit
de grenzen van die deugdelijkheidseis te buiten gaan. Anders zou de spoedaanwijzing
immers verplichtingen in het leven roepen die niet tot een wettelijke deugdelijkheidseis
te herleiden zijn.96 Onder die omstandigheden heeft de minister nu al de mogelijkheid om
een bekostigingssanctie te treffen. Het nadeel daarvan is dat de leerlingen en studenten
daarvan uiteindelijk de dupe worden, omdat daardoor minder geld beschikbaar is voor
het verzorgen van het onderwijs. Dat nadeel kan worden vermeden door, in plaats van een
bekostigingssanctie, het instrument van de spoedaanwijzing in te zetten.

Het voorgaande geldtmutatis mutandis ook voor de reguliere aanwijzing. Ook die kan
immers alleen ingeval van een overtreding worden opgelegd, kan de grenzen van de
deugdelijkheidseisen niet te buiten gaan, en biedt demogelijkheid omonderwijsinstellingen
tot herstel te bewegen zonder dat daarvoor een bekostigingssanctie nodig is.

7.3.2.6 Verhouding tot constitutioneel kader
In het bovenstaande is voor een deel al vooruitgelopen op de inzichten die in deze paragraaf
worden beschreven.

Wat de zorgplicht van de overheid voor het onderwijs, en de daaruit voortvloeiende
plicht om een effectief sanctiestelsel in het leven te roepen (de ondergrens), kan het volgende
worden opgemerkt.

Zoals aangegeven, kan men zich afvragen of het wel terecht is dat de beëindigingsbe-
voegdheid in het funderend onderwijs alleen kan worden toegepast bij “zeer zwak”
onderwijs. Dat is wel een heel lage bodem, gezien het belang van leerlingen bij deugdelijk
onderwijs. De uitbreiding van die beëindigingsbevoegdheid naar (ernstige) overtredingen
van de burgerschapsopdracht en de zorgplicht voor de veiligheid – eisen die ook aan het
niet-bekostigde onderwijs worden gesteld – is dan ook een stap in de goede richting.

Er kan echter meer worden opgemerkt. In het funderend onderwijs is de ultieme
sanctie: het intrekken van de status “school” in de zin van de Lpw 1969. In theorie kan een

96 Zie ook het citaat van de Raad van State hierboven.
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school immers ook zonder bekostiging onderwijs aanbieden, maar als leerlingen daar de
leerplicht niet meer kunnen vervullen, is de school absoluut niet meer levensvatbaar. Het
is daarom vreemd dat het verlies van de status “school” in meer gevallen mogelijk is dan
de beëindiging van de bekostiging. Ook bij overtreding van de kerndoelen is dat bijvoor-
beeld mogelijk. Kennelijk heeft de wetgever die normen zo fundamenteel geacht, dat
overtreding ervan het einde van een school moet betekenen, óók als die school geen
bekostigingsrelatie met de overheid heeft. Gezien het kennelijke belang van deze normen,
zou men verwachten dat deze normen, die ook voor het bekostigde onderwijs gelden, ook
reden kunnen zijn voor beëindiging van de bekostigingsrelatie. Uiteraard is handhaving
van deze deugdelijkheidseisen ook mogelijk door middel van bijvoorbeeld een inhouding,
maar als de normen werkelijk zo fundamenteel zijn als uit de Lpw 1969 volgt, dan moet
overtreding ervan ook aanleiding kunnen zijn voor een beëindiging.

Ten aanzien van de correctiebevoegdheid valt niet in te zien wat deze toevoegt aan het
sanctiestelsel. Zij voegt alleen iets toe, voor zover zij betrekking heeft op het terugvorderen
van (evident) ondoelmatig bestede bekostiging. Maar die toegevoegde waarde komt niet
voort uit de bevoegdheid als zodanig. Een correctie komt neer op dezelfde bevoegdheid
als een gewijzigde vaststelling of een inhouding van de bekostiging. De verplichting tot
doelmatige besteding van de bekostiging kan immers ook als “gewone” deugdelijkheidseis
in de wetgeving worden neergelegd, zodat die kan worden afgedwongen door middel van
andere sancties, zoals de inhouding, of toepassing van art. 4:49 Awb.97

Wat het begrip doelmatigheid betreft, moet nog wel worden opgemerkt dat dit een
ruim en vaag begrip is. Dat leidt ertoe dat kan worden betwijfeld of een verplichting tot
doelmatige besteding wel in overeenstemming is met het primaat van de wet. De wet biedt
immers geen enkele leidraad over de betekenis van dit begrip. Daarmee is sprake van (in
feite) een zeer vergaande delegatie. De minister wordt daarmee bevoegd om zich vergaand
en naar eigen inzicht – de wet beknot hem immers nauwelijks – te mengen in de wijze
waarop de bekostiging wordt besteed. De keuze om in het wetsvoorstel actualisering
deugdelijkheidseisen de bevoegdheid omde bekostiging te corrigeren te beperken tot evident
ondoelmatige besteding, is dan ook een goede.

Voorgaande alinea nam al een voorschot op een constitutionele bovengrens voor
sancties, te weten: die van de legaliteit. Wat de bovengrenzen betreft, is vooral veel te doen
geweest over de aanwijzingsbevoegdheid. Wat mij betreft moet de impact van die
bevoegdheid niet worden overdreven. Zij kan worden ingezet als sprake is van een overtre-
ding van een deugdelijkheidseis die tevens wanbeheer oplevert. De inhoud ervan mag de
grenzen van de overtreden deugdelijkheidseis niet te buiten gaan. Het voorgaande geldt
ook voor de mogelijke toekomstige spoedaanwijzing, zij het dat daar een vermoeden van

97 Tijbosch 2020, p. 10.
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wanbeheer al voldoende is (maar strijd met een deugdelijkheidseis blijft een vereiste). Als
deze grenzen in acht worden genomen, levert dat geen strijd met de onderwijsvrijheid op.

Wel kan eenprobleemworden aangewezendat verbandhoudtmet het legaliteitsbeginsel.
De gronden voor wanbeheer zijn niet altijdmakkelijk herleidbaar tot bepaalde deugdelijk-
heidseisen. Dit speelt vooral bij het wanbeheer dat betrekking heeft op het handelen van
individuele bestuurders en toezichthouders. Net zoals bij de correctiebevoegdheid, is hier
het probleem dat inhoudelijke eisen aan het onderwijs zijn verborgen in een bepaling over
de bevoegdheidstoedeling. Zo is er geen deugdelijkheidseis die intimidatie door een
bestuurder verbiedt.98 Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Het verdient mijns
inziens de voorkeur om de gronden voor wanbeheer te verplaatsen uit de bepaling met
betrekking tot de aanwijzingsbevoegdheid, en ze tot heldere deugdelijkheidseisen temaken.
Zo kan dewetgever precies bepalenwelke eisen een bevoegd gezag aan zijn bestuurders/toe-
zichthouders moet stellen. Bijvoorbeeld eisen aan omgang met de financiën (geen
bestuurders die uit de kas grijpen!). Daarmee wordt ook duidelijker binnen welke grenzen
een bepaalde aanwijzing moet blijven. Neemt een bevoegd gezag die eisen niet in acht, dan
is duidelijk dat de bestuurder (in beginsel) zijn functie niet zoumoeten bekleden. Zodoende
wordt ook helder dat de aanwijzing in die gevallen kan inhouden dat de betreffende
bestuurder moet worden ontslagen of geschorst, aangezien een dergelijke maatregel een
logisch gevolg is van de toepassing van de deugdelijkheidseis.

7.4 Conclusie

Niet alle overtredingen zijn gelijk. De ernst van een overtreding zal, afhankelijk van de
omstandigheden van het geval en van het voorschrift dat is overtreden, verschillen. Het
sanctiestelsel moet daarop aansluiten. Het moet adequate sancties mogelijk maken, die
recht doen aan de ernst van de overtreding. Het is daarbij balanceren tussen enerzijds de
noodzaak van effectiviteit – de sociaal-statelijke kant van art. 23 Grondwet komt daarbij
weer in beeld – en anderzijds het recht doen aan de vrijheid van onderwijs en de wijze
waarop art. 23 Grondwet die beschermt – het gaat dan om de klassiek-liberale zijde van
deze bepaling.

Het onderwijsrechtelijk sanctiestelsel slaagt niet altijd in deze evenwichtsoefening. Uit
dit hoofdstuk zijn enige concrete aanbevelingen voor de wetgever af te leiden:

98 Voor zover die intimidatie leerlingen betreft, kan die eis nog worden herleid tot de zorgplicht voor de vei-
ligheid van de leerlingen. Maar dat geldt niet voor intimidatie van bijvoorbeeld ouders.
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Wat betreft de ondergrens:
– Maak een last onder dwangsom mogelijk voor de op grond van art. 23 lid 2 Grondwet

gestelde deugdelijkheidseisen.
– Verruim de mogelijkheden van beëindiging van de bekostiging in het funderend

onderwijs, zodat de bepalingen, genoemd in art. 1a1 Lpw 1969 daaronder vallen.
– Schaf de correctiebevoegdheid af.

Wat betreft de bovengrenzen:
– Zorg voor een duidelijkere afbakening tussen inhoudelijke deugdelijkheidseisen en

bevoegdheidstoekenningen. Met andere woorden: verberg de deugdelijkheidseisen
niet in de bepalingen waarin een bevoegdheid wordt geattribueerd.

– Zorg ervoor dat deze deugdelijkheidseisen niet grossieren in vage termen als “voldoende
kwaliteit” of “doelmatigheid” maar breng ze in overeenstemming met het primaat van
de wet, zodat ze voor onderwijsinstellingen en de uitvoerende macht duidelijk richting
geven.

– Heroverweeg de hoogte van de boetes in art. 15.7 en 15.8 Whw.

Een laatste advies is gericht aan de grondwetgever.Ook in dit hoofdstuk kwameenprobleem
aan de orde met art. 23 lid 2 Grondwet. De beperkingsgrondslag voor “toezicht” wordt
ook aangewend om aan het niet-bekostigde onderwijs eisen te stellen als dat diploma’s wil
kunnen uitreiken. Het gaat om dermate veel eisen, dat de vraag in beeld komt of dat
eigenlijk nog aansluit bij de tekst van art. 23 lid 2 Grondwet. Gezien het grote belang van
diploma’s in hetmaatschappelijk verkeer, is begrijpelijk dat deze eisen noodzakelijk worden
geacht, maar het zou mooi zijn als de grondwetgever de tekst van art. 23 aanpast, zodat
duidelijker wordt welke eisen op grond van het tweede lid mogen worden gesteld. Er moet
nu wel heel veel in het tweede lid worden gelezen.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding

Nu in de voorgaande hoofdstukken alle deelvragen zijn behandeld, kan een antwoord op
de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag worden gegeven. In § 8.2 worden de in
hoofdstuk 1 gestelde deelvragen beantwoord.1 Deze antwoorden vormen de bouwstenen
voor de beantwoording van de hoofdvraag: hoe moet de vaststelling en handhaving van
deugdelijkheidseisen plaatsvinden, gelet op de constitutioneelrechtelijke spanning tussen
de zorgplicht van de overheid voor het onderwijs enerzijds en de onderwijsvrijheid van
instellingen anderzijds? Dat antwoord staat in § 8.3. Daarin worden ook de belangrijkste
uit dit onderzoek voortvloeiende aanbevelingen weergegeven.

8.2 Beantwoording deelvragen

8.2.1 Welke grenzen stelt art. 23 Grondwet aan de inhoud van
deugdelijkheidseisen?

In de in art. 23Grondwet opgenomen grondslagen voor beperking van de onderwijsvrijheid
komt het belang van de zorg voor het onderwijs tot uitdrukking. De grondwetgever geeft
daarmee immers aanwelke actie de overheidmag ondernemenomde verantwoordelijkheid
voor de zorg voor het onderwijs, bedoeld in art. 23 lid 1 Grondwet, waar te maken, voor
zover deze actie een inbreuk op de onderwijsvrijheid zou betekenen. Dat laatste behoeft
enige toelichting. De overheid kan ook voor het onderwijs zorgen op een wijze die geen
inbreuk op de onderwijsvrijheid maakt; bijvoorbeeld door simpelweg extra middelen ter
beschikking te stellen, zonder daar iets voor terug te verwachten. Het gaat dan echter om
overheidshandelen dat buiten het in dit onderzoek centraal staande constitutionele span-
ningsveld valt.

Hoofdstuk 2 is aangevangen met een beschrijving van de reikwijdte van de vrijheid
van onderwijs, die uiteenvalt in de vrijheid van oprichting, inrichting en richting. Onder-
zocht is vervolgenswelke beperkingen op basis van art. 23Grondwet gesteldmogenworden.
De bepaling bevat drie beperkingsgrondslagen. Met betrekking tot al het onderwijs
(bekostigd en niet-bekostigd) mag de wetgever de onderwijsvrijheid beperken voor zover

1 De relevante literatuurverwijzingen zijn te vinden in het hoofdstuk waarin de betreffende deelvraag wordt
beantwoord.
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het betreft het toezicht en de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers. Dit worden
ook wel de algemene deugdelijkheidseisen genoemd. Met betrekking tot het bekostigde
onderwijs mogen eisen met betrekking tot de deugdelijkheid van het onderwijs (in de
vorm van bekostigingsvoorwaarden) worden gesteld. Dit zijn de speciale deugdelijkheids-
eisen.

De betekenis van de genoemde begrippen toezicht, bekwaamheid en zedelijkheid en
deugdelijkheid is onderzocht. Daarmee is vastgesteld welke reikwijdte de wetgever in
beginsel heeft om de onderwijsvrijheid te beperken. Hij mag immers geen beperkingen
geven die buiten die reikwijdte vallen.

Het toezicht houdt in: het verzekeren dat het onderwijs voldoet aan de eisen die de
wetgever als verplichting aan het bevoegd gezag heeft opgelegd. Op basis van deze beper-
kingsgrondslag mogen ook inhoudelijke, basale eisen aan het onderwijs worden gesteld.
De bekwaamheid van onderwijzers betreft de inhoudelijke geschiktheid van docenten, en
betreft het handelen in het onderwijsleerproces, het algemeen professioneel handelen en
het werken binnen een onderwijsorganisatie. De zedelijkheid betreft het relevante strafbare
gedrag van de onderwijzer. De speciale deugdelijkheidseisen betreffen –weinig verrassend –
de deugdelijkheid van het onderwijs. Dit begrip is door de wetgever bewust (zeer) open
gelaten. Aangenomen wordt dat de deugdelijkheidseisen de gehele inrichting van het
onderwijs kunnen betreffen.

Beperkingen van de onderwijsvrijheid die binnen deze grondslagen vallen, zijn alleen
toegestaan voor zover ze noodzakelijk zijn. Dit noodzakelijkheidsvereiste komt in feite
neer op een toets aan het evenredigheidsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Aangezien
toepassing van het evenredigheidsbeginsel een afweging van belangen vergt, en een derge-
lijke afweging altijd gebaseerd is op een subjectieve bepaling van het onderlinge gewicht
van onvergelijkbare (ook wel: incommensurabele) belangen, geeft dit evenredigheidsbe-
ginsel in beperkte mate richting. Dat geldt ook voor het subsidiariteitsbeginsel, dat voor-
schrijft dat minder vergaande maatregelen de voorkeur dienen te hebben, indien die het-
zelfde effect hebben als andere maatregelen. Doorgaans zal echter te betogen zijn dat een
minder vergaande maatregel ook minder effect heeft.

Geconcludeerd is daarom dat ten aanzien van de inhoud van de beperkingen van de
onderwijsvrijheid, art. 23 Grondwet een ruime bandbreedte biedt. Hoe die bandbreedte
moetworden ingevuld,moet (in beginsel) bij wetworden bepaald, zo volgt uit het (eveneens
in art. 23 Grondwet neergelegde) legaliteitsbeginsel. De grondwetgever heeft kennelijk
veel vertrouwen in het (onderwijspolitieke) oordeel van de wetgever. Dat maakt het des
te interessanter om naar de inhoud van dit legaliteitsbeginsel te kijken, dus naar de formele
eisen die art. 23 Grondwet aan de deugdelijkheidseisen stelt.
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8.2.2 Welke formele eisen stelt art. 23 Grondwet aan deugdelijkheidseisen?

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de betekenis van het legaliteitsbeginsel. In de context van
art. 23 Grondwet houdt dit in dat deze eisen een basis in de wet dienen te hebben. Uit het
legaliteitsbeginsel wordt (in het onderwijsrecht) echter ook het primaat van dewet afgeleid.
Hieruit volgt dat de wettelijke basis ook van een bepaalde kwaliteit dient te zijn. De wette-
lijke basis mag niet al te vaag zijn of een vergaande delegatie van regelgevende bevoegdheid
inhouden. De wet zou in die gevallen immers niet meer het primaat hebben binnen het
regelcomplex omdat de belangrijkste regels dan op uitvoeringsniveau zouden worden
vastgesteld. Het primaat van de wet is een drempel voor overheidsingrijpen, omdat op
basis daarvan meer regels via de zware procedure van wetgeving in formele zin moet
worden vastgesteld. Het primaat van de wet is zodoende ook een bescherming van de
onderwijsvrijheid.

Beschreven is dat binnen het constitutionele spanningsveld tussen de zorg voor het
onderwijs en de onderwijsvrijheid een verschuiving gaande is richting de sociaal-statelijke
zijde van art. 23Grondwet (dus de verantwoordelijkheid van de overheid om zorg te dragen
voor het onderwijs), ten koste van de klassiek-liberale zijde (dus de bescherming van het
klassieke grondrecht van de vrijheid van onderwijs). Er is meer behoefte en er wordt meer
belang gehecht aan door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs die meer dan alleen
afvinknormen inhouden, dus diemeer de subjectieve kwaliteit van het onderwijs betreffen.

Dat heeft ook consequenties voor dewijzewaarop het primaat van dewetmoetworden
uitgelegd. Als minder belang gehecht wordt aan de onderwijsvrijheid en meer aan het
ingrijpen van de overheid, zal het primaat van de wet minder streng zijn dan wanneer de
klassiek-liberale zijde van art. 23 Grondwet meer nadruk zou hebben. Zodoende wordt de
drempel voor overheidsingrijpen immers verlaagd. Tegelijkertijd is het zo dat een soepelere
interpretatie van het primaat van de wet de klassiek-liberale zijde van art. 23 Grondwet
niet mag veronachtzamen, aangezien de onderwijsvrijheid nog steeds een belangrijk
onderdeel is van art. 23 Grondwet.

Er is een aantal problemen geconstateerd met de gangbare definities van het primaat
van de wet in literatuur en beleidsstukken. Deze definities zijn in zeer algemene termen
gesteld. Meestal komen deze erop neer dat de belangrijkste beslissingen of de meest
ingrijpende besluiten door de wetgever moeten worden genomen. Een ander probleem is
dat zij soms de terughoudendheid die de wetgever moet betrachten bij delegatie zodanig
benadrukken, dat zij zich niet goed verhoudenmet eenmeer sociaal-statelijke interpretatie.
Ook verschillen de definities onderling.

Om deze problemen op te lossen, is een kader voorgesteld voor de toetsing van delega-
tiebeslissingen aan het primaat van de wet. Dat geeft meer duidelijkheid over de relevante
factoren die bij die toets een rol spelen en het doet recht aan de sociaal-statelijke zijde van
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art. 23 Grondwet. Geconstateerd is dat de wetshistorie niet aan een dergelijk kader in de
weg staat.

Het startpunt van dit kader vormt een inventarisatie van de belangen die het primaat
van dewet beschermt.Deze legaliteitsbelangen betreffen ondermeer het democratiebeginsel
en het beginsel van machtsverdeling. Delegatie maakt een inbreuk op deze belangen. Hoe
groter deze inbreuk, hoe minder het voor de hand ligt dat de delegatiebeslissing de toets
aan het primaat van de wet kan doorstaan. Een aantal factoren is van invloed op de mate
van inbreuk. Dat is ten eerste de aard van de te regelen materie. Een aantasting van de
vrijheid van richting bijvoorbeeld is ingrijpender dan een regel met betrekking tot de
organisatie van een school. De tweede factor is de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid.
Hoe minder kaders de wetgever geeft, hoe meer macht de delegataris krijgt. Ten derde is
het type voorschrift dat wordt gesteld relevant. Regels die ruimte laten voor eigen invulling
door onderwijsinstellingen, tasten legaliteitsbelangen minder aan dan regels die precies
gedrag voorschrijven. Ten vierde is de delegataris van belang. Delegatie aan een orgaan
dat geen politieke verantwoordelijkheid draagt, maakt een grotere inbreuk op het demo-
cratiebeginsel dan delegatie aan een wel politiek verantwoordelijk orgaan. De mate van
inbreuk is ten vijfde afhankelijk van de mogelijke consequenties van niet-naleving. Van
regels die bijvoorbeeld worden gehandhaafd door middel van het strafrecht, ligt delegatie
minder voor de hand dan van regels ten aanzien waarvan slechts een reparatoire sanctie
mogelijk is. Ten zesde zijn er mogelijkheden om de inbreuk op legaliteitsbelangen te
beperken, door middel van het treffen van compenserende maatregelen. Zo wordt in de
onderwijsrechtelijke praktijk vaak gepoogd om de inbreuk op het democratiebeginsel te
beperken door voor- of nahangprocedures voor te schrijven. Betoogd is dat dergelijke
compenserende maatregelen van beperkte waarde zijn in het kader van het primaat van
de wet.

De mate waarin op legaliteitsbelangen inbreuk wordt gemaakt, is echter niet het enige
relevante gezichtspunt. Er dient immers ook altijd een voldoende rechtvaardiging te kunnen
worden aangewezen voor delegatie. Als een dergelijke rechtvaardiging er niet is, is er geen
enkele reden om tot delegatie over te gaan en moeten de betreffende regels in de wet in
formele zin worden neergelegd. Onderzocht is welke rechtvaardigingen er zijn. Dat zijn
vooral slagvaardigheid, flexibiliteit en doelmatigheid. In de literatuur worden soms wel
andere redenen voor delegatie genoemd, maar die redenen zijn vaak te herleiden tot een
van de genoemde rechtvaardigingsgronden danwel betreft het redenen die geen rechtvaar-
diging zijn, maar argumenten om de inbreuk van een delegatiebeslissing op legaliteitsbe-
langen beperkt te achten (bijvoorbeeld delegatie om EU-recht te implementeren).

De vraag of een delegatiebeslissing in overeenstemming is met het primaat van de wet,
hangt aldus af van een afweging. Eerstmoetworden bekekenwat demate is van de inbreuk
op legaliteitsbelangen, dan moet worden bezien of er een voldoende rechtvaardiging is
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voor die inbreuk. Gaat het om een lichte inbreuk, dan zal een aanwezige rechtvaardiging
gemakkelijk als voldoende kunnen worden aangemerkt.

Op basis van dit toetsingskader zal niet in alle gevallen een duidelijk antwoord kunnen
worden gegeven op de vraag of een delegatiebeslissing in overeenstemming is met het
primaat van de wet. In zoverre blijft de norm van het primaat van de wet vaag. Maar door
te benoemen welke factoren hierop van invloed zijn, wordt wel enige verduidelijking
geboden en wordt het voor de wetgever beter mogelijk om delegatiebeslissingen van een
motivering te voorzien.

Het beschreven toetsingskader geeft ruimte aan eenmeer sociaal-statelijke interpretatie
van het primaat van de wet, aangezien het toetsingskader een afweging vraagt. Wie meer
nadruk legt op de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet, kan die afwegingen sneller
in het voordeel van delegatie laten uitvallen. Daar zitten wel grenzen aan. De klassiek-
liberale invalshoek blijft relevant. Om die reden is betoogd dat een delegatiebeslissing
slechts geoorloofd is, indien de afweging duidelijk in het voordeel van delegatie uitvalt en
dat de wetgever nog altijd niet (zonder meer) kan volstaan met het geven van globale
kwaliteitscriteria. Voor zover hij daarvoor kiest, moet hij een modus vinden waarmee de
inbreuk op de legaliteitsbelangen kan worden verminderd, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van een type voorschriften dat eigen invulling van onderwijsinstellingen toelaat.

8.2.3 Hoe verhoudt de delegatiepraktijk van de onderwijswetgever zich tot
het primaat van de wet?

In hoofdstuk 4 is het toetsingskader met betrekking tot het primaat van de wet toegepast
op een zestal delegatiebeslissingen. Het betrof de kerndoelen, de aspecten van kwaliteit in
het kader van de accreditatie van instellingen voor hoger onderwijs, deminimumleerresul-
taten, experimenteerbepalingen, de kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs en het
stimulerende toezicht van de onderwijsinspectie. Het gaat om een diverse verzameling
delegatiebeslissingen.Gebleken is dat het beschreven toetsingskader, ondanks die diversiteit,
steeds toepasbaar is en dus een bruikbaar hulpmiddel is voor de motivering van delegatie-
beslissingen.

Wat die motivering betreft, is geconstateerd dat er nog veel te winnen is. Een heldere
motivering is zelden terug te vinden in de toelichting bij een wetsvoorstel. Die motivering
is alleen te construeren op basis van fragmenten daarover in stukken die in de wetgevings-
procedure zijn gewisseld. Een mogelijke oorzaak daarvan is het feit dat gangbare definities
van het primaat van de wet zodanig algemeen zijn, dat het lastig is op basis daarvan een
delegatiebeslissing op inzichtelijke wijze te motiveren. Het toetsingskader dat in hoofdstuk
3 is omschreven, toont wat dat betreft zijn toegevoegde waarde, doordat het duidelijk
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maakt welke aspecten van invloed dienen te zijn op delegatiebeslissingen. Toepassing
daarvan leidt dan ook automatisch tot een betere motivering van delegatiebeslissingen.

Toepassing van het kader laat ook zien, dat niet alle delegatiebeslissingen altijd even
goed te verdedigen zijn. Vaak zit het probleem in de reikwijdte van de te delegeren
bevoegdheid. Voor die omvang valt niet altijd een rechtvaardiging te geven. Zo valt geen
goede rechtvaardiging te geven voor het niet in de wet opnemen van de uitgangspunten
voor het meten van de leerresultaten. Ook ten aanzien van de kerndoelen valt op dat de
wetgever een zeer omvangrijke bevoegdheid overdraagt. Kritiek daarop wordt gepareerd
door compenserende maatregelen te treffen, zoals het van toepassing verklaren van een
voorhangprocedure. Geconcludeerd is dat dat een verkeerde reflex is, omdat de waarde
van dergelijke parlementaire betrokkenheid – in het licht van het primaat van de wet –
beperkt is. Het verdient de aanbeveling om in plaats daarvan te komen tot een scherpere
afbakening van de bevoegdheid en zodoende ook tot een heldere verantwoordelijkheids-
verdeling tussen wetgever en delegataris.

Positief te waarderen zijn de ontwikkelingen met betrekking tot regels over de meer
subjectieve kwaliteit van het onderwijs. Dewetgever heeft ten aanzien van het stimulerende
toezicht en ten aanzien van de kwaliteitsbekostiging gekozen voor een systeem waarin
onderwijsinstellingen zelf in hogemate leidend zijn bij het bepalen van de normenwaaraan
van overheidswege wordt getoetst. Voor beide regelcomplexen geldt evenwel dat de wet-
gever dat uitgangspunt veel explicieter in de wetgeving tot uitdrukking dient te brengen.

Over het algemeen genomen zijn er dus twee belangrijke kritiekpunten: de motivering
van delegatiebeslissingen is onvoldoende en de afbakening van de te delegeren bevoegdheid
moet scherper zijn.

8.2.4 Welk kader geeft het constitutionele recht voor het toezicht?

Na de verhandeling over de vaststelling van deugdelijkheidseisen, richtte het onderzoek
zich op het toezicht op de naleving daarvan. Art. 23 Grondwet bevat niet veel informatie
over de inrichting van dit toezicht. Normen daarover volgen wel uit het algemene, onge-
schreven constitutionele recht.

Daaruit vloeit voort dat toezicht op de naleving in onafhankelijkheid moet worden
uitgeoefend. Onafhankelijk wil hier zeggen: onafhankelijk van de politiek, maar ook
onafhankelijk van de onder toezicht gestelden (het risico op belangenverstrengeling moet
worden vermeden). Dat is onomstreden. Waar wel discussie over bestaat, is de vraag in
hoeverre de onafhankelijke toezichthouder andere taken dan toezicht mag uitoefenen. Er
zijn twee stromingen. De klassieke stromingmeent dat veel andere taken, zoals handhaving
en beleidsvorming, in essentie politieke taken zijn, zodat zij bij een politiek verantwoordelijk
orgaan dienen te worden belegd. De moderne stroming gaat ervan uit dat de uitoefening
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van die taken onder politieke verantwoordelijkheid, een effectieve uitoefening daarvan in
de weg staat, juist vanwege de politieke invloed. De toezichthouder zou die taken beter
geheel zelf kunnen uitoefenen. Dat daardoor het democratiebeginsel en het machtsverde-
lingsbeginsel geweld worden aangedaan, zien zij niet als een probleem. De legitimiteit van
deze taakuitoefening zou kunnenworden verzekerd door output-oriented legitimiteit (dus:
hogere effectiviteit) en procedurele legitimiteit (bijvoorbeeld: overlegstructuren).

Betoogd is dat procedurele legitimiteit nooit een volledige vervanging vandemocratische
legitimiteit kan zijn. Ook het punt met betrekking tot de output-oriented legitimiteit
overtuigt niet. Het is immers – om redenen van empirische aard – doorgaans lastig om
aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van een effectievere taakuitoefening wanneer
allerhande taken worden geconcentreerd bij een onafhankelijke toezichthouder. Daarbij
komt dat politieke taken een afweging van belangen vergen. Welke afweging de juiste is,
dus welke uitoefening van de taak als effectief kan worden beschouwd, vergt per definitie
een politiek oordeel. Politieke invloed is derhalve een noodzakelijke voorwaarde voor de
(effectieve) uitoefening van die taken. Het is een misvatting om die invloed als overbodig
of “lastig” te beschouwen. Omdat er dus niet één objectief juiste uitoefening van die taken
is, kan dat oordeel alleenworden geveld door een orgaan dat politieke verantwoordelijkheid
draagt, waarop uiteindelijk ook door middel van verkiezingen invloed kan worden uitge-
oefend.

In dit onderzoek is daaromde klassieke opvatting omtrent het toezicht als uitgangspunt
genomen. Dat betekent overigens niet dat de toezichthouder nooit zou mogen beschikken
over handhavende of beleidsvormende taken. Als daar een sterke rechtvaardiging voor is,
kanworden besloten dergelijke taken toch aan de toezichthouder op te dragen.Men denke
aan de situatiewaarin die taakuitoefening niet zonder vooringenomenheid kan plaatsvinden
door een politiek verantwoordelijk orgaan. In het markttoezicht kan daar sprake van zijn,
omdat de overheid soms zowel regelsteller als marktpartij is. Het zou niet juist zijn om het
opstellen van regels te laten plaatsvinden door een orgaan dat door die regels zelf getroffen
wordt. In dat geval is het gerechtvaardigd die regelstelling door een onafhankelijk orgaan,
dat immers geen eigen belang bij de te stellen regels heeft, te laten plaatsvinden.

8.2.5 Hoe verhouden de taakstelling en vormgeving van de onderwijsinspectie
zich tot het constitutionele kader ten aanzien van het toezicht?

Hoofdstuk 6 is gericht op de vormgeving (in bestuursorganisatorische zin) en taakopdracht
van de inspectie.

De inspectie opereert onafhankelijk van de minister voor zover het betreft oordelen
(over de naleving van de wet) en bevindingen (in het kader van het stimulerende toezicht),
op zowel instellings- als stelselniveau. In zoverre is de inspectie dus formeel onafhankelijk.

321

8 Conclusies en aanbevelingen



De inspectie is ten aanzien van de overige taken die zij uitoefent weliswaar niet formeel
onafhankelijk, maar in veel opzichten (tot op zekere hoogte) wel materieel onafhankelijk.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Wet op het onderwijstoezicht bepaalt dat de
inspecteur-generaal aan het hoofd van de inspectie staat en dat aanwijzingen aan de
inspectie – die dus niet oordelen en bevindingen mogen betreffen – in schriftelijke vorm
moetenworden gegevenmet afschrift aan de Staten-Generaal. Ook in dewetsgeschiedenis
wordt op verschillende plaatsen gewezen op de onafhankelijkheid van de inspectie, ook
waar het andere taken dan het geven van oordelen en bevindingen betreft.

De verschillende taken van de inspectie zijn uitvoerig beschreven. Het betreft: controle,
stimulering, financieel toezicht, rapportage, sturing, beleidsvorming en uitvoering.
Gebleken is dat er ook veel niet-constitutionele kritiek mogelijk is op de manier waarop
de Wot deze taken regelt. Bepalingen sluiten niet goed op elkaar aan, zijn onduidelijk of
verhouden zich slecht tot de Awb. Strikt genomen valt die kritiek buiten het bereik van de
onderzoeksvraag. Deze kritiek hangt echter nauw samen met de beschrijving van de wijze
waarop de inspectie haar taken dient uit te oefenen, omdat – vanwege genoemde onduide-
lijkheden – soms eenvoudigweg niet helder is wat de Wot voorschrijft.

De concentratie van genoemde taken bij de inspectie is in dit onderzoek niet positief
gewaardeerd. De stimulerende taak brengt het risico op belangenverstrengeling met zich,
omdat de uitvoering daarvan vereist dat de inspectie met de instelling “meedenkt”, zich
als een adviseur opstelt en zich in haar verplaatst. Dat kan de uitoefening van de controle-
taak – de taak van “politieman” – bemoeilijken. Ook het omgekeerde – dat de controletaak
de uitoefening van de stimulerende taak frustreert – kan het geval zijn. Het risico bestaat
dat de stimulerende taak niet goed kanworden uitgeoefend, omdat scholen niet snel bereid
zullen zijn om volledige openheid te betrachten ten behoeve van de stimulerende taak van
de inspectie, aangezien zij daardoor het risico kunnen lopen de inspectie op het spoor van
overtredingen te zetten. Daarom moet onderzocht worden of de stimulerende taak buiten
de overheid belegd kanworden. Bij dat onderzoekmoet ook een rol spelen dat er belangrijke
voordelen zijn verbonden aan de uitoefening van de stimulerende taak door de inspectie,
vanwege haar deskundigheid. Het verplaatsen van de stimulerende taak moet er niet toe
leiden dat zij (veel)minder effectief kan plaatsvinden vanwege het verlies aan deskundigheid.
Ook aan de uitvoerende taken kleeft het risico van capture, omdat zij veelal bevoegdheden
betreffen om uitzonderingen op wettelijke regels toe te laten.

De uitoefening van de beleidsvormende taak en de sturende taak (voor zover die de
oplegging van sancties betreft) door de inspectie verhoudt zich slecht tot het hierboven
besproken constitutionele kader. Het betreft immers in essentie politieke taken, die in
beginsel onder politieke verantwoordelijkheid dienen te worden uitgeoefend. In formele
zin is die politieke verantwoordelijkheid er, omdat de inspectie wettelijk als een uitvoerings-
dienst van het departement fungeert. Vanwege de hierboven beschreven materiële onaf-
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hankelijkheid van de inspectie, kan echter niet worden gezegd dat die politieke verantwoor-
delijkheid zich in voldoende mate kan ontplooien.

Een rechtvaardiging voor het doorbreken van het uitgangspunt van politieke verant-
woordelijkheid ten aanzien van deze taken, is er in mijn ogen niet. In beleidsstukken treft
men vaak het argument aan dat de (materiële) onafhankelijkheid van de inspectie nodig
is omdat veel taken een deskundig oordeel vergen, en dat dat oordeel vertroebeld zou
kunnen worden door politieke invloed. Dat is juist, maar dat doet niet af aan het feit dat
ook andere belangen dan onderwijskundige inzichten moeten worden betrokken bij de
uitoefening van die taken. Zoals aangegeven, is voor een effectieve uitoefening van dergelijke
taken, politieke verantwoordelijkheid vereist, omdat zij een politieke afweging vergen.

Er zijn twee oplossingen mogelijk. De meest heldere bevoegdheids- en verantwoorde-
lijkheidsverdeling kan worden bereikt door deze taken bij de minister te beleggen. Een
andere oplossing is om het uitgangspunt van de materiële onafhankelijkheid van de
inspectie te verlaten. De inspectie zou dan al haar taken kunnen blijven uitoefenen, maar
meer politieke invloed moeten verduren. De formele onafhankelijkheid met betrekking
tot oordelen en bevindingen van de inspectie zou uiteraard moeten blijven bestaan.

8.2.6 Welk kader geeft het constitutionele recht voor het onderwijsrechtelijke
sanctiestelsel?

Art. 23 Grondwet geeft weinig richtlijnen voor het sanctiestelsel. Wel kan eruit worden
afgeleid dat de wetgever verplicht is een effectief sanctiestelsel in het leven te roepen.
Zonder een dergelijk stelsel kan de overheid immers haar zorgplicht voor het onderwijs
niet waarmaken.

Het sanctiestelselmag geen onevenredige inbreuk op de onderwijsvrijheidmaken. Een
andere begrenzing is dat de speciale deugdelijkheidseisen slechts kunnen worden
gehandhaafd over de band van de bekostiging. Ten aanzien van de algemene deugdelijk-
heidseisen geldt dat ook andere sancties (zoals de last onder dwangsom) een optie zijn.
Een laatste begrenzing volgt uit het legaliteitsbeginsel. De sanctiebevoegdheden zelf dienen
eenwettelijke basis te hebben en zijmogen pas worden ingezet als eenwettelijk voorschrift
is overtreden.

8.2.7 Hoe verhoudt het onderwijsrechtelijke sanctiestelsel zich tot het
constitutionele kader ten aanzien van het sanctiestelsel?

Ten aanzien van de algemene deugdelijkheidseisen heeft de wetgever de volgende sancties
mogelijk gemaakt: het ontnemen van het recht om leerplichtig onderwijs aan te bieden,
het ontnemen van het recht om diploma’s en graden te verlenen dan wel om examens af
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te nemen, de bestuurlijke boete en, in een enkel geval, de last onder dwangsom. Ten aanzien
van de speciale deugdelijkheidseisen betreft het: de inhouding en opschorting van de
bekostiging, de gewijzigde vaststelling daarvan op grond van de Awb, de correctie en de
beëindiging van de bekostiging en de aanwijzing.

Op basis van het constitutionele kader, is een aantal voorstellen tot verbetering van
het sanctiestelsel gedaan. De sanctie van de beëindiging zou mogelijk moeten zijn in
dezelfde gevallen als waarin het ontnemen van het recht om leerplichtig onderwijsmogelijk
is. Die laatstgenoemde sanctie is zeer vergaand en kan dan ook alleen demeest fundamentele
deugdelijkheidseisen betreffen. Gelet op het fundamentele karakter van die eisen, is het
inconsequent dat deze niet gehandhaafd kunnen worden door middel van de ultieme
sanctie ten aanzien van het bekostigde onderwijs.

Ten aanzien van het niet-bekostigde onderwijs zou de last onder dwangsom als sanctie
mogelijkmoetenworden gemaakt. Thans is het zo dat tegen het niet-bekostigde onderwijs
alleen met zeer zware sancties (het ontnemen van het recht om leerplichtig onderwijs aan
te bieden, of van het recht om diploma’s te verlenen) kan worden opgetreden. Het sanctie-
stelsel mist daardoor nuance en dus effectiviteit.

Vanuit legaliteitsoogpunt verdient het verder aanbeveling om de inhoudelijke norm-
stelling beter te scheiden van de sanctiebevoegdheden. Bij de correctie en de aanwijzing
lopen die door elkaar, doordat (bijvoorbeeld) in de wettelijke bepalingen met betrekking
tot de correctiebevoegdheid is opgenomen dat deze kan worden ingezet ingeval van
ondoelmatige besteding. Het ware beter geweest de verplichting tot het niet ondoelmatig
inzetten van bekostiging als aparte deugdelijkheidseis te formuleren. Als daartoe zou
worden overgegaan, valt overigens niet meer in te zien wat de toegevoegde waarde van de
correctiebevoegdheid is. Die zou in dat geval immers slechts onrechtmatige besteding van
de bekostiging betreffen. Tegen onrechtmatige besteding kan ookworden opgetreden door
middel van de inhouding of de gewijzigde vaststelling.

8.3 Beantwoording onderzoeksvraag en aanbevelingen

De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag lag, luidt als volgt:

Hoe moet de vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen plaatsvinden, gelet
op de constitutioneelrechtelijke spanning tussen de zorgplicht van de overheid voor
het onderwijs enerzijds en de onderwijsvrijheid van instellingen anderzijds?

Welke positiemen inneemt op het spectrum tussen zorgplicht en onderwijsvrijheid, is van
invloed op het antwoord op deze vraag. Wie de nadruk legt op de onderwijsvrijheid, zal
een strikte opvatting hebben omtrent de normen omtrent het primaat van de wet, de
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positionering en taakstelling van de toezichthouder en de inrichting van het sanctiestelsel.
In zekere mate is de betekenis van het constitutionele recht dus afhankelijk van een nor-
matief oordeel.

De positie die men kiest op genoemd spectrum, mag echter nooit een van beide zijden
van art. 23 Grondwet uit het oog verliezen, laat staan teniet doen. De zorgplicht voor het
onderwijs en de onderwijsvrijheid zijn immers allebei verankerd in die bepaling. Daarbij
komt dat die zorgplicht de laatste tijd meer nadruk heeft gekregen. Dat is een verklaring
voor (bijvoorbeeld) het feit dat de vaststelling van de kerndoelen bij amvb tegenwoordig
geen wenkbrauwen meer doet fronsen, terwijl dat dertig jaar geleden wel anders was.

Hierbij moet bedacht worden dat onderwijsinstellingen in Nederland over een relatief
grote autonomie beschikken en dat de gedachte daarachter is dat deze autonomie bijdraagt
aan de onderwijskwaliteit.2 Wanneer die autonomie te veel wordt ingeperkt, gaat dat dus
ten koste van de onderwijskwaliteit. Het verlagen van constitutioneelrechtelijke drempels
voor overheidsingrijpen – in het belang van de kwaliteit van het onderwijs – kan dus
contraproductief werken. In deze functionele benadering van de onderwijsvrijheid3 ligt in
ieder geval de grens voor de mogelijke positie die men kan kiezen op het spectrum tussen
zorgplicht en onderwijsvrijheid.

De onderwijsvrijheidmag echter niet louter functioneel worden opgevat. Dat zou alleen
passend zijn als de Grondwet slechts de zorgplicht van de overheid voor het onderwijs zou
noemen, en zou zwijgen over de onderwijsvrijheid. In dat geval zou de overheid immers
aan haar zorgplicht kunnen voldoen door – wanneer dat bijdraagt aan de kwaliteit – de
autonomie van onderwijsinstellingen te beschermen en dus de handen thuis te houden.
Autonomie zou dan slechts een gezichtspunt zijn binnen de zorgplicht voor het onderwijs.
Zo is de Grondwet echter niet geformuleerd: de onderwijsvrijheid heeft daarin een eigen-
standige positie als fundamenteel recht. Zij is dus ook principieel van aard.

Deze principiële kant heeft aan waarde ingeboet. In het kader van afwegingen die de
wetgever moet maken over delegatie, de organisatie van het toezicht en de handhaving,
heeft de zorgplicht voor het onderwijs immers grotere waarde gekregen. Desalniettemin
moet de wetgever – juist gelet op de principiële aard van de onderwijsvrijheid – een stevige
onderbouwing kunnen geven voormaatregelen die overheidsingrijpenmakkelijkermaken,
zoals vergaande delegatiebeslissingen of concentratie van taken bij de onderwijsinspectie.

Dit onderzoek heeft kaders geboden voor de beoordeling van deze onderbouwingen.
Gebleken is dat het belang bij effectief overheidsingrijpen niet zelden wordt overdreven.
Zo blijken veel delegatiebeslissingen zeer ruim te zijn, terwijl onduidelijk is welke recht-
vaardiging daar nog voor bestaat. Iets soortgelijks kwam naar voren met betrekking tot
het toezicht. Het is verleidelijk om veel taken aan de onderwijsinspectie op te dragen in

2 Onderwijsraad 2019, p. 50-51.
3 Zoontjens 2019a, p. 27-28.
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het belang van slagvaardigheid,maar bij nadere beschouwing kunnen daar serieuze vragen
bij worden gesteld. Dergelijke machtsconcentratie kan de effectiviteit van die taakuitoefe-
ning zelfs belemmeren. Zo is geconcludeerd dat de stimulerende taak en controletaak van
de inspectie elkaar in de weg kunnen zitten, en dat moet worden onderzocht of de stimu-
lerende taak elders kan worden belegd. Andere taken van de inspectie zijn politiek van
aard – een effectieve uitoefening van dat soort taken is juist gebaat bij uitoefening op
politiek niveau en horen dus niet bij een toezichthouder thuis. Deze problematiek komt
minder pregnant naar voren in het kader van het sanctiestelsel, maar ook in dat verband
bestaat het risico dat het mogelijk maken van draconische sancties kan leiden tot hande-
lingsverlegenheid en dus autonomievermindering, die zijn weerslag kan hebben op de
onderwijskwaliteit.4 Ik merk in dit verband op dat het sanctiestelsel inmiddels wel veel
aandacht krijgt – zie hoofdstuk 1. De wetgever moet ervoor waken niet te ver door te slaan
in haar behoefte aan interventiemogelijkheden, maar tot nu toe is er nog geen aanleiding
tot grote zorg. Er is zelfs geconcludeerd dat het sanctiestelsel op sommige punten wel wat
extra’s kan gebruiken, zoals de introductie van de last onder dwangsom voor het niet-
bekostigde onderwijs.

Het goede nieuws is dat er de laatste jaren wel positieve ontwikkelingen waarneembaar
zijn. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot invoering van de prestatiebekos-
tiging besteedde – anders dan bij veel andere wetsvoorstellen – tamelijk veel aandacht aan
de motivering van de delegatiebeslissing. De Wet doeltreffender regeling van het onder-
wijstoezicht heeft de strijd met het primaat van de wet ten aanzien van het stimulerende
toezicht weggenomen en heeft bovendien verbeteringen gebracht door het vergroten van
de politieke invloed op beleidsvorming door de inspectie, door de onderzoekskaders door
de minister te laten vaststellen, op voordracht van de inspectie.

Met die positieve ontwikkelingen zijn echter nog niet alle problemen verholpen. In dit
onderzoek zijn dan ook verscheidene aanbevelingen aan de wetgever gedaan. Hieronder
staan de belangrijkste.

1. Besteed in de memorie van toelichting structureel aandacht aan de motivering van
delegatiebeslissingen. De motivering komt nu vaak pas tot stand als er discussie over
de delegatie ontstaat. Daardoor is het zeer lastig na te gaan waarom de wetgever nu
eigenlijk een bepaalde delegatiebeslissing heeft genomen, waardoor beantwoording
van de vraag of een delegatiebeslissing voldoet aan het primaat van de wet bemoeilijkt
wordt.

2. Wees kritisch op de reikwijdte van delegatiebeslissingen. Het komt regelmatig voor
dat zij weinig zijn afgebakend. Daardoor neemt de mate waarin deze delegatiebeslis-

4 Vgl. Nolen 2017, p. 598-600.
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singen inbreuk maken op legaliteitsbelangen toe, waardoor een sterkere rechtvaardi-
ging nodig is om deze beslissing te billijken. Vaak is het juist zo, dat er geen reden
(en dus geen rechtvaardiging) is voor de zeer ruime reikwijdte van een delegatiebe-
slissing. Daarmee wordt de weg geopend naar op het primaat van de wet gebaseerde
kritiek.

3. Heroverweeg het takenpakket van de onderwijsinspectie. Zij moet nu veel taken uit-
oefenen, die kunnen interfererenmet de kerntaak van een toezichthouder: controleren
of een justitiabele aan de wet voldoet. Zo zitten de stimulerende en de controlerende
taak elkaar in de weg, en ook de beleidsvormende taak kan ervoor zorgen dat de
inspectie haar controletaak minder effectief uitoefent. Daarbij komt dat sommige
taken – de beleidsvormende taak kan als voorbeeld dienen, maar bijvoorbeeld ook
de sturende taak voor zover deze sancties betreft – in essentie politiek van aard zijn.
Die horen onder volledige politieke verantwoordelijkheid te worden uitgeoefend. Die
politieke verantwoordelijkheid is er nu niet, omdat als uitgangspunt geldt dat de
inspectie al haar taken in onafhankelijkheid uitoefent.

4. Onderzoek op welke manieren het sanctiestelsel kan worden uitgebreid, zonder
daarbij de onderwijsvrijheid uit het oog te verliezen. De last onder dwangsom kan
zijn nut bewijzen ten aanzien van het niet-bekostigde onderwijs. Ook valt er wat te
zeggen voor een uitbreiding van de gronden voor beëindiging van de bekostiging in
het funderend onderwijs, zodat deze gronden in overeenstemming zijnmet de gronden
voor het ontnemen van de status “school” aan een onderwijsinstelling op grond van
de Lpw 1969.

Behalve aanbeveling 4 zijn deze aanbevelingen ingegeven vanuit het perspectief van de
bescherming van de onderwijsvrijheid (door middel van het primaat van de wet en de
principes van machtsverdeling en democratie ten aanzien van het toezicht). Daaruit mag
echter niet de conclusie worden getrokken dat dit onderzoek de zorgplicht voor het
onderwijs weinig relevant acht. Dat is die plicht wel degelijk, maar als de wetgever ingrepen
in de onderwijsvrijheid makkelijker wil maken, onder het mom van effectiviteit en slag-
vaardigheid, moet hij dat wel voldoende hard kunnen maken. Een dergelijke motivering
blijkt er niet altijd te zijn en juist uit die omstandigheid vloeien de aanbevelingen voort.
De aanbevelingen leiden er dus toe dat de wetgever tegemoetkomt aan het principiële
karakter van de onderwijsvrijheid, zonder daarbij de zorgplicht voor het onderwijs te
veronachtzamen. Legitimiteit en effectiviteit hoeven elkaar niet uit te sluiten.
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Summary

The enactment and enforcement of statutory requirements in education

Article 23 of the Dutch constitution requires the government to take an active role in
ensuring the quality of education. The constitution grants the power to regulate educational
institutions, via certain (substantive) requirements in Acts of Parliament and to delegate
that power to a certain extent, and, thus, enabling the government to fulfil its required and
aforementioned active role in ensuring quality education. These powers are however,
limited by the freedom of education, which is enshrined in the same article of the Dutch
constitution.

There is an obvious tension between these two principles. On the one hand, the
government is required to be active in regulating educational institutions to ensure quality
education, but it must also exercise restraint to preserve the autonomy of educational
institutions. This autonomy is of principle importance, but is also functional: a certain
degree of autonomy is perceived as necessary to achieve better quality of education.

Regulating the field of education thus requires a constant balancing act to resolve this
tension. The research question, stated in chapter 1 of this book, is how this balancing act
should be conducted, taking into account the two aforementioned conflicting perspectives
in the constitutional framework, and whether or not the legal framework regarding the
regulation of educational institutions is in accordance with this framework. Regulation in
this regard is defined as the enactment and enforcement of statutory requirements for
educational institutions. Enforcement is defined as the legal framework regarding supervi-
sion (by the Inspectorate of Education) and powers to impose sanctions on in educational
institutions.

Chapter 2 explores how the constitution limits the contents of statutory requirements
regarding education. The freedomof education can be restricted by the legislature (although
delegation is possible), if the restriction falls within the definition of the restrictions the
constitution makes possible and if the restriction is in accordance with the principles of
proportionality and subsidiarity. There are two categories of possible restrictions. Firstly,
there are the so-called general statutory requirements of soundness. These can regard
supervision (‘toezicht’) and the competence andmoral integrity of teachers (‘bekwaamheid
en zedelijkheid der onderwijzers’). Secondly, there are the so-called special requirements
of soundness. These can be imposed on institutions that are State-funded and can only
regard the soundness (‘deugdelijkheid’) of education. The definition of especially this last
and, since a vast majority of institutions are State-funded, very important category of
possible requirements is fairly broad. It can regard the contents as well as the organisation

329



of education. The definitions in article 23 of the constitution therefore give little direction
regarding the limits of government action. The principles of proportionality and subsidiarity
are not much help either, since the application of those principles require an evaluative
judgment, in order to balance interests of different nature. In many cases such a judgment
can and will differ from person to person. Chapter 2 therefore comes to the conclusion
that, since the constitution provides limited guideline as to the contents of statutory
requirements (and therefore how the balancing act mentioned in the research question
must be conducted in that regard), it is all themore interesting to researchwhich guidelines
can be derived from the constitution with regards to the procedure through which these
requirements must be enacted.

This procedure is the subject of chapter 3, which researches the so called primacy of
the legislature, derived from the principle of legality, which is also enshrined in article 23
of the constitution. The requirement of the primacy of the legislature – I prefer the term
“primacy of Acts of Parliament” – is an extra threshold for the government to intervene
in the field of education, since it requires that statutory requirements are mostly laid down
in Acts of Parliament. Delegation, which allows an quicker and easier procedure for the
creation of said requirements, is allowed, but to a limited extent. The primacy of Acts of
Parliament can therefore be regarded as an extra protection for the freedom of education,
since it requires that the most important part of statutory requirements are laid down in
Acts of Parliament, which can only come to be through a fairly rigorous process (most
importantly, both chambers of parliament have to agree to the statutory requirement).

Chapter 3 researches what the primacy of Acts of Parliament precisely requires of the
legislature.Which (parts of) statutory requirements can be delegated to the Crown or even
to theminister? To answer this question, onemust realise that the constitutional framework
for the primacy of Acts of Parliament does not only consist of the freedom of education,
but also of the requirement of the government to be active in ensuring quality education.
A strict interpretation of the primacy of Acts of Parliament can conflict with that require-
ment, since it makes government intervention harder. The interpretation of the primacy
of Acts of Parliament must take into account the two leading principles of article 23: the
freedom of education and the social right which requires the government to actively care
for the quality of education, the latter of which has gained more importance recently.

I have designed a framework that can be used as a tool to test whether or not decisions
of the legislature to delegate rulemaking powers are in accordance with the principle of
the principle of the primacy of Acts of Parliament. Application of this framework requires
the balancing of two conflicting groups of interests.

On the one hand, this requires an appreciation of the extent by which a decision to
delegate rulemaking powers infringes on ‘legality interests’, which are the interests that
the primacy ofActs of Parliament aims to protect (democracy, separation of powers, among
others). This appreciation must be based on:
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– The nature of the matter that the delegated rulemaking power regards. For example:
rules that regard matters of religion have a bigger impact on legality interests than rules
regarding the organisation of educational institutions.

– The scope of the delegated rulemaking powers.
– The type of rules that are to be set. Rules that only set certain goals, but do not prescribe

how to achieve those, make less of an impact than traditional command-and-control
norms.

– The entity to which the powers are delegated. Delegation to state entities that are
independent of parliament is suspect, since it makes more of an impact on the interest
of democracy than delegation to entities that are accountable to parliament.

– What the possible consequences are when an individual does not abide by the delegated
rules.

– Whether or not measures are taken to compensate for the infringement of legality
interests, such as by way of requiring civilians or parliament to participate in the rule-
making process (without formal decision-making power). I have argued that these
measures are of relatively little importance, since they can far from fully compensate
the loss of democratic legitimacy caused by delegation.

On the other hand, an appreciation of the extent bywhich delegation serves certain interests
must be made. Chapter 3 contains describes these possible justifications for delegation.
The most relevant ones are:
– Efficiency. Rulemaking on lower levels of government is usually quicker and cheaper,

since it requires less steps in the rulemaking process. For example, decision-making
in parliament is not required for the establishment of rules in royal decrees.

– Flexibility. Since society is constantly evolving, rules that are “right” at one moment
in time, are not necessarily right for another. Since delegated rulemaking is relatively
quick, delegation can ensure that rules can be updated swiftly and, therefore, remain
up to date and in tune with societal requirements.

– Decisiveness. Theremay be instances inwhich going through the process of establishing
rules in an Act of Parliament takes up too much time, when decisive action is required.

When one can reasonably doubtwhether or not the justification(s) for a decision to delegate
certain rule-making powers is strong enough to offset the infringement that decisionwould
make on legality interests, the decision to delegate is not in accordance with the primacy
of Acts of Parliament.

This framework does justice to both the freedom of education and the obligation of
the government to actively regulate the field of education. It still prohibits delegation of a
large amount of rule-making power but is at the same time not extremely strict, as it
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recognises the real need for delegation in order to properly maintain the quality of educa-
tion.

In chapter 4, this framework is applied to six different decisions of the legislature to
delegate rule-making power. These decisions are mostly in accordance with the primacy
of Acts of Parliament. This is even true for some of the more vague delegated powers, that
contain subjective quality criteria, since these allow for educational institutions to influence
the contents of these criteria. This is the case in, for example, the practice of the Inspectorate
of Education, based in the Education Supervision Act, to review and advise schools on the
basis of criteria the schools have set for themselves.

However, a few aspects of the legislature’s delegation practice can be criticised. Firstly,
the legislature often fails to structurally and clearly substantiate decisions to delegate. The
reasoning behind these decisions can only be construed from various preparatory docu-
ments, produced in the process of legislation, while the explanatory memorandum that
accompanies the bill should contain a clear and structured argument regarding the question
why a certain decision to delegate is in accordance with the primacy of the legislature.
Secondly, the boundaries of delegation decisions require attention. Some of the delegated
rule-making powers seem unnecessarily large in scope, up to point where no reasonable
justification for the entirety of the delegated power can be given. Thirdly, the legislature
seems to attach an inordinate amount of value to instruments by which infringement on
legality interests can be compensated. Especially the instrument by which parliament is
involved in the delegated rule-making process is used as a means to “patch up” decisions
to delegate broad rule-making powers.

In chapters 5 and 6, attention is turned to supervision of educational institutions.
Chapter 5 describes the constitutional framework for regulators. There are two schools of
thought regarding this framework. Themodern school of thought interprets this framework
as allowing for broad powers of regulators, that function independently from parliament,
such as policy-making powers as well as powers to impose sanctions and to supervise.
Proponents for this school of thought argue that this allows for a more effective way to
guard the interests that the regulator is tasked with protecting. The more classical school
of thought perceives such powers as infringements of the democracy principle and the
separation of powers doctrine. I argue that the modern school of thought fails to see that,
while the effectiveness of powers regarding supervision is served by tasking an independent
regulator with those powers, the same does not hold true when it comes to other kinds of
tasks and powers. Independence of supervisory powers can only be truly achieved when
it is, institutionally and functionally, separated from other powers (as well as the from the
institutions that are supervised, which can cause ‘capture’). Combining supervisory powers
and, for example, policy-making powers, can negatively affect the effectiveness of those
powers. A policy-maker is attached to the success of that policy. That attachment can give
the regulator that created the policy (subconsciously) cause to supervise in a way that
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mitigates flaws in that policy. Furthermore, most powers (other than supervisory) require
some kind of balancing of interests, which is, inherently, political in nature. As such,many
different results of such a balancing act can be legitimate. Therefore, such a balancing act
needs to be performed by an entity that is at least accountable to parliament (or by parlia-
ment itself) since that allows for citizens to (indirectly) influence the decision-making
process. Even though this classical school of thought makes government interference
harder, and therefore may be perceived as mostly serving the protection of freedom (of
education), this is not entirely true. As mentioned above, the effective execution of powers
that require a balancing of interests is served by political influence, since there is no true
answer to the question what “the best” policy is – a political decision is required to identify
that policy.

Even though I adhere to the classical school of thought, I do recognise that there can
be circumstances that necessitate attribution of broad powers to regulators. An example
of this, can be found in the field of market regulation, since the government can be a
market party as well as policy-maker in that field. That kind of combination of roles
increases the risk of abuse of power, which is a strong argument to outsource policy-making
to an independent regulator.

Chapter 6 describes the tasks and powers of the Inspectorate of Education and analyses
whether these are in compliance with the constitutional framework, described in chapter
5. TheEducation SupervisionAct attributes a significant amount of tasks to the Inspectorate:
supervision, advising schools to improve quality, financial supervision, policy-making,
reporting, imposing sanctions, as well as certain other executive powers. The supervisory
and the advisory task are performed in formal independence from the minister and, there-
fore, from parliament, since the minister is prohibited from giving specific instructions to
influence those tasks. Such a prohibition does not apply to the other tasks. In that regard,
the Inspectorate is not formally independent. However, an underlying principle of the
Education Supervision Act regards the Inspectorate as materially independent from the
minister, who should, therefore, refrain from trying to influence the Inspectorate.

Chapter 6 concludes that the many tasks that the Inspectorate performs are not in
accordance with the constitutional framework regarding supervision. Especially policy-
making and the imposing of sanctions can be considered too political in nature to be per-
formed by an entity that functions (materially) independent from the minister. These tasks
should be elevated to a political level. Regarding the advisory task and the few executive
powers another problem is identified: the performance of these tasks cause the risk of
capture. This especially holds true for the advisory task, since it requires inspectors to not
act as a “police officer” but as a “critical friend”. Those two roles are hard to reconcile. It
should be considered to outsource the advisory task to private institutions, set up by the
field, but only if that does not lead to loss of expertise, which the Inspectorate undoubtedly
possesses.
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Chapter 7 describes the constitutional framework regarding sanctions. It also describes
the system of sanctions that the legislature has created and analyses whether or not it is in
conformity with the constitutional framework. The constitutional framework requires
that there be an effective system of sanctions. This requirement can be derived from the
responsibility of the government, enshrined in article 23 of the constitution, to ensure
quality education. This system must however be in accordance with other constitutional
limits: they must comply with the legality principle, must not impose a disproportionate
burden on the freedom of education, and they must fall within the framework of possible
restrictions according to article 23 of the constitution.

The system of sanctions is mostly in accordance with this constitutional framework.
Themost important criticism regards non-state funded schools for compulsory education.
Should these schools not complywith statutory requirements, they can be stripped of their
status of “school” and therefore not able to provide compulsory education. Since this is
such a severe sanction, it should be consider to introduce sanctions that make a more
refined approach possible, such as a duty backed by an astreinte (‘last onder dwangsom’),
which is an effective means to remedy infringements in other fields of law. Furthermore,
some issues with the legality principle are identified. A number of provisions in Acts of
Parliament create the power to impose sanctions as well as substantive norms for educati-
onal institutions. This isn’t a serious issue, but clarity is served by separating the two sets
of norms.

Chapter 8 summarises the book and answers the research question. It concludes that
the outcome of balancing act, mentioned in the research question, is in some ways
dependant on how much value one attaches to either the freedom of education or the need
for government action to limit that freedom to ensure quality education. However, the
balancing of these different sides of article 23 of the constitution is not entirely a subjective
matter. First of all, the freedom of education is not just of principle importance, it is also
functional. An overbearing government lessens quality education, instead of heightening
it. An interpretation of the constitutional framework that makes government action all
too easy is not in accordance with this functional approach of the freedom of education.
Furthermore, because the freedom of education is also important as a matter of principle,
restrictions of that freedom must also be based on a convincing argument that such
restrictions are in accordance with the framework provided in this research, which also
requires a reflection on the necessity of the restriction. This research shows that this
necessity is not seldom misrepresented, especially in matters of delegation and the tasks
of the Inspectorate of Education (but not in matters regarding the system of sanctions).

This book concludes with four main recommendations. First, the reasoning behind
decisions to delegate rule-making powers need to get more and structural attention in the
explanatory memorandum of a bill. Second, the scope of these powers need attention.
They are often unnecessarily broad, to a point where no reasonable explanation can be
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given as to why that should be necessary. Third, the tasks of the Inspectorate of Education
should be reconsidered. Many of those are political in nature and therefore need to be
performed at a political level. Also, the advisory task can conflict with the supervisory task,
since it can lead to capture. Fourth, the system of sanctions can be improved by the intro-
duction of precision instruments.
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