
 

 

Gefeliciteerd met uw benoeming als raadslid in uw gemeente! 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) feliciteert u met uw (her)benoeming als raadslid 

in uw gemeente. De komende vier jaar staat u voor belangrijke keuzes in uw gemeente, ook 

op het gebied van onderwijs.  

 

Onze vereniging zag het licht in 1866 en vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en 

leerlingen in het openbaar onderwijs in Nederland. Tevens helpen we 

medezeggenschapsraden en scholen van alle denominaties, en ook gemeenteraden bij 

onderwijsvraagstukken. Gemeenteraden hebben speciale wettelijke verantwoordelijkheden 

ten aanzien van het openbaar onderwijs. Vanuit de VOO denken we graag mee over 

vraagstukken die de positie van het openbaar onderwijs in uw gemeente raken, in de vorm 

van advies of informatiebijeenkomsten. 

 

Openbaar onderwijs in uw gemeente 

 

De positie van het openbaar onderwijs staat soms onder druk, bijvoorbeeld bij daling van het 

aantal leerlingen of bij fusies tussen openbare en bijzondere scholen. Opheffing van 

openbare scholen en dergelijke fusies kunnen alleen met instemming van de gemeenteraad. 

De gemeente moet immers volgens de grondwet zorgen voor een ‘genoegzaam aantal 

openbare scholen’ (art 23 lid 4 Grondwet). 

 

In artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en in artikel 42b van de Wet op het 

voortgezet onderwijs (WVO) staat de rol van de gemeenteraad bij het in stand houden van 

openbare scholen beschreven. Zo heeft de gemeenteraad de taak om leden van de raad van 

toezicht te benoemen en ontvangt de raad een verslag van werkzaamheden, waarin 

aandacht wordt besteed aan het openbaar onderwijs. U kunt aan het college van 

burgemeester en wethouders vragen naar een stand van zaken met betrekking tot de 

waarborging van het openbaar onderwijs in uw gemeente. 

 

Huisvesting en onderwijsbeleid 

 

Scholen in Nederland hebben de vrijheid om het onderwijs in te richten zoals de scholen zelf 

goeddunkt, zolang ze aan de landelijke eisen voldoen. Een gemeente heeft geen invloed op 

het onderwijsbeleid van de school, maar kan wel in overleg met scholen een convenant 

opstellen bijvoorbeeld op gebied van gezonde voeding en sport. Verder kan de school als 

belangrijke signaleringsfunctie dienen voor de gemeente voor problematiek thuis. 

 



 

 

Waar de gemeente wettelijk voor verantwoordelijk voor is, is het huisvesten van scholen 

binnen de gemeente (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Als raadslid kunt u vragen stellen 

aan het college van burgemeester en wethouders over de staat van de gebouwen waarin 

scholen gehuisvest zijn. Eventueel kunt u contact zoeken met (medezeggenschapsraden op) 

scholen om meer te leren over de staat van de huisvesting van de school. 

 

In gesprek met de VOO? 

 

U kunt de VOO altijd inschakelen voor advies over specifieke kwesties. Ook verzorgen we 

informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden. In ongeveer 50 minuten gaan we dan in op 

de positie van het openbaar onderwijs en de rol van de raad, waarbij we indien gewenst 

aandacht besteden aan de specifieke situatie in uw gemeente en mogelijke vragen die 

daarover leven. 

 

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs: 

www.voo.nl/gemeenteraad. Heeft u vragen over de VOO of over uw rol bij het onderwijs? 

Neem dan contact op met de VOO Helpdesk via www.voo.nl/helpdesk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Marco Frijlink 

Voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs 

http://www.voo.nl/gemeenteraad
http://www.voo.nl/helpdesk

