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"Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid" 
 
1. Bij vergroting van de beleidsvrijheid voor schoolbesturen (gecreëerd 

door de rijks- of lokale overheid) is nabije controle en verantwoording 
een vereiste om bestuurlijke doelstellingen te realiseren.   

 
2. Om op lokaal niveau samenwerking en integratie van beleid te 

bevorderen is aan te bevelen dat de lokale of rijksoverheid hier via 
premiëring op stuurt.  

 
3. Voor een meer effectieve uitvoering van het 

onderwijsachterstandenbeleid behoeven de kleinste categoriën 
gemeenten een grotere bestuurlijke schaal.  

 
4. Het op afstand plaatsen van het openbaar basisonderwijs, al dan niet 

gecombineerd met bestuurlijke schaalvergroting, leidt tot een versterking 
van het beleidsvoerend vermogen van de verantwoordelijke 
schoolbesturen.  

 
5. Gemeenten moeten zich inspannen om het vertrouwen van 

schoolbesturen en scholen te winnen. Daarmee wordt hun lokale rol 
minder afhankelijk van landelijke conjuncturele en politieke 
ontwikkelingen. 

 
6. Lokaal maatwerk kan worden bevorderd door gemeenten en 

schoolbesturen in het op overeenstemming gericht overleg zelf te laten 
besluiten of doordecentralisatie van middelen en bevoegdheden plaats 
moet vinden.  

 
7. Inspanningsfysiologische principes waarop trainingsrichtlijnen voor 

duursporten gebaseerd zijn, kunnen goed gebruikt worden om een 
schema van inspanning en ontspanning te maken dat nodig is om 
artikelen of een proefschrift te schrijven.   
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Woord vooraf 
 
 
 
 
In het voorjaar van 1998 stond er in de Volkskrant een advertentie voor promo-
tieplaatsen bij de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogiek en 
Onderwijskunde. Na bijna vier jaar eerder te zijn afgestudeerd aan dezelfde uni-
versiteit en ongeveer even lang te hebben gewerkt als ondersteuner en adviseur 
van scholen, besturen en gemeenten, kwam deze mogelijkheid als geroepen. Weer 
even terug naar het warme bad van de universitaire wereld waarin ik me tijdens 
mijn studie zo had thuisgevoeld. Na als "deeltijd-bursaal" te zijn gestart in het na-
jaar van 1998 bleken er zich echter al zeer spoedig enkele ongevraagde 
mogelijkheden voor te doen om ook mijn ervaringskennis te verbreden en te ver-
diepen. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat onderzoek, overige 
werkzaamheden, gezinsleven en persoonlijke vrije tijd soms tegelijkertijd om 
voorrang hebben gestreden. 
  
Het is een flinke klus geweest, maar het was het mij allemaal waard. Daarbij past 
een welgemeend woord van dank. Allereerst aan de Universiteit van Amsterdam 
en "de beslissers" binnen het SCO-Kohnstamm Instituut om mij op een promotie-
plaats te benoemen. Het was een eerste blijk van vertrouwen. Een tweede blijk 
daarvan kwam tot uiting door (weliswaar met enige aarzeling) goedkeuring te 
verlenen aan een pauze van 8 maanden in het onderzoekstraject om daarmee ove-
rige werkzaamheden ("ervaringsleren") voorrang te kunnen verlenen. Vervolgens 
bedank ik alle personen die hun kennis en ervaringen beschikbaar hebben gesteld 
door mee te werken aan interviews, door vragenlijsten in te vullen of op andere 
wijze informatie aan te leveren.  
 
Een aparte alinea wijd ik aan mijn begeleider en co-promotor Sjoerd Karsten en 
mijn promotor Fons van Wieringen. Ik ben hen ontzettend veel dank verschuldigd 
voor de positieve benadering die ik steeds ervaren heb. Ze hebben beiden een 
ruime manier van denken getoond door me te steunen in de onconventionele route 
die ik doorlopen heb. We hebben regelmatig voortgangsgesprekken gevoerd en ik 
waardeer hun inspanningen daarvoor zeer. Veel van deze gesprekken vormden 
een bewijs van het gegeven dat je in elke activiteit en op elk kennisgebied uit-
blinkers hebt. 
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Om de combinatie van werken in of voor het onderwijs te kunnen combineren 
met onderzoek verrichten, is natuurlijk ook de steun van de andere werkgevers 
van belang. Mijn dank gaat uit naar enkele leden van de bestuurscommissie open-
baar primair onderwijs Zaanstad, te weten Fred Hoogsteder, Jan Verveen en Rien 
van Toorn die mij "als wijze vaders" geintroduceerd hebben in schoolbestuurlijke 
aangelegenheden. De grootste swing aan mijn arbeidscarriëre is echter gegeven 
door Jaap van Leverink die mij een aantal malen voor functies heeft gevraagd 
waarin ik ontzettend veel heb geleerd. Naast een zeer prettige wijze van samen-
werken heb ik met name het in mij gestelde vertrouwen heel erg gewaardeerd. 
Evenals het Zaanse bestuur heeft ook mijn huidige bestuur mij de mogelijkheid 
geboden om een aantal dagen te kunnen werken aan (de afronding van) het proef-
schrift. Daarvoor ben ik hen zeer erkentelijk.  
 
Tom en Teun, respectievelijk 8 en 5 jaar oud, hebben hun vader in het afgelopen 
jaar zeer regelmatig aangetroffen achter de computer. Tom: "Papa, hoeveel din-
gen moet je nu nog doen?", "Papa ben je al bijna klaar met je onderzoek?". Teun: 
"Papa, jij bent straks dokter he?". Het is nu af jongens en papa is inderdaad doctor 
("voor scholen"). Jullie zullen ook een boekje ontvangen "om te bewaren voor la-
ter". Misschien zul je het nog eens inkijken. Dit woord vooraf is in ieder geval 
voor iedereen toegankelijk.  
 
Marlies, jij hebt het hele promotietraject met wisselende gevoelens ervaren. In 
sommige periodes waren de werkzaamheden minder zichtbaar, op andere momen-
ten echter moest ik zaken afronden en kwamen privé-activiteiten in het gedrang. 
In het huishoudelijk bedrijf en gezinsleven zijn daardoor met name in het laatste 
jaar verhoudingsgewijs veel taken op jouw schouders terecht gekomen. Op som-
mige momenten was je daarom niet altijd even blij met mij en m'n activiteiten. 
Daar staat echter tegenover dat je me al die tijd wel de ruimte hebt gegeven om in 
relatieve rust aan het proefschrift te kunnen werken en het af te ronden. Ik vertel 
je op een andere plaats en ander moment wel hoezeer ik dat gewaardeerd heb. 
 
"Alleen met z'n tweeën" zou het niet gelukt zijn om beider werkzaamheden en 
gezinsleven op een redelijke manier te combineren. Veel dank zijn wij en ik in het 
bijzonder verschuldigd aan mijn ouders voor de hand en spandiensten die zij al 
heel veel jaren voor ons verrichten. Zonder daarin mijn vader te kort te doen geldt 
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dit met name voor mijn moeder, Corrie de Groot-Schuijt. Het gaat daarbij niet al-
leen om de opvang van onze kinderen, maar veel meer nog om de 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in alle levensfasen. Daarom draag ik dit 
proefschrift aan haar op. 
 
 
Waarland, november 2004 
 
Ronald de Groot 
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1 Contextuele aspecten van onderwijsdecentralisatie 
en lokaal beleid

 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
In het basisonderwijs heeft in de jaren 1997 en 1998 een bestuurlijke omwente-
ling plaatsgevonden. Na een lang discussietraject kregen de Nederlandse 
gemeenten op het gebied van onderwijs belangrijke taken, bevoegdheden en mid-
delen overgedragen vanuit het rijk. Er was sprake van zogenoemde territoriale 
decentralisatie. Vier beleidsprogramma's zijn gedecentraliseerd: het onderwijs-
huisvestingsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het onderwijs in allochtone 
levende talen en de schoolbegeleiding. Voor basisscholen en hun besturen bete-
kende dit dat de gemeente een belangrijke overlegpartner en bekostiger van 
onderwijsvoorzieningen werd.  
 
Dit proefschrift bestaat uit vijf verschillende deelonderzoeken die allen betrek-
king hebben op de beoogde en neveneffecten van deze decentralisatie en de lokale 
processen en condities die hierop van invloed zijn. Over vier van de vijf deelon-
derzoeken is gerapporteerd in de vorm van artikelen. Deze artikelen vormen 
tevens de hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit proefschrift. Als opmaat zullen we 
in dit inleidende hoofdstuk het onderwerp onderwijsdecentralisatie en lokaal be-
leid in een bredere context plaatsen door in te gaan op de volgende punten: 
1. Het begrip decentralisatie in het onderwijs; 
2. (De)centralisatiebewegingen in het onderwijs;   
3. Het takenpakket van gemeenten op het terrein van onderwijs;  
4. Bestuursvormen voor het openbaar basisonderwijs; 
5. Vraagstellingen en onderzoeksaanpak 
 
 
1.2 Het begrip decentralisatie in het onderwijs 
 
Het begrip decentralisatie wordt in verschillende wetenschappelijke disciplines 
gebruikt. Bestuurskundigen, onderwijskundigen, organisatiekundigen en juristen 
passen het begrip toe in situaties waarin gesproken wordt over een verandering in 
de verdeling van verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden tussen hoge-
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re en lagere niveaus in een organisatie of in een bestuurs- of onderwijskundig sys-
teem in de richting van het lagere niveau.  
 
Vanuit een juridische invalshoek stelt Zoontjes (1999) dat decentralisatie gezien 
kan worden als een staatsrechtelijk begrip dat in het algemeen staat voor de ver-
schuiving van bevoegdheden binnen de staatsorganisatie. Mentink en Akkermans 
(1986) verstaan vanuit een juridisch-bestuurlijk gezichtspunt onder decentralisatie 
van beleid:  "Het (doen) overlaten of (doen) toekennen van bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden van een hoger gezagsorgaan aan een lager gerangschikt 
gezagsorgaan, waarbij het lagere orgaan in staat wordt gesteld om in een zekere 
onafhankelijkheid en op grond van een eigen belangenafweging eigen beleid te 
voeren, met inbegrip van overdracht of toekenning van de bijbehorende midde-
len" (p.58) 
 
Internationaal treffen we in onderwijskundige literatuur soms een ruimere inter-
pretatie aan van het begrip decentralisatie (Bray, 1994; Hanson, 1998). Zo 
omschrijft Hanson (1998) decentralisatie, in zijn studie naar het onderwijskundig 
systeem in vijf Spaanstalige landen, als de overdracht van de besluitvormingsbe-
voegdheid, verantwoordelijkheden en taken van een hoger naar een lager 
organisatieniveau of tussen organisaties (Hanson, 1998, p.112) . Hij maakt daarbij 
evenals Bray (1994) een onderscheid tussen drie vormen van decentralisatie. De-
concentratie betreft de overdracht van taken aan andere eenheden in de 
organisatie. De bevoegdheid voor de toekenning van de uitvoering blijft centraal 
geregeld. Delegatie betreft de overdracht van besluitvormingsbevoegdheid van 
hogere aan lagere eenheden in de organisatie. Deze bevoegdheid kan echter een-
zijdig worden ingetrokken door de hogere eenheid. Bray (1994) spreekt in dit 
geval over het "uitlenen" van de macht aan lokale autoriteiten. Devolutie betreft 
de overdracht van macht aan een zelfstandige eenheid die onafhankelijk kan han-
delen of aan een eenheid die kan handelen zonder eerst daarvoor toestemming te 
hoeven vragen. Privatisering is volgens Hanson een vorm van devolutie. Bray 
(1994) spreekt van de meest verregaande vorm van decentralisatie. Het begrip de-
volutie komen we in de Nederlandse literatuur over decentralisatie niet tegen.  
 
Smith (1985) omschrijft decentralisatie als de overdracht van macht naar lagere 
niveaus in een hiërarchische structuur. Deze structuur kan bestaan uit een hiërar-
chie van bestuurlijke niveaus binnen een staat of  uit een hiërarchie van lagen in 
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een grotere organisatie. Karsten e.a. (1998) stellen dat vanuit verschillende disci-
plines uiteenlopende interpretaties worden gegeven aan de hiervoor genoemde 
begrippen, waardoor het niet eenvoudig is om daarvoor een consistent begrippen-
apparaat te vinden.  
 
Het begrip decentralisatie, zoals het in ons onderzoek wordt gehanteerd, valt ech-
ter goed in te kaderen. Wij richten ons op decentralisatie op systeemniveau 
binnen de sector onderwijs en sluiten aan bij gangbare opvattingen hierover in de 
bestuurs- en onderwijswetenschappen in Nederland. Daarin wordt bij het onder-
werp decentralisatie veelal een onderscheid gemaakt tussen territoriale en 
functionele decentralisatie (Mentink en Akkermans, 1986; Derksen, 1995; Van 
Wieringen, 1996; Zoontjens, 1999).   
 
Territoriale decentralisatie wordt, in de juridische benadering, ook wel verticale 
delegatie genoemd en staat voor de overdracht van regelgevende bevoegdheden 
door de wetgever naar organen van decentrale overheden (Vermeulen, 1999; 
Zoontjens, 1999)1. In ons onderzoek betreft het het overdragen van taken, be-
voegdheden en middelen van het rijk aan de gemeenten. Functionele 
decentralisatie betekent staatsrechtelijk "de spreiding van bevoegdheden over niet 
aan de centrale overheid ondergeschikte organen, met het oog op de publieke 
taakbehaartiging met een bepaald doel" (Zoontjens, 1999, p.20). Derksen (1995) 
spreekt in dit geval over het overdragen van bevoegdheden aan doelcorporaties 
(p.31). Voorbeelden hiervan buiten het onderwijs zijn waterschappen, product- en 
bedrijfsschappen of bij de wet opgerichte zelfstandige bestuursorganen en advies-
organen. Voorbeelden binnen het onderwijsveld zijn de Informatie Beheer Groep 
(uitvoering Les- en cursusgeldwet;  Wet tegemoetkoming studiekosten en de Wet 
studiefinanciering) en de Onderwijsraad (advisering  regering en beide Kamers 
der Staten-Generaal over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving). Zoon-
tjens (1999) wijst er op dat functionele decentralisatie in het onderwijs een 
specifieke strekking heeft die zich onderscheidt van het staatsrechtelijke begrip. 
Functionele decentralisatie staat daar voor de overdracht van wettelijke bevoegd-
heden naar de bevoegde gezagsorganen van instellingen voor openbaar en 

                                                 
1 Vermeulen (1997, 1999) en Zoontjens (1999) gaan in op de discussie of verticale delegatie in 
het licht van artikel 23 van de Grondwet (dat de vrijheid van onderwijs regelt) wel of niet juri-
disch is toegestaan. Wij gaan daar hier verder niet op in en verwijzen daarvoor naar beide auteurs. 
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bijzonder onderwijs. Het verschil tussen de staatsrechtelijke benadering en de in-
vulling die er in het onderwijs aan wordt gegeven bestaat er uit dat in het laatste 
geval geen onderscheid gemaakt wordt tussen openbare en bijzondere (privaat-
rechtelijke) instellingen. Hoewel het bijzonder onderwijs niet tot de overheid kan 
worden gerekend, en dus buiten het staatsrechtelijk begrip valt, wordt het hier be-
stuurlijk op gelijke voet gesteld met het openbaar onderwijs.  
 
Verhouding territoriale en functionele decentralisatie 
Over de decentralisatiemaatregelen in het onderwijs zijn door minister Ritzen van 
OC&W in de periode 1996-1998 meerdere brieven aan de Tweede Kamer gezon-
den2 waarin ook het onderscheid tussen territoriaal en functioneel wordt benoemd.  
 
De minister stelt dat met territoriale decentralisatie wordt beoogd de samenwer-
king van instellingen met hun directe maatschappelijke omgeving te vergroten, 
waarbij een regierol aan de gemeenten wordt toebedeeld en dat met functionele 
decentralisatie wordt beoogd het beleidsvoerend vermogen van de instellingen te 
versterken (Tweede Kamer, 1997). De beleidstheorie van de relatie tussen functi-
onele en territoriale ordening van het binnenlands bestuur gaat er vanuit dat het 
functionele bestuur aanvullend is op het territoriale bestuur. Het algemeen bestuur 
geeft de kaders en het functionele bestuur voegt zich daarbinnen (Derksen, 1995; 
Van Wieringen, 1996). Er is sprake van een zeker spanningsveld tussen beide 
vormen van decentralisatie. Hoofdstuk 4 "Effecten van decentralisatie van on-
derwijsbeleid naar gemeenten en de keuze voor territoriale of functionele 
decentralisatie" is voor een belangrijk deel gewijd aan de verhouding tussen beide 
vormen van decentralisatie in  het onderwijs. 
 
Argumenten voor territoriale decentralisatie 
Ons onderzoek heeft betrekking op territoriale decentralisatie in het onderwijs. 
Voordat de door ons onderzochte decentralisatiemaatregelen van kracht werden, 
hebben Fleurke e.a. (1997) onderzoek gedaan naar de effecten van territoriale de-
centralisatie naar gemeenten door vier ministeries (Sociale Zaken, Volkshuisvesting, 

                                                 
2 Zie onder andere: Decentralisatie, brief van 3 december 1996 van de minister van OC&W, 
kamerstukken 22 236, nr. 41  en Decentralisatie, brief van 23 september 1997 van de minister 
van OC&W, kamerstukken 22 236, nr. 46;  
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Verkeer en Onderwijs)3. Fleurke e.a. (1997) hebben daarbij getracht de effecten op 
één beleidsveld vergelijkbaar te maken met de effecten op andere beleidsvelden en 
hebben derhalve geabstraheerd van de specifieke doelstellingen die op elk van de 
verschillende beleidsvelden met de decentralisatiemaatregelen werden beoogd. Ze 
komen tot in totaal zeven bestuurlijke effecten die een uitdrukking zijn van kwalita-
tief goed bestuur. Deze zeven effecten brengen zij onder in drie categorieën: 
 
Categorie 1: Effectiviteit van het bestuurlijk handelen: 
• Maatwerk:  een betere afstemming van de beleidsvoering op de eigen aard van 

een geval.  
• Integrale beleidsvoering: de mate waarin decentralisatie verkokering door-

breekt en de aanpak van maatschappelijke problemen vanuit verschillende 
disciplines gecoördineerd plaats vindt. 

• Slagvaardigheid: de mate waarin de lagere overheid in staat is om adequaat te 
reageren op wijzigingen in de maatschappelijke behoefte en in voor de beleids-
voering relevante condities. 

 
Categorie 2: Efficiëntie van het bestuurlijk handelen: 
• Bestuurlijke efficiëntie: betreft de kosten rond besluitvorming. Bijvoorbeeld de 

kosten van personele inzet ten behoeve van overleg en beleidsontwikkeling.  
Het gaat ook om uitgaven ten behoeve van beleidsondersteunend onderzoek en 
relevante materiële voorzieningen (hoe verhouden deze kosten zich  tot de ge-
realiseerde opbrengst). 

• Efficiëntie van programma-uitgaven: betreft de uitgaven voor maatschappelijke 
diensten en producten. Bij de efficiëntie van programma-uitgaven  wordt de 
verhouding bezien tussen de kosten en de omvang van de kwaliteit van de gera-
liseerde voorzieningen.  

 

                                                 
3 Het betrof studies naar de decentralisatie van het welzijnsbeleid, de decentralisatie van de 
kinderopvang, de Wet op de bejaardenoorden, monumentenzorg, het bekostingsstelsel voor de 
sociale werkvoorziening, de stadsvernieuwing en de decentralisatie van de volkshuisvesting, de 
decentralisatie van de bijzondere bijstand, de decentralisatie van de subsidieverlening voor de 
sociale woningbouw naar regionale besturen en de invoering van de fiscalisering van het betaald 
parkeren op gemeentelijk niveau. In de laatste fase van het onderzoek is ook de decentralisatie 
in 1987 van de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer naar de gemeenten onderzocht. 
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Categorie 3: Zorgvuldige afweging van lokale belangen en prioriteiten 
• De betrokkenheid van politieke organenen (ofwel: een toename van het demo-

cratisch gehalte in de besluitvorming): het democratisch gehalte van de besluit-
vorming zou bij decentralisatie moeten toenemen omdat de politieke organen 
op het lokale niveau direct aanspreekbaar zijn op zaken die de burgers aangaan;  

• Toegankelijkheid van de besluitvorming: betreft de organisatie van het open-
baar bestuur, op een zodanige wijze dat direct betrokkenen invloed kunnen 
uitoefenen op de besluitvorming.  

 
Bovengenoemde effecten betreffen doelstellingen die met decentralisatie beoogd 
kunnen worden. Afhankelijk van het departement en de specifieke overdracht van 
taken en bevoegdheden die in het geding zijn, zullen sommige doelstellingen meer 
accent krijgen dan andere. 
 
In hoofdstuk 2 "Kwaliteit van decentralisatie van onderwijsbeleid" zal nader worden 
ingegaan op argumenten die gehanteerd worden om tot (territoriale) decentralisatie 
in het onderwijs over te gaan. In het bijzonder zullen de met decentralisatie beoogd 
e effecten van de door ons onderzochte beleidsprogramma's worden geanalyseerd. 
 
Argumenten voor centralisatie 
Zoals er motieven kunnen zijn voor een meer decentrale situering van taken, be-
voegdheden en middelen in het onderwijs, zo zijn er ook motieven om te komen 
tot een meer centrale situering. In verschillende perioden en ten aanzien van ver-
schillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld: bestuurlijk-, budgettair-, arbeidsvoor-
waardelijk-, onderwijskundig domein) zijn of worden argumenten gehanteerd die 
hiervoor pleiten (Hanson 1998, Fleurke, 1997; Karsten et al, 1998; Leune, 2001; 
Weiler, 1990; Van Wieringen, 1996). Samenvattend komen we tot het volgende 
overzicht van argumenten:  
• de garantie voor een gelijke en rechtvaardige verdeling van middelen; 
• de handhaving van een minimale gelijkheid voor gemeenten, besturen, scholen, 

deelnemers; 
• het aanbrengen van standaardisatie en uniformiteit of consistentie in de be-

leidsuitvoering; 
• het waarborgen van de deugdelijkheid van het onderwijs en/of de beleidsuit-

voering door het formuleren van minimale deugdelijkheidseisen; 
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• de handhaving van samenhang in het onderwijsbestel met het oog op aanslui-
ting tussen schooltypen en onderwijsinstellingen; 

• financieel-economische voordelen door het gebruik maken van een grotere 
schaal;  

• het doelgericht inzetten van (schaarse) middelen, waaronder het gebruik maken 
van kennis en kunde van bekwame personen of organisaties;  

• beheersbaarheid van de uitgaven; 
• het bevorderen van onpopulaire doelen die lokaal weinig draagvlak vinden. 
 
Nuancering van de verhouding centraal-decentraal 
Territoriale decentralisatie houdt weliswaar een verschuiving in van bevoegdhe-
den van de rijksoverheid naar lagere overheden. Het betekent echter niet dat 
daarmee altijd de invloed van de rijksoverheid volledig verdwijnt of dat gemeen-
ten altijd volledig zelfstandig het lokale beleid kunnen vormgeven en uitvoeren. 
Veel vaker zien we dat in een gedecentraliseerd stelsel nog centrale elementen 
(doelen, voorschriften, normen) aanwezig zijn die terug te voeren zijn op één van 
de hiervoor genoemde argumenten voor centralisatie. Een aantal van deze centra-
le elementen komen we ook tegen in de decentralisatieprogramma's waarnaar wij 
onderzoek hebben verricht (zie paragraaf 1.4).  
 
Toonen (1989b) stelt dat gemeentelijke staatsrechtelijke autonomie niet hetzelfde 
is als gemeentelijke organistorische of bestuurlijke zelfstandigheid. Of decentrali-
satie voor gemeenten leidt tot een feitelijke vergroting van de zelfstandigheid is 
naast juridische ook afhankelijk van tal van sociale, economische, psychologi-
sche, organisatorische en politieke factoren. Een ééndimensionale schaal met als 
uitersten centraal-decentraal is dan ook een te globale conceptualisering om de 
met decentralisatie gepaard gaande verschijnselen op lokaal en landelijk niveau te 
beschrijven en te analyseren (Karsten et al, 1998). Ook de met name juridisch/ 
staatsrechtelijke benadering zoals we hiervoor hebben gehanteerd schiet tekort 
om de feitelijke verhouding tussen rijksoverheid en gemeenten te onderzoeken. 
 
Van Wieringen (1996) benoemt drie conceptualiseringen waarmee de bestuurlijke 
relaties tussen gemeenten en het rijk kunnen worden bezien. Het betreft een (klas-
siek) centraal-formalistische, een pluriformiteitsgerichte en een omgevingsgerichte 
benadering. De drie conceptualiseringen verschillen waar het gaat om de concen-
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tratie of spreiding van macht, de interne of externe bepaling van richtinggevende 
doelen en het verloop van beïnvloedingslijnen via gevestigde kanalen of belan-
gen. Onderstaande toelichting op de drie benaderingen is ontleend aan Van 
Wieringen (1996, p.203). 
 
Vanuit een (klassiek) centraal-formalistische opvatting is de gemeente enerzijds 
zelfstandig en anderzijds de instantie die een aantal door het rijk aangewezen ta-
ken uitvoert respectievelijk binnen een aangewezen (grond)wettelijk kader 
initieert en uitvoert. Over de procedure van toewijzing van taken of takenkader is 
geen verschil van mening: geformaliseerde patronen zijn toegesneden op dit soort 
vraagstukken. 
 
De pluriformiteitsgerichte benadering gaat niet (alleen) uit van formele machts-
bronnnen en –handelingen maar van een hoge mate van wederkerige 
afhankelijkheid in de relatie tussen het rijk en de gemeenten. De relatie is er een 
van wederzijdse beïnvloeding en afhankelijkheid waarin onderhandelingen, over-
redingen, pressie, mobilisatie van steun en dergelijke aan de orde zijn. In plaats 
van een eenzijdige hiërarchisch proces is er vanuit deze benadering aandacht voor 
de onderhandelingsrelatie binnen het bestuurlijk stelsel met opwaartse èn neer-
waartse bewegingen. 
 
De omgevingsgerichte benadering gaat uit van een indirecte sturing door active-
ring van de omgeving waardoor externe stimuli worden opgewekt. Belangrijke 
verschuivingen in de eisen en verlangens vanuit de omgeving zijn van invloed op 
de bestuurlijke verhoudingen. Deze verhoudingen zijn op zich gekenmerkt door 
een spreiding van macht over subsystemen. Het bestuurlijk stelsel is er op gericht 
verschillende onderdelen in te schakelen respectievelijk uit te schakelen om uit-
eenlopende soorten eisen en verlangens direct op te vangen dan wel te stimuleren. 
Een hoger of parallel bestuursniveau heeft geen voorkeurspositie als het gaat om 
de opvang van en sturing geven aan omgevingssignalen. De verschillende be-
stuursniveaus zijn flexibel en zelfregulerend in dit opzicht.  
 
Fleurke e.a. (1997) benoemen vier dimensies met behulp waarvan decentrale be-
stuurlijke stelsels kunnen worden getypeerd. Het betreft: 
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- het bestuursniveau waaraan de taak wordt overgedragen. Taken kunnen 
worden overgedragen  aan provincies, regionale bestuurlijke organene of 
aan gemeenten; 

- de reikwijdte van de overgedragen taak. De verantwoordelijkheid voor een 
gehele tak van overheidszorg kan worden overgedragen aan een ander be-
stuursorgaan; som wordt een betrekkelijk smalle taak gedecentraliseerd; 

- de mate van centrale programmering. Betreft de mate waarin de zelfstan-
digheid van de lagere overheid in meer of mindere mate wordt beperkt.  In 
sommige gevallen is de rol van de centrale overheid na overdracht van de 
gedecentraliseerde taak uitgespeeld. In andere gevallen blijft deze  uitdruk-
kelijk aanwezig als regelgever, toezichthouder of bekostiger; 

- de aard en omvang van het beleidsinstrumentarium. Over  welke beleidsin-
strumenten krijgt de lagere overheid de beschikking om in de samenleving 
te interveniëren (bijvoorbeeld het kunnen opleggen van regels, het kunnen 
opleggen van heffingen, of het verlenen van subsidies). 

 
Een decentralisatiemaatregel kan vanuit een meer centraal-formalistische invals-
hoek met behulp van deze vier dimensies worden beschreven. Wanneer we echter 
de effecten van een decentralisatiemaatregel willen onderzoeken en kunnen be-
grijpen, dan dienen we een ruimere benadering te hanteren. Er dient dan 
uitdrukkelijk ook aandacht te zijn voor lokale niet geformaliseerde processen.  
 
 
1.3 (De)centralisatiebewegingen in het onderwijs4 
 
Het begrip decentralisatie van beleid impliceert dat het logischerwijs slechts kan 
plaatsvinden vanuit een situatie waarin sprake is van enige mate van centralisatie. 
De aanzienlijke mate van decentralisatie van onderwijsbeleid, eind jaren negentig 
van de vorige eeuw, vindt dan ook plaats vanuit een sterk gecentraliseerde situatie 
die zijn oorsprong vindt aan het begin van die eeuw. Ook dit sterk gecentraliseer-
de onderwijsregiem komt voort uit een situatie waarin er meer sprake was van een 
decentrale beleidsvorming.  

                                                 
4 Een verkorte versie van paragraaf 1.3 "(de)centralisatiebewegingen in het onderwijs" is opge-
nomen in het artikel "Kwalititeit van decentralisatie van onderwijsbeleid" (De Groot, 1999) dat 
hoofdstuk 2 van dit proefschrift vormt. 
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We zullen hieronder een globale historische schets geven van de mate van centra-
lisatie en decentralisatie van het onderwijsbeleid in Nederland. We zien daarin dat 
het onderwijs gedurende lange tijd decentraal georganiseerd is geweest. In ver-
schillende periodes hebben zich  initiatieven en impulsen voorgedaan die hebben 
geleid tot een verdergaande centrale aansturing van het onderwijs. Verschillende 
onderzoekers (Idenburg, 1960; Karsten, 1988; Van Gijlswijk, 2004) geven aan dat 
de toenemende centralisering niet altijd heeft geleid tot een afname van de beïn-
vloedingsmogelijkheden van lokale of regionale autoriteiten. Bovendien wordt 
aangegeven dat er soms voor deze bestuurslagen feitelijk sprake is van een (al dan 
niet wettelijke) mogelijkheid tot invloedsuitoefening, terwijl daar in de praktijk 
niet altijd gebruik van is gemaakt. Wanneer we de periode ná de Republiek der 
Verenigde Nederlanden (1579-1795) tot begin jaren negentig van de vorige eeuw 
overzien blijkt echter duidelijk dat de bemoeienis van de centrale overheid, "na 
enkele lichte golfbewegingen" op de verticale lijn centraal-decentraal, sterk is 
toegenomen ten koste van de invloed van de lagere overheden. We zien daarbij in 
de loop van de periodes verschillende motieven die hebben geleid tot deze uitein-
delijk vergaande mate van centralisering. Het heeft tot eind jaren negentig van de 
vorige eeuw geduurd eer de invloed van gemeenten op het lokale onderwijs weer 
toenam. Momenteel, nauwelijks vijf jaar na de invoering van een aantal omvang-
rijke decentralisatiemaatregelen, staat de positie van de gemeenten in relatie tot 
het onderwijs echter weer ter discussie ten gunste van functionele decentralisatie.  
 
Hierna zal een beschrijving worden gegeven van de verschillende te onderschei-
den periodes. De indeling in de eerste drie periodes is gebaseerd op de perioden 
waarin opeenvolgende wetten veranderingsprocessen in het onderwijs regelden. 
We zullen daarbij het meest uitgebreid ingaan op de recente periode. 
 
1.3.1 Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795) 
De Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795) bestond uit zeven zelf-
standige gewesten met drie gezagslagen, waarvan de hoogste, die van de Staten-
Generaal tevens de zwakste was (Idenburg, 1960). De Staten-Generaal hadden 
slechts macht in die zaken waarin gemeenschappelijk overleg tussen de diverse 
gewesten nodig was: het kwam in de praktijk neer op een gemeenschappelijk le-
ger, een gemeenschappelijk buitenlands beleid en de “financiën der Generaliteit” 
(Idenburg 1960; Vermeulen 1999). Voor wat betreft hun interne aangelegenhe-
den, waaronder het onderwijssysteem, waren de gewesten autonoom. De “lokale 



Contextuele aspecten van onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 15

gezagskring” (Idenburg, p.20) had het bestuurlijk voor het zeggen. Er was volgens 
Vermeulen (1997) geen nationaal onderwijsstelsel, maar een verbrokkeld en geva-
rieerd onderwijssysteem, dat van plaats tot plaats verschilde. Er bestond een dicht 
netwerk van onderwijsvoorzieningen. In de steden en de meeste dorpen waren er 
lagere scholen waar kinderen lezen, schrijven en rekenen leerden. In de grote steden 
bestonden er bovendien voortgezette opleidingen in de vorm van zogenoemde 
Franse en Latijnse scholen (Dodde, 1995). Tijdens de Republiek werden de zeggen-
schapsverhoudingen tussen het landsbestuur, het gewestelijk en stedelijk bestuur 
nader bepaald. Ook de verhouding tussen staat en kerk werd opnieuw gedefinieerd. 
De Gereformeerde kerk was een belangrijke instantie tijdens de Republiek der 
Verenigde Nederlanden (Braster, 1996; Knippenberg 1994; Van Gijlswijk, 2004). 
Zij wenste zoveel mogelijk invloed te krijgen op het maatschappelijk leven en op 
het onderwijs. Het waren evenwel de gewestelijke en stedelijke besturen die de 
uiteindelijke zeggenschap over het onderwijs wisten te behouden. De gewestelijke 
besturen waren verantwoordelijk voo het lager onderwijs op het platteland. Zij 
stelden algemene verordeningen vast voor de scholen in de dorpen, maar de prak-
tische uitvoering van de regels, het toezicht op de dagelijkse praktijk en de finan-
ciering gaven ze in handen van de plaatselijke autoriteiten. De Gereformeerde 
Kerk had desondanks een grote invloed op het plattelandsonderwijs: ze bemoeide 
zich met de benoeming van leerkrachten, kreeg het toezicht in handen en contro-
leerde de inhoud van het onderwijsprogramma (Dodde, 1995; Van Gijlswijk, 2004). 
In de steden was deze invloed veel beperkter. In de 18e eeuw kregen deze een gro-
te mate van zelfstandigheid. De stadsbesturen stelden regels op voor de scholen, 
hielden toezicht op de dagelijks praktijk in de scholen en waren de belangrijkste 
financier. De Nederlandse samenleving werd in de tweede helft van de achttiende 
eeuw beïnvloed door Franse en Britse verlichte denkbeelden. Nederlandse aan-
hangers van de Verlichting noemden zich patriotten. Zij bepleitten een nationale 
staat met een meer democratisch karakter waarin de samenleving door scholing 
van elk individueel mens verbeterd zou kunnen worden. De gedachte was dat elk 
mens via kennis tot deugd en beschaving kon worden gebracht. Opvoeding en 
onderwijs werden, in een periode waarin armoede heerste, gezien als belangrijke 
instrumenten tot maatschappelijk herstel en vooruitgang (CEVO, 2004).  
 
Er is in deze periode derhalve sprake van afwezigheid van een centraal gezag en 
bijgevolg een in belangrijke mate decentraal georganiseerd onderwijsstelsel. 
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1.3.2 De Bataafse-Franse periode (1795-1813) 
In 1795 maakte de inval van de Frans-Bataafse legers een einde aan de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. De overgang naar de Bataafse Republiek leide tot 
een fundamentele wijziging van de bestuurlijke inrichting. Nederland ontwikkelt 
zich in deze periode tot een eenheidsstaat met een nationale regering, een volks-
vertegenwoordiging en een grondwet5 (Toonen, 1989a). Het onderwijs wordt 
gezien als een zeer bruikbaar instrument om een bijdrage te leveren aan het tot 
stand brengen van die eenheidsstaat (Van Gijlswijk, 2004; Vermeulen 1999). Ge-
poogd werd de verbrokkeling van het onderwijsstelsel op te heffen en het 
onderwijs nationaal te organiseren (Knippenberg & Van der Ham, 1994). Iden-
burg (1960, p.25) spreekt in dit geval van een “innerlijke samenhang tussen 
revolutie en pedagogiek”. Van Gijlswijk (2004) toont in zijn proefschrift een ge-
matigder visie op de feitelijke invloed van de centrale overheid in deze periode op 
het onderwijs. Zo is er volgens hem rond 1800 sprake van een strijd tussen radica-
le, gematigde en federalistisch georiënteerde politici om de bestuurlijke 
bevoegdheden van de verschillende overheden. Het streven naar een meer centra-
le of federale (lees: decentrale) aansturing wisselden elkaar snel af. Deze macht-
strijd heeft zijn weerslag gehad op een aantal opeenvolgende onderwijswetten.  
 
In 1801 werd voor het eerst een nationale onderwijswet aangenomen die, als ge-
volg van bovengenoemde strijd, na enkele aanpassingen in 1803 en 1806 leidde 
tot de Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche Republiek 
(1806). De maker daarvan, Adriaan van den Ende, verklaart dat het hoofdbeginsel 
van deze nieuwe onderwijswet is dat het lager onderwijs “uitsluitend een zaak van 
de Hoogste Macht (is) en door deze alleen geleid en geregeld moet worden” 
(Idenburg, 1960). Van Gijlswijk (2004) stelt vast dat onderwijs daarmee in de 
meest radicale fase van de politieke ontwikkelingen (onder druk van de Franse 
ideologie die de regionale bestuurlijke invloed wilden terugdringen) gebonden 
werd aan het functioneren van het staatsapparaat. 
 
De wet van 1806 regelde de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor het 
onderwijs, met name de doelstelling ervan, het toezicht en via een reglement ook 
onderwijsinhoudelijke zaken. Als belangrijkste doel werd geformuleerd: de rede-

                                                 
5 De benaming gemeente kwamen we tot deze periode nog niet tegen. In de Staatsregeling voor 
het Bataafsche volk van 1798 vinden we deze voor het eerst terug (Duchateau & Lok, 1994). 
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lijke en zedelijke vorming van de leerlingen (CEVO, 2004). De rijksoverheid 
deelde haar zeggenschap overigens met gemeentelijke en provinciale besturen. 
Volgens Van Gijlswijk (2004) had geen van de drie overheden een onderwijsmo-
nopolie. Hij stelt dat een terughoudende staat en regionale en stedelijke 
zelfstandigheid de boventoon voerden. Als verklaring daarvoor voert hij aan dat 
de elites die vóór 1795 ook al aan de macht waren opnieuw het politieke centrum 
domineerden, waardoor het onderwijssysteem niet radicaal werd veranderd. Er 
was sprake van een terughoudende staat waarin de regionale en stedelijke zelf-
standigheid de boventoon voerden. Door de scheiding van kerk en staat verloor de 
Gereformeerde Kerk haar directe invloed op het onderwijs. Indirect bleef deze 
echter wel bestaan.  
 
Er is in deze periode dus voor het eerst sprake van een beperkte centrale aanstu-
ring van het onderwijs die op regionaal en stedelijk niveau nog veel ruimte liet 
voor zelfstandige invulling. 
 
1.3.3 Tussen 1813 en 1920 (liberalisme, Schoolstrijd)6 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 zette de Regering een aantal stappen om 
haar macht uit te breiden over kerken en onderwijs (Van Gijlswijk, 2004). In de 
grondwetten van 1814 en 1815 werd het streven naar centralisatie eveneens vast-
gelegd (Vermeulen, 1999). Van Gijlswijk (2004) geeft een uitvoerige 
beschrijving van de moeizame pogingen van de regering om haar invloed op het 
onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden te vergroten, hetgeen leidde tot onrust in 
deze regio, omdat men van mening was dat de vrijheid van onderwijs werd be-
perkt. Als reactie op een te geforceerde eenheid in de eerste helft van de 19e 
eeuw, ontstond volgens Idenburg (1960) in het midden van diezelfde eeuw een 
drang van de lagere organen naar meer verscheidenheid. In de Grondwet van 
1848, de Provinciale wet van 1850 en de Gemeentewet van 1851 komt het libera-
le gedachtengoed van Thorbecke tot uiting. Ze bieden de gewestelijke en lokale 
gemeenschappen meer vrijheid van handelen onder toezicht van het centrale be-
stuur. Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid om binnen de wettelijke kaders 
                                                 
6 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze periode waarin het fundament van ons huidige 
onderwijsstelsel  vorm heeft gekregen, verwijs ik naar “Schets van het Nederlands schoolwe-
zen” (Idenburg, 1960), “Lokaal onderwijsbeleid in historisch perspectief” (Karsten, 1988), "De 
identiteit van het openbaar onderwijs" (Braster, 1996) en naar "De overheid en het voortgezet 
onderwijs ± 1800-1920" (Van Gijlswijk, 2004).  
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aangelegenheden voor het openbaar onderwijs in een plaatselijke regeling vast te 
leggen. Volgens Karsten (1988) werd van de formele verruiming van de moge-
lijkheden op het gebied van onderwijs door de gemeenten echter nauwelijks 
gebruik gemaakt. Idenburg (1960) benoemt deze fase er een van vrijheid en ver-
scheidenheid. Van Gijlswijk (2004) stelt dat de Grondwet van 1848 er toe 
bijdroeg dat de invloed van de monarchie afnam, dat het politieke centrum minder 
gesloten werd en dat er ruimte ontstond voor onderhandelingen tussen politieke 
belangengroepen. De inrichting en de positie van het onderwijs werd daarmee 
meer afhankelijk van wisselende politieke constellaties.  
 
In het laatste kwart van de 19e eeuw vertoonde het maatschappelijk leven op vele 
gebieden een versnelde ontwikkeling, die leidde tot een grotere bemoeienis van 
de centrale overheid. Ook op het gebied van lager onderwijs was er sprake van 
een meer centraliserende tendens (Idenburg, 1960; Karsten, 1988), waarbinnen 
gemeenten echter nog steeds een “zee van beleidsruimte” werd geboden waarvan 
slechts in beperkte mate gebruik werd gemaakt (Karsten, p.116) . 
 
Mede als reactie op het “kleurloze, christelijke staatsonderwijs” (Vermeulen, 
1999, p.15) vond in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e, in 
drie fasen de schoolstrijd plaats, met als inzet de vrijheid van particulieren om 
zonder overheidsvergunning eigen scholen te mogen stichten (en daarin onderwijs 
te geven vanuit de eigen geloofsovertuiging) èn daarbij op gelijke wijze te worden 
bekostigd als het openbare onderwijs. Het eerste werd gerealiseerd in de Grond-
wet van 1848, het tweede in de Grondwet van 1917, waarna er sprake was van 
een volledige financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Ge-
sproken wordt wel van de onderwijspacificatie. 
Idenburg (1960) stelt dat de stap naar een grotere democratie (gelijkheid tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs) tevens onvermijdelijk een stap was naar voort-
gaande centralisatie. Mede als gevolg van deze onderwijspacificatie namen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw namen de rijksuitgaven voor onderwijs in 
sterke mate toe. Dit bracht een groei van het aantal regelingen en voorschriften 
met zich mee waardoor de overheidsinvloed op het onderwijs steeds meer toe-
nam, hetgeen leidde tot een toenemende centralisering. 
We zien in het begin van deze periode een voortzetting van de wens tot meer 
overheidsinvloed en een centrale aansturing naar een situatie waarin als tegenre-
actie meer sprake is van vrijheid en verscheidenheid. De uitkomst van de 
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schoolstrijd gaf vervolgens een zeer sterke impuls aan de centrale aansturing van 
het onderwijs. 
 
1.3.4 1920-begin jaren zeventig 
Karsten (1988) wijst erop dat de gemeenten pas na de grondwetswijziging van 
1917 ten aanzien van het onderwijs een formele tweeledige taakstelling kreeg, 
namelijk die van bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs en die van lokale 
overheid voor al het onderwijs binnen haar gemeentegrenzen.  
Hoewel de Lager onderwijswet van 1920, waarin de financiele gelijkstelling 
wordt uitgewerkt, (Idenburg 1960, p.53) aanvankelijk een nog heel decentrale wet 
was (VNG, 1996), pastte het binnen de hiervoor geschetste ontwikkelingen echter 
niet om gemeenten bevoegdheden te geven om zelf lokaal beleid te bepalen. Dit 
kon immers leiden tot plaatselijke verschillen, wat in strijd was met het gelijk-
heidsdenken tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Door regelgeving en 
jurisprudentie werd de beleidsruimte van gemeenten verder ingeperkt. De ver-
worven vrijheid van het bijzonder onderwijs laat zich bovendien maar slecht 
verenigen met inmenging van een lokale gezagsdrager die ook nog eens belangen 
heeft in het openbaar onderwijs.  
 
Op landelijk niveau heeft de pacificatie geleid tot een situatie die te kenmerken is 
door de begrippen “centralisering, detaillering en corporatieve politiek” (Van 
Wieringen ’96, p.156). Centralisering uitte zich in het heroprichten van een depar-
tement voor onderwijs en de installatie van de Onderwijsraad. Door de in de 
grondwetswijziging opgenomen materiële gelijkstelling tussen openbaar en bij-
zonder onderwijs ontstond een zeer gedetailleerde regelgeving opdat hier zo 
mogelijk ook daadwerkelijk tot op de cent sprake van zou zijn. De corporatieve 
politiek kwam tot uiting in veel georganiseerd overleg tussen het ministerie van 
onderwijs en maatschappelijke (verzuilde) organisaties om tot beleidsvorming te 
komen. Dit alles om de gelijke overheidsbenadering van openbaar en bijzonder 
onderwijs te waarborgen. Tekenend voor de toeneming van de staatsmacht ten 
koste van de invloed van de provinciale en gemeentebesturen is ook de verande-
ring in de verdeling van de kosten voor het onderwijs tussen rijk en gemeenten. 
Rond 1900 bedroeg deze verhouding nog respectievelijk 35-65, rond 1910 50-50 , 
rond 1920 60-40 en in 1957 bijna 75-25 (Idenburg, 1960). 
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De onderwijspolitiek van de overheid na 1917 was in eerste instantie een alloca-
tieve, (ook wel distributieve) politiek. Het rijk verdeelde de financiën middels een 
gedetailleerd systeem van regels, maar schreef verder over bijvoorbeeld onder-
wijsinhouden en methoden relatief weinig voor. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam hierin verandering. De noodzaak tot wederopbouw, in combinatie met een 
sterk groeiende economie leidde evenals in veel andere Westerse landen tot een 
groeiende overheidsbemoeienis op het gebied van economie en samenleving 
(Hooge, 1999). De rol van de centrale overheid werd geïntensiveerd en er was 
sprake van een constructieve onderwijspolitiek (Idenburg ’75, Van Ojen et al 90, 
Hooge, ’99). Overheidsbeleid werd een middel om velen te verzekeren van een 
betere toekomst. Het betekende een belangrijke impuls tot centralisatie; Neder-
land ontwikkelde een verzorgingsstaat.  
Idenburg (1975) stelt dat het de verdienste is van minister Th. Rutten dat hij tegen-
over een allocatieve onderwijspolitiek een constructieve onderwijspolitiek heeft 
gesteld. Zijn in 1951 verschenen “Leidraad voor een geleidelijke reorganisatie van 
ons onderwijsstelsel” was volgens hem een werkstuk, opgesteld vanuit een onder-
wijskundig gezichtspunt “…. en dat was ongekend” (p.112) , waarmee een nieuwe 
fase van onderwijspolitiek werd hiermee ingeluid (Van der Heiden, 2004).  
We kunnen vaststellen dat er in deze periode sprake is van een zeer sterke toena-
me van de centrale aansturing van het onderwijsbeleid. Waar we in de vorige 
periodes nog konden zien dat centralisering feitelijk nog veel ruimte liet voor lo-
kale overheden, is er vanaf deze periode voor het eerst ook daadwerkelijk sprake 
van een inperking van de invloed van gemeenten op het onderwijs.  
 
1.3.5 De recente periode 7 
Toen er begin jaren zeventig sprake was van een economische crisis, werden er 
vanuit verschillende kanten in de samenleving kritische kanttekeningen geplaatst 
bij de doeltreffendheid van bepaalde vormen van overheidsingrijpen (Hooge, 
1998; Rutgers, 2004). De maatschappelijke democratisering en de toegenomen 
maatschappelijke complexiteit hebben de overheid in haar mogelijkheden tot stu-
ring van de samenleving beperkt (Derksen, 1995). Het plannend en sturend 

                                                 
7 Voor een uitgebreidere analyse van de decentralisatiediscussie in de periode 1975 tot 1990 
verwijs ik naar “Verticaal machtsevenwicht in het onderwijsbeleid” (Van Ojen et al, 1990). 
Voor een uitgebreidere analyse van de discussie in de periode 1990-2003 verwijs ik naar "Lo-
kaal onderwijsbestuur in ontwikkeling" (Rutgers, 2004). 
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vermogen van de rijksoverheid was op meerdere beleidsterreinen voorwerp van 
twijfel geworden en er ontstond aandacht voor het vergroten van de beleidsruimte 
van lagere bestuursorganen. De roep om decentralisatie en deregulering werd gro-
ter. Ook in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen werd dit streven 
genoemd (Van Ojen e.a., ’90). De route daar naar toe bleek voor de onderwijssec-
tor echter verre van eenvoudig te zijn. 
 
In een omvattende beleidsnota van Minister Van Kemenade (O&W, 1975), de eer-
ste van de twee zogenoemde Contourennota's, werd gepleit voor een overdracht 
van bestuurlijke taken en bevoegdheden van de centrale overheid aan plaatselijke 
of regionale overheden. Genoemd werden onder andere scholenbouw en school-
begeleiding. Ook werden een aantal taken genoemd die voor meer centralisatie in 
aanmerking konden komen. Dit betrof onder andere het leerlingenvervoer en de 
leerplichtcontrole. In de tweede Contourennota (O&W, 1997) werd echter gecon-
cludeerd dat de rol van de centrale overheid te belangrijk is om de deugdelijkheid, 
de doelmatigheid en de rechtszekerheid van het onderwijsstelsel te garanderen en 
dat decentralisatie derhalve slechts zeer beperkt mogelijk zal zijn. Saillant detail 
is dat in de periode tussen beide nota’s (december 1976) een voorstel tot grond-
wetswijziging, waarin een mogelijkheid werd geboden voor verticale delegatie, 
na zware kritiek van het bijzonder onderwijs en de confessionele partijen werd 
verworpen (Van Ojen et al 1990, Vermeulen, 1997). 
 
Drie jaar later, in mei 1980, kwam decentralisatie weer in beleidsnota’s aan de orde. 
De Raad voor de Territoriale Decentralisatie, die in 1964 was ingesteld, bracht toen 
het rapport Decentralisatie van Rijkstaken: onderwijs uit waarin zes terreinen wor-
den genoemd die voor decentralisatie in aanmerking zouden kunnen komen. Het 
betreft onderwijs voor werkende jongeren, onderwijs voor volwassenen, spreiding 
van instituten voor voortgezet onderwijs, huisvesting van instituten voor voortgezet 
onderwijs, bijzondere middelen ten behoeve van het basisonderwijs, schoolbegelei-
ding. De regering heeft nooit formeel op deze nota gereageerd, hetgeen Van Ojen et 
al (1990) doen opmerken dat er sprake is van een teruglopende politieke aandacht 
voor onderwijsdecentralisatie. 
Eveneens in 1980 verscheen van minister Wiegel van Binnenlandse Zaken de De-
centralisatienota, die enkele beginselafspraken bevatte omtrent nog te formuleren 
decentralisatievoornemens. Deze nota vormt volgens Fleurke e.a. (1997) de start 
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van het decentralisatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nota 
is volgens Fleurke e.a. gestoeld op twee noties die tezamen leidden tot de conclusie 
dat (grootscheepse) decentralisatie ten goede zou kunnen komen aan de kwaliteit 
van het openbaar bestuur in Nederland. Het betreft de volgende twee noties: 
1. decentralisatie verdient in het algemeen de voorkeur boven centralisatie, op 

grond van argumenten als versterking van de lokale democratie, toeganke-
lijkheid van het bestuur en verkleining van de afstand tussen bestuur en 
bestuurden; 

2. decentralisatie zou een oplossing kunnen bieden voor een aantal ernstige pro-
blemen in het functioneren van de rijksoverheid (verkokering, onvoldoende 
uitvoeringsgerichtheid, gebrek aan maatwerk).  

 
Het ministerie koos volgens Fleurke met betrekking tot de vorm van decentralisa-
tie voor een algemene benadering met de volgende kenmerken: 
1. taken en bevoegdheden zouden bij voorkeur naar het gemeentelijk niveau 

moeten worden overgeheveld; 
2. centrale regels en voorschriften zouden zoveel mogelijk moeten worden te-

ruggedrongen; 
3. specifieke uitkeringen zouden moeten worden overgeheveld naar het Ge-

meente- of het Provinciefonds; 
4. preventief toezicht moest worden afgeschaft. 
 
Volgens Van Ojen e.a. (1990) bood de Decentralisatienota voor het onderwijs nog 
weinig perspectief. In 1983 werd door minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken 
het Decentralisatieplan Voorlopige regeringsvoornemens met betrekking tot de-
centralisatie van rijkstaken uitgebracht. Ook hierin werden weinig vergaande 
plannen genoemd met betrekking tot decentralisatie in het onderwijs. Van Ojen 
e.a. (1990) concluderen dat minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen 
geen voorstander is van decentralisatie. Deze weerstand tegen decentralisatie 
kwam ook tot uiting in het in 1985 ingediende wetsvoorstel om de Grondwet zo-
danig aan te passen dat verticale delegatie naar lagere overheden expliciet wordt 
uitgesloten. Dit voorstel werd echter ingetrokken (Vermeulen,1997). 
Hooge (1998) concludeert dat op onderwijsgebied begin jaren tachtig de aandacht 
van de overheid verschoof van decentralisatie naar deregulering. De deregule-
ringsoperatie leek meer kans van slagen te hebben dan het streven naar 



Contextuele aspecten van onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 23

decentralisatie, omdat in het algemeen het gehele onderwijsveld in principe voor-
stander was van deregulering en autonomievergroting van instellingen.  
 
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kwam in 1985 met de nota Ho-
ger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit, een andere besturingswijze (ook wel 
“HOAK-nota”). Van Wieringen (1996) stelt dat deze nota als weinig andere no-
ta’s het denken en handelen in het onderwijsbeleid heeft bepaald. In deze nota 
worden voorstellen gedaan tot verandering van de bestuurlijke relatie tussen de 
overheid enerzijds en de instellingen voor hoger ondewijs anderzijds: “De regel-
geving voor de toekomst zal zich dienen te kenmerken door een grote mate van 
globaliteit en afstandelijkheid van bestuur” (HOAK-nota, p.37). Het gedachten-
goed uit de HOAK-nota krijgt in 1988 navolging in de nota De school op weg 
naar 2000, waarin een (ideaal)beeld wordt geschetst van de scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs in de toekomst. Hieruit komt, evenals in de HOAK-nota 
het geval is, een streefbeeld naar voren dat bestaat uit deregulering van over-
heidswege en autonomievergroting van instellingen.  
 
Terwijl het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de lijn insloeg van dere-
gulering en functionele decentralisatie (het overdragen van taken en bevoegdheden 
naar de instellingen), werd op andere terreinen van overheidsbeleid de lijn van de 
territoriale decentralisatie voortgezet (het overdragen van taken en bevoegdheden 
naar lagere overheidsorganen als de gemeente). Het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) koos er in deze periode voor om belangrijke 
delen van het welzijnsbeleid naar gemeenten te decentraliseren (VNG, 1996).  
 
De ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en welzijn raken elkaar enigszins 
in het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB), dat was bedoeld om onderwijsachter-
standen te bestrijden die het gevolg waren van economische, sociale en culturele 
factoren. Zo werd het welzijnsdeel van OVB-gelden door het ministerie van 
WVC gedecentraliseerd naar de gemeenten, waaraan de gemeenten eigen beste-
dingsprioriteiten konden koppelen. Scholen krijgen hier rechtstreeks te maken 
met de gemeente als lokale overheid. De ontwikkelingen op beide terreinen ko-
men echter dichter bij elkaar in het traject van de sociale vernieuwing dat in de 
jaren negentig werd ingevoerd8 en waaraan ook een Wet samenwerking sociale 
                                                 
8 In december 1995 werd de wet  "Sociale vernieuwing onderwijs" van kracht. 
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vernieuwing wasgekoppeld. Op basis van deze wet konden gemeenten met school-
besturen een convenant sluiten en een lokaal fonds sociale vernieuwing oprichten, 
waarin ook de OVB-gelden konden worden opgenomen die voor een deel aan in-
dividuele scholen en aan samenwerkende schoolbesturen werden overgemaakt en 
voor een ander deel aan de gemeenten (Van Langen & Portengen, 1999).  
 
De decentralisatiediscussie heeft voor het onderwijs wel geleid tot de bevoegd-
heid voor gemeenten om een regeling vast te stellen voor het vervoeren van 
leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs van huis naar school en terug. Dit 
qua complexiteit en reikwijdte beperkte beleidsterrein werd in 1987 via de Wet 
gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer naar gemeenten gedecentraliseerd.  
 
In het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (1993-1994) waarin de mi-
nister van onderwijs met vertegenwoordigers van de onderwijskoepelorganisaties 
in een aantal gezamenlijke bijeenkomsten verkend heeft hoe de bestuurlijke ver-
houdingen in het onderwijs zich zouden moeten ontwikkelen, worden de 
ontwikkelingslijnen deregulering en decentralisatie duidelijk met elkaar gecon-
fronteerd. Daaraan ligt de volgende gedachtengang ten grondslag: “Als scholen 
autonomer worden en echt de ruimte krijgen om zich met eigen beleid zelfstandig 
te profileren (en dus definitief afscheid nemen van het gelijkheidssyndroom) dan 
kan Zoetermeer met centraal en uniform beleid daar steeds moeilijker op inspelen. 
Dan is er bij een aantal taken behoefte aan een nabije overheid die maatwerk kan 
leveren en een coördinerende rol kan vervullen. Dat geldt met name voor het ach-
terstandsbeleid. Maar dan moet die lokale overheid ook in de positie worden 
gebracht om dat te kunnen” (VNG, 1996, p.15).  
 
In de gezamenlijke richtinggevende uitspraken die naar aanleiding van het Sche-
venings Beraad worden gedaan, wordt ten aanzien van de relatie gemeente-
schoolbesturen met name gesproken over het belang van de rol van de lokale 
overheid in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden, een andere 
bekostigingswijze van de schoolbegeleiding en een noodzakelijk geachte aanpas-
sing van de regeling met betrekking tot de financiële gelijkstelling tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs (OC&W, 1994). 
 
Volgens Vermeulen (1997) vormen deze uitspraken een eerste aanzet tot een an-
dere uitleg van artikel 23 van de Grondwet, op grond waarvan verticale delegatie 
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van bevoegdheden naar gemeenten lange tijd is afgewezen door met name het bij-
zonder onderwijs en de confessionele partijen. Rutgers (2004) spreekt van een 
doorbraak omdat er voor alle politieke partijen sprake was van een aanvaardbaar 
resultaat dat decentralisatie en deregulering mogelijk maakte zonder de grondwet-
telijke kaders aan te tasten. Hoewel verschillende adviescolleges, waaronder de 
Onderwijsraad en de Raad van State zich kritisch hebben uitgelaten over de wijze 
waarop de verticale delegatie is uitgewerkt in de uiteindelijke wetgeving, kunnen 
we (zeker als we de recente geschiedenis en het relatief snelle wetgevingstraject 
in ogenschouw nemen) gerust spreken van een omwenteling op het terrein van de 
territoriale decentralisatie.  
 
Rutgers (2004) geeft een gedetailleerde beschrijving van het politieke traject dat 
doorlopen is sinds het Schevenings Beraad tot aan het van kracht worden van de 
verschillende maatregelen in 1997 en 1998. Opvallend daarbij is dat in hoog tem-
po door de opeenvolgende Paarse kabinetten (1994-1998 en 1998-2002) gewerkt 
is aan het versterken van de positie van gemeenten, terwijl de confessionele par-
tijen en scholen bang waren overgeleverd te worden aan gemeentelijke 
bemoeienis (of juist onthouding daarvan) met het onderwijs. De vrijheid van on-
derwijs, sinds 1917 grondwettelijk gewaarborgd, dreigde volgens de 
confessionele partijen en besturenbonden onder de nieuwe gemeentelijke be-
voegdheden aanzienlijk te worden beperkt. Een eerste aanzet tot een garantie op 
bescherming van deze vrijheid van inrichting is overigens reeds gedaan in het 
Schevenings Beraad waarin wordt afgesproken dat de gemeenteraad alleen beslui-
ten neemt over de beleidsmatige uitwerking van de nieuwe bevoegdheden 
wanneer daaraan voorafgaand op overeenstemming gericht overleg met de lokale 
schoolbesturen heeft plaatsgevonden: 
 
"Terzake van nieuwe gedecentraliseerde bevoegdheden wordt voorzien in een af-
doende, wettelijke rechtsbescherming, die garandeert dat de grondwettelijke 
beginselen bij de besluitvorming in acht worden genomen (…… .). De concrete 
vorm van rechtsbescherming wordt uitgewerkt bij de specifieke onderwerpen 
(……). Als algemeen model zal het volgende worden aangehouden (…..). De 
gemeenteraad neemt dergelijke besluiten bovendien na op overeenstemming ge-
richt overleg met de betrokken schoolbesturen" (Schevenings Beraad, 1994, p.35) 
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Het eerste kabinet-Kok (1994-1998; dat bestond uit een PvdA/VVD/D66-kabinet, 
waarin voor het eerst sinds 1917 geen confessionele partij deel uitmaakte) heeft in 
1994 de uitspraken van het Schevenings Beraad op twee punten aangescherpt en 
overgenomen in het regeerakkoord: 
- de middelen voor de schoolbegeleiding worden gedecentraliseerd naar de 

gemeenten; 
- de reeds genoemde OVB-gelden worden gedecentraliseerd naar de gemeenten.  
 
In de regeringsverklaring van het eerste kabinet Kok werd eveneens vastgelegd 
dat de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting voor primair en voort-
gezet onderwijs naar de gemeenten zou worden gedecentraliseerd.  
 
Eind 1994 maakte staatssecretaris van onderwijs Netelenbos bekend dat ze de 
middelen voor onderwijs in allochtone levende talen in het primair onderwijs 
wenste over te hevelen naar de gemeenten. Bovendien werd de gemeenten een rol 
toebedeeld in het vormgeven van “de arbeidsmarktgerichte leerweg”, het huidige 
praktijkonderwijs. Dit laatste beleidsterrein is overigens uiteindelijk als enige niet  
 
tot de verantwoordelijkheid van gemeenten gaan behoren9. In de nota Lokaal on-
derwijsbeleid (OCW, 1995) wordt door de staatssecretaris een overzicht gegeven 
van de deels reeds in gang gezette beleidstrajecten. Daarbij is tevens getracht de 
onderlinge samenhang tussen de verschillende trajecten aan te geven. Het eerste 
kabinet Kok is daarbij veel verder gegaan dan de richtinggevende uitspraken waar 
de zuilen elkaar na een lang traject vonden. 
 
Uiteindelijk zijn de volgende nieuwe wettelijke regelingen van kracht geworden 
waarin sprake is van overdracht van verantwoordelijkheden, middelen en be-
voegdheden naar gemeenten: 

                                                 
9 In de nota Lokaal onderwijsbeleid was de gemeente nog een rol toegedacht als verantwoorde-
lijke voor de toelating van leerlingen tot het praktijkonderwijs (wat toen nog 
“arbeidsmarktgerichte leerweg” werd genoemd) en de verdeling van het beschikbare budget. 
Bovendien zou de gemeente contracten af moeten sluiten met aanbieders die dit onderwijs zou-
den kunnen verzorgen. Met het zicht op de regionale arbeidsmarkt zou de gemeente bovendien 
een centrale rol kunnen spelen op dit terrein. In de uiteindelijke wetgeving blijkt dat de ge-
meente slechts een marginale rol is toebedeeld. Buiten een adviesrol bij de aanvraag van een 
samenwerkingsverband voor een voorziening voor praktijkonderwijs is voor de gemeenten 
vooralsnog geen structurele taak weggelegd. 
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- Wet van 4 juli 1996 inzake decentralisatie huisvestingsvoorzieningen, Staats-
blad 1996, 402, inwerkingtreding 1 januari 1997 (Kamerstukken 24455); 

- Wet van 15 mei 1997 inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
(GOA), Staatsblad 1997, 237, inwerkingtreding 1 augustus 1998 (Kamer-
stukken 24778); 

- Wet van 3 juli 1998 inzake het onderwijs in allochtone levende talen, Staats-
blad 1998, 148, inwerkingtreding 1 augustus 1998 (Kamerstukken 25176);  

- Wet van 15 mei 1997 inzake regeling schoolbegeleiding, Staatsblad 1997, 
252, inwerkingtreding 1 augustus 1997 (Kamerstukken 24683). 

 
De verkiezingsoverwinning van het CDA in 2003 (voorafgegaan door een over-
winning van zowel CDA als LPF in 2002), uiteindelijk leidend tot het kabinet 
Balkenende II (CDA/VVD/D66), heeft echter geleid tot een nieuwe politieke 
koers. Hierin spelen nog wel de begrippen decentralisatie en deregulering een be-
langrijke rol, maar met name ten aanzien van decentralisatie wordt een andere 
uitwerking bepleit. Waar met name onder het eerste kabinet Kok (1994-1998) in 
snel tempo een flink aantal bevoegdheden aan gemeenten werden toebedeeld, zo 
zijn in de periode 2002-2004 in hetzelfde hoge tempo processen in gang gezet om 
de invloed van gemeenten op het lokale beleid aanzienlijk te beperken ten gunste 
van een versterking van de positie van de schoolbesturen (functionele decentrali-
satie). Hier heeft dan ook voor de confessionele partijen van oudsher altijd het 
primaat heeft gelegen. Ook de besturenbonden en schoolleidersverenigingen heb-
ben zich altijd kritisch opgesteld tegen de rol van gemeenten. Hoewel een en 
ander zich nog niet in wetgeving heeft vertaald, ziet het er eind 2004 naar uit dat 
de omwenteling waar we zojuist over spraken van korte duur lijkt te zijn.  
 
We kunnen de hiervoor beschreven periode karakteriseren als één waarin een rela-
tief zeer sterke mate van centralisering tot ontwikkeling is gekomen, maar waarin 
na een lang discussie-traject over de beperkingen hiervan uiteindelijk in zeer kor-
te tijd een flinke mate van territoriale decentralisatie heeft plaatsgevonden. Na een 
verandering van politieke koers wordt deze echter weer ter discussie gesteld ten 
gunste van een versterking van de rol van schoolbesturen en -management. 
 
In de volgende paragraaf zullen we een beschrijving geven van de programma's 
die in 1997 en 1998 gedecentraliseerd zijn naar de gemeenten. Tevens wordt 
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daarbij een overzicht gegeven van de overige taken die gemeenten op het terrein 
van onderwijs hebben.  
 
 
1.4 Het takenpakket van gemeenten op het terrein van onderwijs  
 
Het takenpakket van gemeenten op het terrein van onderwijs kan na het van 
kracht worden van de decentralisatiemaatregelen in vier categoriën worden on-
derverdeeld: 
 
1. De schoolbestuurlijke taken ten behoeve van het openbaar onderwijs;  
2. Een takenpakket gericht op de zorg voor de infrastructuur; 
3. Een takenpakket gericht op de zorg voor minimale deelname en de bestrij-

ding van achterstanden; 
4. Zelfstandig te bepalen taken. 
 
Hieronder zullen we per categorie een toelichting geven op de taken die gemeen-
ten uit moeten of uit kunnen voeren. Daarbij zullen we telkens een korte 
beschrijving geven van de taak en indien van toepassing een schets van de huidi-
ge ontwikkelingen. Van de vier door ons onderzochte beleidsterreinen zullen we 
tevens een overzicht geven van de door de rijksoverheid geïnitiëerde onderzoeken 
die sinds en naar aanleiding van de decentralisaties hebben plaatsgevonden. 
 
1.4.1  Schoolbestuurlijke taken ten behoeve van het openbaar onderwijs 
Volgens de onderwijswetgeving wordt het bevoegd gezag van de openbare school 
gevormd door "het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad 
niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming 
van door hem te stellen regelen" (artikel 1 Wet op het primair onderwijs. Op deze 
schoolbestuurlijke taken die de gemeente heeft ten behoeve van het openbaar on-
derwijs zullen we in paragraaf 1.5 nader in gaan.  
 
1.4.2  Takenpakket gericht op de zorg voor de infrastructuur 
Onder dit takenpakket verstaan we de zorg voor: 

- de planning van de voorzieningen; 
- de onderwijshuisvesting; 
- het leerlingenvervoer. 
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Elk van deze taken wordt hieronder toegelicht. 
 
Planning van de voorzieningen 
Gemeenten hebben zowel in hun rol als schoolbestuur als in hun rol als lokale 
overheid een taak in de planning van het aanbod van scholen in het basisonder-
wijs. Om voor bekostiging in aanmerking te komen moet een school worden 
opgenomen in het zogenoemde gemeentelijke plan van scholen. Als een school-
bestuur een nieuwe school wil stichten dan moet zij hiertoe een verzoek indienen 
bij de gemeente. Deze beoordeelt vervolgens aan de hand van wettelijke criteria 
(de stichtingsnormen) of het verzoek al dan niet op het plan van scholen moet 
worden opgenomen. Het door de gemeenteraad goedgekeurde plan wordt ter 
goedkeuring naar de minister van onderwijs verzonden. Scholen die niet door de 
gemeente op het plan van scholen zijn gezet, kunnen zich rechtstreeks wenden tot 
de minister. De stichtingsnormen in het primair onderwijs zijn dermate hoog en 
beperkend dat er zich in de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe basisscholen heb-
ben aangediend. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het betreft met name de 
scholenbouw in nieuwe wijken en de opkomst van islamitische basisscholen10  
 
Onderwijshuisvesting  
De wet decentralisatie huisvesting is met ingang van 1 januari 1997 in werking 
getreden, waarmee de gemeente de verantwoordelijkheid overgedragen heeft ge-
kregen voor de huisvestingsvoorzieningen voor primair en voortgezet onderwijs. 
Het eerste jaar vormde een overgangsperiode (omdat een belangrijk deel van de 
vergoedingen in dit jaar voortvloeiden uit beschikkingen die de minister eerder al 
had gegeven). Vanaf 1 januari 1998 moest de gemeente voor het eerst alle beslis-
singen zelf nemen.  
Tussen de gemeente en de lokale schoolbesturen bestaat een verantwoordelijk-
heidsverdeling voor de huisvesting die te karakteriseren is als het “binnenkant-
buitenkant-model”. De schoolbesturen zijn financieel verantwoordelijk voor 
grofweg het onderhoud van de binnenkant van de schoolgebouwen, waarvoor 
men een vergoeding ontvangt via het Londo-systeem. De gemeenten worden fi-

                                                 
10 In 1988 werd de eerste islamitische school in Nederland gesticht. In het schooljaar 2001-
2002 betrof het 35 scholen en op 1 oktober 2002 konden 42 scholen worden geteld (waarvan 40 
basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs (bron: "Islamitische scholen nader onder-
zocht", Inspectie voor het onderwijs, oktober 2003). 
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nancieel verantwoordelijk voor de buitenkant van de schoolgebouwen en ontvan-
gen daarvoor jaarlijks een bijdrage in het Gemeentefonds.  
 
De gemeenteraad moet na op overeenstemming gericht overleg met de lokale 
schoolbesturen in een verordening criteria vaststellen aan de hand waarvan be-
oordeeld zal worden welke huisvestingsvoorzieningen elk jaar voor bekostiging 
in aanmerking zullen komen. Om gemeenten behulpzaam te zijn is door de Vere-
niging van Nederlandse Gemeenten een modelverordening opgesteld die 
desgewenst naar eigen inzichten kan worden aangepast. 
 
De gemeenteraad bepaalt elk jaar het (maximum) bedrag dat voor huisvestings-
voorzieningen beschikbaar is. Daarna stelt de raad, nadat het op consensus gerichte 
overleg met de schoolbesturen heeft plaatsgevonden, mede op basis van de aanvra-
gen van deze besturen, het programma van huisvestingsvoorzieningen vast die in 
het betreffende jaar voor vergoeding in aanmerking zullen komen. De vaststelling 
van het huisvestingsprogramma dient te geschieden conform de wettelijke maat-
staven binnen het kader van het vastgestelde budget en met inachtneming van de 
criteria in de verordening. Een uitzondering op deze procedure kan gemaakt wor-
den in het geval van huisvestingsaanvragen met een spoedeisend karakter. 
 
De gemeente heeft de bevoegdheid om leegstaande lokalen, gebouwen en terrei-
nen voor primair en voortgezet onderwijs te vorderen ten behoeve van andere 
doeleinden dan onderwijs (bijv. culturele, maatschappelijke en recreatieve doel-
einden). De gemeenten hebben bovendien van het rijk het zogenoemde 
economisch claimrecht overgedragen gekregen, waarmee ze aan de onderwijsbe-
stemming onttrokken gebouwen en terreinen voor voortgezet onderwijs kunnen 
verkopen (voor het primair onderwijs bestond deze mogelijkheid al). Tot slot 
moet worden opgemerkt dat, waarschijnlijk in ruil voor het verkrijgen van dit 
claimrecht, er sprake is van een efficiencykorting van ongeveer 56 miljoen euro 
op het van overheidswege beschikbare budget voor onderwijshuisvesting. 
In 2003 heeft het Ministerie van Onderwijs extra middelen in het Gemeentefonds 
gestort om gemeenten in staat te stellen het huisvestingsbeleid beter af te kunnen 
stemmen op de onderwijskundige ontwikkelingen in de scholen. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten heeft als gevolg hiervan de modelverordening aan-
gepast en de gemeenten gestimuleerd de middelen in te zetten waarvoor ze 
beschikbaar zijn gesteld. 
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Het ministerie is voornemens om per 1 januari 2005 alle onderhoudstaken aan 
schoolgebouwen aan de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs over te hevelen 
om daarmee een meer integrale onderhoudsplanning en -uitvoering mogelijk te 
maken11. Overdracht aan het primair onderwijs zal zeer waarschijnlijk in een iets 
later stadium eveneens plaats gaan vinden. 
 
Tabel 1 bevat een overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken 
op het terrein van onderwijshuisvesting die sinds en naar aanleiding van de de-
centralisatie hebben plaatsgevonden. 
 
Tabel 1: Overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken op het terrein van on-
derwijshuisvesting. 
 
Beleids-
terrein 

Onderzoek 
door 

Centrale vragen / onderzoek richt zich 
op: 

Onderzoeksmethode 

1. Research 
voor Beleid 
1999a 

Welke gevolgen heeft de decentralisatie 
huisvesting po/vo voor de fysieke aspec-
ten van huisvesting, de gemeentelijke 
werkwijzen en de financiële aspecten? 

Survey onder alle ge-
meenten  
plus interviews in 8 
gemeenten. 

2. Research 
voor Beleid 
1999b 

Welke gevolgen heeft de decentralisatie 
po/vo voor de werkwijzen van de ver-
schillende soorten schoolbesturen? 
 

Enquête onder steek-
proef schoolbesturen 
primair en voortgezet 
onderwijs. 

3. Research 
voor Beleid 
2001  

Welke gevolgen heeft de decentralisatie 
huisvesting po/vo voor de gemeentelijke 
werkwijzen en de financiële aspecten? 

Survey onder alle ge-
meenten. 

4. Research 
voor Beleid 
2003  

Welke gevolgen heeft de decentralisatie 
huisvesting po/vo voor de gemeentelijke 
werkwijzen en de financiële aspecten? 

Survey onder alle ge-
meenten. 

Onderwijs 
Huisvesting 

5. Regio-
plan 2004 

In hoeverre is er sprake van draagvlak 
onder de schoolbesturen voor primair on-
derwijs om de verantwoordelijkheid en 
middelen voor buitenonderhoud over te 
hevelen van de gemeente naar de school-
besturen? 

Survey onder alle 
schoolbesturen voor po 
en vo (1701) plus tele-
fonische interviews 

                                                 
11 Tweede Kamer 2003-2004, 29687, nr. 2, 16-07-2004. 
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Leerlingenvervoer 
De Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer is van kracht geworden op 1 
augustus 1987 en betekende in de landelijke decentralisatietrend van de afgelopen 
twee decennia voor het onderwijs de eerste overdracht van taken, bevoegdheden en 
middelen van de rijksoverheid aan gemeenten. Sindsdien zijn de gemeenten verant-
woordelijk voor het vervoer van leerlingen uit het basis- (voortgezet) speciaal onder-

wijs van huis naar school en terug. Gemeenten ontvangen hiervoor een uitkering in 
het gemeentefonds. Het rijk stelt algemene voorwaarden waaronder bekostiging 
door de gemeenten moet plaatsvinden. Zo zijn enerzijds de rechten van leerlingen 
en ouders vastgelegd en anderzijds de vrijheid van gemeenten om bepaalde zaken 
naar eigen inzicht te regelen. Er mag bovendien geen onderscheid worden gemaakt 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs en de op godsdienst of levensbeschou-
wing van ouders berustende keuze van een school moet geëerbiedigd worden.  
 
Verder zijn in de wet enkele instrumenten opgenomen voor gemeenten om de 
kosten van het leerlingenvervoer te kunnen beheersen zoals de maximale afstand 
tussen woning en voor de leerling toegankelijke school, een beperking van de 
vergoeding voor leerlingen boven een bepaalde leeftijd, drempelbedragen en in-
komensafhankelijke bijdragen. De gemeente stelt vervolgens binnen deze kaders 
een verordening vast.  
 
1.4.3 Takenpakket gericht op de zorg voor minimale deelname en de bestrij-

ding van achterstanden 
Onder dit takenpakket verstaan we de zorg voor: 

- de naleving van de leerplichtwet en het tegengaan van voortijdig school-
verlaten; 

- het onderwijsachterstandenbeleid en de opvang van nieuwkomers; 
- het onderwijs in allochtone levende talen; 
- de volwasseneneducatie; 
- de inburgering van nieuwkomers; 
- de instandhouding van de schoolbegeleiding. 

 
Elk van deze taken wordt hieronder toegelicht. We zullen zien dat het takenpakket 
gericht op de zorg voor minimale deelname en de bestrijding van achterstanden als 
gevolg van wijzigingen in het landelijk beleid momenteel erg in beweging is. Tref-
woorden in de beleidsvoornemens van het kabinet Balkenende II zijn autonomie 
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(in de vorm van versterking van de positie van schoolbesturen in het basisonderwijs) 
en marktwerking (voor schoolbesturen in het basisonderwijs en voor nieuwko-
mers door een grotere keuzevrijheid in het aanbod van scholing en begeleiding).  
 
Naleving van de leerplichtwet en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten 
In 1994 is de leerplichtwet aangepast en de "Regeling Regionale Meld- en Coör-
dinatiefunctie" (RMC-functie) van kracht geworden. Volgens de wet is de 
gemeente belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Via de Re-
gionale Meld- en Coördinatiefunctie dienen de gemeenten een systeem op te 
zetten van een sluitende melding, registratie en verwijzing en dienen ze afspraken 
te maken met onderwijsinstellingen en ondersteunende organisaties in de regio 
om daarmee een bijdrage te leveren aan het voortijdig schoolverlaten. De ge-
meente kan coördinerend optreden in de samenwerking tussen onderwijs, 
welzijnswerk, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, politie en justitie. 
Hoe gemeenten hieraan vormgeven is niet in de wet vastgelegd. Om de naleving 
van de leerplichtwet te kunnen realiseren zijn door gemeenten leerplichtambtena-
ren aangesteld. Zij oefenen controle uit op leerlingen en/of scholen met 
betrekking tot schoolverzuim en schoolverlaten. Door de wettelijke aanpassingen 
is de positie van de leerplichtambtenaar hierin versterkt.  
 
Onderwijsachterstandenbeleid en opvang nieuwkomers 
De wet inzake het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid is met ingang van 
1 augustus 1998 in werking getreden. De gemeenten ontvangen gelden ter bestrij-
ding van onderwijsachterstanden vanuit het rijk middels een doeluitkering. De 
gemeenten kunnen tevens middelen uit eigen kas inzetten die buiten de over-
schrijdingsregeling kunnen vallen. 
De scholen ontvangen via de formatieregeling eveneens middelen ter bestrijding 
van onderwijsachterstanden: de zogenaamde gewichtengelden (po) en cumi-
gelden (vo).  
 
De gemeente heeft twee belangrijke bevoegdheden gekregen. Het betreft: 
- door middel van een lokaal achterstandsplan vastleggen hoe ze haar eigen 

achterstandsmiddelen (die vanuit het rijk worden overgeheveld naar de ge-
meenten) in gaat zetten; 

- in het lokale achterstandsplan criteria opstellen voor de wijze waarop de 
scholen hun gewichtengelden in moeten gaan zetten. 
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Aan twee belangrijke voorwaarden moet daarbij echter wel worden voldaan. 
Enerzijds moeten de lokale plannen passen binnen het Landelijk Beleidskader 
onderwijsachterstanden (LBK). In dit document staan de landelijke doelstellingen 
voor het bestrijden van onderwijsachterstanden omschreven. Anderzijds moet ook 
over het achterstandsplan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd 
worden met de lokale schoolbesturen, hetgeen impliceert dat de gemeente slechts 
op basis van consensus beleid kan ontwikkelen. Het eerste LBK was van toepas-
sing in de periode 1998-2002. Inmiddels is het tweede LBK van kracht dat loopt 
van 2002-2006. In het tweede LBK zijn de landelijke doelstellingen concreter 
omschreven dan in het eerste. 
 
Indien de specifieke uitkering van het rijk en de eigen middelen van de scholen teza-
men minder dan 113.500 euro bedragen, dan kan de gemeenteraad afzien van vast-
stelling van het plan. Deze gemeenten zijn derhalve niet-planplichtig, maar moeten 
bij het niet opstellen van een plan wel in de vorm van een besluit vastleggen hoe de 
verdeling van de doeluitkering (en inzet van eventuele eigen middelen) plaatsvindt.  
 
Gedurende de eerste planperiode heeft het Ministerie van Onderwijs fors extra ge-
investeerd in het onderwijsachterstandenbeleid door het treffen van aanvullende 
specifieke beleidsmaatregelen als de regeling voor Voor en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) 12 en het Onderwijskansenbeleid (OKB)13. 
 
In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende II staat echter dat vanaf 2004 
met een bedrag van 100 miljoen euro bezuinigd zal worden op de middelen voor 
onderwijsachterstandenbestrijding en dat in belangrijke mate overgegaan zal wor-
den tot bundeling van middelen en decentralisatie naar de schoolbesturen.  
 
Tabel 2 bevat een overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken 
op het terrein van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid die sinds en 
naar aanleiding van de decentralisatie hebben plaatsgevonden. 
 

                                                 
12 De regeling voor Voor- en Vroegschoolse Educatie is aanvullend beleid, specifiek gericht op 
kinderen met onderwijsachterstanden in de peuter- en kleuterleeftijd.  
13 Het Onderwijskansenbeleid is aanvullend beleid, specifiek gericht op scholen met een hoog 
percentage gewichtenleerlingen.  
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Tabel 2: Overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken op het terrein van het 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid  
 
Beleids-
terrein 

Onderzoek 
door 

Centrale vragen / onderzoek richt zich 
op: 

Onderzoeksmethode 

1. Sociaal 
en 
Cultureel 
Planbureau 
1999 

1. Inventarisatie wijze waarop op lokaal 
niveau inhoud wordt gegeven aan de cen-
traal beoogde doelstellingen.  
2. Inventarisatie variatie van de wijze 
waarop op lokaal niveau het beleid is 
vormgegeven en geïmplementeerd en 
middelen worden ingezet voor de doel-
groepen. 
3. Welke beleidstypen kunnen in het Goa-
beleid worden onderscheiden? 

Survey onder alle ge-
meenten. Vragenlijsten 
voor actoren gemeenten 
(combinatie met 5.). 

2. Alge-
mene  
Reken-
kamer 
2001a 

Welke beleidsinformatie is er over het 
onderwijsachterstandenbeleid; wat is de 
kwaliteit van deze informatie en welke 
conclusies kunnen getrokken worden over 
de rechtmatigheid en doelmatigheid van 
de bestedingen? 

Meta-analyse 35 onder-
zoeksrapporten. 

3. Emmelot 
en Karsten 
2003 

Het vaststellen wat de inhoudelijke uit-
komst van het beleidsproces op 
gemeentelijk niveau is door het analyse-
ren van onderwijsachterstandenplannen. 
Welke prioriteiten worden gesteld; welke 
doelen worden gekozen? 

Globale analyse van 232 
en diepgaande analyses 
van 35 onderwijsach-
terstandenplannen 
(combinatie met 8.) 

Onderwijs 
achter-
standen 
beleid 

4. Karsten 
e.a. 
2003 

1. Wat zijn de belangrijkste determinan-
ten in termen van invloed, kennis en 
mogelijkheden bij de realisering van de 
beleidsvoorbereiding, -vaststelling, -
uitvoering en -evaluatie van het gemeen-
telijk onderwijsachterstandenbeleid 
2. Wat zijn de ontwikkelingen in het on-
derwijsachterstandenbeleid ten opzichte 
van vier jaar geleden? 

Gevalsstudie in 15 ge-
meenten en survey 
onder alle gemeenten. 
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Onderwijs in allochtone levende talen 
De wet onderwijs in allochtone levende talen is evenals de wet inzake het ge-
meentelijk onderwijsachterstandenbeleid met ingang van 1augustus 1998 in 
werking getreden. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk geworden 
voor het aanbod van onderwijs in allochtone levende talen op de scholen voor 
primair onderwijs binnen haar gemeentegrenzen. De wet onderwijs in allochtone 
talen plaatst deze vorm van onderwijs duidelijk in het kader van cultuurbeleid. 
Het is in eerste instantie niet bedoeld om onderwijsachterstanden te bestrijden, 
maar om de moedertaal te leren en daardoor contact te houden met de eigen cul-
tuur. Door kennis van de eigen culturele achtergrond zouden individuen 
zelfbewuster kunnen integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude situatie is dat scholen ver-
plicht worden onderwijs in allochtone talen vanaf groep 5 buiten het reguliere 
curriculum te plaatsen (het vroegere onderwijs in eigen taal en cultuur (oetc) 
vond plaats onder schooltijd). In de groepen 1 tot en met 4 mag het in de vorm 
van taalondersteuning onder schooltijd worden aangeboden. Het onderwijs in al-
lochtone talen staat in dat geval in dienst van het leren van het Nederlands. Deze 
mogelijkheid is pas na een lange politieke discussie definitief aan de wet toege-
voegd. 
 
De voormalige middelen voor onderwijs in eigen taal en cultuur zijn in de vorm 
van een doeluitkering aan de daarvoor in aanmerking komende gemeenten toege-
kend. De gemeenten die een doeluitkering van het rijk ontvangen (afhankelijk van 
het aantal allochtone leerlingen in de gemeente) moeten jaarlijks een oalt-plan of 
–besluit vaststellen. De gemeente moet onderzoek doen naar de behoefte aan on-
derwijs in de daarvoor in aanmerking komende talen, waarbij ze zich kan 
beperken tot die taalgroepen waarvoor er een reële mogelijkheid is dat daarin on-
derwijs gegeven zal gaan worden. 
 
Ook dit plan kan pas worden vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg 
met de lokale bevoegde gezagsorganen. Bovendien moeten de allochtone ouders 
in de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. In 
het plan moet vermeld staan welke talen worden aangeboden, via welke procedu-
re en op basis van welke criteria de scholen die voor oalt-middelen in aanmerking 
komen bepaald zullen worden, alsmede de omvang van de hiervoor beschikbare 
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middelen. Na de vaststelling van het plan brengen de schoolbesturen offertes uit, 
waarna de gemeente op basis van de criteria van het plan en het beschikbare bud-
get de middelen toedeelt aan de besturen die op hun scholen de activiteiten met 
betrekking tot het onderwijs in allochtone talen willen uitvoeren. De gemeente is 
bevoegd om deze middelen geheel of gedeeltelijk in te houden indien een be-
voegd gezag naar het oordeel van de gemeenteraad de middelen niet 
overeenkomstig het plan. besteedt. 
 
Een belangrijke beperking bij de vrije uitvoering in het maken van plannen wordt 
gevormd door de randvoorwaarde dat er geen wachtgelduitgaven mogen optreden 
voor het rijk (door personeel dat niet meer (volledig) inzetbaar is).  
 
Uit een aantal onderzoeken (SCP, 1999, 2001) blijkt dat gemeenten, ondanks de 
wettelijke bedoelingen, het grootste deel van de middelen inzetten voor taalonder-
steuning. Gemeenten en scholen geven aan meer waarde te hechten aan 
onderwijsachterstandenbestrijding dan aan cultuureducatie. Voor het laatste is 
weinig draagvlak, terwijl aanvankelijk de gedachte achter de oalt-wet juist was de 
cultuureducatie te versterken. Op uitvoeringsniveau lopen gemeenten en scholen 
tegen tal van problemen aan. Een belangrijk knelpunt wordt gevormd door de be-
perkte kwaliteiten van een deel van de zittende leerkrachten. 
 
In het voorjaar van 2003 heeft het Kabinet Balkenende II besloten de volledige 
bekostiging van het allochtone talenonderwijs te stoppen met ingang van 1 augus-
tus 2004. 
 
Tabel 3 bevat een overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken 
op het terrein van het onderwijs in allochtone levende talen die sinds en naar aan-
leiding van de decentralisatie hebben plaatsgevonden. 
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Tabel 3: Overzicht van door de rijksoverheid geïnitieerde onderzoeken op het terrein van het 
onderwijs in allochtone levende talen 
 
Beleids-
terrein 

Onderzoek 
door 

Centrale vragen / onderzoek richt zich 
op: 

Onderzoeksmethode 

1. Sociaal 
en  
Cultureel 
Planbureau 
1999 

Inventarisatie van de vorderingen van 
gemeenten rond het OALT. 

Survey onder alle ge-
meenten. Vragenlijsten 
voor actoren gemeen-
ten. 

2. Sociaal 
en  
Cultureel 
Planbureau 
2001 

Op welke wijze geven gemeenten vorm 
en inhoud aan het OALT-beleid en welke 
factoren beïnvloeden dat proces? 
 

7 Casestudies. Vijf in-
terviews per case. 

3. Alge-
mene  
Reken-
kamer 
2001b 

Welke problemen hebben gemeenten en 
scholen bij de uitvoering van de wet 
OALT en in hoeverre zijn die problemen 
te herleiden tot de inhoud van de wet, dan 
wel de randvoorwaarden waaronder de 
wet moet worden uitgevoerd? 

Landelijk: documenten-
studie en gesprekken 
met deskundigen. 
Lokaal: casestudies bij 
3 gemeenten en vijf 
scholen. 

Onderwijs 
allochtone 
levende ta-
len 

4. Karsten 
e.a. 
2003 

1. Wat zijn de belangrijkste determinan-
ten in termen van invloed, kennis en 
mogelijkheden bij de realisering van de 
beleidsvoorbereiding, -vaststelling, -
uitvoering en -evaluatie van het onderwijs 
in allochtone levende talen? 
2. Wat zijn de ontwikkelingen in het on-
derwijs in allochtone levende talen ten 
opzichte van vier jaar geleden? 

Gevalsstudie in 15 ge-
meenten en survey 
onder alle gemeenten.  

 
Volwasseneneducatie 
Op 1 januari 1996 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs van kracht geworden. 
Deze wet is ontworpen om meer samenhang te brengen in de verschillende vor-
men van onderwijs binnen de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. 
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De WEB regelt voor gemeenten de aansturing van de zogenoemde educatie. De 
doelstelling van educatie in de WEB luidt: 
"educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste 
van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van 
kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun be-
hoeften, mogelijkheden en ervaringen, alsmede bij maatschappelijke behoeften. 
Waar mogelijk sluit educatie aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs 
(art. 1.2.1). Onder 'volwassene' wordt in dit verband verstaan: de onderwijs-
deelnemer van 18 jaar of ouder" 
 
De WEB schrijft voor dat de rijksbijdrage voor educatie aan de afzonderlijke ge-
meenten wordt uitgekeerd. Met ingang van 1 januari 1998 is de "Regeling 
rijksbijdrage educatie 1998" in werking getreden. Op grond hiervan is de hoogte 
van de rijksbijdrage educatie voor elke gemeente bepaald.  
De voorloper van de WEB, de Kaderwet Volwasseneneducatie die van kracht 
werd in 1991, kende al een decentrale systematiek waarin de gemeenten verant-
woordelijk werden voor het plannen, bepalen en bekostigen van de activiteiten 
voor basiseducatie. Nieuw is dat onder de WEB toekenning en beschikbaarstel-
ling van middelen door de gemeente aan de onderwijsinstelling(en) plaats op 
basis van een door het gemeentebestuur met de instelling gesloten tweezijdige 
overeenkomst (zogenoemde overeenkomst naar burgerlijk recht). Er moet derhal-
ve sprake zijn van overeenstemming tussen beide partijen. Bij de planning van 
activiteiten is het van belang dat het aanbod van educatieve activiteiten zo goed 
als mogelijk wordt afgestemd op de individuele vraag van de deelnemers. Maat-
schappelijke problemen waarmee gemeenten worden geconfronteerd vragen vaak 
ook om educatieve activiteiten. Deze kunnen betrekken hebben op speciale pro-
blemen of omstandigheden, maar ook op speciale groepen zals jongeren, ouderen, 
allochtone inwoners, herintredende vrouwen of nieuwkomers. Gemeenten dienen 
derhalve intern vast te stellen voor welke doelgroepen men welke vorm van edu-
catie wil inkopen bij de de onderwijsinstelling.  
 
Uit evaluaties van de WEB door de onderwijsinspectie (2001) en door de "Stuur-
groep evaluatie WEB" (OC&W, 2001b) blijkt dat er soms nogal een 
versnippering van de vraag vanuit verschillende gemeenten optreedt. In het 
laatstgenoemde rapport wordt aangegeven dat het praktischer zou zijn als er tus-
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sen gemeenten meer afstemming plaats zou vinden, hetgeen veel efficiëntievoor-
delen op kan leveren. De Stuurgroep evaluatie WEB (OC&W, 2001b) bepleit dat 
de middelen voor educatie rechtstreeks naar de ROC's worden overgeheveld. An-
ders dan bij het onderwijsachterstandenbeleid het geval is, is deze wens niet 
gehonoreerd.  
 
Volgens de onderwijsinspectie ligt de prioriteit van de educatie voor veel ge-
meenten bij de allochtone inwoners, in het bijzonder bij de nieuwkomers. 
Dikwijls vindt koppeling plaats van middelen die worden toegekend op grond van 
de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) en de reguliere middelen voor de educa-
tie. Daar de beschikbare 600 uren vaak niet voldoende blijken te zijn om het 
gewenste NT2-niveau te behalen, wordt het educatieve inburgeringstraject door-
gaans in een regulier traject vervolgd. De gekozen prioritering leidt soms tot 
verdringing van de overige, vaak kansarme doelgroepen die voor hun ontplooiing 
zijn aangewezen op de educatie zoals bijvoorbeeld autochtone functioneel analfa-
beten, tweedekansers, licht verstandelijk gehandicapten en ouderen. 
 
Inburgering van nieuwkomers 
Iedere nieuwkomer14 in Nederland moet zich bij een door het college van burge-
meester en wethouders te bepalen instantie melden voor een 
inburgeringsonderzoek. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin de nieuw-
komer in Nederland in een maatschappelijke achterstandssituatie kan geraken. 
Het onderzoek heeft in ieder geval betrekking op de mate waarin de nieuwkomer 
actief en passief de Nederlandse taal beheerst en kennis van de Nederlandse sa-
menleving en de Nederlandse arbeidsmarkt heeft. Tevens moet worden ingeschat 
hoe de nieuwkomer door het volgen van een voor hem vast te stellen inburge-
ringsprogramma kennis, inzicht en vaardigheden kan verwerven met het oog op 
verdere scholing of toegang tot de arbeidsmarkt. Na het onderzoek dient de ge-

                                                 
14 In de Wet inburgering nieuwkomers wordt onder 'nieuwkomer' verstaan: "de vreemdeling die 
in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
(……), die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die voor de eerste keer tot Nederland is toe-
gelaten, behoudens degene die hier voor een tijdelijk doel verblijft". Óf:  "de Nederlander die 
geboren is buiten Nederland, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en voor de eerste keer in Ne-
derland ingezetene in de zin van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is" 
(Wet van 9 april 1998, houdende regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in 
de Nederlandse samenleving) . 
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meente op grond van de resultaten hiervan een inburgeringsprogramma op te stel-
len dat gericht is de vergroting van de sociale redzaamheid van de nieuwkomer en 
van diens mogelijkheden om zich verder te scholen of toe te treden tot de ar-
beidsmarkt.  
Gemeenten dienen vervolgens zorg te dragen voor een aanbod van inburgerings-
programma’s. Deze programma’s moeten gemeenten inkopen bij ROC's. Ze ont-
vangen van het rijk een financiële bijdrage voor de uitvoering van deze wettelijke 
verplichting. Deze bijdrage mag ook gebruikt worden voor educatieve programma's. 
 
In 2004 heeft het kabinet Balkenende II besloten om de "gedwongen winkelne-
ring" bij de ROC's af te schaffen. Met het argument marktwerking te willen 
stimuleren, zullen gemeenten naar verwachting in 2005 vrij zijn om ook bij ande-
re instellingen inburgeringscursussen te kopen. De middelen daarvoor zullen ze 
niet meer ontvangen van het ministerie van onderwijs maar van het ministerie van 
Justitie. Ook de inburgeringsplichtige zal naar de wens van het kabinet meer vrij-
heid gaan krijgen bij de inkoop van een inburgeringscursus. Eenzelfde vorm van 
marktwerking, maar dan voor de basisscholen zien we bij de beleidsvoornemens 
met betrekking tot de schoolbegeleiding. 
 
Schoolbegeleiding 
De wet regeling schoolbegeleiding is met ingang van 1 augustus 1997 in werking 
getreden, waarna de gemeenten verplicht zijn geworden om schoolbegeleidings-
diensten in stand te houden met een minimumomvang van tenminste 20.000 
leerlingen. Aangezien de meeste gemeenten dit leerlingaantal niet binnen de eigen 
grenzen hebben, ligt samenwerking tussen gemeenten met betrekking tot de in-
standhouding voor de hand.  
 
De rijksmiddelen voor schoolbegeleiding, die eerst naar de diensten zelf ging, 
worden in de vorm van een doeluitkering, gebaseerd op het aantal leerlingen in de 
gemeente en een (landelijk geldend) bedrag per leerling, overgeheveld aan de 
gemeenten. Deze doeluitkering voorziet in de helft van de zogenaamde “sobere 
dienstverlening”. In een convenant tussen het rijk en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten inzake de decentralisatie van de schoolbegeleiding is afgesproken dat 
de gemeenten zich zullen inspannen om de gemeentelijke bijdrage “macro” (dat 
wil zeggen op landelijk niveau gezien) eveneens op het niveau van de helft van 
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het vereiste bedrag voor sobere dienstverlening te handhaven (Tweede Kamer, 
1996b). De gemeenten zijn hier juridisch echter niet toe verplicht.  
 
De gemeente moet jaarlijks een drietal zaken vaststellen: 
1. de omvang van de middelen voor schoolbegeleiding (doeluitkering rijk en ei-

gen middelen gemeente); 
2. welk deel van deze middelen wordt besteed aan de door de schoolbegelei-

dingsdiensten te verrichten activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen 
van lokaal onderwijsbeleid; 

3. de criteria waaraan scholen moeten voldoen om voor activiteiten als bedoeld 
in b. in aanmerking te komen. 

 
Over de punten 1 en 2 moet door de gemeente op overeenstemming gericht over-
leg plaatsvinden met de lokale schoolbesturen. Uit een evaluatie-onderzoek naar 
de decentralisatie van de schoolbegeleiding (Research voor Beleid, 2000) blijkt 
dat in 2000 slechts 32% van de gemeenten middelen heeft aangewend voor lokale 
prioriteiten. Daarvan heeft 70% aangegeven dat de middelen die daarvoor worden 
ingezet bestemd zijn voor activiteiten in het kader van het gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan een wetsontwerp om de middelen voor schoolbe-
geleiding over te dragen aan de schoolbesturen in plaats van uit te keren aan de 
gemeenten. Scholen zullen daarbij fasegewijs de volledige vrijheid krijgen om de 
middelen te besteden bij andere instellingen of bedrijven dan de onderwijsbege-
leidingsdiensten. 
 
In tabel 4 staat een globale omschrijving van het door de rijksoverheid geïnitieer-
de onderzoek op het terrein van schoolbegeleiding dat sinds en naar aanleiding 
van de decentralisatie heeft plaatsgevonden. 
. 
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Tabel 4: Globale omschrijving van door de rijksoverheid geïnitieerd onderzoek op het terrein 
van schoolbegeleiding. 
 
Beleids-
terrein 

Onderzoek 
door 

Centrale vragen / onderzoek 
richt zich op: 

Onderzoeksmethode 

School 
Begeleiding 

Research 
voor Beleid, 
2000 

Bepalen van de effecten van de 
decentralisatiemaatregel met be-
trekking tot de relatie tussen 
gemeenten en bevoegde gezags-
organen van (bijzonder) onderwijs 
en de schoolbegeleidingsdiensten. 

Interviews met vertegen-
woordigers van VNG-
WPRO en inspectie; telefo-
nische enquête onder alle 
schoolbegeleidingsdiensten; 
enquête onder steekproef 
gemeenten. 

 
1.4.4 Zelfstandig te bepalen taken  
Gemeenten hebben de vrijheid om op onderwijsgebied taken op te pakken waarin 
door hogere regelgeving niet wordt voorzien en die niet door hogere regelgeving 
wordt verboden. Van der Meulen (1991) geeft in haar bijdrage over "sectorover-
stijgende taakontwikkeling" aan dat gemeenten als lokale overheid voor het 
onderwijs voorwaarden scheppend kunnen werken door het realiseren van voor-
zieningen die de scholen en leerlingen ten goede komen. Van der Meulen geeft tal 
van voorbeelden die we kunnen onderscheiden in drie typen:  
1. voorzieningen gericht op de begeleiding van het werken en leren van leer-

krachten en leerlingen, kortweg ondersteuning en begeleiding; 
2. voorzieningen gericht de verbetering (of verruiming) van onderwijsinhouden 

of didactische mogelijkheden van een vak of vakgebied, kortweg verbreding 
inhouden; 

3. overige voorzieningen.  
 
We geven hieronder een overzicht met voorbeelden van voorzieningen in elk van 
de drie categoriën. Het betreft veelal voorzieningen die op de lokale agenda als 
gemeentelijke taak terecht zijn gekomen door wensen vanuit het lokale onder-
wijsveld zelf of vanuit andere gemeentelijke sectoren. Als gevolg van 
bezuinigingen staan deze niet wettelijk verplichte taken in veel gemeenten ter dis-
cussie. In hoofdstuk 6 "Validering en conclusies" gaan we daar nader op in. 
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Voorzieningen voor het onderwijs in de categorie ondersteuning en begeleiding 
kunnen bestaan uit het door de gemeente (gedeeltelijk) bekostigen van: 
• logopedie; 
• (motorische) remedial teaching 
• consulenten gezondheidsvoorlichting; 
• schoolmaatschappelijk werk; 
• RIAGG; 
• School- en beroepskeuze voorlichting. 
 
Voorzieningen voor het onderwijs in de categorie verbreding inhouden kunnen 
bestaan uit het door de gemeente (gedeeltelijk) bekostigen van: 
• Schoolzwemmen; 
• Kinderboerderij; 
• Schooltuinen; 
• Verkeerstuinen; 
• Musea; 
• Schouwburg; 
• Consulenten kunstzinnige vorming; 
• Consulenten bewegingsonderwijs; 
• Informatie en communicatie technologie. 
Als overige voorzieningen kunnen we enkele meer kortdurende of incidentele ac-
tiviteiten benoemen waarvoor de gemeente kan kiezen om deze voor het 
onderwijsveld (gedeeltelijk) te bekostigen: 
• Projecten door de politie (bijvoorbeeld in het kader van vandalisme en crimi-

naliteitspreventie); 
• Project kindergemeenteraad. 
 
 
1.5 Bestuursvormen voor het openbaar basisonderwijs 
 
1.5.1 Zes verschillende bestuursvormen 
Volgens de onderwijswetgeving wordt het bevoegd gezag van de openbare school 
gevormd door "het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad 
niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming 
van door hem te stellen regelen" (artikel 1 Wet op het primair onderwijs. 



Contextuele aspecten van onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 45

Wanneer het bestuur van het openbaar onderwijs wordt uitgeoefend door het 
college van burgemeester en wethouders spreekt men van integraal bestuuur. De 
bestuursvorm van de openbare school heeft in de loop der tijd om meerdere 
redenen ter discussie gestaan. Sinds de onderwijspacificatie tot begin jaren 
negentig van de vorige eeuw had de discussie voornamelijk betrekking op de 
identiteit van het openbaar onderwijs en de participatie van ouders in het bestuur 
daarvan (VNG, 1996, Rutgers, 2004). 
 
Begin jaren negentig echter wordt de discussie over de bestuursvorm gekoppeld 
aan de discussie over de decentralisatie van onderwijstaken, bevoegdheden en 
middelen van het rijk naar de gemeenten. Vanaf die periode verschuift de 
discussie steeds meer naar de "twee petten" die de gemeente in dat geval op krijgt 
en de belemmerende rol die de deze zou kunnen spelen bij het voeren van een 
lokaal onderwijsbeleid.  
 
In de nota "Lokaal onderwijsbeleid" (OCW, 1995) waarin de decentralisatiemaat-
regelen in samenhang worden aankondigd, borduurt ook de staatssecretaris van 
onderwijs hierop voort door te stellen dat de dubbelrol van de gemeente als 
bestuur van het openbaar onderwijs en lokale overheid soms als een probleem 
wordt ervaren: 
"In een aantal gemeenten is dat opgelost door een duidelijke scheiding aan te 
brengen tussen de rollen van de gemeente. Daar wordt het bestuur van het 
openbaar onderwijs "op afstand geplaatst" en ondergebracht in een "artikel 82 
commissie". Andere gemeenten kiezen bewust voor handhaving van de integrale 
bestuursvorm. Zij ervaren de dubbelrol niet als een probleem" . (…) Waar het om 
gaat is dat het bestuur van het openbare onderwijs wordt vormgegeven op een 
manier die past bij de lokale omstandigheden en geen belemmering vormt voor 
een regierol van de gemeente bij lokaal onderwijsbeleid" (OCW, 1995). 
 
Sommige gemeenten trachten hiervoor een pragmatische oplossing te bieden door 
de oorspronkelijke afdeling onderwijs te splitsen in een afdeling die het college 
van burgemeester en wethouders ondersteunt bij haar rol als integraal 
schoolbestuurder en een afdeling die het college ondersteunt bij het vormgeven en 
uitvoeren van het lokale onderwijsbeleid. De "oude" afdeling onderwijs is 
bovendien in veel gemeenten opgenomen in bredere afdelingen of sectoren met 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 46

benamingen als "Welzijn & onderwijs", "Jeugd & Welzijn", "Samenlevingszaken" 
of "Maatschappelijke ontwikkelingen" (Rutgers, 2004). 
 
Andere gemeenten kiezen echter voor een meer ingrijpende oplossing. Zij 
brengen de schoolbestuurlijke taken onder in een andere rechtsvorm voor het 
openbaar onderwijs, waardoor een grotere afstand tot de gemeente wordt 
gecreëerd.  
 
Vanuit het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing werden door het 
ministerie van onderwijs en de onderwijskoepelorganisaties reeds gezamenlijke 
richtinggevende uitspraken gedaan over bestuurlijke oplossingen om de dubbelrol 
van de gemeente te beperken (OCW, 1994). Eén daarvan betreft het wettelijk 
mogelijk maken van het op afstand plaatsen van het openbaar onderwijs in een 
privaatrechtelijke structuur. In het uitwerkingstraject dat daarna volgde zijn ook 
andere juridische constructies mogelijk geworden. Inmiddels betreft het zes 
wettelijk geregelde bestuursvormen. Daarvan geven we hieronder een globale 
beschrijving (naar Zoontjens, 1999 en Rutgers, 2004):  
 
1. Integrale bestuursvorm (art. 1 WPO) 
Het traditionele bevoegde gezag van de openbare school is het college van bur-
gemeester en wethouders. We spreken van een integraal bestuur omdat het beleid 
op het gebied van onderwijs in samenhang of geïntegreerd kan worden gevoerd 
met het gemeentelijk beleid op andere terreinen (Braster, 1996). De gemeenteraad 
kan besluiten bepaalde bevoegdheden van het college naar zich toe trekken. De 
raad kan echter ook bepalen dat het openbaar onderwijs onder een ander bevoegd 
gezag wordt geplaatst. De verschillende vormen worden hieronder benoemd. De 
bekostiging van de openbare scholen door het rijk loopt via de gemeentebegroting. 
 
2.  Bestuurscommissie op basis van de Gemeentewet (art. 83 Gemeentewet) 
In deze constructie is het bevoegd gezag van één of meer openbare scholen over-
gedragen aan een bij verordening in te stellen bestuurscommissie. De Gemeente-
wet laat ruimte voor een gedifferentiëerde invulling van de rol van de commissie, 
van heel zelfstandig ten opzichte van het gemeentebestuur tot ondergeschikt ge-
maakt aan een uitgebreid toezicht door het gemeentebestuur. Wettelijk bestaan er 
geen beperkingen. In een verordening bepaalt de gemeenteraad de omvang van de 
delegatie van bestuursbevoegdheden en de samenstelling van de commissie. De 
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bestuurscommissie ontvangt de rijksbekostiging via de gemeentebegroting en is 
daarmee formeel afhankelijk van de besluitvorming hierover in de Raad.  
 
3.  Openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
In deze constructie worden één of meer openbare scholen door twee of meer ge-
meenten, al dan niet tezamen met één of meer privaatrechtelijke rechtspersonen in 
stand gehouden. Deze laatstgenoemde rechtspersoon kan ook een schoolbestuur 
voor bijzonder onderwijs zijn. Deze vorm van intergemeentelijke samenwerking 
vindt met name plaats wanneer een (boven)lokale voorziening of onderwijsbe-
hoefte gecrëerd of behouden moet blijven. Het bestuur bestaat uit raadsleden van 
de deelnemende gemeenten en in het geval van deelname door een privaat 
schoolbestuur ook uit ouders. De deelnemende gemeenten en het eventuele priva-
te schoolbestuur vormen een nieuw openbaar (publiekrechtelijk) lichaam dat zijn 
bekostiging rechtstreeks vanuit het rijk ontvangt en financiëel zelfstandig is. 

 
4.  Openbaar rechtspersoon (art. 47 Wpo) 
In deze bestuurlijke constructie heeft de gemeenteraad alle schoolbestuurlijke be-
voegdheden middels een verordening overgedragen aan een nieuwe 
(publiekrechtelijke) rechtspersoon, met uitzondering van de bevoegdheid tot op-
heffing van een openbare school. Bijzonder is dat in deze rechtsvorm de wettelijk 
vastgelegde "overheersende overheidsinvloed" tot uiting moet komen. Deze 
waarborging vindt plaats door een aantal "wettelijke toezichtsfiguren" (Zoontjens, 
1999) van de gemeenteraad: 
a. het door de gemeenteraad benoemen van minimaal eenderde van de bestuurs-

leden op bindende voordracht van de ouders; 
b. het goedkeuringsrecht van de gemeenteraad ten aanzien van de begroting of 

jaarrekening; 
c. de regeling dat de gemeenteraad zelf kan voorzien in het bestuur bij ernstige 

taakverwaarlozing. 
 
Net als bij het openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen is het bestuur van de openbare school in de openbare rechtspersoon 
vermogensrechtelijk verzelfstandigd.  
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5.  Overheidsstichting op basis van de Gemeentewet (art. 48 Wpo) 
De overheidsstichting is een privaatrechtelijk orgaan en lijkt veel op de openbare 
rechtspersoon onder 4.. Ook hier is de "overheersende overheidsinvloed" van be-
lang. Het verschil bestaat eruit dat de gedelegeerde bevoegdheden zijn neergelegd 
in statuten (opgesteld bij notariële akte), dat aan de overheidsstichting ook kan 
worden deelgenomen door een privaat schoolbestuur en dat wijziging van de sta-
tuten goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad.  
 
6.  Samenwerkingsbestuur op basis van de onderwijswetgeving (art. 17 Wpo) 
De instandhouding van openbare en bijzondere scholen kan gezamenlijk in han-
den worden gelegd van een privaatrechtelijke stichting. Openbare en bijzondere 
scholen kunnen daarmee tezamen onder één bevoegd gezag worden geplaatst ter-
wijl ze hun zelfstandigheid kunnen behouden. De stichting oefent alle 
bevoegdheden van een bevoegd gezag uit, met uitzondering van de bevoegdheid 
tot opheffing van een openbare school.  
 
1.5.2 Stand van zaken en ontwikkeling bestuursvormen15 
De bestuursvorm van het openbaar onderwijs staat momenteel volop in de be-
langstelling van gemeenten en schoolbesturen. Dat was voor de 
decentralisatiemaatregelen van kracht werden wel anders. Zo is in een uitgebreid 
onderzoek, uitgevoerd in het schooljaar 1990-1991, dat "the state of the art" van 
het gemeentelijk onderwijsbeleid moest weergeven nog geen aandacht voor de 
bestuursvorm van het openbaar basisonderwijs (Van Wieringen & Biemond, 
1993, p.3). Dat is op zich niet vreemd, omdat er op dat moment slechts drie be-
stuursvormen mogelijk waren: het integrale bestuur, de bestuurscommissie en de 
gemeenschappelijke regeling. Bovendien was de discussie over "dubbele petten" 
op dat moment ook nog niet actueel.  

                                                 
15 We zullen in deze paragraaf een ontwikkelingsrichting van de bestuursvormen aangeven. 
Daarbij baseren we ons op verschillende onderzoeken (Felix, Karsten, Van der Venne & Van 
Tol, 2002; Van Kessel, 1993, 1998). Het blijkt lastig te zijn om de hierin genoemde percentages 
waarin de bestuursvormen in verschillende perioden voorkomen met elkaar te vergelijken. De 
verklaring daarvoor is dat in sommige onderzoeken de frequentie van de bestuursvorm gedeeld 
wordt door het totale aantal gemeenten, terwijl deze in andere onderzoeken gedeeld wordt door 
alleen het aantal gemeenten dat openbaar basisonderwijs heeft. Bovendien is het absolute aantal 
gemeenten door fusies in de afgelopen vijftien jaar sterk afgenomen, hetgeen van invloed is op 
de percentages waarin bestuursvormen voorkomen. Desondanks is een duidelijke trend te her-
kennen. 
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Uit een onderzoek van Van Kessel (1993) in het voorjaar van 1991 blijkt dat er 75 
gemeenten (12%) zijn met een commissie ex artikel 6116 voor het openbaar basis- 
en/of voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs betreft het in totaal 45 com-
missies. Van de gemeenten met openbaar basisonderwijs heeft daarmee 8% een 
bestuurscommissie. Van Kessel e.a. (1998) constateren dat in 1997 dit percentage 
gestegen is naar 15%, maar dat nog steeds het overgrote deel van de gemeenten 
een integrale bestuursvorm had voor het openbaar basisonderwijs. Slechts een 
paar gemeenten hadden een gemeenschappelijke regeling. Uit beide onderzoeken 
blijkt ook dat de alternatieve bestuursvormen in het voortgezet onderwijs gang-
baarder zijn dan in het basisonderwijs. In 1991 had 18% van de gemeenten met 
openbaar voortgezet onderwijs een commissie. In 1997 was dit al gestegen naar 
36%. In dat jaar kwam in het voortgezet onderwijs de gemeenschappelijke rege-
ling in 20% van de gemeenten voor. Uit een onderzoek van Felix, Karsten, Van 
der Venne & Van Tol (2002) komt eenzelfde beeld naar voren. In 40 gemeenten 
met zowel openbaar primair als voortgezet onderwijs treffen zij ten aanzien van 
het voortgezet onderwijs nog slechts 13% aan met een integrale bestuursvorm 
terwijl dit voor het basisonderwijs 45% betreft.  
 
Eind 2003 heeft de besturenbond VOS/ABB, die de belangen behartigt van de bij 
haar aangesloten openbare en algemeen toegankelijke scholen, een onderzoek 
verricht naar de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de be-
stuursvormen in het openbaar basisonderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat op dat 
moment nog maar 50% van de gemeenten een integrale bestuursvorm heeft, 35% 
een bestuurscommissie en 7% een stichting. De overige 8% is verdeeld over de 
andere mogelijke bestuursvormen.  
 
Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat maar liefst 73% van de schoolbe-
sturen aangeeft een traject te zijn gestart om de bestuursvorm te veranderen en/of 
de bestuurlijke schaal te vergroten. In de helft van de gevallen is er sprake van 
verandering van bestuursvorm in combinatie met bestuurlijke schaalvergroting. 
Ook Felix e.a. (2002) signaleren dat bij de overgrote meerderheid van de gemeen-
ten met een integrale bestuursvorm plannen worden of zijn gemaakt voor 
verandering van de bestuursvorm. Dit is eveneens (in weliswaar mindere mate) 

                                                 
16 Overdracht aan een functionele commissie is mogelijk sinds 1964 op basis van artikel 61 van 
de gemeentewet, sinds 1994 op basis van artikel 82 en momenteel op basis van artikel 83. 
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het geval in gemeenten met een bestuurscommissie. Ook uit dit onderzoek blijkt 
dat de meeste gemeenten denken aan een stichtingsvorm.  
 
Zowel Felix e.a. (2002) als de VOS/ABB (2004) constateren dat de stichting 
openbaar onderwijs het vaakst wordt genoemd als gewenste bestuursvorm. Op 
grond van het onderzoek verwacht de besturenbond dat zowel de integrale be-
stuursvorm als de bestuurscommissie over een aantal jaren zal dalen tot 
respectievelijk 17 en 23%. De stichtingsvorm daarentegen zal naar verwachting 
stijgen tot een aandeel van 35% 
 
Jaar van instelling 
Wanneer we kijken naar het jaar van instelling van de alternatieve bestuursvor-
men, dan kunnen we uit het onderzoek van Felix e.a. opmaken dat er sinds de 
decentralisaties in 1997 en 1998 en de verruiming van de wettelijke mogelijkhe-
den (Tweede Kamer, 1996d) in 1997 sprake is van een forse toename. Zie tabel 5.   
 
Tabel 5: Jaar van instelling alternatieve bestuursvorm verdeeld naar primair en voortgezet on-
derwijs, in absolute aantallen. Het betreft hier een overzicht van respondenten uit het 
onderzoek van Felix et al (2002) 
 
Jaar instelling alternatieve,  
verzelfstandigde bestuursvorm 

Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

Vóór 1995 5 13 
1995 2 2 
1996 1 4 
1997 4 1 
1998 17 5 
1999 9 2 
2000 16 4 
2001 7 3 
Totaal 61 34 

 
Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat de traditionele integrale bestuurs-
vorm nog steeds de meest voorkomende is. Het totale aandeel is echter drastisch 
afgenomen. Met name sinds de decentralisaties van kracht zijn geworden is er 
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sprake van een sterke afname. De bestuurscommissie was lang de meest voorko-
mende alternatieve bestuursvorm. Veel gemeenten geven echter aan bezig te zijn 
met overdragen van de schoolbestuurlijke bevoegdheden aan een stichting. De 
verwachting is dat dit over een aantal jaren de meest voorkomende zal zijn.  
 
Motieven 
Op de vraag aan gemeenteambtenaren en voorzitters van reeds verzelfstandigde 
besturen (Felix et al, 2002) naar welke motieven een rol spelen of hebben ge-
speeld bij de keuze voor een alternatieve bestuursvorm blijkt dat de volgende 
redenen het meest belangrijk worden gevonden: 
• Ontkoppeling van de rol van gemeente als bevoegd gezag en als verantwoor-

delijke voor lokaal onderwijsbeleid; het vermijden van de dubbele petten; 
• Het openbaar onderwijs een bestuur geven gelijkwaardig aan bijzonder on-

derwijs in relatie tot de gemeente; 
• Slagvaardigheid van het bestuur vergroten. 
 
Argumenten die in het verleden een belangrijke rol speelden in de discussie over 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, zoals de vergroting van de ou-
derinbreng en het verkleinen van de afstand tussen ouders en bevoegd gezag 
scoren momenteel beduidend lager (Felix et al, 2002; Van Kessel, 1993). 
 
In hoofdstuk 6, waarin we verslag doen van een zogenoemde member check, sig-
naleren we eveneens een trend tot verdergaande op afstand plaatsing. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat het vermijden van de "dubbele petten" vaak een 
rol speelt bij het onderbrengen van de schoolbestuurlijke taken in een andere 
rechtsvorm. Met name veel kleine gemeenten brengen echter de nuancering aan 
dat “de dubbele petten” soms geen of slechts één van de motieven was of is tot 
ontvlechting. Al dan niet in combinatie met de wens de dubbelrol te vermijden, 
wordt door de kleinere gemeenten de beheersing van de financiële risico’s (voor 
de gemeente) eveneens vaak als een belangrijk motief genoemd. Daarnaast geven 
de recente bezuinigingen in sommige gemeenten aanleiding tot een onderzoek 
naar de kerntaken van de gemeente, waarbij ook de rechtsvorm van het  openbaar 
onderwijs ter discussie wordt gesteld. 
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We concluderen dat het schoolbestuurlijke landschap sinds de decentralisaties een 
grote metamorfose heeft ondergaan en dat de directe invloed van gemeenten op 
het openbaar basisonderwijs als gevolg van verdergaande op afstandplaatsing, in 
de (nabije) toekomst steeds meer af zal nemen.   
  
 
1.6 Vraagstellingen en onderzoeksaanpak 
 
In de wetten die ten grondslag liggen aan de vier gedecentraliseerde beleidspro-
gramma's is opgenomen dat deze geëvalueerd zullen gaan worden. Deze 
evaluaties hebben inmiddels voor alle programma's plaatsgevonden. De decentra-
lisatie-onderzoeken bestaan met name uit deelstudies op de afzonderlijke 
beleidsterreinen. Het betreft het onderwijsachterstandenbeleid (Karsten e.a., 2003; 
SCP, 1999) en in geringere mate de andere drie terreinen (Algemene Rekenka-
mer, 2001b; Research voor Beleid, 1999a, 1999b, 2000, SCP, 2001). De enige 
uitzondering hierop wordt gevormd door de gecombineerde onderzoeken van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (1999) en Karsten e.a. (2003) naar het onder-
wijsachterstandenbeleid en het onderwijs in allochtone levende talen, hoewel ook 
hier in beide rapportages feitelijk sprake is van twee deelonderzoeken. In de ta-
bellen 1 tot en met 4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende door de 
rijksoverheid geïnitieerde evaluatieonderzoeken die sinds en naar aanleiding van 
de decentralisaties hebben plaatsgevonden. 
 
Het blijkt dat er nog nauwelijks aandacht is geschonken aan een meer integrale 
benadering van de decentralisatie naar gemeenten en de effecten daarvan op het 
lokale onderwijsbeleid (De Groot, 2002, 2005; Rutgers 2004). Ons onderzoek is 
een eerste stap om deze leemte te vullen. De drie centrale onderzoeksvragen 
daarbij waren:  
1. In hoeverre treden de met decentralisatie beoogde effecten op lokaal niveau 

op?; 
2. Welke condities zijn van invloed op de mate van doelbereiking?; 
3. Welke neveneffecten treden als gevolg van decentralisatie op lokaal niveau 

op? 
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De onderzoeksaanpak is opgedeeld in vier stappen. De eerste stap bestond uit een 
literatuuronderzoek over decentralisatie en een analyse van de daarmee beoogde 
effecten. De uitkomst van deze analyse staat beschreven in het eerste artikel dat 
als hoofdstuk 2 in dit proefschrift is opgenomen. Het wordt duidelijk dat de wet-
gever op de vier genoemde beleidsterreinen de volgende effecten beoogt te 
bereiken: een vergroting van de integraliteit van beleid, het realiseren van meer 
maatwerkoplossingen, een grotere efficiëntie in de uitvoering en meer lokale be-
trokkenheid bij en toegankelijkheid van de besluitvorming. Het met 
decentralisatie beoogde effect slagvaardigheid ontbreekt als argument in de be-
leidsdocumenten van het ministerie van OCW. Aangezien slagvaardigheid echter 
algemeen in bestuurlijke theorieën over decentralisatie genoemd wordt, is dit ef-
fect in de vervolgonderzoeken eveneens onderzocht.  
 
De tweede stap was de uitvoering van een gevalsstudie in één gemeente met als 
belangrijkste doel om tot een nadere operationalisatie van de effecten te komen en 
items te genereren voor een survey. In de gevalsstudie zijn feitelijk de drie vraag-
stellingen voor één gemeente beantwoord. Het tweede artikel bestaat uit een 
rapportage van deze gevalsstudie en is opgenomen als hoofdstuk 3.  
De derde stap was de uitvoering van een survey onder de hoofden van "Afdelin-
gen Onderwijs"17 van alle gemeenten in Nederland. De resultaten ervan zijn in de 
artikelen drie en vier beschreven (opgenomen als respectievelijk hoofdstuk 4 en 
5). In artikel drie gaan we specifiek in op de hernieuwde discussie in de landelijke 
politiek over de keuze voor functionele danwel territoriale decentralisatie èn staat 
de vraag centraal welke beoogde en niet-beoogde effecten op lokaal niveau optre-
den als gevolg van decentralisatie van onderwijsbeleid naar gemeenten. In artikel 
vier gaan we nader in op deze effecten en behandelen we de vraag welke lokale 
condities de verschillen verklaren tussen gemeenten in de mate van effectberei-
king.  
 
De vierde en laatste stap bestond uit een zogenoemde member check waarin we 
de resultaten uit het survey hebben voorgelegd aan hoofden van "Afdelingen On-
derwijs" van gemeenten. Op grond van deze bevindingen hebben we enkele 

                                                 
17 We hanteren hier de term "Afdeling Onderwijs" als een verzamelbegrip voor de verschillen-
de benamingen van de vaak breder samengestelde afdelingen waarin de onderwijstaken zijn 
opgenomen (bijvoorbeeld: Afdeling "Welzijn en onderwijs"; Afdeling "Samenlevingszaken").  
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nuanceringen aangebracht ten aanzien van de conclusies uit het survey. De rap-
portage van de member check is opgenomen als hoofdstuk 6.   
 
De artikelen zijn opgenomen in volgorde van publicatie dan wel aanbieding aan 
wetenschappelijke tijdschriften. De verschillen tussen de artikelen zijn hiervoor 
benoemd. Doordat ze vrijwel ongewijzigd zijn opgenomen, bevatten de artikelen 
gedeeltelijk ook overlappingen. Zo wordt in elk artikel een korte beschrijving ge-
geven van de onderzochte beleidsprogramma's en van de met decentralisatie 
beoogde effecten.  
 
 



 
1 Dit hoofdstuk is eerder gepubliceerd als:  
Groot, R.W.J. de, Kwaliteit van decentralisatie van onderwijsbeleid, in: Nederlands Tijdschrift 
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 1999, nr. 4, p. 219-243.   
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2 Kwaliteit van decentralisatie van onderwijsbeleid¹ 
 
 
 
 
2.1 Taken naar gemeenten 
 
De ruim vijfhonderd gemeenten in Nederland hebben in de afgelopen jaren op 
onderwijsgebied een flink aantal extra taken en bevoegdheden toebedeeld gekre-
gen. Dit zijn enerzijds nieuwe overheidstaken, anderzijds taken en bevoegdheden 
die in het nabije verleden toebehoorden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen. Daarnaast hebben ook schoolbesturen taken en bevoegdheden 
overgedragen gekregen van de rijksoverheid. Dit betekent dat met name gemeen-
ten die nog steeds de dubbelrol vervullen van lokaal bestuur en van bevoegd 
gezag van het openbaar onderwijs worden geconfronteerd met een aanzienlijke 
toename van de werkzaamheden op het terrein van onderwijs. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (1996) voorspelt dan ook dat de onderwijsportefeuille in 
het college van B&W belangrijk aan betekenis zal winnen. 
 
Decentralisatie van taken, bevoegdheden en middelen heeft in het onderwijs, ver-
geleken met andere sectoren, pas laat plaatsgevonden. Met name geldt dit voor de 
territoriale decentralisatie. In dit artikel gaan we eerst na hoe de verhouding cen-
tralisatie-decentralisatie zich in Nederland ontwikkeld heeft en bespreken we de 
vijf meest recente decentralisatiemaatregelen die eind jaren negentig van kracht 
zijn geworden. Vervolgens zullen we analyseren welke effecten de overheid na-
streeft met deze vormen van decentralisatie. Tenslotte zullen we een beoordeling 
geven van de haalbaarheid van de effecten die beoogd worden. 
 
 
2.2 (De)centraal onderwijsbeleid in Nederland 
 
Onder decentralisatie verstaan we de overheveling van taken, bevoegdheden en mid-
delen van het rijk naar lagere overheidsorganen als provincies of gemeenten. In dit 
artikel bespreken we de decentralisatie naar gemeenten, ook wel territoriale decentra-
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lisatie genoemd, hetgeen in figuur 1 wordt gevisualiseerd. Het overdragen van taken, 
bevoegdheden en middelen van het rijk aan andere organen (als scholen, of private 
organisaties), ook wel functionele decentralisatie genoemd, bespreken we hier niet2.  
 
Figuur 1: verhouding centralisatie en territoriale decentralisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het begrip decentralisatie van beleid impliceert dat het logischerwijs slechts kan 
plaatsvinden in een situatie waarin sprake is van enige mate van centralisatie. De 
huidige decentralisatie vindt dan ook plaats in een sterk gecentraliseerde context 
die stamt uit het begin van deze eeuw. Daarvoor was weer sprake van veel meer 
decentralisatie. Deze golfbeweging is goed te onderscheiden in vier periodes. 
 
De periode voor 1806 
In de periode van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1579 -1795) was er 
geen sprake van een nationaal onderwijsstelsel, maar van een verbrokkeld onder-
wijssysteem dat van plaats tot plaats verschilde (Idenburg,1960; Vermeulen, 
1999). De gewesten waren in die tijd autonoom voor wat betreft hun interne aan-
gelegenheden, waaronder het onderwijssysteem. Deze extreme vorm van 
decentralisatie verandert ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806). In die 
tijd ontwikkelt Nederland zich geleidelijk aan tot een eenheidsstaat, waarin het 
onderwijs een belangrijke rol speelt. Er wordt gepoogd de verbrokkeling van het 
onderwijsstelsel op te heffen en het onderwijs nationaal te organiseren. Deze ster-
ke neiging tot centralisatie kwam ook duidelijk in de wetgeving tot uiting.   
                                                 
2 Zie voor recente publicaties op het gebied van  functionele decentralisatie onder andere 
"Ruimte voor beleid" (Hooge, 1998),  "Decentrale besluitvorming en organisatie-effectiviteit" 
(Boerman, 1998) en "Behouden beleid" (Van Schoonhoven 1999).    
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Periode van 1806 tot 1917 (liberalisme, Schoolstrijd)3  
In het midden van de negentiende eeuw ontstond een drang van de lagere organen 
naar meer verscheidenheid, als reactie op een te geforceerde eenheid in het begin 
van die eeuw (Idenburg, 1960). In de Grondwet van 1848, de Provinciale wet van 
1850 en de Gemeentewet van 1851 komt het liberale gedachtengoed van Thor-
becke tot uiting. Deze wetten bieden de gewestelijke en lokale gemeenschappen 
meer vrijheid van handelen onder toezicht van het centrale bestuur. Volgens Kar-
sten (1988) werd van de formele verruiming van de mogelijkheden op het gebied 
van onderwijs, in dit meer decentrale stelsel, door de gemeenten echter nauwelijks 
gebruik gemaakt. In het laatste kwart van de 19e eeuw vertoonde het maatschappe-
lijk leven op vele gebieden een versnelde ontwikkeling, die leidde tot een grotere 
bemoeienis van de centrale overheid. Ook op het gebied van onderwijs was er 
sprake van een meer centraliserende tendens (Idenburg 1960; Karsten 1988). 
 
Als reactie op het “kleurloze, christelijke staatsonderwijs” (Vermeulen, 1999) 
vond in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e, de schoolstrijd 
plaats, met als inzet de vrijheid van particulieren om zonder overheidsvergunning 
eigen scholen te mogen stichten (en daarin onderwijs te geven vanuit de eigen ge-
loofsovertuiging) en daarbij op gelijke wijze te worden bekostigd als het openbare 
onderwijs. Het eerste werd gerealiseerd in de Grondwet van 1848 en het tweede 
in de Grondwet van 1917, waarna er sprake was van een volledige financiële ge-
lijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Idenburg (1960) stelt dat de stap 
naar een grotere gelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs tevens onver-
mijdelijk een stap was naar voortgaande centralisatie. 
 
De periode van 1917 tot begin jaren zeventig 
Pas na de grondwetswijziging van 1917 kregen de gemeenten ten aanzien van het 
onderwijs een tweeledige taakstelling, namelijk die van bevoegd gezag voor het 
openbaar onderwijs en die van lokale overheid voor al het onderwijs binnen haar 
gemeentegrenzen. Hoewel de Lager onderwijswet van 1920, waarin de financiële 
gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt uitgewerkt, (Iden-
burg, 1960) aanvankelijk een nog heel decentrale wet was, paste het binnen de 

                                                 
3 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze periode waarin het fundament van ons huidige 
onderwijsstelsel vorm heeft gekregen, verwijs ik naar “Schets van het Nederlands schoolwezen” 
(Idenburg, 1960) en naar “Lokaal onderwijsbeleid in historisch perspectief” (Karsten, 1988).  
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gepacificeerde verhoudingen niet om gemeenten bevoegdheden te geven om zelf 
lokaal beleid te bepalen. Dit kon immers leiden tot plaatselijke verschillen, wat in 
strijd was met het gelijkheidsdenken. Bovendien laat de verworven vrijheid van 
het bijzonder onderwijs zich maar slecht verenigen met inmenging van een lokale 
gezagsdrager die ook nog eens belangen heeft in het openbaar onderwijs. Door 
regelgeving en jurisprudentie werd de beleidsruimte van gemeenten na 1917 
steeds verder ingeperkt.  
 
De onderwijspolitiek van de overheid na 1917 was in eerste instantie een alloca-
tieve politiek. Het rijk verdeelde de financiën middels een gedetailleerd systeem 
van regels, maar schreef verder over bijvoorbeeld onderwijsinhouden relatief 
weinig voor. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verandering. De noodzaak 
tot wederopbouw, in combinatie met een sterk groeiende economie leidde evenals 
in veel andere Westerse landen tot een groeiende overheidsbemoeienis op het ge-
bied van economie en samenleving. De rol van de centrale overheid werd 
geïntensiveerd en men begon te spreken van een constructieve onderwijspolitiek 
(Idenburg, 1975; Van Ojen et al 1990; Hooge, 1998). Dat betekende een belang-
rijke impuls tot verdergaande centralisatie.   
 
De recente periode 
Toen begin jaren zeventig de economische groei begon te stagneren, werden er 
vanuit verschillende kanten in de samenleving kritische kanttekeningen geplaatst 
bij de doeltreffendheid van bepaalde vormen van overheidsingrijpen. Het plan-
nend en sturend vermogen van de rijksoverheid werd op meerdere 
beleidsterreinen voorwerp van twijfel en er ontstond aandacht voor het vergroten 
van de beleidsruimte van lagere bestuursorganen. De roep om decentralisatie en 
deregulering werd groter. Ook in de verkiezingsprogramma’s van politieke partij-
en werd dit streven genoemd (Van Ojen et al, 1990). De route naar het vinden van 
een voor alle betrokkenen aanvaardbare balans bleek voor de onderwijssector 
echter verre van eenvoudig te zijn. 
 
In de eerste zogenaamde Contourennota uit 1975 werd gepleit voor een over-
dracht van bestuurlijke taken en bevoegdheden van de centrale overheid aan 
plaatselijke of regionale overheden. Genoemd werden onder andere scholenbouw 
en schoolbegeleiding. Ook werd een aantal taken genoemd dat voor meer centra-
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lisatie in aanmerking kon komen. Dit betrof onder andere het leerlingenvervoer en 
de leerplichtcontrole. In de tweede Contourennota van 1977 werd echter gecon-
cludeerd dat de rol van de centrale overheid te belangrijk is om de deugdelijkheid, 
de doelmatigheid en de rechtszekerheid van het onderwijsstelsel te garanderen en 
dat decentralisatie derhalve slechts zeer beperkt mogelijk zal zijn. Saillant detail 
is dat in de periode tussen beide nota’s een voorstel tot grondwetswijziging, waar-
in een mogelijkheid werd geboden voor verticale delegatie, na zware kritiek van 
het bijzonder onderwijs en de confessionele partijen werd verworpen (Van Ojen 
et al 1990, Vermeulen, 1997). 
 
Het duurde tot mei 1980 eer decentralisatie weer in beleidsnota’s aan de orde 
kwam. De Raad voor de Territoriale Decentralisatie (reeds in 1964 ingesteld) bracht 
toen het rapport “Decentralisatie van Rijkstaken: onderwijs” uit, waarin zes terrei-
nen worden genoemd die voor decentralisatie in aanmerking zouden kunnen 
komen. Het betreft onderwijs voor werkende jongeren, onderwijs voor volwasse-
nen, spreiding van instituten voor voortgezet onderwijs, huisvesting van instituten 
voor voortgezet onderwijs, bijzondere middelen ten behoeve van het basisonder-
wijs, schoolbegeleiding. De regering heeft nooit formeel op deze nota gereageerd, 
hetgeen volgens Van Ojen e.a. (1990) wijzen op een teruglopende politieke aan-
dacht voor onderwijsdecentralisatie. 
 
De eveneens in 1980 verschenen Decentralisatienota van minister Wiegel van 
Binnenlandse Zaken bood voor het onderwijs weinig perspectief. Ook het in 1983 
door minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken uitgebrachte Decentralisatieplan 
“Voorlopige regeringsvoornemens met betrekking tot decentralisatie van rijksta-
ken” bevatte weinig vergaande plannen met betrekking tot decentralisatie in het 
onderwijs, waaruit Van Ojen e.a. (1990) concluderen dat de minister van Onder-
wijs en Wetenschappen geen voorstander is van decentralisatie.  
 
Op onderwijsgebied verschoof begin jaren tachtig de aandacht van de overheid 
van decentralisatie naar deregulering. De dereguleringsoperatie leek meer kans 
van slagen te hebben dan het streven naar decentralisatie, omdat in het algemeen 
het gehele onderwijsveld in principe voorstander was van deregulering en auto-
nomievergroting van instellingen.  
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Dit streven kwam in 1985 duidelijk tot uiting in de nota “Hoger Onderwijs: Auto-
nomie en Kwaliteit, een andere besturingswijze” , ook wel “HOAK-nota”. Van 
Wieringen (1996) stelt dat deze nota als weinig andere nota’s het denken en han-
delen in het onderwijsbeleid heeft bepaald. In deze nota worden voorstellen 
gedaan tot een meer afstandelijk bestuur.  
Het gedachtegoed uit de HOAK-nota krijgt in 1988 navolging in de nota “De 
school op weg naar 2000”, waarin een ideaalbeeld wordt geschetst van de scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs in de toekomst. Hieruit komt, evenals in de 
HOAK-nota het geval is, een streefbeeld naar voren dat bestaat uit deregulering 
van overheidswege en autonomievergroting van instellingen.  
 
Terwijl het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de lijn insloeg van dere-
gulering en functionele decentralisatie (het overdragen van taken en 
bevoegdheden naar de instellingen), werd op andere terreinen van overheidsbeleid 
de lijn van de territoriale decentralisatie voortgezet. Het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) koos er in deze periode voor om belangrijke 
delen van het welzijnsbeleid naar gemeenten te decentraliseren (VNG, 1996).  
 
De ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en welzijn raken elkaar enigszins 
in het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB), dat was bedoeld om onderwijsachterstan-
den te bestrijden die het gevolg waren van economische, sociale en culturele fac-
toren. Zo werd het welzijnsdeel van OVB-gelden door het ministerie van WVC 
gedecentraliseerd naar de gemeenten, waaraan de gemeenten eigen bestedingspri-
oriteiten konden koppelen. Scholen krijgen hier rechtstreeks te maken met de 
gemeente als lokale overheid. De ontwikkelingen op beide terreinen komen echter 
dichter bij elkaar in het traject van de sociale vernieuwing dat in de jaren negentig 
werd ingevoerd en waaraan ook een Wet samenwerking sociale vernieuwing 
wasgekoppeld4. Op basis van deze wet konden gemeenten met schoolbesturen een 
convenant sluiten en een lokaal fonds sociale vernieuwing oprichten, waarin ook 
de OVB-gelden konden worden opgenomen die voor een deel aan individuele 
scholen en aan samenwerkende schoolbesturen werden overgemaakt en voor een 
ander deel aan de gemeenten (Van Langen & Portengen, 1999).  

                                                 
4 In december 1995 werd de Wet sociale vernieuwing onderwijs van kracht. Het betrof een 
aparte wet voor sociale vernieuwing in het onderwijs, los van de algemene wet sociale ver-
nieuwing. 
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In het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (1993-1994) waarin de mi-
nister van onderwijs met vertegenwoordigers van de onderwijskoepelorganisaties 
overlegde, worden beide ontwikkelingslijnen duidelijk met elkaar geconfronteerd  
In de gezamenlijke richtinggevende uitspraken die naar aanleiding van het Sche-
venings overleg worden gedaan, wordt ten aanzien van de relatie gemeente-
schoolbesturen met name gesproken over het belang van de rol van de lokale 
overheid in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden, een andere 
bekostigingswijze van de schoolbegeleiding en een noodzakelijk geachte aanpas-
sing van de regeling met betrekking tot de financiële gelijkstelling tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs (OC&W, 1994).  
 
Het eerste Paarse kabinet-Kok heeft in 1994 de uitspraken van het Schevenings 
Beraad op twee punten aangescherpt en overgenomen in het regeerakkoord: 
- de middelen voor de schoolbegeleiding worden gedecentraliseerd naar de 

gemeenten; 
- de reeds genoemde OVB-gelden worden gedecentraliseerd naar de gemeenten.  
In het regeerakkoord werd eveneens vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor 
de onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs naar de gemeenten 
zou worden gedecentraliseerd. 
 
Eind 1994 maakte de toenmalige staatssecretaris van onderwijs Netelenbos be-
kend dat ze de middelen voor onderwijs in allochtone levende talen in het primair 
onderwijs wenste over te hevelen naar de gemeenten. Bovendien werd de ge-
meenten een rol toebedeeld in het vormgeven van “de arbeidsmarktgerichte 
leerweg”, het huidige praktijkonderwijs. 
 
In de nota “Lokaal onderwijsbeleid” (1995) wordt door de staatssecretaris een over-
zicht gegeven van de in meer of mindere mate reeds uitgewerkte voorstellen tot 
territoriale decentralisatie. Daarbij is tevens getracht de onderlinge samenhang 
tussen de verschillende trajecten aan te geven5. Het betekende het begin van een 
periode waarin de gemeentelijke onderwijstaak aanzienlijk zou worden uitgebreid. 

                                                 
5 Inmiddels was wel al de uitvoering van het leerlingenvervoer gedecentraliseerd naar de ge-
meenten. Bovendien was de samenwerkende gemeenten  al een taak toebedeeld in de 
bestrijding van de schooluitval en in het creëren van voorzieningen voor de educatie van vol-
wassenen. Op deze maatregelen gaan we in dit artikel verder niet in. 
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2.3 Decentralisatiemaatregelen in het kader van lokaal onderwijsbeleid 
 
De in de nota “Lokaal onderwijsbeleid” genoemde taken, bevoegdheden en mid-
delen, zijn uiteindelijk uitgewerkt in het volgende vijftal wettelijke regelingen: 
a. De wet inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (de wet goa); 
b. De wet onderwijs in allochtone levende talen (de wet oalt); 
c. De wet decentralisatie huisvesting; 
d. De wet inzake de regeling schoolbegeleiding (de wet regeling schoolbegelei-

ding); 
e. De wet inzake de invoering van leerwegen in het mavo en vbo, leerwegon-

dersteunend en praktijkonderwijs. 
 
Met betrekking tot elk van deze wetten zal hieronder naast enkele specifieke pun-
ten op globale wijze worden aangegeven wanneer de wet in werking is getreden, 
welke taken en bevoegdheden de gemeenten hebben gekregen en op welke wijze 
de gemeenten financiën van de rijksoverheid ontvangen  
 
Ad a: het onderwijsachterstandenbeleid 
De wet goa is met ingang van 1 augustus 1998 in werking getreden. De gemeen-
ten ontvangen gelden ter bestrijding van onderwijsachterstanden vanuit het rijk 
middels een doeluitkering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om 
tevens middelen “uit eigen kas” in te zetten die buiten de overschrijdingsregeling 
kunnen vallen.. De scholen ontvangen via de formatieregeling eveneens gelden 
ter bestrijding van onderwijsachterstanden: de zogenaamde gewichtengelden. 
 
De gemeente krijgt twee belangrijke bevoegdheden: 
- zij moet door middel van een lokaal achterstandsplan vastleggen hoe ze haar 

eigen achterstandsmiddelen gaat inzetten; 
- zij moet in het lokale achterstandsplan criteria opstellen voor de wijze waarop 

de scholen hun gewichtengelden moeten gaan inzetten6. 

                                                 
6 Indien de specifieke uitkering van het Rijk en de eigen middelen van de scholen tezamen 
minder dan 250.000 gulden bedraagt (inclusief de middelen voor oalt), dan kan de gemeente-
raad afzien van vaststelling van het plan. De gemeente moet dan in de vorm van een plan-
vervangend besluit vastleggen hoe de verdeling van de doeluitkering (en inzet van eventuele 
eigen middelen) plaatsvindt. (Er kunnen dan echter geen criteria worden opgesteld voor de in-
zet van de eigen middelen van scholen. 
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Aan twee belangrijke voorwaarden moet daarbij echter wel worden voldaan. 
Enerzijds moeten de lokale plannen passen binnen het Landelijk Beleidskader 
onderwijsachterstanden (LBK). In dit document staan de landelijke doelstellingen 
voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (behoorlijk ruim) omschreven7. 
Anderzijds moet over het achterstandsplan "op overeenstemming gericht overleg" 
(oogo) gevoerd worden met de lokale schoolbesturen, hetgeen impliceert dat de 
gemeente slechts op basis van consensus beleid kan ontwikkelen.  
 
Ad b: het onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 
De wet oalt is evenals de wet goa met ingang van 1augustus 1998 in werking ge-
treden. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het 
aanbod van onderwijs in allochtone levende talen op de scholen voor primair on-
derwijs binnen haar gemeentegrenzen. De nieuwe wet plaatst het oalt duidelijk in 
het kader van cultuurbeleid. Het is in eerste instantie niet bedoeld om onderwijs-
achterstanden te bestrijden, maar om de moedertaal te leren en daardoor contact te 
houden met de eigen cultuur. De gedachte hierachter is dat individuen door ken-
nis van de eigen culturele achtergrond zelfbewuster zouden kunnen integreren en 
participeren in de Nederlandse samenleving. Een belangrijke wijziging ten op-
zichte van de oude situatie is dat scholen verplicht worden oalt vanaf groep 5 
buiten het reguliere curriculum te plaatsen (het vroegere oet 8vond plaats onder 
schooltijd). In de groepen 1 tot en met 4 mag het in de vorm van taalondersteu-
ning onder schooltijd worden aangeboden, waarbij het in dienst moet staan van 
het leren van het Nederlands. 
 
De voormalige middelen voor onderwijs in eigen taal en cultuur zijn in de vorm 
van een doeluitkering aan de daarvoor in aanmerking komende gemeenten toege-
kend. De gemeenten die een doeluitkering oalt van het rijk ontvangen (afhankelijk 
van het aantal allochtone leerlingen in de gemeente) moeten jaarlijks een oalt-
plan of –besluit vaststellen. De gemeente moet onderzoek doen naar de behoefte 

                                                 
7 Het betreft: verbeteren van de voor- en vroegschoolse educatie, ontwikkelen van een beleid 
met betrekking tot bestrijding van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal, ver-
mindering van de verwijzing naar het speciaal onderwijs, vermindering van voortijdig 
schoolverlaten, ontwikkelen van initiatieven met het oog op een meer evenredige deelname van 
de doelgroepen in het voortgezet secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs en het opzet-
ten van een registratiesysteem inzake leerlingstromen en verzuim/uitval. 
8 Oalt heette voor de decentralisatie oet of oetc: onderwijs in eigen taal (en cultuur) 
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aan onderwijs in de daarvoor in aanmerking komende talen, waarbij ze zich kan 
beperken tot die taalgroepen waarvoor er een reële mogelijkheid is dat daarin on-
derwijs gegeven zal gaan worden. 
 
Ook het oalt-plan wordt vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg met 
de lokale bevoegde gezagsorganen. Bovendien moeten de allochtone ouders in de 
gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. In het 
plan moet vermeld staan welke talen worden aangeboden, via welke procedure en 
op basis van welke criteria de scholen die voor oalt-middelen in aanmerking ko-
men bepaald zullen worden, alsmede de omvang van de voor oalt beschikbare 
middelen. Na de vaststelling van het plan brengen de schoolbesturen offertes uit, 
waarna de gemeente op basis van de criteria van het plan en het beschikbare bud-
get de middelen toedeelt aan de besturen die op hun scholen de oalt-activiteiten 
willen uitvoeren. De gemeente is bevoegd om deze middelen geheel of gedeelte-
lijk in te houden indien een bevoegd gezag naar het oordeel van de gemeenteraad 
de oalt-middelen niet overeenkomstig het plan of het plan-vervangend besluit be-
steedt. 
Een belangrijke beperking bij de vrije uitvoering in het maken van plannen wordt 
gevormd door de randvoorwaarde dat er geen wachtgelduitgaven mogen optreden 
voor het rijk (door personeel dat niet meer (volledig) inzetbaar is).  
 
Ad c: de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs 
De wet decentralisatie huisvesting is met ingang van1 januari 1997 in werking ge-
treden, waarmee de gemeente de verantwoordelijkheid overgedragen heeft 
gekregen voor de huisvestingsvoorzieningen voor primair en voortgezet onder-
wijs. Het eerste jaar vormde een overgangsperiode (omdat een belangrijk deel van 
de vergoedingen in dit jaar voortvloeiden uit beschikkingen die de minister eerder 
al had gegeven). Vanaf 1 januari 1998 moest de gemeente voor het eerst alle be-
slissingen zelf nemen.  
 
Tussen de gemeente en de lokale schoolbesturen bestaat een verantwoordelijk-
heidsverdeling voor de huisvesting die te karakteriseren is als het “binnenkant-
buitenkant-model”. De schoolbesturen zijn financiëel verantwoordelijk voor 
grofweg het onderhoud van de binnenkant van de schoolgebouwen, waarvoor 
men een vergoeding ontvangt via het Londo-systeem. De gemeenten worden fi-
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nanciëel verantwoordelijk voor de buitenkant van de schoolgebouwen en ontvan-
gen daarvoor jaarlijks een bijdrage in het Gemeentefonds.  
 
De gemeenteraad moet na op consensus gericht overleg met de lokale bevoegde 
gezagen in een verordening criteria vaststellen aan de hand waarvan beoordeeld 
zal worden welke huisvestingsvoorzieningen9 elk jaar voor bekostiging in aan-
merking zullen komen. Om gemeenten behulpzaam te zijn is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten een modelverordening opgesteld die desgewenst 
naar eigen inzichten kan worden aangepast. 
 
De gemeenteraad bepaalt elk jaar het (maximum) bedrag dat voor huisvestings-
voorzieningen beschikbaar is. Daarna stelt de raad, na overleg met de bevoegde 
gezagen, mede op basis van de aanvragen van deze besturen, het programma van 
huisvestingsvoorzieningen vast die in het betreffende jaar voor vergoeding in 
aanmerking zullen komen. De vaststelling van het huisvestingsprogramma moet 
plaatsvinden binnen het kader van het vastgestelde budget en met inachtneming 
van de criteria in de verordening. Een uitzondering op deze procedure kan gemaakt 
worden in het geval van huisvestingsaanvragen met een spoedeisend karakter. 
 
De gemeente heeft de bevoegdheid gekregen om “leegstaande” gebouwen en ter-
reinen voor primair en voortgezet onderwijs te vorderen ten behoeve van andere 
doeleinden dan onderwijs (bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke en recreatieve 
doeleinden). De gemeenten hebben bovendien van het rijk het zogenaamde eco-
nomisch claimrecht overgedragen gekregen, waarmee ze aan de onderwijsbe-
stemming onttrokken gebouwen en terreinen voor voortgezet onderwijs kunnen 
verkopen (voor het primair onderwijs bestond deze mogelijkheid al). Tot slot 
moet worden opgemerkt dat, waarschijnlijk in ruil voor het verkrijgen van dit 
claimrecht, er sprake is van een zogenaamde efficiencykorting op het van over-
heidswege beschikbare budget voor huisvesting. 
 
Ad d: de schoolbegeleiding 
De wet regeling schoolbegeleiding is met ingang van 1januari 1998 in werking 
getreden, waarna de gemeenten verplicht zijn geworden om schoolbegeleidings-

                                                 
9 Bijvoorbeeld: de aanvraag van een extra leslokaal of het plegen van groot onderhoud aan een 
schoolgebouw. 
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diensten in stand te houden met een minimum-omvang van tenminste 20.000 leer-
lingen. Aangezien de meeste gemeenten dit leerlingaantal niet binnen de eigen 
grenzen hebben, ligt samenwerking tussen gemeenten met betrekking tot de in-
standhouding voor de hand.  
 
De rijksmiddelen voor schoolbegeleiding die eerst naar de diensten zelf ging, 
worden tot 1 januari 2002 in de vorm van een doeluitkering, gebaseerd op het 
aantal leerlingen in de gemeente en een (landelijk geldend) bedrag per leerling, 
overgeheveld aan de gemeeenten. Deze doeluitkering voorziet in de helft van de 
zogenaamde “sobere dienstverlening” door onderwijsbegeleidingsdiensten. In een 
convenant tussen het rijk en de VNG inzake de decentralisatie van de schoolbege-
leiding is afgesproken dat de gemeenten zich zullen inspannen om de eigen 
gemeentelijke bijdrage “macro” (dwz op landelijk niveau gezien) eveneens op het 
niveau van de helft van het vereiste bedrag voor sobere dienstverlening te hand-
haven. De gemeenten zijn hier juridisch echter niet toe verplicht. Als na evaluatie 
blijkt dat de gemeentelijke bijdragen over de periode tot 2001 tenminste gelijk 
zijn aan de doeluitkering van het rijk, dan kan de minister bepalen dat de rijksfi-
nanciering niet meer geoormerkt wordt, maar via het Gemeentefonds verloopt.  
 
De gemeente moet jaarlijks een drietal zaken vaststellen: 
1 de omvang van de middelen voor schoolbegeleiding (doeluitkering rijk en ei-

gen middelen gemeente); 
2 welk deel van deze middelen wordt besteed aan de door de schoolbegelei-

dingsdiensten te verrichten activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen 
van lokaal onderwijsbeleid; 

3 de criteria waaraan scholen moeten voldoen om voor activiteiten als bedoeld 
in b. in aanmerking te komen. 

 
Over de punten 1 en 2 moet door de gemeente op overeenstemming gericht over-
leg plaatsvinden met de lokale schoolbesturen. 
 
Ad e: het praktijkonderwijs 
De wet inzake de invoering van leerwegen in het mavo en vbo, leerwegonder-
steunend en praktijkonderwijs, is met ingang van 1 augustus 1998 in werking 
getreden. Centraal in deze wetswijziging staat de wenselijkheid om te komen tot 
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een verbetering van de aansluiting van het MAVO en het VBO op het vervolgon-
derwijs en de arbeidsmarkt, door deze onderwijstypen meer het karakter te geven 
van voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. Daartoe vindt een aantal 
ingrijpende organisatorische en inhoudelijke veranderingen plaats waarbij ook het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) wordt betrokken. De belangrijkste wijzigin-
gen zijn het invoeren van leerwegen in de hogere klassen van het MAVO en VBO 
(de theoretische leerweg in het mavo; de beroepsgerichte leerweg met de varianten 
“basis” en “kader” in het vbo en de gemengde leerweg in scholengemeenschappen 
met mavo en vbo), het formeel afschaffen van het individueel beroepsonderwijs 
(het iVBO) en het VSO LOM- en MLK verplicht aan te laten sluiten bij een sa-
menwerkingsverband van scholen met VBO-MAVO-afdelingen. In deze samen-
werkingsverbanden wordt bepaald hoe de begeleiding aan zorgbehoevende leer-
lingen het best kan worden vormgegeven. Daarbij is bepaald dat iedere leerling in 
het voortgezet onderwijs die problemen heeft bij de voortgang van het onderwijs-
traject zorg op maat zal moeten kunnen ontvangen. Dit moet gebeuren in de vorm 
van “leerwegondersteunend onderwijs”. De relatief kleine groep leerlingen voor 
wie een regulier diploma niet is weggelegd, zal in een apart traject, het “praktijk-
onderwijs” worden voorbereid op de regionale arbeidsmarkt. 
 
In de nota “Lokaal onderwijsbeleid” was de gemeente nog een rol toegedacht als 
verantwoordelijke voor de toelating tot het praktijkonderwijs (wat toen nog “ar-
beidsmarktgerichte leerweg” werd genoemd) en de verdeling van het beschikbare 
budget. Bovendien zou de gemeente contracten af moeten sluiten met aanbieders 
die dit onderwijs zouden kunnen verzorgen. Met het zicht op de regionale arbeids-
markt zou de gemeente bovendien een centrale rol kunnen spelen op dit terrein. 
In de uiteindelijke wetgeving blijkt dat de gemeente slechts een marginale rol is 
toebedeeld. Buiten een adviesrol bij de aanvraag van een samenwerkingsverband 
voor een voorziening voor praktijkonderwijs, lijkt voor de gemeenten vooralsnog 
geen structurele taak te zijn weggelegd. 
 
In figuur 2 wordt een aantal van de hierboven beschreven kenmerken van de vijf 
decentralisatiemaatregelen beknopt weergegeven. Tevens is een indicatie gegeven 
van de financiële omvang van elke maatregel.  
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Figuur 2: weergave van enkele kenmerken van vijf decentralisatiemaatregelen. 
 
Beleids-
maatregel 

Datum 
invoering 

Taken en bevoegdheden gemeente Financien  
per jaar  
(x miljoen)10

Financierings 
wijze 

GOA 1-8-1998 - bestrijding onderwijsachterstanden 
- opstellen lokaal acherstandsplan binnen 

kaders LBK 
- voeren op overeenstemming gericht over-

leg 

154 Doeluitkering 

Oalt 1-8-1998 - regelen totstandkoming aanbod oalt. 
- opstellen oalt-plan binnen rechtspositonele 

kaders  
- voeren op overeenstemming gericht over-

leg. 

131 Doeluitkering 

Huisves-
ting 

1-1-1997 - zorgdragen voor huisvestingsvoorzienin-
gen po en vo. 

- Vaststellen maximumbedrag dat jaarlijks 
voor huisvesting beschikbaar is. 

- Opstellen huisvestingsverordening 
- Jaarlijks vaststellen programma van huis-

vestingsvoorzieningen op basis van 
criteria in verordening. 

1734-1684 Gemeente-
fonds 

Schoolbe-
geleiding 

1-8-1997 - Instandhouding schoolbegeleidingsdien-
sten. 

- Jaarlijks vaststellen omvang middelen 
voor schoolbegeleiding en be-stemming 
specifiek deel voor goa. 

- Voeren op overeenstemming gericht over-
leg  

110 Doeluitkering 

Praktijk-
onderwijs 

1-8-1998 - Adviesrol bij de aanvraag voor een voor-
ziening voor praktijkonderwijs 

Geen Geen 

                                                 
10 Het gaat hier om financiën die naar de gemeenten worden overgeheveld. Aangezien in ver-
schillende beleidsstukken geen uniforme bedragen worden genoemd en het doel op deze plaats 
het geven van een indicatie is,  is er voor gekozen om “een bedrag bij benadering” aan te ge-
ven, gebaseerd op memories van toelichting en de Rijksbegroting van het  ministerie van 
OC&W voor het jaar 2000. Het budget voor huisvesting neemt in een aantal jaren af van 1734 
naar 1684 miljoen (efficiencykorting). Voor het praktijkonderwijs worden geen middelen naar 
de gemeenten gedecentraliseerd. 
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2.4 Welke effecten worden beoogd met de decentralisatiemaatregelen 
 
In literatuur over decentralisatie11 in het onderwijs worden verschillende soorten 
doelstellingen of effecten genoemd die beoogd worden met territoriale decentrali-
satie van taken, middelen en bevoegdheden. De zes belangrijkste doelstellingen 
zijn de vergroting van: 
- maatwerk; 
- integrale beleidsvoering; 
- slagvaardigheid; 
- efficiëntie; 
- effectiviteit; 
- democratisering en toegankelijkheid. 
We zullen in deze paragraaf nagaan welke argumenten het ministerie van OC&W 
aanvoert voor territoriale decentralisatie. We zullen dit doen middels analyse van de 
Memories van Toelichting behorend bij de vijf hiervoor beschreven wetten. In 
deze beleidsdocumenten worden de doelstellingen en overwegingen beschreven 
die ten grondslag liggen aan het overhevelen van taken en bevoegdheden en mid-
delen naar de gemeente. We zullen bezien in hoeverre we de zojuist genoemde 
zes doelstellingen, maar ook eventueel andere, aantreffen in de Memories van 
Toelichting. 
 
De doelstellingen die genoemd worden om het middel decentralisatie te onder-
bouwen worden hieronder per maatregel geciteerd12.  
 
GOA, Memorie van toelichting 
Uit deze beleidstekst kunnen we de doelstellingen integrale beleidsvoering, 
maatwerk en efficiëntie afleiden, hetgeen in onderstaande citaten tot uiting komt: 
 "Daarvoor is een samenhangende aanpak nodig van het totale lokale onder-

wijsveld met instellingen die zich eveneens bezighouden met de begeleiding 
van jeugdigen met problemen, ..…" (p.2). 

                                                 
11 Zie hiervoor onder andere: Van Amelsfoort, Scheerens en Branderberg (1995), 
Bullock&Thomas (1997), Fleurke (1997), Hanson (1998), Lauglo (1995), Van Ojen et al 
(1990), Weiler (1990). 
12 Specifieke inhoudelijke doelstellingen  van de maatregelen als bijvoorbeeld "het bestrijden 
van leegstand van schoolgebouwen", worden niet besproken. De passages waarin de doelstel-
lingen het meest tot uitdrukking komen worden gecursiveerd weergegeven. 
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 "Om een samenhangende aanpak te kunnen realiseren is coördinatie onont-
beerlijk." (p.2) 

 "In dat verband ligt het voor de hand de lokale overheid een centrale rol te 
geven in de coordinatie van het beleid, met het oogmerk individuele scholen 
en instellingen beter in staat te stellen tot het verrichten van hun eigen taak, 
waar nodig in onderlinge samenhang." (p.2) 

 "Om die taak gerichter en effectiever13 uit te voeren wordt echter een deel van die 
verantwoordelijkheid belegd op het niveau waar die problematiek speelt" (p.2). 

 "Eén van die voorwaarden voor het kunnen realiseren van de doelstellingen is 
het overhevelen van een deel van de middelen bestemd voor de bestrijding van 
onderwijsachterstanden van het rijk naar de gemeente" (p.2). 

 
OALT, Memorie van Toelichting 
Uit deze beleidstekst kunnen we de doelstellingen maatwerk en efficiëntie aflei-
den, hetgeen in onderstaande citaten tot uiting komt: 
 "De herkomst en culturele achtergrond van de bevolking varieert per gemeen-

te. Dat gegeven maakt het gewenst bij onderwijs in allochtone levende talen 
(oalt) een belangrijke rol aan de gemeente te geven. Deze kan immers veel 
efficiënter inspelen op de specifieke lokale behoeften" (p.2).  

 
Huisvesting, Memorie van toelichting: 
Uit deze beleidstekst kunnen we de doelstellingen integrale beleidsvoering, 
maatwerk en effeciëntie afleiden, hetgeen in onderstaande citaten tot uiting komt: 
 "Het onderhavige wetsvoorstel beoogt de regelingen voor de toekenning van 

huisvestingsvoorzieningen voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
…………… doelmatiger14, eenvoudiger en doorzichtiger te maken, alsmede 
te harmoniseren" (p.1) 

 "Om dit te bereiken wordt de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van 
de voorzieningen voor primair en voortgezet onderwijs aan de gemeente op-
gedragen" .(p.1) 

 "Door decentralisatie zijn gemeenten in staat te komen tot maatwerk" (p.2). 

                                                 
13 De term “effectiever” wordt hier geïnterpreteerd als “efficiënter” 
14 De term “doelmatiger” wordt hier geïnterpreteerd als “efficient”. 
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 "Gemeenten zijn bovendien in staat om een integraal huisvestingsbeleid te voe-
ren. Men heeft alsdan de -mogelijkheid voor een optimale inzet van gebouw 
capaciteit voor onderwijs-, culturele- en maatschappelijke doeleinden" (p.2). 

 "Doelstelling is een doelmatiger voorziening in de huisvesting, doordat bij al-
locatiebeslissingen meer rekening gehouden kan worden met lokale 
omstandigheden" (p.16). 

 
Schoolbegeleiding, Memorie van Toelichting 
Uit deze beleidstekst kunnen we alleen de doelstelling integrale beleidsvoering af-
leiden. We interpreteren het "beter inbedden in het lokale onderwijsbeleid" als het 
doel te komen tot integraal beleid. 
 "Om een waarborg te scheppen voor de infrastructuur van de schoolbegelei-

dingsdiensten krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de 
schoolbegeleidingsdiensten. De schoolbegeleiding kan daarmee tevens beter 
worden ingebed in het lokale onderwijsbeleid" (p2). 

 
Praktijkonderwijs, Memorie van toelichting  
Uit deze beleidstekst kunnen we alleen de doelstelling integrale beleidsvoering af-
leiden, hetgeen in onderstaande citaten tot uiting komt: 
 "Het praktijkonderwijs dient ook te voorzien in stageacquisitie en stagebege-

leiding en enige vorm van nazorg na het verlaten van de school (ambulante 
begeleiding, jobcoaching, en dergelijke). Het maken van afspraken met de 
plaatselijke arbeidsmarkt en gemeentelijke instanties ligt in dit verband voor 
de hand (p.15). 

 "Bij het praktijkonderwijs ……. ook sprake moeten zijn van een goede sa-
menwerking met de regionale arbeidsmarkt waarop men de leerlingen 
voorbereidt". (p.16) 

 "Dit is een van de redenen om de gemeente, die ook een rol speelt in andere 
werkgelegenheidsprojecten, een adviesrol te geven bij de aanvraagprocedure 
voor een voorziening voor praktijkonderwijs, ………." (p.16) 

 "De samenwerking zal zich zowel uitstrekken tot het leerwegondersteunend 
onderwijs als het praktijkonderwijs. De lokale overheid speelt hierbij een rol, 
ook gezien de relatie met het achterstandenbeleid. Voor het praktijkonderwijs 
is die rol pregnanter" (p.18). 
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 "Overigens zal in interdepartementaal verband worden gestreefd naar een 
zorgvuldige aansluiting van VWS-opvangvoorzieningen en SZW-beleid ge-
richt op jeugdige werklozen en de Sociale Werkvoorziening om te 
voorkomen dat hier een gat onstaat. In dit verband is ook de rol van de ge-
meente(n) relevant" (p.35). 

 "In zijn opmerking noemt de Onderwijsraad alle actoren die een rol spelen bij 
het vinden van voldoende arbeidsplaatsen voor de schoolverlaters van het 
praktijkonderwijs, te weten de gemeente, de arbeidsvoorziening en het geor-
ganiseerde bedrijfsleven. Deze actoren zullen in samenspraak met de 
onderwijsinstellingen het eigen beleid zo effectief mogelijk kunnen maken 
door activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen"(p.36). 

 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat de doelstellingen integraliteit, maatwerk en 
efficiëntie duidelijk naar voren komen (zie ook onderstaand figuur). Een vierde 
doel dat niet woordelijk genoemd wordt in de memories van toelichting, maar wel 
expliciet blijkt uit een aantal wetsteksten (zie ook paragraaf 3) is democratie en 
toegankelijkheid. Door de verplichting om “op overeenstemming gericht overleg 
te voeren”, wordt de inspraak van belanghebbenden (althans op papier) vergroot. 
Op elk van deze vier doelen zal in de volgende paragraaf uitgebreid worden inge-
gaan. De in de literatuur gevonden doelstelling slagvaardigheid is niet aangetroffen 
in de Memories van toelichting. De doelstelling vergroting effectiviteit is slechts 
aangetroffen bij het GOA en daar geïnterpreteerd als vergroting van efficiëntie. 
 
Figuur 3: aanwezigheid van doelstellingen van vijf decentralisatiemaatregelen in het kader van 
lokaal onderwijsbeleid in de Memories van Toelichting behorend bij de desbetreffende wets-
voorstellen. 
 
 INTEGRALE 

BELEIDSVOERING
MAAT-
WERK 

EFFI-
CIENTIE 

DEMOCRATISERING EN  
TOEGANKELIJKHEID 

GOA X X X X 
OALT  X X X 
HUISVESTING X X X X 
SCHOOL-
BEGELEIDING 

X   X 

PRAKTIJK-
ONDERWIJS 

X    
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2.5 Nadere beschouwing beoogde effecten en verwachtingen met betrek-
king tot haalbaarheid: 

 
Bij de nadere beschouwing van het viertal beoogde effecten dat wordt aangetrof-
fen in de Memories van Toelichting zullen we ons in belangrijke mate baseren op 
het werk van Fleurke, Hulst & De Vries (1997), die de effecten hebben onder-
zocht van de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeenten door vier 
verschillende ministeries, te weten Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Verkeer en 
Onderwijs15. Respectievelijk zullen worden besproken: integrale beleidsvoering, 
maatwerk, efficiëntie en democratie en toegankelijkheid. We zullen voor elk van 
de effecten verwachtingen uitspreken met betrekking tot de haalbaarheid ervan, 
hetgeen we illustreren met die maatregelen waar deze verwachting het meest op-
vallend naar voren komt. 
 
Integrale beleidsvoering 
Volgens Fleurke e.a. (1997) behelst integrale beleidsvoering de onderlinge af-
stemming van beleid in verschillende sectoren ten behoeve van de aanpak van een 
multi-dimensionaal maatschappelijk vraagstuk. De veronderstelling achter het de-
centraliseren van taken, bevoegdheden en middelen is, dat door het brengen van 
de zeggenschap op één en hetzelfde bestuursniveau (de gemeenten), betere voor-
waarden worden geschapen om integrale beleidsvoering mogelijk te maken. 
 
De omschrijving die Fleurke e.a. hanteren is enerzijds tamelijk ruim ("afstemming 
van beleid in verschillende sectoren") en anderzijds tamelijk abstract ("van een 
multidimensionaal maatschappelijk vraagstuk"). Integrale beleidsvoering in de 
beleidsteksten van het ministerie kan omschreven worden als de (beleidsmatige 
en operationele) samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en maat-
schappelijke instellingen binnen een bepaald beleidstraject, waarbij sprake is van 
afstemming van werkzaamheden tussen deze actoren en sprake is van afstemming 
met andere beleidstrajecten en werkzaamheden uit te voeren door diezelfde actoren. 
 
Vanuit deze omschrijving kunnen we vijf verschillende vormen van integrale be-
leidsvoering onderscheiden: 

                                                 
15 Het betrof hier onderzoek naar de decentralisatie van het leerlingenvervoer. 
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- afstemming tussen de verschillende maatregelen in het kader van lokaal on-
derwijsbeleid; 

- afstemming van deze maatregelen met andere beleidstrajecten binnen de sec-
tor onderwijs (bijvoorbeeld handhaving leerplicht en verzuimbestrijding, 
culturele vorming); 

- afstemming van deze maatregelen met beleidstrajecten binnen andere secto-
ren (bijvoorbeeld welzijn, financiën, ruimtelijke ordening); 

- afstemming van deze maatregelen met overige ontwikkelingen binnen on-
derwijs- en andere maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld afstemming 
oalt met taalbeleid in scholen). 

- afstemming van deze maatregelen op intergemeentelijk niveau met interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld bij het instandhouden 
van een schoolbegeleidingsdienst). 

 
Beleidsuitvoering waarbij “alles met alles samenhangt” houdt dus nogal wat over-
leg, afstemming en onderhandeling in. Integraliteit op grote schaal waarbij “alles 
met alles samenhangt” lijkt gezien de complexiteit derhalve niet reëel.  
 
Aangezien het overheidsstreven naar decentralisatie en deregulering (zie para-
graaf 2) er ook toe heeft geleid dat schoolbesturen en andere maatschappelijke 
instellingen meer zeggenschap krijgen, mogen we verwachten dat de macht die 
deze partijen kunnen hebben, de integratie van beleid behoorlijk kan tegenwer-
ken. Indien integratie van beleid vereist dat scholen het eigen beleid moeten 
afstemmen op het gemeentelijk beleid, is het niet denkbeeldig dat vanuit de scho-
len weerstanden kunnen ontstaan. Des te meer veranderingen integraliteit 
impliceert voor het primaire proces, des te groter zullen de verwachten weerstan-
den zijn16. Waarschijnlijk is integrale beleidsvoering, waarbij de autonomie van 
schoolbesturen en scholen niet al te zeer in het geding is, op kleine schaal nog wel 
te realiseren (denk bijvoorbeeld aan het huisvesten van voorschoolse kinderop-
vang in achterstandsscholen, gecombineerd met educatieve hulpprogramma’s). 
Om dit spanningsveld te kunnen doorbreken moeten gemeenten volgens Fleurke 
e.a. (1997) over middelen beschikken om invloed uit te kunnen oefenen op deze 

                                                 
16 Dit valt met name te verwachten bij het GOA indien bijvoorbeeld specifieke onderwijskun-
dige criteria (bepaald onderwijsconcept, aanwezigheid leerlingvolgsysteem) worden gehanteerd 
voor de bepaling of een  school in aanmerking  komt voor gemeentelijke achterstandsgelden. 
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partijen. Met name door middel van financiële prikkels kan integratie worden be-
vorderd. Bezuinigingen werken het echter tegen. Verwacht mag worden dat 
schoolbesturen in veel gevallen een kosten-baten-afweging zullen maken voordat 
zij instemmen met veranderingen. 
 
De gedifferentieerde inrichting van de ambtelijke organisatie tenslotte werkt niet 
bevorderend voor het kunnen integreren van beleid. Het toekennen van voldoende 
politiek gewicht aan een integrale benadering vormt een belangrijke voorwaarde 
om integratie op gemeentelijk niveau te bewerkstelligen. Omdat integratie voor 
gemeenten geen vanzelfsprekendheid is, maar eerder een opgave, moeten volgens 
Fleurke e.a. geen al te hoge verwachtingen worden gesteld ten aanzien van de rea-
lisatie van dit beoogde effect.  
 
Maatwerk 
De doelstelling maatwerk die we in de Memories van toelichting hebben aange-
troffen, kan omschreven worden als "het inspelen op de specifieke lokale situatie 
en behoeften". Dit ligt in het verlengde van de omschrijving van Fleurke e.a. 
(1997) van maatwerk, die we in het vervolg zullen hanteren. Fleurke e.a. om-
schrijven maatwerk namelijk als het afstemmen van het beleid, de beslissingen of 
het feitelijk handelen van het openbaar bestuur op de eigen aard van het voorlig-
gende geval of probleem. De veronderstelling achter het decentraliseren van 
beleid naar gemeenten is dat decentralisatie maatwerk vergroot. Er is volgens 
Fleurke e.a. sprake van maatwerk wanneer beslissingen en handelingen van het 
bestuur die mate van variatie vertonen, die gezien de kenmerken en omstandighe-
den van de voorliggende gevallen en situaties noodzakelijk is om in elk van die 
gevallen en situaties de toepasselijke norm of doelstelling te realiseren. 
 
Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van het realiseren van maatwerk, is 
het allereerst van belang om vast te stellen: 
- welke norm of doelstelling gerealiseerd moet worden;  
- wie de norm of doelstelling vast heeft gesteld, of nog vast moet stellen;  
- of in elk van de individuele gevallen de toepasselijke norm of doelstelling 

wordt gerealiseerd;  
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Als de gemeente bijvoorbeeld de norm zelf vaststelt, of vage (landelijk opgestel-
de) normen in overeenstemming met lokale omstandigheden en voorkeuren zelf 
nader in moet vullen, dan betreft maatwerk niet alleen de realisatie van de norm 
in individuele gevallen, maar is ook de concretisering van de norm zelf onderdeel 
van maatwerk. In dat geval kan maatwerk op twee niveaus worden bezien: 
- Niveau rijk-gemeenten: in hoeverre differentiëren de normen en/of doelstel-

lingen die door gemeenten worden opgesteld; dit in tegenstelling tot één 
standaardnorm die door het rijk wordt opgesteld. Bijvoorbeeld: in hoeverre 
verschillen gemeenten met betrekking criteria die zijn opgesteld om voor 
huisvestingsvoorzieningen in aanmerking te komen ? 

- Niveau gemeenten-instellingen: in hoeverre wordt rekening gehouden met de 
specifieke situatie waarin verschillende besturen en scholen zich bevinden? 
In hoeverre differentieert "het aanbod" van gemeenten aan instellingen. Bij-
voorbeeld: op hoeveel verschillende wijzen wordt GOA-geld binnen een 
gemeente op scholen ingezet ? 

 
Dit brengt ons op de gespannen relatie die kan bestaan tussen centrale program-
mering en maatwerk. In beleidsprogramma's kunnen regels en voorschriften voor-
komen die een gedifferentieerde behandeling door gemeenten, van gevallen en  
situaties die op relevante kenmerken van elkaar verschillen, kunnen belemmeren.  
 
Bij elk van de maatregelen worden de afzonderlijke gemeenten in staat gesteld 
om met het onderwijsveld en eventuele andere belanghebbende partijen afspraken 
te maken over bijvoorbeeld criteria voor de verdeling van gelden, waardoor er op 
landelijk niveau gezien een grote differentiatie kan optreden in het aanbod. Soms 
wordt de gemeentelijke vrijheid echter al in aanzienlijke mate uniform ingevuld 
doordat de gemeente (in vrijheid) besluit om een modelverordening van de VNG 
over te nemen. Indien er op een bepaald beleidsterrein door veel gemeenten (lan-
delijke) modelverordeningen ongewijzigd worden overgenomen, zouden we 
kunnen verwachten dat dit ten koste gaat van het realiseren van maatwerk, omdat 
een dergelijke verordening in de praktijk dezelfde status zou kunnen krijgen als 
voorheen centrale regelgeving. Uit een eerste onderzoekje naar de decentralisatie 
van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs, blijkt dat in 59% van 
de onderzochte gemeenten de huisvestingsverordening niet wezenlijk afwijkt van 
de VNG-modelverordening (Doop, 1997).  
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In het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid treffen we een vorm van centra-
le sturing aan in de vorm van het Landelijk Beleidskader (LBK), waarin de 
algemene doelstellingen en prioriteiten zijn vastgelegd. Hoewel gemeenten hier-
binnen enige bewegingsvrijheid hebben (ze mogen aan de ene landelijke 
doelstelling meer aandacht schenken dan aan de andere en de doelstellingen be-
hoeven niet tegelijkertijd te worden aangepakt; tevens mogen extra doelstelingen 
worden toegevoegd, als na analyse blijkt dat de lokale situatie daar om vraagt), 
blijkt uit een eerste onderzoek naar gemeentelijke onderwijsachterstandsplannen 
dat het LBK een sturend instrument is (Van Rossem, Rutten & Pouwer, 1999). 
Een groot deel van de plannen is namelijk opgezet aan de hand van de doelstel-
lingen van het LBK. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft in haar plan één 
of meer eigen doelen opgenomen.  
 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens dat maar liefst 88% van de gemeenten 
vind dat het LBK niet éénzijdig door het rijk moet worden vastgesteld, maar dat 
gemeenten in de toekomst meer inbreng willen in het mede bepalen van de lande-
lijke doelstellingen, omdat zij de partij zijn die binnen dat kader moeten handelen. 
 
Voor het OALT is noch een landelijk beleidskader noch een modelverordening 
vastgesteld. Dit biedt desondanks geen garantie voor maatwerk. Een aanzienlijk 
beperkende factor wordt gevormd door een rechtspositionele voorwaarde waaraan 
de plannen moeten voldoen: er mogen als gevolg van planontwikkeling geen 
wachtgeldverplichtingen ontstaan voor het rijk. Te verwachten is dat veel gemeen-
ten en schoolbesturen zeer terughoudend zullen zijn bij het maken van "op maat 
gesneden plannen". Zodra deze namelijk grote financiële lasten voor één van bei-
de partijen met zich meebrengen, zal overeenstemming wel eens moeilijk haalbaar 
kunnen zijn en zal eerder gekozen worden voor een "second-best oplossing". 
 
We kunnen constateren dat gemeenten de vrijheid hebben om op het gebied van 
onderwijshuisvesting en achterstandenbeleid tot maatwerk te komen. Aangezien 
er bij de decentralisatie op deze terreinen sprake is geweest van een aanzienlijke 
wijziging in de bestuurspraktijk, mag het niet verwonderlijk heten dat in de eerste 
periode nadat de maatregelen van kracht zijn geworden, er nog in flinke mate ge-
leund wordt op landelijke- en voorbeeldkaders. Ten aanzien van het OALT lijkt 
de beperkende regelgeving problematischer om tot maatwerk te komen. 
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In het meest positieve geval doen zich twee ontwikkelingen voor die maatwerk 
kunnen bevorderen. Enerzijds benutten gemeenten dan na een aanloopperiode van 
een aantal jaren de ruimte die ze binnen de regelgeving geboden wordt en ander-
zijds wordt de nu nog knellende regelgeving zodanig verruimd dat situatie-
afhankelijke invulling mogelijk is. 
 
Efficientie 
Fleurke e.a. (1997) verstaan onder efficiëntie de verhouding tussen de middelen 
die het bestuur inzet bij de uitoefening van zijn taken en de opbrengsten daarvan 
in termen van prestaties of effecten. 
Verondersteld wordt dat decentralisatie leidt tot een verhoging van de efficiëntie. 
Een decentraal bestuur zou met andere woorden doelmatiger kunnen functioneren 
dan de rijksoverheid. Hieraan liggen volgens Fleurke e.a. drie redeneringen ten 
grondslag: 
1. De overheid in een gecentraliseerd systeem kan te maken krijgen met "agen-

cy"-problemen. De rijksoverheid treedt op als principaal en de gemeente als 
agent: de rijksoverheid betaalt en de gemeente voert uit. In een dergelijke set-
ting bestaat het gevaar dat de gemeente zijn positie gebruikt voor andere 
dingen dan de rijksoverheid voor ogen heeft. Oorzaak hiervan is dat de op-
brengst van inspanningen voor doelmatigheidsverbetering vaak niet terecht 
komt bij het bestuursorgaan dat die inspanningen verricht (de gemeenten). Er 
zijn met andere woorden onvoldoende prikkels en garanties voor een doelma-
tige taakuitoefening van de agent. Indien de financiële verantwoordelijkheid 
van het rijk naar gemeenten wordt verplaatst (bijvoorbeeld door overheveling 
van gelden in het Gemeentefonds), worden agency-problemen verminderd. 

2. Indien decentralisatie leidt tot een grotere bestedingsvrijheid (van bijvoor-
beeld voorheen geoormerkte gelden), dan kan dit leiden tot meer efficiëntie 
van het bestuur. Dit kan gelden voor zowel de programma- als de bestuurlijke 
efficiëntie. (gemeentelijke keuzen voor bepaalde bestemmingen worden ver-
ruimd en bovengemeentelijke besluitvorming over besteding van middelen 
wordt verminderd). 

3. Verondersteld wordt dat gemeenten meer dan het rijk in staat zijn tot fine-
tuning van uitgaven; ze zouden meer in staat zijn om kosten-efficiënt te wer-
ken, door te kiezen voor effectieve, specifieke situatiegebonden oplossingen. 
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Om efficiëntie als effect van decentralisatie van beleid te kunnen analyseren is het 
van belang om hier een onderscheid te maken tussen allocatieve en technische ef-
ficiëntie. Allocatieve efficiëntie betreft de vraag of beslissingen over de aard, 
samenstelling en omvang van het pakket aan overheidsvoorzieningen de hoogst 
mogelijke maatschappelijke welvaart genereren. We spreken van technische effi-
ciëntie als het pakket van overheidsvoorzieningen waartoe is besloten voor niet 
meer dan de minimaal noodzakelijke kosten tot stand wordt gebracht. 
 
Decentralisatie kan voor beide vormen van efficiëntie nadelige gevolgen hebben, 
hetgeen inhoudt dat de kosten niet altijd lager behoeven te zijn dan in een centraal 
regiem en dat in geval van decentralisatie ook de hoogst mogelijke maatschappe-
lijke welvaart niet altijd wordt bereikt. De redenering verloopt als volgt: 
- Decentralisatie kan de technische efficiëntie bedreigen wanneer zich bij de 

uitoefening van taken substantiële schaalvoordelen voordoen of expertise no-
dig is die buiten het bereik van kleinere gemeenten ligt. Uitvoering van beleid 
door elke kleine gemeente afzonderlijk kan veel duurder blijken te zijn dan 
een meer gecentraliseerde aanpak. 

- Decentralisatie kan de allocatieve efficiëntie bedreigen in die gevallen waarin 
de decentrale taakuitoefening gepaard gaat met positieve externe effecten 
waarvan de gemeente signaleert dat anderen dan de eigen burgers wel profite-
ren van voorzieningen, maar hiervoor niet de lasten dragen. Dit kan leiden tot 
onderbesteding, waardoor voor de doelgroep niet "de hoogst mogelijke maat-
schappelijke welvaart" wordt bereikt. 

 
Bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is er sprake van overheveling 
van gelden naar het Gemeentefonds, waarbij een efficiëntiekorting is toegepast. 
Storting in het Gemeentefonds veronderstelt een grote mate van bestedingsvrij-
heid, waardoor gelden op die plekken kunnen worden ingezet waar ze werkelijk 
nodig zijn. Aangezien de gemeenten hiertoe beter toe in staat mogen worden ge-
acht dan het rijk, ligt een efficiëntere uitvoering van het huisvestingsbeleid voor 
de hand. Er zijn echter twee redenen aan te voeren om dit toch te betwijfelen. Ten 
eerste is dit het toepassen van de efficiencykorting. Hoewel gemeenten "rijker 
zijn geworden" door het verwerven van het economisch claimrecht, kunnen we 
verwachten dat ze in eerste instantie een gematigd uitgavenpatroon aan zullen 
houden. Er is namelijk wel direct sprake van een korting op het landelijk huisves-
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tingsbudget (de efficiencykorting), terwijl er voor de gemeenten nog niet direct 
sprake zal zijn van extra opbrengsten uit te verkopen of te verhuren gebouwen. 
Dit kan de allocatieve efficiëntie bedreigen. Ten tweede kunnen de veranderingen 
voor de gemeentelijke organisatie die het nieuwe bestuurlijke stelsel met zich 
meebrengt wel eens zo groot zijn dat zeer veel tijd en geld geïnvesteerd moet 
worden om de interne organisatie te veranderen en het vereiste kennisniveau op 
peil te brengen dat de technische efficiëntie zeker de eerste jaren na de decentrali-
satie betwijfeld kan worden. Het argument van een mogelijk op korte termijn 
beperkte technische efficiëntie geldt ook voor het onderwijsachterstandenbeleid. 
 
Democratisering en toegankelijkheid 
Een zorgvuldige afweging van belangen en prioriteiten is volgens Fleurke e.a. 
(1997) één van de belangrijkste effecten die beoogd worden met decentralisatie. 
Verondersteld wordt dat decentralisatie leidt tot een betere afweging van belangen 
en prioriteiten doordat er enerzijds meer sprake kan zijn van democratische besluit-
vorming en anderzijds van een grotere toegankelijkheid van het openbaar bestuur.  
 
Fleurke e.a. (1997) omschrijven democratie als een besluitvormingsmethode om be-
leid te vormen en daarop controle uit te oefenen. Er is volgens hem sprake van een 
democratische wijze van bestuur als de leden van een gemeenschap enerzijds in-
vloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur, anderzijds op de 
bindende beslissingen over de collectieve problemen van die gemeenschap. De ver-
onderstelling is dat als leden van een gemeenschap wezenlijk invloed kunnen 
uitoefenen op de vorming van en controle op beleid, zij dan uiteindelijk ook gebaat 
zullen zijn bij de inhoud van dat beleid.  
 
Toegankelijkheid wordt door Fleurke e.a. (1997) omschreven als een wijze van 
organisatie van het openbaar bestuur. Het gaat om een zodanige organisatie van 
het bestuur dat er sprake kan zijn van directe invloedsuitoefening door georgani-
seerde belanghebbenden, maatschappelijke instellingen en individuele burgers over 
zaken die hen direct aangaan. De veronderstelling is dat gemeenteraden beter in 
staat zijn tot "instructie en controle" van het openbaar bestuur, dan de Tweede 
Kamer op landelijk niveau. Er is met andere woorden sprake van een geringere 
afstand van de gemeenteraad tot het dagelijks bestuur (College van B&W) en het 
ambtelijk apparaat. De gemeenteraad staat bovendien dicht bij de lokale samenle-
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ving, waardoor vertegenwoordigers directer aanspreekbaar zijn dan vertegenwoor-
digers op landelijk niveau (bestuur en ambtelijke organisatie zijn directer toegan-
kelijk). 
 
We hebben reeds kunnen constateren dat in de regelgeving een belangrijke vorm 
van democratie is ingebouwd. In het op overeenstemming gericht overleg (oogo) 
kunnen schoolbesturen en andere belanghebbende partijen namelijk meepraten en 
meebeslissen over nieuwe plannen. Uit onderzoek blijkt dat het oogo in negentig 
procent van de gevallen met name tussen gemeenten en schoolbesturen plaats-
vindt. Andere instellingen of maatschappelijke organisaties worden hier nog 
vrijwel niet bij betrokken (Van Rossem et al., 1999). 
 
Met betrekking tot de toegankelijkheid kunnen we ons afvragen of het openbaar 
bestuur voor alle partijen even toegankelijk is, zowel formeel als in de praktijk en 
of verschillende partijen wel gebruik maken van die toegang. Lukt het de ge-
meenten bijvoorbeeld om allochtone ouders zich weloverwogen uit te laten 
spreken over de wenselijkheid van oalt voor hun kinderen. We kunnen ons ver-
volgens afvragen wat het gewicht is van een dergelijk verzoek indien we daar de 
stem van de steeds groter worden de schoolbesturen, elk met zijn eigen belangen, 
naast zetten. 
 
Fleurke e.a. (1997) wijzen erop dat de toegankelijkheid van de besluitvorming 
voor georganiseerde maatschappelijke actoren ten koste kan gaan van de rol die 
de gemeenteraad speelt. 
We zien dat schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs door fusie en 
samenwerkingsovereenkomsten steeds groter worden, waarmee ze in staat zijn 
om steeds meer specifieke deskundigheid op te bouwen en zich sterker te positio-
neren. Aangezien het voor gemeenten, voor de uitvoering van het gemeentelijk 
beleid, van belang is om een goede relatie met de lokale besturen te onderhouden, 
is het niet denkbeeldig dat met name in die situaties waarin een aantal schoolbe-
sturen zich als één front opstelt tegen de gemeente, het door de gemeente meest 
wenselijk geachte beleid onder druk kan komen te staan. Dit kan een kwalijke 
zaak zijn in die gevallen waarin er sprake is van de noodzaak tot verdeling van 
schaarse middelen.  
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Uit het bovenstaande mag blijken dat democratie en toegankelijkheid formeel wel 
gewaarborgd kunnen zijn, maar dat het van de lokale situatie af zal hangen of er 
naar een stem gevraagd wordt, of deze vervolgens gehoord wordt en tenslotte hoe 
zwaar deze gewogen wordt. 
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3 Decentralisatie van onderwijsbeleid; 
een gevalsstudie1 

 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In twee jaar tijd (1997, 1998) zijn in het onderwijs maar liefst vier wetten van 
kracht geworden die de verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van lo-
kaal onderwijsbeleid aanzienlijk vergroot hebben. In elk van deze wettelijke 
regelingen is sprake van decentralisatie van bevoegdheden en middelen naar ge-
meenten. In totaal is er een bedrag van ongeveer één miljard euro mee gemoeid. We 
kunnen daarom spreken van een ingrijpende bestuurlijke hervorming, die er toe 
heeft geleid dat gemeenten een veel centralere rol in het Nederlandse onderwijsbe-
leid hebben gekregen.  
 
Huisvesting 
Allereerst zijn de gemeenten met ingang van 1 januari 1997 verantwoordelijk ge-
worden voor de huisvestingsvoorzieningen in het primair en voortgezet onderwijs. 
De gemeenten zijn vanaf dat moment tevens eigenaar van de schoolgebouwen ge-
worden. Voor hun verplichtingen ontvangen zij jaarlijks een bijdrage uit het 
Gemeentefonds. De gemeenteraad moet na overleg met de lokale schoolbesturen 
elk jaar een verordening vaststellen die de onderwijshuisvesting regelt. Het overleg 
tussen de gemeente en de schoolbesturen wordt het op overeenstemming gericht 
overleg (oogo) genoemd. 
 
Schoolbegeleiding 
In de tweede plaats is met ingang van 1 januari 1998 de wet regeling schoolbege-
leiding in werking getreden. Vanaf die tijd zijn de gemeenten verplicht om school-
begeleidingsdiensten in stand te houden met een minimumomvang van tenminste 
20.000 leerlingen. De rijksmiddelen voor schoolbegeleiding zijn in de vorm van 
een doeluitkering overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente heeft de bevoegd-
heid om een deel van de middelen te bestemmen voor begeleidingsactiviteiten die 

                                                 
1 Dit hoofdstuk is eerder gepubliceerd als: 
Groot, R.W.J. de,  Decentralisatie van onderwijsbeleid; een gevalsstudie, In: Bestuursweten-
schappen. Jaargang 56, nr. 4, 2002, p. 344-368. 
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aansluiten bij de doelstellingen van het lokaal onderwijsbeleid. Het bepalen van 
de criteria waaraan scholen moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, 
dient ook in een op overeenstemming gericht overleg plaats te vinden. 
 
Onderwijsachterstanden 
In de derde plaats zijn gemeenten met ingang van 1 augustus 1998 verantwoorde-
lijk geworden voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het geld hiervoor 
ontvangen gemeenten via een doeluitkering van het rijk. De gemeenten kunnen 
tevens middelen uit eigen kas inzetten. Het lokale achterstandsplan moet aan twee 
belangrijke voorwaarden voldoen. Allereerst moet het passen binnen het Lande-
lijk Beleidskader onderwijsachterstanden. In dit document staan de landelijke 
doelstellingen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden omschreven. In de 
tweede plaats moet over het achterstandsplan ook een op overeenstemming ge-
richt overleg gevoerd worden met de lokale schoolbesturen.  
 
Taalonderwijs allochtonen 
Tenslotte is met ingang van 1 augustus 1998 de wet onderwijs in allochtone le-
vende talen in werking getreden. Vanaf die datum is de gemeente 
verantwoordelijk geworden voor het aanbod van onderwijs in allochtone levende 
talen op de scholen voor primair onderwijs binnen de gemeentegrenzen. De wet 
plaatst het onderwijs in allochtone talen duidelijk in het kader van cultuurbeleid. 
Het allochtone talenonderwijs is bedoeld om de moedertaal te leren en daardoor 
contact te houden met de eigen cultuur. Een belangrijke wijziging ten opzichte 
van de situatie voor 1 augustus 1998 is dat scholen verplicht worden het onder-
wijs in allochtone talen vanaf groep 5 buiten het reguliere curriculum te plaatsen 
(daarvoor vond het plaats onder schooltijd). In de groepen 1 tot en met 4 mag on-
derwijs in allochtone talen nog wel onder schooltijd worden aangeboden. Het 
fungeert in dat geval als taalondersteuning en staat in dienst van het leren van het 
Nederlands2. De gemeenten die een doeluitkering allochtone talen van het rijk 
ontvangen moeten een plan of –besluit vaststellen. Ook dit plan wordt vastgesteld 
na op overeenstemming gericht overleg. Bovendien moeten de allochtone ouders 
in de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. In 

                                                 
2 Het onderwijs in allochtone talen heette voor de decentralisatie ‘onderwijs in eigen taal (en 
cultuur)’, ook wel oet(c). Bij een keuze voor taalondersteuning dient in het lokale achterstands-
plan aangegeven te worden hoe deze middelen worden ingezet. 
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het vervolg zullen we omwille van de leesbaarheid spreken van taalondersteuning 
en van allochtone talen buiten schooltijd. 
Deze decentralisatie-impuls was aanleiding voor een onderzoek naar de effecten 
van de vier wettelijke regelingen op gemeentelijk niveau, waarbij de volgende 
drie vragen centraal stonden: 
1. in hoeverre treden de met decentralisatie beoogde effecten op lokaal niveau op? 
2. welke condities zijn van invloed op de mate van doelbereiking? 
3. welke neveneffecten treden als gevolg van decentralisatie op lokaal niveau op? 
 
 
3.2 Aanpak van het onderzoek 
 
De onderzoeksaanpak kan in drie stappen worden samengevat. De eerste stap was 
een analyse van de beoogde effecten in beleidsdocumenten. De uitkomst van deze 
analyse is eerder gerapporteerd in De Groot (1999). Uit deze analyse komt naar 
voren dat de wetgever op de vier genoemde beleidsterreinen de volgende effecten 
beoogt te bereiken: integraliteit van beleid, maatwerk, efficiëntie en democratise-
ring en toegankelijkheid. Opvallend is dat het effect slagvaardigheid in de 
beleidsdocumenten ontbreekt. Aangezien slagvaardigheid echter algemeen in be-
stuurlijke theorieën over decentralisatie genoemd wordt, wordt dit effect wel 
verder onderzocht3. De tweede stap was de uitvoering van een gevalsstudie in één 
gemeente om tot een nadere operationalisatie van de effecten te komen en items 
te genereren voor een survey. Dit survey vormt de derde stap in het onderzoek. 
De uitvoering hiervan is voorzien in de loop van 2002. In dit artikel rapporteren 
wij over de uitkomst van de gevalsstudie. 
 
In de gevalsstudie is gekozen voor een intensief onderzoek in één gemeente. Analy-
se van aanwezige documenten4 heeft in combinatie met de reeds verrichte 
literatuurstudie over decentralisatie van beleid als basis gediend voor het opstellen 
van een vragenlijst ten behoeve van in totaal elf interviews met de meest relevante 
actoren. Dit zijn respectievelijk de verantwoordelijke wethouder voor onderwijs, 

                                                 
3 Zie hiervoor onder andere: Van Amelsfoort, Scheerens & Branderberg (1995); Bullock & 
Thomas (1997); Fleurke e.a. (1997); Hanson (1998); Lauglo (1995); Van Ojen e.a. (1990); 
Weiler (1990). 
4 Het betreft notities, jaar- en vergaderverslagen van de relevante betrokken partijen bij het lo-
kale onderwijsbeleid. 
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het hoofd van de gemeentelijke afdeling onderwijs, twee schoolbestuurders en vier 
directeuren voor basisonderwijs (gelijkelijk verdeeld over openbaar en bijzonder 
onderwijs), de bovenschoolse directeur voor openbaar onderwijs, de directeur van 
de regionale onderwijsbegeleidingsdienst en de directeur van een stichting die het 
onderwijsachterstandenbeleid voor de gemeente coördineert. Alle uitgeschreven in-
terviewprotocollen zijn gecodeerd, op een systematische wijze in matrices verwerkt 
en vervolgens geanalyseerd. Daarbij is wederom gebruik gemaakt van document-
analyse ter validering van de resultaten. Voorts is door de onderzoeker gedurende 
één jaar participerende observatie verricht. Betrokkene fungeerde daartoe als inte-
rim-directeur op een openbare school voor basisonderwijs met ruim 400 leerlingen, 
waarvan 85% allochtoon, verspreid over vier locaties in de gemeente. Een school 
derhalve waarin onderwijsachterstandenbestrijding en onderwijs in allochtone le-
vende talen een belangrijke rol speelde. Bovendien moest er in deze periode 
gekomen worden tot onderwijs op een kleiner aantal locaties, waardoor ook pro-
blemen rondom huisvesting een rol speelden.  
 
 
3.3 Relatie met ander onderzoek 
 
Op elk van de vier beleidsterreinen zijn inmiddels de eerste landelijke evaluatie-
studies verricht. (zie figuur 1). Deze onderzoeken hebben steeds betrekking op 
één maatregel. Uit figuur 1 blijkt dat het survey de meest gehanteerde onder-
zoekstechniek is. De verschillende onderzoeken geven een representatief beeld 
van de stand van zaken op elk terrein. De onderzoeksrapporten zijn met name in-
ventariserend en beschrijvend van aard. Een nadeel is dat de meeste rapporten 
slechts een beperkt beeld opleveren van lokale achtergronden, processen en rela-
ties tussen beleidsterreinen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke 
beleidsvorming in een gemeente, bij besturen en/of op scholen. De programma-
commissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (een commissie van de 
NWO) stelt dan ook dat het huidige onderzoek naar het onderwijsachterstanden-
beleid en het allochtone talenbeleid nog te weinig inzicht geeft in de factoren die 
een rol spelen bij de mate van doelbereiking in het nieuwe decentrale bestuurlijke 
stelsel. In het voorliggende onderzoek is expliciet aandacht voor lokale processen 
en relaties tussen de verschillende terreinen. 
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Figuur 1: Overzicht landelijke onderzoeken op de terreinen gemeentelijk onderwijsachterstan-
denbeleid, onderwijs in allochtone levende talen, onderwijshuisvesting en schoolbegeleiding 
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tie; telefonische enquête 
onder alle schoolbege-
leidingsdiensten; 
enquête onder steek-
proef gemeenten. 

 
 
3.4 Situatiebeschrijving gemeente Molendrecht. 
 
De gemeente Molendrecht heeft tussen de 125.00 en 150.000 inwoners die ver-
spreid wonen over een aantal voormalige gemeenten. Deze woonkernen 
verschillen qua karakter van stedelijk tot plattelands. In 1997 heeft de gemeente 
haar schoolbestuurlijke taken overgedragen aan een bestuurscommissie ex. artikel 
82 van de Gemeentewet die 27 scholen voor openbaar primair onderwijs onder 
haar bevoegd gezag heeft. In het voorjaar van 2001 heeft in het bijzonder primair 
onderwijs een besturenfusie plaatsgevonden, waardoor 8 besturen (die op sommi-
ge terreinen al nauw samenwerkten) zijn opgegaan in één bestuur dat het bevoegd 
gezag vormt van 21 scholen. In 1999 en in het voorjaar van 2001 hebben de be-
sturen van respectievelijk het openbaar en het bijzonder onderwijs veel van hun 
bevoegdheden gemandateerd aan een bovenschoolse directeur. Naast deze twee 
grote schoolbesturen zijn er twee bijzondere scholen die elk een eigen bestuur 
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hebben. Deze twee scholen worden niet in het onderzoek meegenomen, omdat ze 
geen rol spelen in het onderwijsachterstandenbeleid en het onderwijs in allochto-
ne levende talen. Voorts zijn er 5 scholengemeenschappen voor voortgezet 
onderwijs en heeft de gemeente een aantal vestigingen van een Regionaal Oplei-
dingen Centrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders bestond voor de raadsverkiezingen 
van 2002 naast de burgemeester uit twee wethouders van de PvdA, twee van de 
VVD en twee van het CDA. De wethouder onderwijs heeft ook stadsontwikkeling 
in zijn portefeuille. In de raadscommissie zijn onderwijs en stadsontwikkeling 
eveneens samengevoegd. 
 
Halverwege de jaren negentig is er op de afdeling onderwijs aanzienlijk bezuinigd 
door de formatie drastisch te verkleinen en veel administratieve taken onder te 
brengen bij een administratiekantoor. Deze afslankingsoperatie staat volgens be-
trokkenen los van de op dat moment nog komende decentralisatiemaatregelen. 
Ten tijde van het onderzoek bestond de afdeling Jeugd- en Onderwijsbeleid uit 
1.8 formatieplaats. De voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van het 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid was al sinds 1996 uitbesteed aan een 
zelfstandige stichting Onderwijsvoorrang. 
 
 
3.5 Maatwerk 
 
In de Memories van Toelichting bij de vier genoemde wetten wordt maatwerk re-
gelmatig genoemd als argument om tot decentralisatie van beleid over te gaan. 
Maatwerk wordt door Fleurke e.a. (1997) omschreven als het afstemmen van het 
beleid, de beslissingen of het feitelijk handelen van het openbaar bestuur op de 
eigen aard van het voorliggende geval of probleem. Maatwerk draait derhalve om 
variatie in handelen, om in te kunnen spelen op specifieke lokale en interlokale si-
tuaties en behoeften. Onze operationalisatie van maatwerk voor de vier 
beleidsterreinen staat weergegeven in figuur 2. Tevens staan hierin onze bevin-
dingen samengevat weergegeven.  
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Figuur 2: Operationalisatie maatwerk en scores per beleidsterrein 
 

Maatwerk  
Algemene operationalisatie Aanwezig per terrein 

Allochtone talen  Achter-
stan-
denbeleid 

taalonder-
steuning 

buiten 
schooltijd 

Huisves-
ting 

School-
bege-
leiding 

Middelen onder besturen niet 
verdelen naar rato van het aantal 
(gewichten)leerlingen, maar naar 
behoefte en noodzaak. 

+ - - + - 

Middelen onder scholen niet ver-
delen naar rato van het aantal 
(gewichten)leerlingen, maar naar 
behoefte en noodzaak. 

+ Opb:   - 
Bijz:   - 

Opb:  +/- 
Bijz:   +/- 

+ - 

Het aanwezig zijn van mogelijk-
heden om voor verschillende 
situaties verschillende procedure-
afspraken te maken met betrek-
king tot het toekennen van gelden. 

+/- - - +/- - 

Het aanwezig zijn van de moge-
lijkheid om middelen aan te 
wenden voor  plannen die aan-
sluiten bij de (onderwijskundige) 
ontwikkelingen in de school. 

+ +/- - +/- +/- 

                                         Totaal + - - +/- +/- 

+:  in belangrijke mate aanwezig +/-:  enigszins aanwezig -: niet of nauwelijks aanwezig 
opb:  openbaar onderwijs bijz:   bijzonder onderwijs 
 
Het onderwijsachterstandenbeleid laat een flinke mate van maatwerk zien. Midde-
len worden ingezet naar behoeften van scholen en door de stichting 
Onderwijsvoorrang pas toegekend als de daarvoor door schooldirecteuren op te 
stellen plannen aansluiten bij zowel het gemeentelijk beleid als het schoolbeleid.  
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Aantallen (gewichten)leerlingen5 spelen geen rol bij de toekenning van middelen. 
Vóór de decentralisatie was er sprake van een grotere vrijheid voor scholen met 
betrekking tot de besteding van middelen en de invulling van activiteiten. Door 
het stellen van strengere beoordelingscriteria voor het toekennen van middelen en 
meer controle door Onderwijsvoorrang, is nu slechts binnen de beleidskaders 
maatwerk mogelijk. Door deze sterkere resultaatgerichtheid wordt voorkomen dat 
achterstandsmiddelen door directeuren ingezet worden voor andere doeleinden. In 
het huisvestingsbeleid treffen we eveneens een redelijke mate van maatwerk aan. 
Ook hier vindt inzet van gelden plaats op basis van behoeften van scholen. De 
middelen voor schoolbegeleiding en voor het allochtone talenbeleid vinden daar-
entegen plaats naar rato van leerlingaantallen. Hierbij wordt niet 
tegemoetgekomen aan verschillen in behoeften van besturen en scholen.  
 
Bij het allochtone talenbeleid is met betrekking tot personele verplichtingen sprake 
van onduidelijke financiële verantwoordelijkheden tussen rijk, gemeente en school-
besturen, hetgeen in Molendrecht geleidt heeft tot het door de gemeente opstellen 
van strenge bestedingsvoorschriften met betrekking tot de inzet van personeel. Dit 
leidt tot onderbesteding waardoor er slechts beperkte financiële ruimte is om plan-
nen te maken die aansluiten bij de onderwijskundige ontwikkelingen in de school. 
Deze bevinding sluit aan bij de conclusie van de Algemene Rekenkamer (2001b) 
over het allochtone talenbeleid. De Rekenkamer constateert namelijk dat de uitbrei-
ding met nieuwe taalgroepen (aansluitend bij de samenstelling van de leerlingpopu-
latie), hetgeen als een vorm van maatwerk gezien kan worden, vanwege het be-
perkte budget nauwelijks mogelijk is. Ook bij de schoolbegeleiding ligt de 
bestedingsinvulling vrijwel vast doordat elke school het beperkte budget moet  
 

                                                 
5  De bekostiging van personeel in het primair onderwijs is enerzijds gebaseerd op het aantal 
leerlingen dat een school bezoekt en anderzijds op de achtergrond van deze leerlingen. Scholen 
ontvangen voor autochtone kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau (criteria zijn 
helder geformuleerd) 25% meer formatie-inkomsten dan voor autochtone kinderen van hoger 
opgeleide ouders. Voor kinderen van bepaalde groepen allochtone ouders met een laag oplei-
dings- of beroepsniveau (ook hiervoor zijn heldere criteria opgesteld) ontvangen scholen zelfs 
90% meer. In het basisonderwijs wordt derhalve gesproken van ‘leerlinggewichten’ van respec-
tievelijk 1.0, 1.25 en 1.90. In het speciaal onderwijs wordt gesproken van CUMI-leerlingen 
(‘Culturele Minderheden’), waarvoor extra middelen worden ontvangen. 
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aanwenden voor basisbegeleidingsactiviteiten in het kader van de leerlingenzorg6.  
De procedures voor toekenning van middelen zijn op elk terrein in principe voor 
iedereen gelijk. Bij wijze van uitzondering wordt er bij het achterstandenbeleid 
soms een individuele procedure-afspraak gemaakt, waarbij rekening wordt ge-
houden met de ontwikkelingsfase waarin een school verkeert. Bij het 
huisvestingsbeleid wordt omwille van de slagvaardigheid (zie ook paragraaf 8) 
soms creatief omgegaan met procedures, waardoor er op procedureel niveau 
enigszins sprake is van maatwerk.  
 
Welke condities blijken in deze gevalsstudie van invloed te zijn op de realisatie 
van maatwerk? Als eerste noemen we de absolute hoeveelheid beschikbare mid-
delen. Bij een beperkt budget kan immers slechts ten dele voldaan worden aan 
alle wensen die bij besturen en op scholen aanwezig zijn. Een tweede conditie be-
treft de keuzes die gemaakt worden bij de verdeling van de beschikbare middelen. 
We constateren dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(OC&W) deze bevinding onderschrijft. In de Memorie van Toelichting bij de be-
groting voor het jaar 2002 wordt namelijk de nadruk gelegd op keuzes die 
betrokkenen moeten maken om tot maatwerk te komen. Gesteld wordt dat ge-
meenten hun onderwijsachterstandenbudget in overleg met schoolbesturen 
moeten inzetten op basis van problemen op individuele scholen en dat ‘het prin-
cipe van evenredige verdeling van lokale middelen over achterstandsscholen niet 
van toepassing kan zijn’ (OC&W, 2001). De situatie in de gemeente Molendrecht 
toont ons echter dat het in het lokale krachtenveld niet altijd zal lukken om mid-
delen gericht in te zetten. Zonder dwingende regelgeving of een krachtig lokaal 
bestuur zal in een situatie van budgettaire krapte de neiging groot zijn om elke 
partij toch een beetje tegemoet te komen door te kiezen voor een min of meer 
evenredige verdeling, zoals in Molendrecht bij de schoolbegeleiding en het al-
lochtone talenbeleid het geval is. Een derde ongunstige conditie om tot maatwerk 
te komen betreft een situatie waarin op lokaal niveau onzekerheid bestaat over de 
financiële gevolgen van een beleidsprogramma terwijl de bestuursorganen op dit 
niveau (vooralsnog) de volledige financiële verantwoordelijkheid dragen. Ook 
                                                 
6 Schoolbegeleidingsdiensten ondersteunen de scholen bij de uitvoering van de leerlingenzorg 
door bijvoorbeeld het testen van en/of het adviseren over de begeleiding van kinderen die extra 
zorg behoeven. Het budget gaat in Molendrecht vrijwel geheel op aan deze noodzakelijke vor-
men van begeleiding waardoor er voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld 
taalontwikkeling nauwelijks ruimte is. 
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Fleurke e.a. (1997) wijzen op het risico van ongewenste vormen van uitgavenbe-
heersing die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
 
Een belangrijk neveneffect van decentralisatie, gerelateerd aan maatwerk, is de 
noodzaak tot planmatig handelen van alle geledingen. De wettelijke en lokale 
procedures zijn zodanig ingericht dat jaarlijks budgetten moeten worden vastge-
steld en dat besturen (voor huisvesting) en scholen (voor achterstandenbeleid, 
allochtone talenbeleid en schoolbegeleiding) plannen moeten indienen voor de 
besteding van de beschikbare middelen.  
 
 
3.6 Democratisering en toegankelijkheid 
 
Eén van de argumenten om tot decentralisatie over te gaan is het dichter bij de di-
rect betrokken actoren brengen van relevante besluitvorming op een beleidsterrein 
en hen daar in te laten participeren. Wij definiëren in navolging van Fleurke e.a. 
(1997) democratie als een besluitvormingsmethode om beleid te vormen en daar-
op controle uit te oefenen en toegankelijkheid als een wijze van organisatie van 
het openbaar bestuur. Hoewel het onderscheid tussen beide definities niet scherp 
valt te trekken, kunnen we stellen dat democratisering en toegankelijkheid draaien 
om de al dan niet aanwezige mogelijkheden van betrokkenen om invloed uit te 
oefenen op voor hen relevante beslissingen. We onderzoeken daarbij de invloed 
van besturen, omdat zij na decentralisatie geacht worden met de gemeente be-
leidskaders vorm te geven, en de invloed van schooldirecteuren, omdat zij hieraan 
invulling moeten geven op schoolniveau. Genoemde invloed kan zowel direct als 
indirect zijn en zowel formeel als informeel. De invloed van ouders en belangen-
groepen is op de onderzochte terreinen minimaal. Hierop wordt in dit artikel 
verder niet ingegaan. Onze operationalisatie van democratisering en toegankelijk-
heid voor de vier beleidsterreinen staat weergegeven in figuur 3. Tevens staan 
hierin onze bevindingen samengevat weergegeven.  



 

 

Figuur 3: Operationalisatie democratisering en toegankelijkheid en scores per beleidsterrein 
 

Democratisering en toegankelijkheid 

Algemene Operationalisatie Achterstandenbeleid Allochtone talen Huisvesting Schoolbegeleiding 
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Betrokkenheid bij concrete uitwer-
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+/- 

 
- 

 
+ 

Betrokkenheid politieke partijen bij 
beleidsvorming 

Op alle beleidsterreinen: - 

+:  in belangrijke mate aanwezig  +/-:  enigszins aanwezig  -: niet of nauwelijks aanwezig 
                 op: openbaar onderwijs                    by: bijzonder onderwijs 



Decentralisatie van onderwijsbeleid; een gevalsstudie 
 

95 

Bij het op overeenstemming gerichte overleg zijn in Molendrecht alleen de lokale 
schoolbesturen betrokken. Door zowel de gemeente als de schoolbesturen wordt 
aangegeven dat buiten dit overleg om op het terrein van huisvesting met name door 
het openbaar onderwijs lobbyactiviteiten plaatsvinden. Lobbyen is volgens de be-
stuurders na decentralisatie belangrijker geworden. Desondanks geven de 
schoolbesturen in Molendrecht aan dat er na de invoering van het op overeenstem-
ming gericht overleg sprake is van meer openheid in het overleg en de wijze van 
besluitvorming. Bovendien zijn de onderlinge relaties in de driehoek gemeente, 
openbaar- en bijzonder onderwijs sterk verbeterd. Dit sluit aan bij de conclusies in 
de rapporten van het SCP (1999) en Research voor Beleid (1999a, 1999b, 2000) 
waarin naar voren komt dat het lokale besturenoverleg door gemeenten en school-
besturen overwegend positief wordt gewaardeerd. De toename van lobbyactiviteiten 
en de verbetering van onderlinge relaties en openheid kunnen we beschouwen als 
twee neveneffecten van decentralisatie. 
 
Directeuren in met name het openbaar onderwijs beklagen zich erover dat op het 
terrein van onderwijshuisvesting nauwelijks sprake is van openheid en het betrok-
ken worden bij overleg.  
We stellen vast dat de interne organisatie en communicatie onder een schoolbestuur 
hierbij een belangrijke rol speelt. Dat directies in het bijzonder onderwijs zich aan-
zienlijk minder beklagen, komt waarschijnlijk door een meer stabiele interne 
organisatie dan in het openbaar onderwijs, waar de organisatie na het overdragen 
van bestuursbevoegdheden aan een bestuurscommissie in 1997 nog steeds in ont-
wikkeling is. We veronderstellen dat stabiliteit van de interne organisatie een 
conditie is die democratie en toegankelijkheid op het niveau van de schooldirecties 
positief beïnvloedt. Een tweede conditie die hierop van invloed is wordt gevormd 
door de bestuurslaag of organisatie die de beleidsvorming en –uitvoering coördi-
neert. We constateren dat de specifieke procesmanagement-achtige rol die de 
stichting Onderwijsvoorrang vervult bij directeuren leidt tot een grote mate van be-
trokkenheid bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.  
 
In het lokale besturenoverleg komen onderwijsinhoudelijke vraagstukken niet of 
nauwelijks aan bod. Schoolbesturen bemoeien zich, met uitzondering van het 
huisvestingsbeleid, bovendien weinig met de uitwerking van beleidsmaatregelen 
op schoolniveau. We constateren dat er op gemeentelijk en schoolbestuurlijk ni-
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veau sprake is van een verdringing van inhoudelijke onderwijskundige discussies 
door de grote aandacht voor huisvesting en overleg over procedures en verdeling 
van middelen. Dit is een derde neveneffect dat waarschijnlijk in meer gemeenten 
optreedt. Research voor Beleid (2000) stelt bijvoorbeeld vast dat in de helft van de 
gemeenten schoolbegeleiding niet of nauwelijks in dit overleg aan de orde komt. 
Als het wel aan de orde komt, dan gaat het meestal over de verdeling van middelen.   
 
De gemeentelijke beleidsvorming komt in belangrijke mate tot stand via overleg 
tussen ambtenaren en de schoolbesturen bij afwezigheid van aandacht en discussie 
hierover in de gemeenteraad. Uit het onderzoek van het SCP (1999) naar de decen-
tralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid blijkt ook, dat het in het op 
overeenstemming gericht overleg vastgestelde achterstandenplan voor de periode 
1998-2002 in vrijwel alle gemeenteraden ongewijzigd is aangenomen. Ook Fleurke 
e.a. (1997) stellen vast dat de toegankelijkheid voor georganiseerde maatschappe-
lijke actoren ten koste kan gaan van de rol die de gemeenteraad speelt. We stellen 
vast dat het vormgeven van het lokaal onderwijsbeleid in Molendrecht corporatisti-
sche trekken vertoont (vierde neveneffect). 
 
Voor de geringe aandacht van de gemeenteraad voor het lokale onderwijsbeleid in 
Molendrecht noemen betrokkenen drie oorzaken. Allereerst betreft dit de samen-
stelling van de wethoudersportefeuille en de raadscommissie uit een ‘harde’ en een 
‘zachte’ sector. Op het terrein van stadsontwikkeling zijn ontwikkelingen gaande 
die uitgebreid in de regionale media belicht worden en mede daardoor meer politie-
ke aandacht opeisen. Als tweede oorzaak noemen we de prioriteitenstelling door de 
(voormalige) onderwijswethouder. Besturen en directeuren verwachten dat de tus-
sentijds aangetreden wethouder meer onderwijsinhoudelijke zaken op de agenda zal 
zetten en ook dat er meer gemeentelijke sturing zal zijn. Als derde oorzaak noemen 
we het feit dat de gemeente Molendrecht geen bestuur meer is voor het openbaar 
onderwijs. Kort voor de inwerkingtreding van drie van de vier decentralisatiewet-
ten, is het bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs overgedragen aan een 
bestuurscommissie. Hierdoor is het aantal notities waarover raad en raadscommissie 
hun oordeel moesten uitspreken verminderd. De sector onderwijs is daardoor meer 
uit beeld geraakt.  
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3.7 Efficiëntie  
 
Fleurke e.a. (1997) verstaan onder efficiëntie de verhouding tussen de middelen 
die het bestuur (rijk of gemeenten) inzet bij de uitoefening van zijn taken en de 
opbrengsten daarvan in termen van prestaties of effecten. Om efficiëntie als effect 
van decentralisatie van beleid te kunnen analyseren maken we in navolging van 
Fleurke e.a. een onderscheid tussen technische en allocatieve efficiëntie. We 
spreken van technische efficiëntie als het pakket van overheidsvoorzieningen 
waartoe is besloten voor niet meer dan de minimaal noodzakelijke kosten tot 
stand wordt gebracht. Hier gaat het vooral om de met de acties gepaard gaande 
kosten. Om daar een uitspraak over te kunnen doen zou moeten worden vastge-
steld wat de gemaakte kosten zijn, uitgedrukt in tijd en geld, afgezet tegen het 
totaalpakket aan per beleidsterrein (behoorlijk van elkaar verschillende) gereali-
seerde overheidsvoorzieningen. Een dergelijke complexe kosten-batenanalyse 
valt buiten het bestek van dit onderzoek. We operationaliseren technische effici-
entie daarom als de mate van tijdsinvestering in overleg, door de gemeente, 
schoolbesturen en directeuren, gericht op het realiseren van concrete voorzienin-
gen, in verhouding tot de totale omvang van het overleg op elk beleidsterrein. 
Allocatieve efficiëntie betreft de vraag of beslissingen over de aard, samenstelling 
en omvang van het pakket aan overheidsvoorzieningen de hoogst mogelijke maat-
schappelijke welvaart genereren. We hebben dit voor de vier terreinen 
geoperationaliseerd als de mate van tevredenheid bij de besturen en directeuren 
over de omvang en de aard van de acties, die voortkomen uit de beschikbare bud-
getten voor het beleid. Ook is gevraagd naar de tevredenheid van de gemeente, 
omdat deze voor de kwaliteit van de beleidsuitvoering voor een groot deel afhan-
kelijk is van de schoolbesturen en directeuren. 
Onze operationalisatie van efficiëntie voor de vier beleidsterreinen staat weerge-
geven in figuur 4. Tevens staan hierin onze bevindingen samengevat weergegeven.  
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Figuur 4: Operationalisatie efficiëntie en scores per beleidsterrein 
 
Efficiëntie 
Algemene operationalisatie Aanwezig per terrein   

Allochtone talen  Achterstan-
denbeleid taalonder-

steuning 
buiten 
schooltijd 

Huis-
vesting 

Schoolbe-
geleiding 

Totale omvang overleg op 
het beleidsterrein door ge-
meente, besturen en 
directeuren 

+ +/- - + - 

Mate waarin het overleg 
gericht is op het realiseren 
van concrete voorzieningen  

+ +/- +/- +/- - 

Mate van tevredenheid van 
gemeente  
over omvang en aard van 
de producten voortkomend 
uit beschikbare budgetten 
voor beleid  

+ +/- +/- + + 

Mate van tevredenheid van 
besturen over omvang en 
aard van de producten 
voortkomend uit beschik-
bare budgetten voor beleid 

+ +/- - +/- +/- 

Mate van tevredenheid van 
directeuren over omvang en 
aard van de producten 
voortkomend uit beschik-
bare budgetten voor beleid 

+ +/- - - +/- 

                            Totaal + +/- - +/- +/- 

+:  in belangrijke mate aanwezig +/-:  enigszins aanwezig -: niet of nauwelijks aanwezig 
 
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid komt op efficiënte wijze tot stand 
(zowel technisch als allocatief). Al vrij snel na het van kracht worden van de de-
centralisatiemaatregelen werd er in Molendrecht doelgericht gewerkt aan het 
creëren van voorzieningen. Waarschijnlijk was dit mogelijk doordat er in Mo-
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lendrecht al een zelfstandige organisatie bestond die het achterstandenbeleid co-
ordineerde en op basis daarvan reeds overleg voerde met de gemeente en de 
scholen. Er bestond derhalve op dit terrein al iets van een traditie. Vertegenwoor-
digers van de gemeente, schoolbesturen en directeuren zijn allen tevreden over de 
organisatie en vormgeving van het lokale onderwijsachterstandenbeleid. 
  
Op het terrein van onderwijs in allochtone talen blijft op gemeente- en bestuurs-
niveau het overleg beperkt tot gesprekken over procedures en verdeling van 
middelen. Alleen op schoolniveau is enigszins sprake van een technisch efficiënte 
beleidsuitvoering (doordat op sommige scholen overleg plaatsvindt over de con-
crete onderwijsinhoudelijke invulling van het onderwijs in allochtone talen; dit is 
echter niet op alle scholen gemeengoed). Met name besturen en directeuren zijn 
niet tevreden over de uitvoering van het allochtone talenbeleid. Mede door onder-
besteding van budgetten is er op dit terrein geen sprake van allocatieve efficiëntie. 
 
Hoe valt het verschil in efficiëntie tussen het onderwijsachterstanden- en het al-
lochtone talenbeleid in Molendrecht te verklaren? Een belangrijk verschil in de 
uitvoering van de programma’s is dat de coördinatie van het achterstandenbeleid 
in handen is gelegd van de stichting Onderwijsvoorrang waarin materiedeskundi-
gen werkzaam zijn. Vanuit hun professie geven medewerkers actief sturing aan de 
beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De coördinatie van het allochtone talenon-
derwijs is daarentegen in handen gelegd van de schoolbesturen bij wie het 
ontbreekt aan deskundigheid en affiniteit met deze materie. Bij alle betrokkenen 
ontbreekt het bovendien aan een duidelijk perspectief op te verwachten ontwikke-
lingen. Wellicht verklaart dit mede waarom er op gemeentelijk en bestuursniveau 
nauwelijks inhoudelijk over onderwijs in allochtone talen wordt gesproken en ook 
waarom scholen hier door hun besturen nauwelijks op worden aangesproken. 
Stichting Onderwijsvoorrang oefent daarentegen expliciet een verantwoordings- 
en controlefunctie uit, waardoor scholen meer druk voelen om inhoudelijk goed 
beleid te voeren. 
 
De uitvoering van het huisvestingsbeleid kan zowel in technisch als in allocatief 
opzicht niet efficiënt worden genoemd. Er is sprake geweest van onderbesteding 
van beschikbare middelen. Dit werd veroorzaakt doordat de huisvestingssituatie 
van de scholen niet inzichtelijk was waardoor er geen onderhoudsplanningen ge-
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maakt konden worden. Nu dit wel inzichtelijk is, procedures helder zijn, en de 
gemeente een aanzienlijke hoeveelheid eigen middelen toevoegt, valt te verwach-
ten dat de allocatieve en de technische efficiëntie op termijn zullen toenemen. Uit 
de rapporten van Research voor Beleid (1999a, 1999b) over de decentralisatie van 
huisvesting blijkt dat de technische efficiëntie onder druk staat. Ruim zeventig 
procent van de schoolbesturen ervaart op dit terrein een toename van de admini-
stratieve bestuurslast.  
 
Met betrekking tot de schoolbegeleiding kunnen we stellen dat de huidige werk-
wijze als  technisch efficiënt te kwalificeren valt. Er wordt namelijk zeer doel- en 
productgericht gewerkt. De gemeente geeft geld aan de begeleidingsdienst. Deze 
vertaalt dit in begeleidingsuren voor scholen waarna overleg plaatsvindt met direc-
teuren over af te nemen diensten. Het gaat hier om een werkwijze waar directeuren 
al voor de decentralisatie mee vertrouwd waren. De besturen en directeuren zijn 
tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door de schoolbegeleidingsdienst, 
maar geven aan dat er te weinig uren beschikbaar zijn om ook andersoortige 
dienstverlening in te huren dan slechts leerlingenzorg (zie ook paragraaf 5). 
 
Welke condities zijn van invloed op een efficiënte beleidsuitvoering? Op grond 
van het bovenstaande veronderstellen we dat het hebben van een traditie op het 
desbetreffende beleidsterrein de technische efficiëntie bevordert. De allocatieve 
efficiëntie wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van deskundigheid en 
affiniteit bij beleidsvoorbereiders en  
-uitvoerders. We veronderstellen dat het uitoefenen van controle en het afleggen 
van verantwoording goede beleidsuitvoering op schoolniveau eveneens bevorde-
ren. Beperkende condities voor zowel de technische als de allocatieve efficiëntie 
zijn langdurige onduidelijkheid over procedures en de (on)mogelijkheden met be-
trekking tot de inzet van middelen. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een 
helder toekomstperspectief op het betreffende beleidsterrein. 
 
Op alle niveaus is het kostenbewustzijn van actoren toegenomen, hetgeen we af-
leiden uit het inzicht dat gemeenten en besturen hebben in de kosten van 
huisvestingsvoorzieningen en het inzicht dat directeuren hebben in de kosten van 
begeleidingsactiviteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Ook 
Bullock en Thomas (1997) wijzen op dit mogelijke effect van decentralisatie van 
beleid. Wellicht komt vergroting van het kostenbewustzijn op termijn de efficiën-
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te uitvoering van het beleid ten goede doordat verspillingen worden vermeden. 
Onnodige of buitensporige uitgaven zijn in het decentrale stelsel namelijk meer 
zichtbaar en leiden ook tot minder bestedingsmogelijkheden voor concurrerende 
wensen op een beleidsterrein. Fleurke e.a. (1997) spreken in dit geval van een be-
tere ‘fine tuning’ van uitgaven. 
 
 
3.8 Slagvaardigheid 
 
Eén van de veronderstellingen achter de decentralisatie van bevoegdheden en mid-
delen is dat daarmee de slagvaardigheid van het bestuurlijk handelen kan worden 
vergroot. Onder slagvaardigheid verstaan we de mate waarin de lagere overheid in 
staat is om adequaat te reageren op wijzigingen in de maatschappelijke behoefte en 
in voor de beleidsvoering relevante condities (Fleurke et al., 1997). Slagvaardigheid 
heeft enerzijds betrekking op de inhoud van een (re)actie en anderzijds op de snel-
heid van een (re)actie. Onze operationalisatie van slagvaardigheid voor de vier 
beleidsterreinen staat weergegeven in figuur 5. Tevens staan hierin onze bevindin-
gen samengevat weergegeven.  
 
Figuur 5: Operationalisatie slagvaardigheid en scores per beleidsterrein 
 
Slagvaardigheid 
Algemene operationalisatie Aanwezig per terrein 

Allochtone talen  Achterstan-
denbeleid taalonder-

steuning 
buiten 
schootijd 

Huis-
vesting 

Schoolbe-
geleiding 

De mogelijkheid om nieuwe 
(landelijke) beleidsontwikke-
lingen op het desbetreffende 
beleidsterrein in korte tijd vorm 
te kunnen geven 

+ Nvt Nvt +/- Nvt 

Het snel en flexibel in kunnen 
spelen op wijzigingen in behoef-
ten van besturen en/of scholen 

+ - - +/- + 

                                        Totaal + - - +/- + 

+:  in belangrijke mate aanwezig +/-:  enigszins aanwezig -:niet of nauwelijks aanwezig 
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Bij het achterstandenbeleid is sprake van een redelijke tot goede mate van slag-
vaardigheid. De gemeente kan snel en inhoudelijk goed inspringen op nieuwe 
beleidsontwikkelingen als het Onderwijskansenbeleid (OKB)7 en de regeling voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 8. De verplichting in deze regelgeving 
om (een ruime hoeveelheid) middelen op korte termijn in te zetten heeft een posi-
tieve invloed op het slagvaardig handelen. Het onderbrengen van de uitvoering bij 
een organisatie met materiedeskundigen bevordert de slagvaardigheid eveneens. 
We veronderstellen dat aanwezigheid van ervaring en deskundigheid een conditie 
is die slagvaardigheid positief beïnvloedt. Autonome groei (op landelijk niveau) 
van het aantal leerlingen en landelijke maatregelen in het kader van de groeps-
grootteverkleining hebben als effect op de onderwijshuisvesting dat een grotere 
behoefte ontstaat aan groepsruimtes in de scholen. Ondanks de voorspelbaarheid 
hiervan, constateren we dat de gemeente Molendrecht niet in staat is om hierop in 
alle schoolspecifieke situaties tijdig in te spelen. Omdat onderwijshuisvesting be-
trekking heeft op alle scholen en zich een grote variatie aan situaties voordoet, 
kunnen we spreken van een complex nieuw terrein waarop tijd nodig is om een 
dusdanige ervaring en expertise op te bouwen dat slagvaardig ingespeeld kan 
worden op veranderingen. Op het terrein van schoolbegeleiding en onderwijs in 
allochtone talen hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die om een be-
leidsreactie hebben gevraagd. 
 
Sinds de decentralisatie zijn op lokaal niveau nieuwe afhankelijkheidsrelaties ont-
staan. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen enkelzijdige en 
wederzijdse afhankelijkheidsrelaties. Een enkelzijdige afhankelijkheidsrelatie 
zien we op het terrein van de huisvesting. De schoolbesturen en directeuren zijn 
voor het totstandbrengen van aanpassingen in de huisvesting voor een belangrijk 
deel afhankelijk van besluitvorming door de gemeente, waardoor eerstgenoemden 
vinden dat ze niet slagvaardig kunnen handelen. Bij de uitvoering van het achter-
standenbeleid zien we een sterke wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen 
gemeente en schoolbesturen. De besturen en directeuren zijn hier voor de finan-
ciering van plannen afhankelijk van de gemeente, maar de gemeente is voor een 

                                                 
7 Het Onderwijskansenbeleid is aanvullend beleid, specifiek gericht op scholen met een hoog 
percentage gewichtenleerlingen.  
8 De regeling voor Voor- en Vroegschoolse Educatie is aanvullend beleid, specifiek gericht op 
kinderen met onderwijsachterstanden in de peuter- en kleuterleeftijd.  
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kwalitatief goede uitvoering van het beleid afhankelijk van de besturen en direc-
teuren. Deze afhankelijkheidsrelatie wordt door betrokkenen duidelijk onderkend, 
hetgeen mogelijk verklaart waarom er op dit terrein sprake is van een redelijke tot 
goede mate van slagvaardigheid. Bij het onderwijs in allochtone talen zien we de-
zelfde wederzijdse afhankelijkheidsrelatie en dezelfde erkenning van deze situatie 
als bij het achterstandenbeleid. We constateren hier echter dat de beperkte be-
leidsruimte die het gemeentelijk plan biedt een aanzienlijk beperkende factor is 
voor het slagvaardig kunnen handelen. Slagvaardigheid als effect zal beperkt op-
treden als op decentraal niveau krappe kaders worden gesteld waarbinnen 
betrokkenen kunnen handelen.  
Om slagvaardig te kunnen handelen is het van belang dat er, naast ervaring en 
deskundigheid en erkenning van wederzijdse afhankelijkheid, voldoende geld be-
schikbaar is om snel nieuwe zaken te kunnen realiseren. We hebben in 
voorgaande paragrafen al vastgesteld dat dit op het terrein van onderwijs in al-
lochtone talen, de schoolbegeleiding en huisvesting in de eerste jaren na de 
decentralisatie niet het geval was.  
 
 
3.9 Integrale beleidsvoering 
 
Volgens Fleurke e.a. (1997) behelst integrale beleidsvoering de onderlinge af-
stemming van beleid in verschillende sectoren ten behoeve van de aanpak van een 
multi-dimensionaal maatschappelijk vraagstuk. Na analyse van de memories van 
toelichting op de wetsteksten komen we tot de volgende omschrijving van inte-
grale beleidsvoering: ‘de samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen 
en maatschappelijke instellingen binnen een bepaald beleidstraject, waarbij spra-
ke is van afstemming van werkzaamheden tussen deze actoren en van afstemming 
met andere beleidstrajecten en werkzaamheden uit te voeren door diezelfde acto-
ren’ (De Groot, 1999). In het onderzoek hebben we integrale beleidsvoering voor 
de vier beleidsterreinen geoperationaliseerd als de afstemming tussen onderwijs-
achterstandenbeleid en overig beleid op gemeentelijk, schoolbestuurlijk en 
schoolniveau9. Deze operationalisatie staat weergegeven in figuur 6. Tevens staan 
hierin onze bevindingen samengevat weergegeven.  
 

                                                 
9 Integratie op intergemeentelijk niveau is hier niet opgenomen, omdat dit in Molendrecht niet 
voorkomt. 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 104

Figuur 6: Operationalisatie integrale beleidsvoering en scores per beleidsterrein 
 

Integrale beleidsvoering 
Algemene operationalisatie Aanwezig per terrein 
 Allochtone talen Huisvesting Schoolbegeleiding 
Afstemming tussen onder-
wijsachterstandenbeleid  
en overig beleid: 

Taalonder-
steuning 

Buiten 
schooltijd 

  

Op gemeentelijk niveau + - - - 
Op schoolbestuurlijk niveau + - - - 
Op schoolniveau +/- - +/- - 
                                     Totaal + - - - 
+:  in belangrijke mate aanwezig +/-:  enigszins aanwezig -: niet of nauwelijks aanwezig 
 
Fleurke e.a. (1997) stellen dat integratie van beleid voor gemeenten een moeilijke 
opgave is. We constateren dat de uitvoering van alle vier de beleidsprogramma’s 
in Molendrecht onder de verantwoordelijkheid van één wethouder valt, maar dat 
integratie desondanks niet vanzelfsprekend is. Zowel de wet die betrekking heeft 
op het onderwijs in allochtone talen als die op de schoolbegeleiding bieden de ge-
meenten formeel de mogelijkheid om middelen te bestemmen ten behoeve van het 
achterstandenbeleid. Dit is mogelijk door respectievelijk middelen voor onderwijs 
in allochtone talen in te zetten voor taalondersteuning en door aan middelen voor 
schoolbegeleiding een bestedingsverplichting in het kader van het achterstanden-
beleid te koppelen. In Molendrecht is in het op overeenstemming gericht overleg 
expliciet gekozen voor integratie tussen het allochtone talen- en achterstandenbe-
leid. Schoolbegeleiding en achterstandenbeleid zijn niet geïntegreerd. Ook 
Research voor Beleid (2000) stelt vast dat schoolbegeleiding nog maar beperkt 
wordt ingezet voor ondersteuning in het kader van lokaal onderwijsbeleid. 
 
De grootste mate van integratie treffen we in Molendrecht aan tussen het onderwijs-
achterstanden- en het allochtone talenbeleid op gemeentelijk en schoolbestuurlijk 
niveau. Het allochtone talenonderwijs bestaat in Molendrecht voor 90% van de 
middelen uit taalondersteuning. Uit onderzoek van het SCP (2001) blijkt dat dit 
een hoog percentage is. Integratie van taalondersteuning met het achterstandenbe-
leid laat op schoolniveau een wisselend beeld zien. We treffen in Molendrecht op 
veel scholen dezelfde knelpunten aan als in het SCP-rapport (2001) worden ge-
noemd. Het betreft de moeizame samenwerking met de leerkracht voor allochtone 
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talen, te weinig kennis bij scholen omtrent taalondersteuning, te weinig draagvlak 
voor taalondersteuning bij directeuren en geringe kwaliteit van de leerkrachten.  
 
Voor de integratie van achterstandenbeleid met huisvesting ontbreken beleidspri-
oriteiten als bij de integratie van achterstandenbeleid en taalondersteuning het 
geval is. Daardoor vindt er op het niveau van de gemeente en schoolbesturen geen 
actieve sturing plaats vindt. Vanuit de directeuren wordt op sommige scholen ge-
tracht integratie te realiseren door voor- en naschoolse voorzieningen in hun 
gebouw gerealiseerd te krijgen, hetgeen soms op moeizame wijze tot stand komt. 
Integratie van beleid kan dus ook bottom up gestimuleerd worden.  
 
Welke condities zijn van invloed op het tot stand brengen van integrale beleids-
voering? We constateren dat op het terrein van onderwijshuisvesting en 
schoolbegeleiding schaarste van middelen de mogelijkheden voor integrale be-
leidsvoering beperkt. Een ruimer budget voor huisvesting schept enerzijds meer 
mogelijkheden en zal anderzijds meer vragen genereren voor huisvestingsaanpas-
singen die voortkomen uit onderwijskundig beleid in het kader van 
onderwijsachterstandenbestrijding. Als hier echter behalve op gemeente- en be-
stuursniveau ook op directieniveau geen prioriteit aan wordt gegeven, dan zal 
integratie niet of nauwelijks plaatsvinden. Financiële ruimte en prioriteitenstelling 
zijn derhalve belangrijke condities. Deze gedachte wordt ondersteund door het 
SCP-onderzoek (1999) waar geconcludeerd wordt dat de sturende ofwel regierol 
van de gemeente en het inzetten van eigen middelen bevorderend werken voor het 
integreren van beleid. Een derde conditie is affiniteit met het beleidsterrein. Bij 
het onderwijs in allochtone talen buiten schooltijd ontbreekt dit op alle niveaus 
waardoor er geen enkele vorm van integratie met andere terreinen plaatsvindt.  
 
Het ministerie van OC&W geeft in de Memorie van Toelichting op de begroting 
voor 2002 aan dat de budgetten voor het onderwijsachterstandenbeleid, de voor- 
en vroegschoolse educatie en voor het onderwijskansenbeleid per 1 augustus 
2002 zullen worden samengevoegd in één specifieke uitkering (OC&W, 2001a). 
We verwachten dat dit de integratie van beleid ten goede zal komen. 
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3.10 Conclusies 
 
Door de wetgever is eind jaren negentig op vier beleidsterreinen een flink aantal 
bevoegdheden en middelen overgedragen aan de gemeenten. Aan deze decentrali-
satie lagen hooggespannen verwachtingen ten grondslag omtrent de effectiviteit, 
de efficiëntie en de betrokkenheid bij de uitwerking van beleid op gemeentelijk 
niveau. Ons onderzoek biedt, anders dan tot nu toe gedaan is, een dwarsdoorsnede 
van de totstandkoming en de effecten van lokaal onderwijsbeleid op vier terreinen 
binnen één gemeente. We treffen in de door ons onderzochte gemeente verschil-
lende condities aan die van invloed zijn op het bereiken van de met decentralisatie 
beoogde effecten. Tevens signaleren we een aantal niet voorziene neveneffecten. 
 
We brengen een onderscheid aan in beïnvloedende condities die te beschouwen 
zijn als kenmerken van de beleidsmaatregelen en condities die te beschouwen zijn 
als kenmerken van de lokale situatie.  
 
Kenmerken van de beleidsmaatregelen 
Eén van de belangrijkste kenmerken van de beleidsmaatregelen die van invloed is 
op de mate van effectbereiking vormt de hoeveelheid van rijkswege beschikbaar 
gestelde financiën op een beleidsterrein. De aanwezigheid van meer financiële 
middelen vergemakkelijkt het overleg met de schoolbesturen over de verdeling 
van de middelen. Bovendien is het een gunstige conditie om te komen tot meer 
maatwerk en een grotere slagvaardigheid. Met de wetenschap dat er een ruim 
budget voorhanden is zullen meer specifieke bestedingsverzoeken op een snelle 
wijze gehonoreerd kunnen worden en zullen lokale partijen eerder tot overeen-
stemming komen over de toekenning van middelen. De tweede conditie betreft de 
duidelijkheid over de financiële consequenties van beleidskeuzes in situaties 
waarin de financiële verantwoordelijkheid volledig op lokaal niveau is neerge-
legd. Op het terrein van onderwijs in allochtone talen is sprake van 
onduidelijkheid in de regelgeving over wie (rijksoverheid, gemeente of schoolbe-
sturen) verantwoordelijk is voor de personele verplichtingen die voortvloeien uit 
lokale beleidskeuzes. We zien dat deze situatie leidt tot afwachtend handelen van 
betrokkenen en tot onderbesteding van het beschikbare budget. Als derde conditie 
noemen we het aanwezig zijn van een helder perspectief op de toekomstige ont-
wikkelingen op een beleidsterrein. Ook hier geldt dat een onhelder perspectief 
leidt tot voorzichtig handelen van betrokkenen binnen smalle kaders die men 
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zichzelf stelt. De twee laatstgenoemde condities zijn beide van invloed op de be-
leidsruimte die de gemeente op een terrein kan of durft te creëren. Als vierde 
conditie geldt de complexiteit van het gedecentraliseerde beleid. Effecten op een 
complex terrein als onderwijshuisvesting zullen later optreden dan op een minder 
complex terrein als schoolbegeleiding. 
 
Kenmerken van de lokale situatie 
De condities op lokaal niveau brengen we onder in drie categorieën. We onder-
scheiden kenmerken van de beleidscontext, kenmerken van de beleidsimplemen-
tatie en kenmerken van de beleidsvormers en -uitvoerders. De eerste conditie bin-
nen de beleidscontext is de stabiliteit van de interne organisatie van één of meer 
van de betrokken partijen. Als tweede conditie is de historie binnen een gemeente 
op een beleidsterrein. Zowel interne stabiliteit als historie op een beleidsterrein 
beïnvloeden de mate van effectbereiking positief. Interne reorganisaties als in-
krimping van het personeelsbestand of het op afstand plaatsen van de schoolbe-
stuurlijke bevoegdheden zoals in het openbaar onderwijs het geval is, werken 
daarentegen belemmerend. De derde conditie binnen de beleidscontext betreft het 
financieel klimaat binnen de gemeente. Het gaat daarbij om de omvang van de 
budgetten die een gemeente uit eigen middelen vrijmaakt náást de uitkering van 
het rijk. Inzet van eigen middelen stelt de gemeente enerzijds in staat om meer en 
op een snellere wijze wensen van schoolbesturen te honoreren. Anderzijds kunnen 
gemeenten met inbreng van eigen middelen de lokale machtsbalans beïnvloeden, 
doordat ze zichzelf in staat stelt om meer invloed uit te oefenen op de besluitvor-
ming en aanvullende of hogere eisen kan stellen aan de beleidsuitvoering.  
 
Lokale condities die gerelateerd zijn aan de beleidsimplementatie zijn de aanwe-
zigheid van nabije sturing en controle en de bestuurslaag of organisatie die de 
beleidsvorming en -uitvoering coördineert. Interessant is daarbij in Molendrecht 
de positie van de stichting Onderwijsvoorrang. De sturing en evaluatie door deze 
stichting vindt plaats op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid. Op dit ter-
rein vindt de grootste mate van sturing en controle èn effectbereiking plaats. 
Wellicht vormt deze constructie met een intermediaire organisatie bestaande uit 
inhoudelijk deskundigen een effectieve en efficiënte wijze van implementeren 
van nieuw beleid. Nader onderzoek naar dergelijke constructies op lokaal niveau 
achten we daarom zinvol. 
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Beïnvloedende kenmerken van de beleidsvormers en –uitvoerders zijn allereerst 
de expertise die op elk beleidsterrein binnen de verschillende geledingen aanwe-
zig is. Als tweede noemen we de affiniteit die betrokkenen bij gemeenten, 
schoolbesturen en scholen hebben met het beleidsterrein. De derde conditie hangt 
hiermee samen. Het betreft prioriteitstelling door betrokken partijen. Affiniteit en 
prioriteitstelling door betrokkenen op lokaal niveau blijken essentieel te zijn voor 
het tot stand brengen van effecten als maatwerk en integraliteit. De rol van de 
wethouder is daarbij een belangrijke, omdat deze als eerste in de positie is om on-
derwerpen op de lokale agenda te zetten. De laatste twee condities vormen een 
kwetsbaar aspect van de decentralisatie van beleid naar gemeenten. Als affiniteit 
en prioriteitstelling bij de betrokken partijen ontbreekt en er tevens op lokaal ni-
veau nauwelijks sprake is van sturing en controle, dan kan er een zodanige 
vrijheid en vrijblijvendheid ontstaan dat de centraal of lokaal geformuleerde doe-
len slechts moeizaam bereikt zullen worden.  
 
Neveneffecten 
Welke neveneffecten treden op bij de decentralisatie van onderwijsbeleid? Deze 
effecten categoriseren we in twee groepen. De eerste categorie betreft de rationa-
lisering van decentraal beleid. Op de terreinen onderwijsachterstandenbeleid en 
onderwijs in allochtone talen is sprake van een streven naar beheersbaarheid van 
beleidsprocessen door het werken op basis van plannen en het vervolgens afleg-
gen van verantwoording over de uitvoering hiervan. De korte afstand tussen de 
gemeente als beleidsvormer en de schoolbesturen en scholen als beleidsuitvoer-
ders maakt het mogelijk om de uitvoering van dichtbij te volgen. Als tweede 
concluderen we dat er op het niveau van de gemeente en de schoolbesturen sprake 
is van verdringing van inhoudelijke onderwijskundige discussies door de grote 
aandacht voor huisvesting en overig overleg over procedures en verdeling van 
middelen. We kunnen spreken van ‘externe effecten’ van met name de decentrali-
satie van de onderwijshuisvesting op de aandacht voor de overige beleidsterreinen. 
Als derde neveneffect noemen we de vergroting van het kostenbewustzijn bij be-
trokkenen. Deze is na de decentralisatie aanzienlijk vergroot en we 
veronderstellen dat dit de efficiëntie in de beleidsuitvoering ten goede zal komen.  
 
De tweede categorie neveneffecten betreft de wijze van beleidsvorming. Er is 
sprake van een verbeterde relatie en meer openheid in het overleg binnen de drie-
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hoek gemeente, openbaar- en bijzonder onderwijs. Betrokkenen erkennen weder-
zijdse afhankelijkheden. Het tweede neveneffect, een meer corporatistische 
beleidsvorming, hangt hier sterk mee samen. Beleidsvorming in Molendrecht 
vindt plaats tussen de gemeente en de lokale schoolbesturen. De gemeenteraad 
toont hier nauwelijks betrokkenheid bij. Schoolbesturen hebben een belangrijke 
machtspositie in het lokale beleidsproces. Na de decentralisatie zijn de voorheen 
scherpe scheidslijnen tussen openbaar en bijzonder onderwijs aanzienlijk ver-
vaagd, doordat de besturen regelmatig met gezamenlijke standpunten de 
gemeente tegemoet treden. Ondanks deze gezamenlijkheid is er ook meer sprake 
van lobbyactiviteiten. Dit is het derde neveneffect. Sinds de gemeente aanzienlijk 
meer geld te verdelen heeft, wordt er namelijk meer getracht om buiten het forme-
le overleg om voorzieningen gerealiseerd te krijgen.  
 
Tot slot merken we op dat de aangetroffen condities en neveneffecten betrekking 
hebben op de situatie in één gemeente. Waar mogelijk hebben we onze bevindin-
gen ondersteund met resultaten uit recent verrichte landelijke onderzoeken. 
Middels het uitvoeren van een survey in de loop van 2002 zal getoetst worden of 
onze bevindingen ook aangetroffen worden in andere gemeenten. 
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4 Effecten van decentralisatie van onderwijsbeleid 
naar gemeenten en de keuze voor territoriale of 
functionele decentralisatie1 

 
 
 
 
4.1 Inleiding  
 
Eind jaren negentig hebben de Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gekre-
gen in de vormgeving van het lokale onderwijsbeleid. Op het terrein van 
onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, schoolbegeleiding en het 
onderwijs in allochtone levende talen, werden de gemeenten regievoerder, regel-
gever en bekostiger van beleid. Deze territoriale decentralisaties betekenden een 
ingrijpende bestuurlijke hervorming. Momenteel staat de rol van de gemeenten op 
elk van deze terreinen weer ter discussie en lijkt de voorkeur uit te gaan naar 
functionele decentralisatie, dat wil zeggen, een versterking van de rol van de 
schoolbesturen en scholen2. De vraag is of hier reden toe is, omdat de gemeente 
haar rol onvoldoende zou hebben waargemaakt.  
 
Met de onderwijsdecentralisaties werden de volgende effecten beoogd (Fleurke, 
Hulst & De Vries, 1997; De Groot, 1999): meer integraliteit van beleid, meer 
maatwerk, meer efficiëntie, meer slagvaardigheid en een grotere democratisering 
en toegankelijkheid. Eerder in een gevalsstudie (De Groot, 2002) en nu middels 
een survey hebben wij onderzocht in hoeverre deze effecten zijn opgetreden. In 
dit artikel bespreken we de uitkomsten van het survey met als centrale vraag: 
welke beoogde en niet-beoogde effecten zijn op lokaal niveau opgetreden als ge-
volg van territoriale decentralisatie op het terrein van onderwijs?  
 
Voor we deze vraag beantwoorden geven we allereerst een schets van de decen-
tralisatiediscussie in het onderwijs, die zich vooral toespitst op de keuze tussen 
territoriale en functionele decentralisatie.  

                                                 
1 Dit hoofdstuk wordt gepubliceerd als: 
Groot, R.W.J. de., Effecten van decentralisatie van onderwijsbeleid naar gemeenten en de keu-
ze voor territoriale of functionele decentralisatie. Bestuurswetenschappen, Jaargang 59, nr. 1, 
2005 (in druk) 
2 Zie hiervoor het Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD en D'66 en het regeerakkoord 
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4.2  Decentralisatie in het primair onderwijs 
 
Het is gebruikelijk om in het onderwijs bij het onderwerp decentralisatie een on-
derscheid te maken tussen territoriale en functionele decentralisatie (Van 
Wieringen, 1996; Zoontjens, 1999). De eerste vorm betreft het overdragen van ta-
ken, bevoegdheden en middelen van het rijk aan lagere overheidsorganen als 
provincies en gemeenten. De tweede betreft de overdracht van het rijk of een an-
der overheidsorgaan aan onderwijsbesturen (zie figuur 1). Met functionele 
decentralisatie wordt beoogd het beleidsvoerend vermogen van de instellingen te 
versterken. Met territoriale decentralisatie wordt beoogd de samenwerking van in-
stellingen met hun directe maatschappelijke omgeving te vergroten, waarbij een 
regierol aan de gemeenten wordt toebedeeld (Tweede Kamer, 1996). De beleids-
theorie van de relatie tussen functionele en territoriale ordening van het 
binnenlands bestuur gaat er vanuit dat het functionele bestuur aanvullend is op het 
territoriale bestuur. Het algemeen bestuur geeft de kaders en het functionele be-
stuur voegt zich daarbinnen (Van Wieringen, 1996). 
 
Figuur 1: Verhouding centralisatie, territoriale en functionale decentralisatie in het onderwijs. 
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Territoriale decentralisatie behoort sinds begin jaren tachtig tot de beleidsdoelstel-
ling van alle kabinetten. Opvallend is dat onderwijs op dit terrein, tot eind jaren 
negentig, ten opzichte van andere sectoren gerekend kan worden tot de achterblij-
vers (Fleurke, Hulst & De Vries, 1997; Van Ojen e.a., 1991). Functionele decen-
tralisatie in het onderwijs laat een ander beeld zien. In het hoger onderwijs is deze 
het verst doorgevoerd3. In het primair onderwijs, waar ons onderzoek zich op richt, 
is dit echter slechts in beperkte mate het geval. Het ministerie van onderwijs wil-
de “gezien het karakter van het funderend onderwijs en de relatief kleinere schaal 
van de instellingen” (Tweede Kamer, 1996a) haar eigen verantwoordelijkheid 
houden4. Elzinga (1995) wijst er op dat maatschappelijke schaalvergrotingspro-
cessen als ze slagen de overdracht van bevoegdheden naar het gemeentelijke 
niveau niet zullen aanmoedigen of eerder zullen belemmeren. Volgens Van Wie-
ringen (1996) zijn deze twee processen te zien als in onderlinge wedijver. 
 
In 1993-1994 hebben de minister van onderwijs en de onderwijskoepelorganisa-
ties zogenoemde richtinggevende uitspraken vastgesteld ten aanzien van de 
bestuurlijke inrichting van het primair onderwijs. Enerzijds werd het streven naar 
autonomie van scholen benadrukt (via de weg van functionele decentralisatie). 
Anderzijds werd de gemeente een belangrijke rol toebedeeld in de coördinatie van 
onderwijsachterstandenbestrijding (via de weg van territoriale decentralisatie). 
Het eerste kabinet Kok koos er bij de vertaling van de richtinggevende uitspraken 
voor om de verantwoordelijkheid voor de terreinen onderwijshuisvesting, school-
begeleiding en onderwijs in allochtone talen in handen van de gemeenten te 
leggen, waarmee een expliciete keuze werd gemaakt voor territoriale decentralisa-
tie. Naast meer fundamentele, grondwettelijke kritiek, is met name door de 
koepels voor bijzonder onderwijs gepleit voor functionele decentralisatie op de 
terreinen onderwijshuisvesting, achterstandenbeleid en schoolbegeleiding. Deze 
kritiek werd destijds bestreden met de opvatting dat achterstandenbestrijding en 

                                                 
3 Instellingen mogen bijvoorbeeld zelf het eigen onderwijsaanbod vaststellen, de kwaliteitszorg 
voor onderwijs en onderzoek inrichten, eigen arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid voeren, 
de zorg voor huisvesting ter hand nemen en de rijksbijdrage binnen ruime kaders van de wet 
naar eigen inzicht besteden (Zoontjens, 1999) 
4 Enige verschuiving in verantwoordelijkheid is opgetreden door onder andere de invoering van 
een ander bekostigingsstelsel (Hooge, 1998, Zoontjens, 1999). 
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huisvesting bovenschoolse en bovenbestuurlijke aangelegenheden zijn die slechts 
door een onafhankelijke regievoerder zijn aan te sturen.  
Territoriale decentralisatie werd daarmee onlosmakelijk gekoppeld aan de veron-
derstelde voordelen van de integrale bestuursvorm van de gemeenten en de 
veronderstelde nadelen van de kleinschalig georganiseerde functionele schoolbe-
sturen. Hagelstein (1995) noemt als voordelen van een functioneel bestuur een 
gerichte behartiging van een bepaald belang zonder afweging met andere belan-
gen, betere afstemming op de specifieke schaal of doelgroep, de inbreng van 
deskundigen in de besluitvorming en de vergroting van de kans op aanvaarding 
van het beleid door het geven van medeverantwoordelijkheid van betrokkenen. 
Als nadelen noemt hij een onoverzichtelijkheid en een verbrokkeling van het be-
stuur, het gevaar voor uitholling van het algemeen-integraal bestuur door het 
onttrekken van belangen aan eeen integrale afweging, een beperkte of geen de-
mocratische legitimatie, minder sturingsmogelijkheden van bovenaf en een 
gebrekkige rechtsbescherming. 
 
Fleurke (2003) wijst erop dat wanneer gemeenten een beleidsmatige rol wordt 
opgedragen bij voor hen nieuwe maatschappelijke vraagstukken, integrale be-
leidsvoering een nieuwe doorsnede vergt door de bestaande gemeentelijk-
organisatorische verbanden. Gezien de weerbarstigheid van de organisatorische 
differentiatie, waarvan volgens Fleurke het gehele openbare bestuur doordrongen 
is, moet daarom op korte termijn van het met decentralisatie beoogde doel inte-
grale beleidsvoering geen hoge verwachtingen worden gekoesterd. Naast het 
werken aan integratie binnen de eigen organisatie wijst hij op de lastige rol die 
"maatschappelijke decentralisatie" speelt in het proces van komen tot integrale 
beleidsvoering (Fleurke 2003, p.122). Daarmee wordt bedoeld het vergroten of 
waarborgen van de autonomie van maatschappelijke instellingen die een functie 
vervullen in de uitvoering van overheidsbeleid. In ons onderzoek betreft dit met 
name schoolbesturen en welzijnsinstellingen. Als dergelijke organisaties over een 
sterke machtspositie beschikken kunnen zij geneigd zijn om bij belangentegen-
stellingen de eigen belangen te laten prevaleren. Kwekkeboom (1994) voert dit 
aspect aan als één van de oorzaken voor het, over het geheel genomen, niet kun-
nen realiseren van een integraal ouderenbeleid door gemeenten. 
 
Na een korte beschrijving van de vier decentralisatieprogramma’s zullen we aller-
eerst ingaan op de mate waarin de met territoriale decentralisatie beoogde 
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effecten bereikt zijn. Vervolgens zullen we ingaan op een aantal neveneffecten 
die zich op lokaal niveau voordoen en die gevolgen hebben voor de verhouding in 
het onderscheid functioneel-territoriaal, waarmee in zekere zin de weg bereid 
wordt voor een hernieuwde discussie over de verdeling van taken, bevoegdheden 
en middelen tussen rijk, gemeenten en schoolbesturen.  
 
Onderwijshuisvesting 
In de eerste plaats ging het om de verantwoordelijkheid voor de huisvestingsvoor-
zieningen in het primair en voortgezet onderwijs. In 1997 heeft het rijk haar 
eigendom van de schoolgebouwen overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten 
zijn daarmee verantwoordelijk geworden voor het instandhouden en het creëren van 
een adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Voor hun verplich-
tingen ontvangen zij jaarlijks een bijdrage in het Gemeentefonds. De gemeenteraad 
moet na een op overeenstemming gericht overleg5 met de lokale schoolbesturen elk 
jaar een verordening vaststellen die de onderwijshuisvesting regelt. Het ministerie is 
voornemens om per 1 januari 2005 alle gemeentelijke onderhoudstaken aan school-
gebouwen aan de schoolbesturen over te hevelen om daarmee een meer integrale 
onderhoudsplanning en -uitvoering mogelijk te maken6. De huidige wet biedt ove-
rigens al mogelijkheden om deze zogenoemde "doordecentralisatie" op lokaal 
niveau tussen gemeenten en besturen te regelen. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
In de tweede plaats zijn gemeenten sinds 1998 verantwoordelijk voor het onder-
wijsachterstandenbeleid7 Het geld hiervoor ontvangen gemeenten via een 
doeluitkering van het rijk. De gemeenten kunnen tevens middelen uit eigen kas 
inzetten. Het lokale achterstandsplan moet aan twee belangrijke voorwaarden 
voldoen. Allereerst moet het passen binnen het Landelijk Beleidskader onder-

                                                 
5 Vaak afgekort tot "oogo". 
6 In de huidige situatie hebben zowel gemeenten als schoolbesturen elk een verantwoordelijk-
heid voor het onderhoud van de gebouwen die grofweg te splitsen is in respectievelijk de 
buitenkant (gemeente) en de binnenkant van het gebouw (schoolbestuur). 
7 Voor 1998 werden Rijksmiddelen uitgekeerd aan zogenoemde "Onderwijsvoorrangsgebie-
den". Hierin speelden sommige (hoofzakelijk grotere) gemeenten een rol vanuit hun positie als 
schoolbestuur. Sommige gemeenten ontvingen daarnaast in hun rol als lokale overheid even-
eens middelen ten behoeve van onderwijsachterstandenbestrijding. Vanaf 1998 zijn alle 
middelen op dit terrein gebundeld en overgedragen aan de gemeenten. 
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wijsachterstanden. In dit document staan de landelijke doelstellingen voor het be-
strijden van onderwijsachterstanden omschreven. In de tweede plaats moet ook 
over het achterstandsplan een op overeenstemming gericht overleg gevoerd wor-
den met de lokale schoolbesturen. In het regeerakkoord van het kabinet 
Balkenende II staat dat vanaf 2004 bezuinigd zal worden op de middelen voor 
onderwijsachterstandenbestrijding en dat overgegaan zal worden tot bundeling 
van middelen en decentralisatie naar de scholen. 
 
Schoolbegeleiding 
In de derde plaats zijn gemeenten vanaf 1998 verplicht om schoolbegeleidings-
diensten in stand te houden met een minimumomvang van tenminste 20.000 
leerlingen. De rijksmiddelen voor schoolbegeleiding zijn daartoe in de vorm van 
een doeluitkering overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente heeft de bevoegd-
heid om een deel van de middelen te bestemmen voor begeleidingsactiviteiten die 
aansluiten bij de doelstellingen van het lokaal onderwijsbeleid. Het bepalen van 
de criteria waaraan scholen moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, 
dient ook in het eerdergenoemde overleg plaats te vinden. Momenteel wordt ge-
werkt aan een wetsontwerp om de middelen voor schoolbegeleiding gefaseerd 
over te dragen naar de scholen. 
 
Onderwijs in allochtone levende talen 
Tenslotte is de gemeente vanaf 1998 verantwoordelijk voor het aanbod van on-
derwijs in allochtone levende talen op de scholen voor primair onderwijs binnen 
haar gemeentegrenzen. Het allochtone talenonderwijs is bedoeld om de moeder-
taal te leren en daardoor contact te houden met de eigen cultuur. Het allochtone 
talenonderwijs mag sinds 1998 slechts buiten het reguliere curriculum plaatsvin-
den8. Het mag nog wel onder schooltijd worden aangeboden als het fungeert als 
taalondersteuning en in dienst staat van het leren van het Nederlands. De gemeen-
ten die een doeluitkering allochtone talen van het rijk ontvangen moeten een plan 
of –besluit vast stellen na overleg met de schoolbesturen. Bovendien moeten de 
allochtone ouders in de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening ken-

                                                 
8 Het onderwijs in allochtone talen werd voor de decentralisatie door de scholen verzorgd die 
hiervoor rechtstreeks Rijksmiddelen ontvingen. Deze onderwijsvorm mocht voor de decentrali-
satie onder schooltijd plaatsvinden en heette toen “onderwijs in eigen taal (en cultuur)”, ook 
wel oet(c). 
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baar te maken. Inmiddels heeft de minister aangekondigd dat de volledige bekos-
tiging van het allochtone talenonderwijs stopt met ingang van 1 augustus 2004. 
 
 
4.3 Resultaten van ons survey  
 
Ons survey is in 2002 gehouden onder alle 496 gemeenten, dat wil zeggen vijf jaar 
na de invoering van de decentralisaties. De vragenlijst was gericht aan het hoofd 
van de afdeling onderwijs. Daarvan hebben 264 een bruikbare vragenlijst retour 
gezonden (53,2%, zie tabel 1). Kijken we naar de non-respons, dan valt op dat die 
in categorie kleine gemeenten met 41% relatief laag, terwijl deze in de categorie 
50.000-100.000 met 68% relatief hoog is. Het verschil in responspercentage is 
echter niet significant. Met betrekking tot spreiding over de provincies en de mate 
van stedelijkheid, wijkt de responsgroep eveneens niet af van het landelijke beeld.  
 
Tabel 1: Spreiding respons naar gemeentegrootte 
 
Grootte Aantal  

Totaal 
Aantal 
Respons 

Percentage 
Respons 

Kleiner dan 10.000   88    36     41 
10.000   -    20.000 172    98     57 
20.000   -    50.000 174    92     53 
50.000   -  100.000   37    25     68 
100.000    en groter   25    13     52 
Totaal 496 264     53 

 
Omdat de gemeenten die meer dan € 113.500,-- aan middelen voor onderwijsach-
terstandenbestrijding ontvangen, verplicht zijn een plan hiervoor op te stellen, is 
tevens de vertegenwoordiging van deze categorie gemeenten onderzocht. Het 
blijkt dat de respons onder "planplichtige" en "niet-planplichtige" gemeenten vrij-
wel gelijk is. Dit betekent dat de steekproef representatief is voor alle onderzochte 
beleidsterreinen.  
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Maatwerk 
Bij alle vier onderzochte terreinen werd in de eerste plaats meer maatwerk be-
oogd. Maatwerk wordt door Fleurke e.a. (1997) omschreven als het afstemmen 
van het beleid, de beslissingen of het feitelijk handelen van het openbaar bestuur 
op de eigen aard van het voorliggende geval of probleem. Maatwerk draait der-
halve om variatie in handelen, om in te kunnen spelen op specifieke lokale en 
interlokale situaties en behoeften. 
  
Tweederde van de gemeenten geeft aan dat er na de decentralisaties sprake is van 
een betere afstemming van het onderwijsachterstandenbeleid op de (onderwijs-
kundige) situaties in de scholen (zie tabel 2). Ook bij onderwijshuisvesting geeft 
bijna de helft van de gemeenten aan dat er sprake is van een betere afstemming. 
De decentralisaties op het terrein van schoolbegeleiding en het onderwijs in al-
lochtone talen hebben in aanzienlijk minder gemeenten geleid tot een betere 
afstemming van deze beleidsterreinen op de schoolspecifieke situaties (respectie-
velijk 31 en 35%).  
 
Tabel 2: Sinds de decentralisatie van bevoegdheden en middelen naar de gemeente is het lokale 
beleid meer afgestemd op de (onderwijskundige) ontwikkelingen in de school. 
 
 Zeer mee oneens                           Zeer mee eens 

          1-2                       3                       4 -5 
 
(n) 

 % % %  
Huisvesting 24 28 48 259 
Schoolbegeleiding 24 45 31 259 
Onderwijsachterstandenbeleid 11 22 67 198 
Onderwijs allochtone talen 29 36 35 115 
 
Voor onderwijshuisvesting hebben we maatwerk tevens geoperationaliseerd als 
de mate waarin de modelverordening van de VNG is aangepast aan de lokale si-
tuatie en voor het onderwijsachterstandenbeleid als de mate waarin aan het 
Landelijk BeleidsKader (LBK) lokale doelen zijn toegevoegd. Beide documenten 
bieden mogelijkheden om gemeentespecifieke beleids- en procedurekeuzes te 
maken. De tekst van de modelverordening onderwijshuisvesting is in 18% van de 
gemeenten in flinke mate aangepast. In 59% van de gemeenten is dit slechts in 
geringe mate het geval.  
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Aan het eerste LBK, voor de periode 1998-2002, is door 41% van de gemeenten 
lokale doelen toegevoegd. Aan het tweede LBK, voor de periode 2002-2006, gold 
dit voor 48% van de gemeenten. Door 19% van de gemeenten wordt aangegeven 
dat ze aan het eerste LBK in aanzienlijke mate doelen hebben toegevoegd. Dit 
percentage is voor het tweede LBK gestegen tot 27%, hetgeen een significante 
verhoging is.  
 
We zien dat decentralisatie in veel gemeenten leidt tot maatwerk. Dit komt tot ui-
ting in een betere afstemming van het beleid, op elk van de vier onderzochte 
terreinen, met het onderwijskundig beleid van de scholen. Aanpassing van lande-
lijke kaders aan de lokale situatie zien we bij het onderwijsachterstandenbeleid in 
de vorm van een toename van het aantal gemeenten dat er voor kiest om eigen 
doelen toe te voegen. Bij onderwijshuisvesting is deze aanpassing veel minder 
vaak het geval. 
 
Democratisering en toegankelijkheid  
Het tweede argument om tot decentralisatie over te gaan was het dichter bij de di-
rect betrokken actoren brengen van relevante besluitvorming op een beleidsterrein 
en hen daar in te laten participeren. We stelden reeds vast (De Groot, 2002) dat 
democratisering en toegankelijkheid draaien om de al dan niet aanwezige moge-
lijkheden van betrokkenen om invloed uit te oefenen op voor hen relevante 
beslissingen. Het overleg met de schoolbesturen en de besluitvorming over een 
aantal onderwerpen is wettelijk geformaliseerd in het zogenaamde op overeen-
stemming gericht overleg dat de gemeenten met de schoolbesturen sinds de 
decentralisaties dienen te voeren.  
  
In 56% van de gemeenten worden geen belemmeringen ervaren bij het komen tot 
een democratische wijze van besluitvorming in het op overeenstemming gericht 
overleg. In de overige gemeenten treden knelpunten op in de positie van school-
besturen in dit overleg (zie tabel 3). Zo is er in 30% van de gemeenten sprake van 
een kennisachterstand bij sommige besturen ten opzichte van anderen, waardoor 
ze feitelijk niet in het overleg participeren. Ook zijn sommige besturen te klein 
om feitelijk enige invloed uit te kunnen oefenen. In het kader van daadwerkelijke 
inspraak en invloed op het lokale beleid, is een zekere gelijke bestuurlijke schaal-
grootte derhalve noodzakelijk. 
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Tabel 3 Positie van besturen in het op overeenstemming gericht overleg (meerdere antwoorden 
per gemeente mogelijk): 
 
 Aantallen Procenten 

 Sommige besturen hebben een kennisachterstand tov anderen 
waardoor ze feitelijk niet in het overleg participeren 

 Sommige schoolbesturen zijn te klein tov anderen om feitelijk 
enige invloed uit te oefenen 

 Één of meerdere van de schoolbesturen stelt/stellen zich zeer 
dominant op in het overleg 

 De gemeente is te sturend aanwezig in het overleg 

80 
 

67 
 

49 
 

25 

30 
 

25 
 

19 
 

10 
(n)=264   

 
Voordat het op overeenstemming gericht overleg plaats vindt zijn beleidsvoorstel-
len in 56% van de gemeenten meestal uitgebreid voorbesproken met de 
schoolbesturen. Van de gemeenten geeft 59% bovendien aan dat het lokale on-
derwijsbeleid in feite steeds meer tot stand komt door overleg tussen ambtenaren 
en schoolbesturen. Hoewel er in veel gemeenten sprake is van meer discussie in 
de gemeenteraad geeft 86% aan dat voorstellen vanuit het op overeenstemming 
gericht overleg zelden of nooit worden aangepast in de gemeenteraad. De tot-
standkoming van het lokale beleid vertoont daarmee ‘corporatistische’ 
kenmerken. Dit sluit aan bij onze bevindingen uit eerder onderzoek (De Groot, 
2002). Een interessant neveneffect is dat 29% van de gemeenten aangeeft dat het 
lobbyen door schoolbesturen en scholen, om zaken geregeld te krijgen, na de de-
centralisatie is toegenomen.  
 
Voor elk beleidsprogramma geldt dat in meer dan de helft van de gemeenten 
schooldirecteuren worden betrokken bij de totstandkoming van het lokale beleid. 
Bij het onderwijsachterstandenbeleid is dit zelfs 80%. Het aantal informele con-
tacten dat schooldirecteuren hebben met de gemeente is in 52% van de gemeenten 
toegenomen.  
 
Door 15% van de gemeenten wordt aangegeven dat er sinds de decentralisatie een 
grotere betrokkenheid is van ouders en lokale belangengroepen (bijvoorbeeld ver-
tegenwoordigers van allochtone bevolkingsgroepen) bij het lokale onderwijsbeleid.  
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We zien dat het merendeel van de gemeenten na de decentralisaties positief is 
over het betrekken van schoolbesturen en directeuren bij de voorbereiding en be-
sluitvorming over het lokale onderwijsbeleid.  
 
De invloed van politieke partijen op de besluitvorming blijkt gering te zijn. De 
invloed van kleine besturen en van die met een kennisachterstand is eveneens ge-
ring. Ouders en lokale belangengroepen lijken nog slechts in geringe mate te zijn 
en te worden betrokken bij het lokale beleid. 
 
Slagvaardigheid en efficiëntie 
Een derde verwachting was dat decentrale beleidsvorming op een meer slagvaar-
dige en efficiënte wijze tot stand kan komen dan centrale beleidsvorming. Onder 
slagvaardigheid verstaan we de mate waarin de lagere overheid in staat is om 
adequaat te reageren op wijzigingen in de maatschappelijke behoefte en in voor 
de beleidsvoering relevante condities (Fleurke et al., 1997).  
 
Met name bij onderwijshuisvesting (73%) en het onderwijsachterstandenbeleid 
(60%) vinden gemeenten dat sinds de decentralisaties sneller gereageerd kan 
worden op bijzondere situaties of op veranderde behoeften. Bij het onderwijs in 
allochtone talen en bij schoolbegeleiding is dit met respectievelijk 35 en 26 pro-
cent van de gemeenten in mindere mate het geval. 
 
In navolging van Fleurke e.a. (1997) hebben we efficiëntie gedefinieerd als tech-
nische efficiëntie, waarvan we spreken als het pakket van overheidsvoorzieningen 
waartoe is besloten voor niet meer dan de minimaal noodzakelijke kosten tot 
stand wordt gebracht. Een complexe kosten-batenanalyse, uitgedrukt in gemaakte 
kosten (tijd en geld), afgezet tegen het totaalpakket aan per beleidsterrein (be-
hoorlijk van elkaar verschillende) gerealiseerde overheidsvoorzieningen, valt 
buiten het bestek van dit onderzoek.  
 
We hebben technische efficiëntie geoperationaliseerd als de mate waarin aandacht 
is voor het verkorten en/of vereenvoudigen van procedures, de mate waarin col-
lectieve contracten voor externe ondersteuning worden afgesloten en de mate 
waarin beschikbare middelen reeds zijn ingezet. In tabel 4 zien we dat ongeveer 
de helft van de gemeenten blijkt te werken aan het verkorten en/of vereenvoudi-
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gen van de procedures op de terreinen onderwijshuisvesting en onderwijsachter-
standenbeleid. Bij schoolbegeleiding en onderwijs in allochtone talen is dit in 
veel mindere mate het geval. 
 
Tabel 4: In onze gemeente doen we er op onderstaande beleidsterreinen veel aan om procedu-
res te verkorten en/of te vereenvoudigen. 
 
 Zeer mee oneens                           Zeer mee eens 

         1-2                        3                       4 -5 
 
(n) 

 % % %  
Huisvesting 15 33 52 261 
Schoolbegeleiding 22 54 24 260 
Onderwijsachterstandenbeleid 13 40 47 200 
Onderwijs allochtone talen 17 54 29 114 

 
In 23% van de gemeenten is er sprake van een gerichtheid op het afsluiten van 
collectieve contracten voor externe ondersteuning. We hebben de indruk dat ge-
meenten nog weinig gebruik maken van de efficiëntievoordelen die dit op kan 
leveren. Een relatief klein percentage van de gemeenten geeft aan dat de beschik-
bare middelen in aanzienlijke mate (nog) niet zijn ingezet. Opvallend is dat dit bij 
het onderwijs in allochtone talen (21%) het vaakst het geval is. Dit ondersteunt 
onze eerdere bevinding dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van 
budgetten, veroorzaakt door onduidelijke rijksregelgeving met betrekking tot fi-
nanciële verplichtingen (De Groot, 2002).  
 
We zien dat de meeste gemeenten aangeven dat er sinds de decentralisaties slag-
vaardiger kan worden gehandeld op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid 
en -huisvesting dan onder het centrale regiem. Veel gemeenten geven aan te wer-
ken aan een vergroting van de efficiëntie in de beleidsuitvoering door te trachten 
procedures te verkorten en/of te vereenvoudigen. Van mogelijke financiële 
schaalvoordelen wordt nog weinig gebruik gemaakt. 
 
Integrale beleidsvoering 
De vierde verwachting is dat decentralisatie leidt tot betere voorwaarden voor inte-
grale beleidsvoering. We omschreven integrale beleidsvoering reeds als ‘de samen-
werking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellin-



Effecten van decentralisatie van onderwijsbeleid naar gemeenten en  
de keuze voor territoriale of functionele decentralisatie 

 

 123

gen binnen een bepaald beleidstraject, waarbij sprake is van afstemming van 
werkzaamheden tussen deze actoren en van afstemming met andere beleidstrajec-
ten en werkzaamheden uit te voeren door diezelfde actoren’ (De Groot, 1999). In 
het onderzoek is integrale beleidsvoering geoperationaliseerd als overleg en uit-
wisseling van informatie tussen verschillende beleidsterreinen, gebundelde inzet 
van middelen en beleidsmatige samenhang tussen verschillende terreinen. 
 
In ons onderzoek gaf 46% van de gemeenten aan dat er na decentralisatie sprake 
is van een afname van de verkokering van het overleg tussen onderwijs en andere 
sectoren. Door 74% van de gemeenten wordt dan ook aangegeven dat onder regie 
van de gemeente meer overleg en uitwisseling van informatie plaatsvindt tussen 
onderwijs en voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
en consultatiebureaus. Bijna een derde van de gemeenten bundelt de inzet van 
middelen tussen onderwijs en deze voorschoolse of buitenschoolse voorzieningen 
("ontschotting van budgetten"). Het in het schooljaar 2000-2001 in gang gezette 
beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waarmee beoogd werd on-
derwijsachterstanden vroegtijdig te bestrijden door middel van samenwerkings-
verbanden tussen peuterspeelzalen en basisscholen, heeft hier ongetwijfeld een 
impuls aan gegeven.  
 
Sinds de decentralisatie is er in veel gemeenten sprake van een toename van de 
beleidsmatige samenhang van onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding en on-
derwijs in allochtone talen met het onderwijsachterstandenbeleid (zie tabel 5). Bij 
de laatste twee terreinen is deze mogelijkheid ook expliciet opgenomen in de 
wetgeving. Opvallend is dat dit bij onderwijshuisvesting niet het geval is, terwijl 
gemeenten aangeven dat de toename in samenhang hier het grootst is.  
 
Tabel 5 Sinds de decentralisatie is in onze gemeente de beleidsmatige samenhang van onder-
staande terreinen met het onderwijsachterstandenbeleid flink toegenomen: 
 
 Zeer mee oneens                           Zeer mee eens 

        1-2                        3                       4 -5
 
(n) 

 % % %  
Huisvesting 29 33 38 259 
Schoolbegeleiding 27 41 32 258 
Onderwijs allochtone talen 40 32 28 191 
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We zien dat integrale beleidsvoering voor de meeste gemeenten nog een moeilij-
ke opgave is. Er is in veel gemeenten sprake van een toename van het overleg 
tussen onderwijs en voorschoolse voorzieningen. In een beperkt aantal gemeenten 
is er sprake van een bundeling van financiële middelen en beleidsmatige samen-
hang op de verschillende terreinen.  
 
Lokale neveneffecten 
Naast beoogde effecten zijn wij ook nagegaan in welke mate neveneffecten op lo-
kaal niveau zijn opgetreden. Het betreft twee categorieën neveneffecten: 
wijzigingen in de beleidscontext en wijzigingen in de regierol van de gemeenten. 
In sommige gemeenten zijn deze veranderingen (in)direct een neveneffect van de 
decentralisaties. In andere gemeenten staan ze daar los van en spelen andere fac-
toren een rol. We veronderstellen echter, op basis van onze eerdere studies (De 
Groot, 1999, 2002) en uit analyse van bestuurskundige literatuur over de effecti-
viteit van beleid, dat alle hierna genoemde aspecten van invloed kunnen zijn op 
de mate van bereiking van de eerdergenoemde beoogde effecten. 
 
Neveneffecten in beleidscontext 
De belangrijkste verandering in de beleidscontext sinds de decentralisaties betreft 
het proces van machtsvorming in het lokale schoolbestuurlijke krachtenveld (zie 
tabel 6). Het meest voorkomende aspect is bestuurlijke schaalvergroting in het 
bijzonder onderwijs. Sinds 1998 heeft in 52% van de gemeenten bestuurlijke 
schaalvergroting in het bijzonder onderwijs plaatsgevonden tegen 28% in het 
openbaar basisonderwijs. In het verleden had het openbaar onderwijs altijd al een 
grotere bestuurlijke schaal. Opvallend is dat in bijna de helft van de gemeenten 
door één of meer van de schoolbesturen een vorm van bovenschoolse directievoe-
ring9 gecreëerd is . Veelal zijn het deze directeuren zijn die, namens het bevoegd 
gezag, als professionele overlegpartner optreden van de gemeente. We constate-
ren een sterke samenhang tussen bestuurlijke schaalvergroting en de invoering 
van bovenschoolse directievoering. In het bijzonder onderwijs hangen deze in 
68% van de gevallen samen, in het openbaar onderwijs 62%. Vanuit bestuurlijk 
oogpunt is het lokale onderwijsveld met deze ontwikkelingen overzichtelijker en 

                                                 
9 De daartoe aangestelde functionarissen worden veelal "bovenschools directeur", "bestuursma-
nager" of "algemeen directeur" genoemd. 
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geworden. Gemeenten zijn na de decentralisaties derhalve geconfronteerd met 
minder, maar sterkere en meer professioneel georganiseerde bestuurlijke eenheden.  
 
Tabel 6: Schoolbestuurlijke ontwikkelingen sinds 1998 (meerdere antwoorden per gemeente 
mogelijk) 
 
 Aantallen Procenten 
 Bestuurlijke schaalvergroting bijzonder onderwijs 
 Invoering bovenschoolse c.q. algemene directies bijzonder pri-

mair onderwijs 
 Bestuurlijke verzelfstandiging openbaar primair onderwijs 
 Invoering bovenschoolse c.q. algemene directies openbaar pri-

mair onderwijs 
 Bestuurlijke schaalvergroting openbaar primair onderwijs 
 Géén van de genoemde ontwikkelingen heeft zich voorgedaan. 

136 
127 

 
118 
116 

 
73 
38 

52 
48 
 

45 
44 
 

28 
14 

(n)=264   

 
Als tweede verandering in de beleidscontext zien we dat tegelijkertijd de traditio-
nele rol van de gemeente als schoolbestuurder is afgenomen. In meer dan de helft 
van de onderzochte gemeenten (52%) zijn inmiddels de schoolbestuurlijke taken 
op afstand geplaatst. Van deze gemeenten heeft 57% die taak overgedragen aan 
een bestuurscommissie ex. artikel 83 van de Gemeentewet en 24% aan een stich-
ting. De overige gemeenten hebben gekozen voor een openbaar rechtspersoon of 
een openbaar lichaam WGR. In tabel 7 valt te zien dat grote gemeenten signifi-
cant vaker schoolbestuurlijke taken op afstand plaatsen dan kleine gemeenten. 
Tevens is bekend dat van de 124 gemeenten die hiertoe zijn overgegaan, dit in 
118 gevallen ná 1998 heeft plaatsgevonden. Aangezien grote gemeenten door het 
onderwijsachterstanden- en het allochtone talenbeleid meer genoodzaakt en ver-
plicht zijn om lokaal onderwijsbeleid te voeren, veronderstellen we dat er voor 
grotere gemeenten meer druk is om tot overdracht van schoolbestuurlijke taken 
over te gaan. Uit het feit dat 48% van de gemeenten niet tot overdracht van taken 
is overgegaan, leiden we af dat de integrale bestuursvorm in veel gevallen door 
gemeenten blijkbaar niet als een probleem wordt ervaren.  
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Tabel 7: Relatie gemeentegrootte en positie schoolbestuurlijke taken. 
 
 Gemeente is bevoegd gezag Schoolbestuurlijke taken op 

afstand geplaatst 
(n) 

Kleiner dan 20.000 56% 44% 116 
20.001 - 50.000 45% 55%   85 
50.000  en groter 30% 70%   37 
Totaal           114  (48%)           124  (52%) 238 
 
Als derde verandering zien we dat 18% van de gemeenten een vorm van professi-
onalisering optreedt in de vorm van het opsplitsen van de onderwijstaken in een 
afdeling met schoolbestuurlijke taken en een afdeling met lokale onderwijsbe-
leidstaken. In deze gemeenten is in 72% van de gevallen de gemeente het 
bevoegd gezag. Blijkbaar is er hier toch een behoefte om in ieder geval intern een 
onderscheid te maken tussen de twee verschillende rollen die men heeft. De ande-
re gesplitste afdelingen treffen we met name (26%) aan in situaties waarin de 
gemeente de schoolbestuurlijke taken heeft ondergebracht in een bestuurscom-
missie. Van de gemeenten die de ambtelijke taken gesplitst hebben geeft 52% aan 
dat er zonder decentralisatie van de beleidsmaatregelen geen aanleiding was ge-
weest om hiertoe over te gaan.  
 
Veranderingen in de regierol 
De tweede categorie neveneffecten heeft betrekking op veranderingen in de regie-
rol van de gemeente. We hebben gemeenten gevraagd naar de inzet en verdeling 
van middelen, naar de monitoring van de beleidsuitvoering, naar de ervaren en 
gegeven beleidsruimte en naar de kwaliteit van de samenwerking met de lokale 
schoolbesturen. 
 
In de eerste plaats zien we dat de inzet en verdeling van middelen door de ge-
meente een lokaal discussiepunt is geworden. Na de decentralisatie is volgens 
76% van de gemeenten de inzet van eigen middelen (zowel financiën als perso-
neel) voor onderwijshuisvesting toegenomen (zie tabel 8) . Voor het 
onderwijsachterstandenbeleid geldt dit voor 66% van de gemeenten. Voor het on-
derwijs in allochtone talen en de schoolbegeleiding is dit respectievelijk 14 en 
17%. We kunnen concluderen dat decentralisatie heeft geleid tot aanvullende on-
derwijsfinanciering vanuit gemeenten.  
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Tabel 8: Ontwikkeling inzet van eigen of extra gemeentelijke middelen (zowel financiën als per-
soneel) sinds decentralisatie. 
 
 Sterke afname           gelijk         Sterke toename 

         1-2                        3                       4 -5 
 
(n) 

 % % %  
Huisvesting 3 21 76 263 
Schoolbegeleiding 1 82 17 262 
Onderwijsachterstandenbeleid 2 32 66 205 
Onderwijs allochtone talen 4 82 14 116 

 
De verdeling van middelen in slechts een beperkt aantal gemeenten (9%) omstre-
den (zie tabel 9). Bij de schoolbesturen voor bijzonder onderwijs is bovendien 
nauwelijks (4%) sprake van het gevoel benadeeld te worden ten opzichte van het 
openbaar onderwijs. De inzet van eigen middelen kan ook een andere functie 
hebben. Bijna tweederde van de gemeenten geeft namelijk aan dat de inzet van 
eigen middelen ook gebruikt kan worden om het beleid in de door haar gewenste 
richting te sturen. 
 
Tabel 9: Inzet en verdeling van middelen door de gemeente. 
 
 Mee oneens                 Mee eens   

     1-2               3              4-5 

  % % % 
De verdeling van middelen door de gemeente is omstreden * 73 18 9 
Eén of meerdere van de schoolbesturen voor bijzonder on-
derwijs vindt dat ze bij de inzet van middelen benadeeld 
wordt ten opzichte van het openbaar onderwijs * 

88 8 4 

Onze gemeente zet bewust eigen middelen in om door haar 
gewenst beleid te stimuleren 

19 17 64 

* : er is in beide gevallen sprake van een gemiddelde over vier beleidsterreinen. De afzonderlij-
ke score op één van de vier onderzochte beleidsterreinen kan hoger of lager zijn.  
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In de tweede plaats zien we dat gemeenten sinds de decentralisaties meer toezicht 
zijn gaan uitoefenen op de beleidsuitvoering. Er worden sinds de decentralisaties 
meer vormen van toezicht op de beleidsuitvoering gezet. Er vinden met name 
meer mondelinge (66%) en schriftelijke (44%) tussentijdse evaluaties plaats. 
Meer zakelijke vormen van toezicht zoals het laten opstellen van begrotingen, 
jaarverslagen en het overleggen van accountantsverklaringen zijn wel toegeno-
men, maar in aanzienlijk mindere mate, zie tabel 10.  
 
Tabel 10: Vormen van toezicht op de beleidsuitvoering die sinds de decentralisatie vaker wor-
den ingezet (meerdere antwoorden per gemeente mogelijk) 
 
 Aantallen Procenten 

 Mondelinge tussentijdse evaluaties met besturen of scholen over 
de uitvoering van beleid; 

 Schriftelijke tussentijdse evaluaties door besturen of scholen over 
de uitvoering van beleid; 

 Opstellen van begrotingen door besturen of scholen voor het voor-
genomen beleid; 

 Opstellen van jaarverslagen door besturen of scholen over het ge-
voerde beleid; 

 Overleggen van accountantsverklaringen door besturen over de 
rechtmatige besteding van toegekende middelen; 

175 
 

117 
 

80 
 

63 
 

61 

66 
 

44 
 

30 
 

24 
 

23 
 

(n)= 264   
 
In de derde plaats zien we dat gemeenten op verschillende wijze omgaan met de 
ruimte die het rijk hen laat voor het voeren van een eigen beleid en de ruimte die 
ze vervolgens zelf geven aan de schoolbesturen, zie tabel 11 . Opvallend is dat er 
tussen de vier onderzochte programma's ook grote verschillen bestaan met be-
trekking tot de ervaren beleidsruimte. Deze is bij huisvesting het grootst en bij het 
onderwijs in allochtone talen het laagst. De beperkte ervaren beleidsruimte op dit 
terrein komt overeen met bevindingen uit ander onderzoek (SCP, 2000). Zeer op-
vallend is dat er bij huisvesting en schoolbegeleiding sprake is van een aanzienlijk 
(significant) verschil tussen ervaren en gegeven beleidsruimte. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor bij onderwijshuisvesting is dat veel gemeenten de aanwezige be-
leidsruimte invullen door het overnemen van de modelverordening van de VNG, 
waardoor er sprake kan zijn van een aanzienlijke beperking van de beleidsruimte. 
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Tabel 11: Door de gemeenten ervaren en gegeven beleidsruimte  
 
Hoeveel ruimte laat het rijk de gemeenten 
voor het voeren van een eigen beleid 

Hoeveel ruimte laat de gemeente de school-
besturen voor het voeren van een eigen beleid 

Gem St. 
dev. 

n Gem St. 
dev. 

n  
 
Huisvesting 
Onderwijsachterstanden-
beleid 
Schoolbegeleiding 
Ónderwijs allochtone talen 

3,75 
3,48 
 
2,91 
2,85 

0,90 
0,86 
 
1,04 
1,12 

260 
210 
 
259 
139 

 
 
Huisvesting 
Onderwijsachterstanden-
beleid 
Schoolbegeleiding 
Ónderwijs allochtone talen

2,97 
3,46 
 
3,43 
2,95 

0,94 
0,81 
 
1,08 
1,11 

259 
209 
 
258 
133 

 
In de vierde plaats is de samenwerking en het vertrouwen tussen uitvoerende or-
ganisaties toegenomen. In de bestuurlijke wetenschappen neemt de aandacht voor 
de rol van "vertrouwen" in interorganisationele samenwerking toe (Edelenbos, 
2002). Uit het onderzoek komt naar voren dat in 58% van de gemeenten de sa-
menwerkingsrelatie tussen de gemeente en de besturen voor bijzonder onderwijs 
sinds 1998 is verbeterd. Slechts in 2% van de gemeenten is de samenwerkingsre-
latie verslechterd. Het vertrouwen van het bijzonder onderwijs in de gemeente is 
in 41% van de gemeenten toegenomen en slechts in 1% afgenomen. Het onder-
linge vertrouwen tussen de lokale schoolbesturen is in 25% van de gemeenten 
toegenomen en in 2% afgenomen. Overigens geven bijna alle gemeenten (95%) 
aan dat dit onderlinge vertrouwen momenteel redelijk tot goed is. Decentralisatie 
heeft dus in veel gemeenten een positieve invloed gehad op de wederzijdse rela-
ties tussen gemeenten en schoolbesturen.  
 
 
4.4 Conclusies en discussie 
 
Bij de uitwerking van de decentralisatievoornemens voor het primair onderwijs 
spitste midden jaren negentig de discussie zich ten dele toe op de vraag welke 
vorm hiervoor gekozen moest worden: territoriaal of functioneel. Voor elk van de 
vier onderzochte beleidsterreinen werd gekozen voor het overhevelen van be-
voegdheden en middelen naar gemeenten, waarbij een aantal effecten werden 
beoogd. Vijf jaar na invoering neigt het overheidsbeleid naar functionele decen-
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tralisatie, het zogenoemde doordecentraliseren van middelen en bevoegdheden 
naar de instellingen en hun besturen.  
 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat gemeenten in meer of mindere mate in 
staat zijn om de verschillende beoogde effecten te bewerkstelligen en dat er op 
lokaal niveau, ten dele als gevolg van decentralisatie, ook een aantal onvoorziene 
effecten zijn opgetreden waarvan we veronderstellen dat ze van invloed zijn op de 
effectiviteit van de beleidsuitvoering. Zo signaleren we een tegengestelde ontwik-
keling in de positie van gemeenten in het lokale bestuurlijke krachtenveld. 
Terwijl de met decentralisatie gepaard gaande overheveling van bevoegdheden en 
middelen leidt tot een versterking van deze positie, zien we tegelijkertijd een rela-
tieve verzwakking. Enerzijds is dit veroorzaakt door bestuurlijke schaalvergroting 
in met name het bijzonder onderwijs en anderzijds doordat veel gemeenten over 
zijn gegaan tot het afsplitsen van de eigen schoolbestuurlijke taken voor het 
openbaar onderwijs. Bestuurlijke schaalvergroting gaat bovendien vaak gepaard 
met een meer professionele bovenschoolse directievoering waardoor gemeenten 
geconfronteerd worden met sterkere maatschappelijke tegenspelers. 
 
De regierol die de gemeente in het lokale beleid vervult is eveneens veranderd. Ge-
meenten zijn sinds de decentralisaties meer eigen middelen in gaan zetten en meer 
toezicht gaan uitoefenen op de beleidsuitvoering. Het vertrouwen tussen de besturen 
en de gemeente tenslotte is ook toegenomen. Deze laatste bevinding is hoopgevend 
voor de mate waarin integrale beleidsvoering versterkt kan worden. We consta-
teerden immers dat dit beoogde effect voor veel gemeenten de lastigste opgave is.  
 
Heeft territoriale decentralisatie nu datgene opgeleverd wat ervan verwacht werd, 
of is doordecentralisatie (functionele decentralisatie) naar de schoolbesturen meer 
geschikt? Het is bijna dezelfde vraag als die midden jaren negentig tot discussie 
leidde. Het verschil met toen is echter dat we nu beschikken over ervaringsgegevens. 
We stelden hiervoor reeds vast dat de beoogde effecten onder gemeentelijke regie 
in meer of mindere mate zijn opgetreden. Als we er vanuit gaan dat de invoering 
van vier nieuwe beleidsprogramma's tijd kost en dat de invoering per gemeente in 
tempo varieert, kan geconstateerd worden dat deze territoriale decentralisatie 
waarschijnlijk aan zijn doelen gaat beantwoorden.Waarom dan toch functionele 
decentralisatie overwegen? Afgezien van een wijziging in de landelijke politieke 
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verhoudingen heeft territoriale decentralisatie in zekere zin de condities gescha-
pen om functionele decentralisatie serieuzer te nemen. Destijds werd functionele 
decentralisatie onder andere afgewezen vanwege de relatief kleine bestuurlijke 
schaal van het basisonderwijs. We zien dat deze schaal in veel gemeenten is toe-
genomen. Schoolbesturen zijn daarmee hedentendage mogelijk beter in staat om 
tot een effectieve beleidsvoering te komen dan midden jaren negentig.  
 
Daarnaast heeft de ontkoppeling van de schoolbestuurlijke rol en de algemene be-
leidsrol gemeenten op gelijke voet gebracht met de schoolbesturen in het 
bijzonder onderwijs. Het daadwerkelijk doordecentraliseren van bevoegdheden en 
middelen heeft iets tragisch in zich voor met name die gemeenten die haar 
schoolbestuurlijke taken als gevolg van de decentralisaties op afstand hebben ge-
plaatst. Waar zij eerst direct sturing konden geven aan het openbaar onderwijs en 
ten dele aan het lokale beleid, zien zij bij functionele decentralisatie de eigen in-
vloed op beide terreinen drastisch geminimaliseerd 
 
Territoriale decentralisatie heeft zodoende de onbedoelde condities geschapen 
voor een hernieuwde poging tot functionele decentralisatie. Het argument dat de 
bestuurlijke capaciteit in het basisonderwijs te klein is, heeft immers aan kracht 
verloren. Het belangrijkste argument dat overblijft om toch vast te houden aan 
territoriale decentralisatie is de positie van gemeenten om met name op de terrei-
nen onderwijshuisvesting en onderwijsachterstandenbeleid rekening te houden 
met meer algemeen maatschappelijke en bovenbestuurlijke belangen, hetgeen 
destijds een argument was voor de regierol van de gemeente. Gezien ons onder-
zoek lijken gemeenten hier wel in te slagen. Naar de mate waarin ze hier beter in 
slagen en dit beter communiceren kan een tegenwicht worden gevormd in de her-
nieuwde discussie. 
 
Aangezien de huidige wetgeving reeds mogelijkheden biedt voor (gedeeltelijke) 
doordecentralisatie, is het dan ook de vraag of generiek beleid gericht op functio-
nele decentralisatie de voorkeur verdient boven eigen lokale keuzes in de verdeling 
van verantwoordelijkheden en middelen tussen gemeente en schoolbesturen. 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 132

 



 133

5 Bestuurlijke effecten van decentralisatie van 
onderwijsbeleid1 

 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
In het onderwijsonderzoek is relatief weinig aandacht voor ontwikkelingen en ef-
fecten van beleidsmaatregelen op bestuurlijk niveau. Een uitzondering hierop is 
het geheel aan onderzoek dat met name vanuit de Universiteit van Amsterdam 
verricht is naar processen van autonomievergroting van besturen en instellingen 
en daarmee samenhangende processen als deregulering en schaalvergroting 
(Boerman, 1998; Hooge 1998; Karsten, 1995; Polder, 1996; Majoor 2000; Teel-
ken, 1995; Van de Venne 2002; Van Wieringen, 1995). Veel minder onderzoek is 
verricht naar een andere grote bestuurlijke hervorming in het onderwijs (De 
Groot, 2002). We bedoelen de decentralisatie van onderwijsbeleid naar gemeen-
ten ("territoriale decentralisatie"). Dit betreft de overdracht door het rijk van 
onderwijstaken, bevoegdheden en middelen aan gemeenten. De beperkte aandacht 
is niet vreemd als we kijken naar de, in vergelijking met andere overheidssecto-
ren, uiterst voorzichtige start in 1987 met de overdracht van de 
verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer (Vermeulen, Lington & Peets-
ma, 1994). In de jaren 1997 en 1998 werd echter veel meer gedecentraliseerd: het 
onderwijshuisvestingsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het onderwijs in 
allochtone levende talen en de schoolbegeleiding. Het decentralisatie-onderzoek 
bestaat met name uit deelstudies op de afzonderlijke beleidsterreinen. Dit betreft 
het onderwijsachterstandenbeleid (Karsten et al., 2003; SCP, 1999) en in geringe-
re mate de andere terreinen (Algemene Rekenkamer, 2001; Research voor Beleid, 
1999a, 1999b, 2000, SCP, 2001). Er is echter nog nauwelijks aandacht geschon-
ken aan een meer integrale benadering van de decentralisatie naar gemeenten en 
de effecten daarvan op het lokale onderwijsbeleid (De Groot, 2002, 2005; Rutgers 
2004). Het hier gerapporteerde onderzoek is een eerste stap om dit gat te vullen. 
Centrale vragen daarbij waren: 
 

                                                 
1 Dit hoofdstuk is in behandeling bij de redactie van Pedagogische Studiën  
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1. in hoeverre treden de met decentralisatie beoogde effecten op lokaal niveau 
op? 

2. welke neveneffecten treden als gevolg van decentralisatie op lokaal niveau 
op? 

3. welke condities zijn van invloed op de mate van doelbereiking?  
In dit artikel gaan wij met name in op de eerste en derde onderzoeksvraag. 
 
 
5.2 Theoretische achtergrond 
 
Het onderwijssysteem van elk land wordt gekenmerkt door de mate van decentra-
lisatie van belangrijke systeemkenmerken als bestuur, curriculum, toezicht en 
dergelijke. Het centraal of decentraal aansturen van onderwijsbeleid is dan ook 
een vraagstuk dat onze landsgrenzen overstijgt. Het internationale onderzoek op 
dit terrein is veelal beschrijvend van aard, heeft vaak betrekking op de voor- en 
nadelen  van decentralisatie en de mate waarin deze zich in één of meer landen 
voordoen (Van Amelsfoort, Scheerens en Branderberg, 1995; Van Amelsfoort & 
Scheerens, 1997; Bullock & Thomas, 1997; Hanson, 1998; Lauglo 1995; Karlsen 
2000). Een anderssoortige bijdrage aan de decentralisatie-discussie wordt gele-
verd door Weiler (1990) die vanuit een politiek-sociologische invalshoek een 
beschrijving geeft van het spanningsveld voor de overheid tussen enerzijds het uit 
handen geven van macht en anderzijds het controle willen blijven uitoefenen op 
de beleidsvorming en -uitvoering. Volgens Weiler heeft decentralisatie met name 
een politieke en symbolische functie die de legitimiteit van de centrale overheid 
moet versterken. Door te decentraliseren kan de overheid enerzijds conflicten uit 
de weg gaan die centraal aangestuurd beleid kunnen oproepen en anderzijds kan 
ze de indruk wekken meer oog te hebben voor lokale variaties en behoeften. Deze 
veronderstelling wordt echter niet empirisch getoetst en ook niet door iedereen 
gedeeld (Lauglo, 1995). 
 
De meeste van de hiervoor genoemde internationale onderzoeken richten zich op 
decentralisatie in brede zin. Het is in het kader van dit artikel echter van belang 
om een onderscheid te maken tussen territoriale en functionele decentralisatie 
(Van Wieringen, 1996; Zoontjens, 1999). De eerste vorm betreft  het overdragen 
van taken, bevoegdheden en middelen van het rijk aan lagere overheidsorganen 
als provincies en gemeenten. De tweede betreft de overdracht van het rijk of een 
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ander overheidsorgaan aan onderwijsbesturen of scholen. Met functionele decen-
tralisatie wordt beoogd de autonomie en het beleidsvoerend vermogen van de 
onderwijsbesturen en -instellingen te versterken. We gaan op deze vorm van de-
centralisatie in dit artikel verder niet in. 
In Nederland heeft onderzoek op het terrein van territoriale decentralisatie met 
name plaats gevonden binnen de bestuurswetenschap door bijvoorbeeld Fleurke, 
Hulst en De Vries (1997). Fleurke e.a. hebben onderzoek gedaan naar de effecten 
van decentralisatie van de bijzondere bijstand naar gemeenten, de subsidieverle-
ning voor de sociale woningbouw naar regionale besturen, de invoering van de 
fiscalisering van het betaald parkeren op gemeentelijk niveau en de decentralisatie 
van het leerlingenvervoer naar gemeenten. Daartoe hebben zij een analysemodel 
gehanteerd dat bestaat uit drie elementen, zie Figuur 1. 
 
Figuur 1.  Analysemodel van onderzoek naar effecten van decentralisatie volgens Fleurke, 
Hulst en De Vries (1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In alle gevallen van decentralisatie is steeds de vraag aan de orde welke vorm van 
decentralisatie onder welke condities leidt tot de beoogde effecten. Het analy-
semodel van Fleurke e.a. hebben wij als uitgangspunt gehanteerd voor ons 
onderzoekskader. Het model diende daartoe inhoudelijk te worden toegespitst op 
het terrein van onderwijs. We zullen hier kort ingaan op de verschillende elemen-
ten in het model, respectievelijk de vorm van decentralisatie, de beoogde effecten 
en de condities.  
 
Vorm van decentralisatie 
Waar Fleurke e.a. een breed scala aan beleidsprogramma's binnen verschillende 
overheidssectoren hebben onderzocht, is er in ons onderzoek sprake van een veel 

Vorm van  
decentralisatie 

Beoogde 
effecten 

Condities 
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beperktere variatie aan programmakenmerken. Zo hebben al onze programma's 
betrekking op de sector onderwijs en daarbinnen richten wij ons alleen op het 
primair onderwijs. De belangrijkste betrokken partijen zijn voor alle programma's 
min of meer gelijk. In alle gevallen spelen de schoolbesturen en de scholen een 
belangrijke rol. Bij het onderwijsachterstandenbeleid kunnen we daar de lokale 
welzijnsinstellingen aan toevoegen en bij de schoolbegeleiding de schoolbegelei-
dingsdiensten. De mate van centrale programmering vanuit de rijksoverheid is 
eveneens bij alle programma's in de praktijk heel beperkt. Gemeenten hebben 
daarom in een (weliswaar wettelijk verplicht) overleg met de schoolbesturen veel 
vrijheid om invulling te geven aan het lokale onderwijsbeleid. Er is tussen de be-
leidsprogramma's wel sprake van enige variatie in de  reikwijdte van de 
overgedragen taken. We spreken van een grote reikwijdte wanneer de gehele tak 
van overheidszorg aan de gemeenten wordt overgedragen (Fleurke et al., 1997). 
Dit is het geval bij schoolbegeleiding en het onderwijs in allochtone levende talen 
waar alle middelen worden overgedragen aan de gemeenten. Bij het onderwijs-
achterstandenbeleid en onderwijshuisvesting is de reikwijdte beperkter doordat 
ook de schoolbesturen in aanzienlijke mate middelen ontvangen om het beleid 
vorm te geven. De totale financiële omvang van deze beleidsprogramma's is 
daarmee echter omgekeerd evenredig. Door enkele specifieke financiële impulsen 
is op deze twee terreinen de omvang nog verder vergroot. De bestuurlijke presta-
ties die gemeenten dienen te leveren voor de vier programma's komen eveneens 
grotendeels overeen. Het betreft: 
- het opstellen van een beleidsplan (onderwijsachterstandenbeleid, onderwijs 

allochtone talen) of verordening (onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding) 
met daarin opgenomen de criteria voor de inzet en verdeling van middelen; 

- het voeren van een verplicht zogenoemd "op overeenstemming gericht" over-
leg met de lokale schoolbesturen over deze plannen of verordeningen; 

- het toezicht houden op de uitvoering van de plannen of verordeningen; 
 
Effecten en condities 
In eerder onderzoek (De Groot, 1999) zijn wij nagegaan welke effecten met de-
centralisatie in het onderwijs werden beoogd. Dit zijn: meer democratisering en 
een grotere toegankelijkheid, een meer slagvaardige en efficiënte beleidsuitvoe-
ring, meer integraliteit van beleid en meer maatwerk. Na grondige veldstudie in 
één gemeente (De Groot, 2002), hebben wij lokale condities vastgesteld die van 
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invloed kunnen zijn op de mate waarin de met decentralisatie beoogde effecten 
ook werkelijk optreden. We onderscheiden daarbij vier hoofdgroepen van condi-
ties: draagvlak, capaciteit, kwaliteit relatie gemeente met besturen en directeuren 
en gemeentegrootte. Deze condities vormen de onafhankelijke variabelen in ons 
model. Uit genoemde veldstudie kwam ook één neveneffect van decentralisatie 
naar voren dat we in het survey toetsen. Het betreft het verschijnsel dat lokaal on-
derwijsbeleid hoofdzakelijk tot stand komt door overleg tussen gemeente-
ambtenaren en schoolbesturen, zonder dat de plaatselijke politieke partijen nog 
een wezenlijke rol spelen in dit proces. We vatten dit samen onder de noemer 
"corporatisme" (Van Wieringen, 1996, p.63). 
 
 
5.3 Methode 
 
5.3.1 Onderzoeksgroep   
Ons survey is eind 2002 gehouden onder alle 496 gemeenten, dat wil zeggen vijf 
jaar na de invoering van de vier genoemde decentralisaties. De vragenlijst was ge-
richt aan het hoofd van de afdeling onderwijs. Daarvan hebben 264 een bruikbare 
vragenlijst retour gezonden (53%). Deze responsgroep is representatief voor alle 
Nederlandse gemeenten. Controle heeft plaatsgevonden voor gemeentegrootte, 
mate van stedelijkheid, spreiding over de provincies, en de hoeveelheid ontvan-
gen middelen voor onderwijsachterstandenbestrijding en onderwijs in allochtone 
talen. In dit artikel beperken wij ons tot een selectie van 114 gemeenten die voor 
alle vier de beleidsterreinen een substantieel bedrag ontvangen. Deze groep ge-
meenten is representatief voor de vier onderzochte beleidsprogramma's. 
 
5.3.2 Instrumenten   
Aan de hoofden van de afdeling onderwijs is gevraagd hoe de situatie in de eigen 
gemeente is ten aanzien van de hiervoor genoemde effecten en lokale condities. 
De antwoorden zijn gescoord op een vijfpuntsschaal. Omdat er nog geen schalen 
uit eerder onderzoek beschikbaar waren, is allereerst overgegaan tot schaalcon-
structie. Voor elk van de in een schaal opgenomen items zijn de missing-values 
vervangen door de gemiddelde score van de overige respondenten op dat item. 
Het percentage geschatte scores bedraagt voor alle items minder dan 10 procent 
met uitzondering van 2 items waarvoor het percentage respectievelijk ligt op 11 
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en 22 procent. Van sommige items zijn de antwoorden positief of negatief geher-
codeerd, zodat deze past in "de richting van" de schaal. In totaal zijn op deze wij-
ze 56 items teruggebracht tot 5 schalen die we in het model kunnen aanduiden als 
effecten en 6 schalen die we kunnen aanduiden als lokale condities. Zie tabel 1.  
 
We bespreken in deze paragraaf de verschillende effecten en lokale condities en 
geven aan welke schalen geconstrueerd zijn. Sommige items uit de vragenlijst 
konden niet in schalen worden opgenomen, maar worden hieronder wel benoemd 
omdat ze van belang zijn bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 
5.3.2.1 Effecten 
Democratisering en toegankelijkheid  
Democratisering en toegankelijkheid draaien om de al dan niet aanwezige mogelijk-
heden van betrokkenen om invloed uit te oefenen op voor hen relevante beslissin-
gen (De Groot, 2002). Hiervoor zijn drie schalen geconstrueerd. De eerste schaal 
"inspraak directeuren" bestaat uit vier items met Cronbach's alpha .86. De centrale 
vraag in deze schaal is in welke mate directeuren betrokken worden bij de totstand-
koming van het lokale onderwijsbeleid. De tweede schaal "lokale participatie" 
bestaat uit vier items met Cronbach's alpha .68. De items hebben betrekking op de 
mate waarin er in de gemeenteraad sprake is van discussie over het lokale onder-
wijsbeleid en de mate waarin ouders, overige burgers en de regionale pers hierbij 
betrokkenheid tonen. Tenslotte is een derde schaal "corporatisme" gevormd die 
bestaat uit 2 items met een Cronbach's alpha van .71. Deze items hebben betrek-
king op de mate waarin het lokale beleid feitelijk tot stand komt door overleg 
tussen ambtenaren en schoolbesturen en de mate waarin beleidsvoorstellen voor-
afgaand aan het formele overleg worden voorbesproken met de schoolbesturen. 
Daarnaast is als apart item nog gevraagd naar de wijze waarop het informele 
overleg in de vorm van lobbyen zich in de gemeente heeft ontwikkeld.  
 
Slagvaardigheid en efficientie 
Onder slagvaardigheid verstaan we de mate waarin de lagere overheid in staat is 
om adequaat te reageren op wijzigingen in de maatschappelijke behoefte en in 
voor de beleidsvoering relevante condities (Fleurke et al., 1997). Van een effici-
ënte beleidsuitvoering kunnen we spreken als het pakket van overheidsvoorzie-
ningen waartoe is besloten voor niet meer dan de minimaal noodzakelijke kosten 
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tot stand wordt gebracht (Fleurke et al., 1997). Bij het proces van schaalconstruc-
tie bleken de items die theoretisch behoorden bij slagvaardigheid en efficiëntie te 
kunnen worden samengevoegd tot een schaal "slagvaardigheid en efficiëntie", be-
staande uit 9 items met Cronbach's alpha .76. De belangrijkste items hebben 
betrekking op de mate waarin gemeenten in staat zijn om snel te reageren op bij-
zondere situaties of op veranderende behoeften van schoolbesturen en scholen en 
de mate waarin aandacht is voor het verkorten en/of vereenvoudigen van procedu-
res. Slagvaardigheid en efficiëntie zijn daarnaast in afzonderlijke items nog 
geoperationaliseerd als de mate waarin collectieve contracten voor externe onder-
steuning worden afgesloten en de mate waarin beschikbare middelen voor de 
programma's reeds zijn ingezet.  
 
Integrale beleidsvoering 
We omschrijven integrale beleidsvoering als: ‘de samenwerking tussen gemeenten, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen binnen een bepaald beleids-
traject, waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden tussen deze actoren 
en van afstemming met andere beleidstrajecten en werkzaamheden uit te voeren 
door diezelfde actoren’ (De Groot 1999). Er is een schaal "integrale beleidsvoering" 

gevormd, bestaande uit 6 items met alpha .69. De belangrijkste items hebben betrek-
king op de mate waarin onder regie van de gemeenten meer overleg en uitwisseling 

van informatie plaatsvindt tussen onderwijs, voorschoolse voorzieningen en bui-
tenschoolse activiteiten en de mate waarin de beleidsmatige samenhang van de 
onderzochte terreinen met het onderwijsachterstandenbeleid is toegenomen. 
 
Maatwerk  
In navolging van Fleurke e.a. (1997) omschrijven we maatwerk als het afstemmen 
van het beleid, de beslissingen of het feitelijk handelen van het openbaar bestuur 
op de eigen aard van het voorliggende geval of probleem. Maatwerk draait der-
halve om variatie in handelen, om in te kunnen spelen op specifieke lokale en 
interlokale situaties en behoeften. Het is niet mogelijk gebleken om een schaal 
"maatwerk" te construeren. Maatwerk is in ons onderzoek in de vorm van losse 
items geoperationaliseerd als de mate waarin de uitwerking van de vier beleids-
programma´s door gemeenten is afgestemd op de onderwijskundige 
ontwikkelingen in de scholen. Tevens is maatwerk geoperationaliseerd als de ma-
te waarin de model huisvestingsverordening van de VNG is aangepast aan de 
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lokale situatie en de mate waarin aan het Landelijk Beleidskader voor het onder-
wijsachterstandenbeleid lokale doelen zijn toegevoegd.  
 
5.3.2.2. Onafhankelijke variabelen  
Draagvlak  
Onder draagvlak voor beleid verstaan we de prioriteit die de gemeente geeft aan 
het lokale onderwijsbeleid en het belang dat de schoolbesturen en scholen hechten 
aan een beleidsuitvoering zoals in voorafgaand overleg is overeengekomen. Draag-
vlak voor beleid en loyaal gedrag kunnen derhalve van invloed zijn op de wijze 
van beleidsuitvoering en daarmee op de mate waarin beoogde beleidseffecten op-
treden (Van der Krogt, 1986; Leune, 1994; Polder, 1996). In onze gevalsstudie 
(De Groot, 2002) stelden we vast dat affiniteit met de gedecentraliseerde beleids-
terreinen en prioriteitstelling door lokale betrokkenen essentieel blijken te zijn 
voor het tot stand brengen van effecten als maatwerk en integraliteit. In het proces 
van schaalconstructie blijken uiteindelijk vier schalen te kunnen worden ge-
vormd. Als eerste de schaal "omstredenheid verdeling middelen", bestaande uit 3 
items met Cronbach's alpha .742. Als tweede de schaal "Tevredenheid over inzet 
gemeentelijke middelen", bestaande uit 4 items met Cronbach's alpha .70. In deze 
schalen wordt respectievelijk gevraagd naar de mate waarin de verdeling van 
middelen omstreden is en de mate waarin schoolbesturen tevreden zijn over de 
hoeveelheid eigen middelen die de gemeente inzet voor het lokale beleid. 
 
Als derde de schaal "Prioriteit voor onderwijs", bestaande uit 5 items met Cron-
bach's alpha .62. Gevraagd wordt naar de feitelijke prioriteit die men geeft aan de 
onderzochte beleidsprogramma's en de mate waarin het belang van de portefeuille 
onderwijs binnen het College van Burgemeester en Wethouders is toegenomen. 
Als vierde is de schaal "Niet loyaal gedrag en sanctiebehoefte" geconstrueerd, be-
staande uit 7 items met Cronbach's alpha .84. De items in deze schaal hebben 
betrekking op de mate waarin schoolbesturen en scholen hun vrijheid gebruiken 
om beleid anders uit te voeren dan was afgesproken en de mate waarin zij mee-
werken en -denken met de gemeente. Tevens wordt gevraagd naar de behoefte 
aan formele sanctiemogelijkheden bij gemeenten om de door haar gewenste be-
leidsuitvoering af te kunnen dwingen. 
 

                                                 
2 In de schaal zijn de items positief gehercodeerd 
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Capaciteit 
Capaciteit omschrijven we in het onderzoek als de mate waarin er sprake is van 
financiën en kennis. Kennis is geoperationaliseerd als de mate van ervaring die 
men op de desbetreffende beleidsterreinen reeds bezat voor de decentralisatie-
maatregelen van kracht werden. Er is een schaal "gemeentelijke ervaring met 
beleidsterreinen" geconstrueerd, bestaande uit 4 items met Cronbach's alpha .78. 
In de vorm van losse items is tevens aan gemeenten gevraagd hoe de inzet van ei-
gen middelen zich ontwikkeld heeft sinds de decentralisaties. 
 
Kwaliteit relatie gemeente met besturen en directeuren 
De kwalititeit van de onderlinge relaties tussen de gemeente enerzijds en de 
schoolbesturen en directeuren anderzijds kan van invloed zijn op de mate van 
doelbereiking (Karsten et al., 2001; Leune, 1994; Polder, 1996). Eén aspect daar-
van is het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende betrokkenen (Edelenbos, 
2002). Er is een schaal "kwaliteit relatie gemeente met besturen en directeuren" 
gevormd die 3 items over deze relatie bevat met Cronbach's alpha .66. In de vorm 
van losse items is tevens gevraagd naar de ontwikkeling, sinds de decentralisaties, 
van het vertrouwen van de besturen voor bijzonder onderwijs in de gemeente en 
van het vertrouwen tussen de besturen onderling. 
 
Gemeentegrootte  
In de terminologie van Derksen e.a. (1987) zijn de door ons onderscheiden lokale 
condities te beschouwen als endogene gemeentelijke factoren voor gemeenten. 
Dat wil zeggen door de gemeente te beinvloeden factoren. Er zijn daarentegen 
ook exogene, niet te beinvloeden en beleidsonfhankelijke factoren die van invloed 
kunnen zijn op de mate van doelbereiking. In het onderzoek zijn daarom aan de 
hand van gegevens van het CBS, de VNG en het Ministerie van Onderwijs voor 
elke gemeente de volgende gemeentelijke kengetallen vastgesteld: gemeente-
grootte, de mate van stedelijkheid, het per gemeente ontvangen bedrag voor 
onderwijsachterstandenbeleid en onderwijs in allochtone talen, het percentage 
niet-westerse allochtone inwoners, het percentage openbaar basisonderwijs ten 
opzichte van het totale aantal scholen voor basisonderwijs; het percentage basis-
onderwijs ten opzichte van het totale aantal scholen voor basis-, speciaal- en 
voortgezet onderwijs en de samenstelling van de gemeenteraad. Het blijkt dat 
gemeentegrootte met elk van deze kenmerken significant positief of negatief sa-
menhangt. Wanneer we onderlinge verbanden tussen de kenmerken berekenen 
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met controle voor gemeentegrootte, dan blijkt dat deze veelal zwak zijn. In het 
vervolg van dit artikel zal daarom specifiek aandacht worden besteed aan de in-
vloed van gemeentegrootte op de eerder benoemde effecten en lokale condities. 
Tabel 1 bevat een overzicht van alle geconstrueerde schalen.  
 
Tabel 1: Overzicht van de geconstrueerde schalen met de kengetallen aantal items, cronbach's 
alpha en de gemiddelde interitemcorrelatiecoëfficiënt.  
 
Onafhankelijke variabelen:  lokale condities Aantal 

items 
Cronbachs 

α 
Gem inter 
item corr. 

Prioriteit voor onderwijs 5 .62 .24 
Omstredenheid verdeling middelen 3 .74 .48 
Tevredenheid over inzet gemeentelijke middelen 4 .70 .37 
Kwaliteit relatie gemeente met besturen en directeuren 3 .66 .40 
Niet loyaal gedrag en sanctiebehoefte 7 .84 .44 
Gemeentelijke ervaring met beleidsterreinen 4 .78 .47 

Afhankelijke variabelen:  effecten Aantal 
items 

Cronbachs 
α 

Gem inter 
item corr. 

Inspraak directeuren 4 .86 .60 
Lokale participatie 4 .68 .35 
Corporatisme 2 .71 .55 
Slagvaardigheid en efficiëntie 9 .76 .26 
Integrale beleidsvoering 6 .69 .27 

 
 
5.4 Resultaten  
 
In paragraaf 4.1 zullen we de eerste twee onderzoeksvragen beantwoorden. Bij 
het vaststellen van de mate waarin beoogde en neveneffecten optreden maken we 
gebruik van de afzonderlijke items die we in de vragenlijst hebben opgenomen. In 
paragraaf 4.2. en 4.3 gaan we na welke condities samenhangen met de mate van 
effectbereiking en beantwoorden we de derde onderzoeksvraag. We maken daar-
bij gebruik  van de schalen die we geconstrueerd hebben.  
 
5.4.1  Mate van effectbereiking   
Democratisering en toegankelijkheid  
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In 54% van de gemeenten worden geen belemmeringen ervaren bij het komen tot 
een democratische wijze van besluitvorming in het op overeenstemming gericht 
overleg. In de overige gemeenten treden knelpunten op in de positie van school-
besturen in dit overleg, zie Tabel 2.  Zo is er in 38% van de gemeenten sprake van 
een kennisachterstand bij sommige besturen ten opzichte van anderen, waardoor 
ze feitelijk niet in het overleg participeren. Ook zijn sommige besturen te klein 
om feitelijk enige invloed uit te kunnen oefenen. In het kader van daadwerkelijke 
inspraak en invloed op het lokale  beleid, is een zekere gelijke bestuurlijke 
schaalgrootte derhalve noodzakelijk. 
 
Tabel 2: Positie van besturen in het op overeenstemming gericht overleg (meerdere antwoor-
den per gemeente mogelijk) 
 
 Aantallen Procenten 
 Sommige besturen hebben een kennisachterstand tov anderen 

waardoor ze feitelijk niet in het overleg participeren 
 Sommige schoolbesturen zijn te klein tov anderen om feitelijk 

enige invloed uit te oefenen 
 Één of meerdere van de schoolbesturen stelt/stellen zich zeer do-

minant op in het overleg 
 De gemeente is te sturend aanwezig in het overleg 

43 
 

38 
 

22 
 

10 

38 
 

33 
 

19 
 

09 
n =114   

 
Voordat het op overeenstemming gericht overleg plaats vindt zijn beleidsvoorstel-
len in 63% van de gemeenten meestal uitgebreid voorbesproken met de 
schoolbesturen. Van de gemeenten geeft eveneens 63% bovendien aan dat het lo-
kale onderwijsbeleid in feite steeds meer tot stand komt door overleg tussen 
ambtenaren en schoolbesturen. Hoewel er in veel gemeenten sprake is van meer 
discussie in de gemeenteraad geeft 87% aan dat voorstellen vanuit het op over-
eenstemming gericht overleg zelden of nooit worden aangepast in de 
gemeenteraad. De totstandkoming van het lokale beleid vertoont daarmee ‘corpo-
ratistische’ kenmerken. Dit sluit aan bij onze bevindingen uit eerder onderzoek 
(De Groot, 2002). Een interessant neveneffect is dat 27% van de gemeenten aan-
geeft dat het lobbyen door schoolbesturen en scholen, om zaken geregeld te 
krijgen, na de decentralisatie is toegenomen.  
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Voor elk beleidsprogramma geldt dat in meer dan de helft van de gemeenten 
schooldirecteuren worden betrokken bij de totstandkoming van het lokale beleid. 
Bij het onderwijsachterstandenbeleid is dit zelfs 74%. Het aantal informele con-
tacten dat schooldirecteuren hebben met de gemeente is in 54% van de gemeenten 
toegenomen.  
 
Door 15% van de gemeenten wordt aangegeven dat er sinds de decentralisatie een 
grotere betrokkenheid is van ouders en lokale belangengroepen (bijvoorbeeld verte-
genwoordigers van allochtone bevolkingsgroepen) bij het lokale onderwijsbeleid.  
 
We zien dat het merendeel van de gemeenten na de decentralisaties positief is 
over het betrekken van schoolbesturen en directeuren bij de voorbereiding en be-
sluitvorming over het lokale onderwijsbeleid. De invloed van politieke partijen op 
de besluitvorming blijkt echter gering te zijn. De invloed van kleine besturen en 
van die met een kennisachterstand is eveneens gering. Ouders en lokale belan-
gengroepen lijken nog slechts in geringe mate te zijn en te worden betrokken bij 
het lokale beleid. 
 
Slagvaardigheid en efficiëntie 
Met name bij onderwijshuisvesting (70%) en het onderwijsachterstandenbeleid 
(65%) vinden gemeenten dat sinds de decentralisaties sneller gereageerd kan 
worden op bijzondere situaties of op veranderde behoeften. Bij het onderwijs in 
allochtone talen en bij schoolbegeleiding is dit met respectievelijk 36 en 29 pro-
cent van de gemeenten in mindere mate het geval. 
 
We hebben efficiëntie geoperationaliseerd als de mate waarin aandacht is voor het 
verkorten en/of vereenvoudigen van procedures, de mate waarin collectieve con-
tracten voor externe ondersteuning worden afgesloten en de mate waarin 
beschikbare middelen reeds zijn ingezet. In Tabel 3 zien we dat  ongeveer de helft 
van de gemeenten blijkt te werken aan het verkorten en/of vereenvoudigen van de 
procedures op de terreinen onderwijshuisvesting en onderwijsachterstandenbe-
leid. Bij schoolbegeleiding en onderwijs in allochtone talen is dit in veel mindere 
mate het geval. 
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Tabel 3: Scores op het item "In onze gemeente doen we er op onderstaande beleidsterreinen 
veel aan om procedures te verkorten en/of te vereenvoudigen" 
 
 Zeer mee oneens                               Zeer mee eens 

           1-2                         3                         4 -5 
 
n 

 % % %  
Huisvesting 15 37 48 112 
Schoolbegeleiding 20 51 29 112 
Onderwijsachterstandenbeleid 12 36 52 108 
Onderwijs allochtone talen 20 53 27 103 
 
In 25% van de gemeenten is er sprake van een gerichtheid op het afsluiten van 
collectieve contracten voor externe ondersteuning. We hebben de indruk dat ge-
meenten nog weinig gebruik maken van de efficiëntievoordelen die dit op kan 
leveren. Een relatief klein percentage van de gemeenten geeft aan dat de beschik-
bare middelen in aanzienlijke mate (nog) niet zijn ingezet. Opvallend is dat dit bij 
het onderwijs in allochtone talen (21%) het vaakst het geval is. Dit ondersteunt 
onze eerdere bevinding dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van 
budgetten, veroorzaakt door onduidelijke rijksregelgeving met betrekking tot fi-
nanciële verplichtingen (De Groot, 2002).   
 
We zien dat de meeste gemeenten aangeven dat er sinds de decentralisaties slag-
vaardiger kan worden gehandeld op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid 
en -huisvesting dan onder het centrale regiem. Veel gemeenten geven aan te wer-
ken aan een vergroting van de efficiëntie in de beleidsuitvoering door te trachten 
procedures te verkorten en/of te vereenvoudigen. Van mogelijke financiële 
schaalvoordelen wordt nog weinig gebruik gemaakt. 
 
Integrale beleidsvoering 
In ons onderzoek gaf  47% van de gemeenten aan dat er na decentralisatie sprake 
is van een afname van de verkokering van het overleg tussen onderwijs en andere 
sectoren. Door 84% van de gemeenten wordt dan ook aangegeven dat onder regie 
van de gemeente meer overleg en uitwisseling van informatie plaatsvindt tussen on-
derwijs en voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
en consultatiebureaus. Van de gemeenten bundelt 44% de inzet van middelen tussen 
onderwijs en deze voorschoolse of buitenschoolse voorzieningen ("ontschotting van 
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budgetten"). Het in het schooljaar 2000-2001 in gang gezette beleid voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE), waarmee beoogd werd onderwijsachterstanden 
vroegtijdig te bestrijden door middel van samenwerkingsverbanden tussen peuter-
speelzalen en basisscholen, heeft hier waarschijnlijk een impuls aan gegeven.  
 
Sinds de decentralisatie is er in veel gemeenten sprake van een toename van de 
beleidsmatige samenhang van onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding en on-
derwijs in allochtone talen met het onderwijsachterstandenbeleid, zie Tabel 4. Bij 
de laatste twee terreinen is deze mogelijkheid ook expliciet opgenomen in de 
wetgeving. Opvallend is dat dit bij onderwijshuisvesting niet het geval is, terwijl 
gemeenten aangeven dat de toename in samenhang hier het grootst is.   
 
Tabel 4: Scores op het item "Sinds de decentralisatie is in onze gemeente de beleidsmatige sa-
menhang van onderstaande terreinen met het onderwijsachterstandenbeleid flink toegenomen" 
 
 Zeer mee oneens                            Zeer mee eens 

          1-2                        3                       4 -5 
 
n 

 % % %  
Huisvesting 26 30 44 113 
Schoolbegeleiding 22 36 42 113 
Onderwijs allochtone talen 27 34 39 112 

 
We zien dat een aantal aspecten van integrale beleidsvoering in ongeveer 40% 
van de gemeenten reeds vorm krijgt. Met name het overleg tussen onderwijs en 
voorschoolse voorzieningen is flink toegenomen.  
 
Maatwerk 
Tweederde van de gemeenten geeft aan dat er na de decentralisaties sprake is van 
een betere afstemming van het onderwijsachterstandenbeleid op de (onderwijs-
kundige) situaties in de scholen (zie Tabel 5). Ook bij onderwijshuisvesting geeft 
bijna de helft van de gemeenten aan dat er sprake is van een betere afstemming. 
De decentralisaties op het terrein van schoolbegeleiding en het onderwijs in al-
lochtone talen hebben in aanzienlijk minder gemeenten geleid tot een betere 
afstemming van deze beleidsterreinen op de schoolspecifieke situaties (respectie-
velijk 28 en 35%).  
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Tabel 5: Scores op het item "Sinds de decentralisatie van bevoegdheden en middelen naar de 
gemeente is het lokale beleid  meer afgestemd op de (onderwijskundige) ontwikkelingen in de 
school" 
 
 Zeer mee oneens                                Zeer mee eens 

           1-2                         3                        4 -5 
 
n 

 % % %  
Huisvesting 26 30 44 112 
Schoolbegeleiding 26 46 28 112 
Onderwijsachterstandenbeleid 12 23 65 110 
Onderwijs allochtone talen 30 45 35 101 

 
Voor onderwijshuisvesting hebben we maatwerk tevens geoperationaliseerd als 
de mate waarin de modelverordening van de VNG is aangepast aan de lokale si-
tuatie en voor het onderwijsachterstandenbeleid als de mate waarin aan het 
Landelijk BeleidsKader (LBK) lokale doelen zijn toegevoegd. Beide documenten 
bieden mogelijkheden om gemeentespecifieke beleids- en procedurekeuzes te 
maken. De tekst van de modelverordening onderwijshuisvesting is in 17% van de 
gemeenten in flinke mate aangepast. In 58% van de gemeenten is dit slechts in 
geringe mate het geval.  
Aan het eerste LBK, voor de periode 1998-2002, is door 44% van de gemeenten 
lokale doelen toegevoegd. Aan het tweede LBK, voor de periode 2002-2006, gold 
dit voor 54% van de gemeenten. Door 23% van de gemeenten wordt aangegeven 
dat ze aan het eerste LBK in aanzienlijke mate doelen hebben toegevoegd. Dit 
percentage is voor het tweede LBK gestegen tot 38%, hetgeen een significante 
verhoging is.  
 
We zien dat decentralisatie in veel gemeenten leidt tot maatwerk. Dit komt tot ui-
ting in een betere afstemming van het beleid, op elk van de vier onderzochte 
terreinen, met het onderwijskundig beleid van de scholen. Aanpassing van lande-
lijke kaders aan de lokale situatie zien we bij het onderwijsachterstandenbeleid in 
de vorm van een toename van het aantal gemeenten dat er voor kiest om eigen 
doelen toe te voegen. Bij onderwijshuisvesting is deze aanpassing veel minder 
vaak het geval. 
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5.4.2 Samenhang gemeentegrootte met lokale condities en effecten 
Gemeentegrootte en lokale condities  
In tabel 6 is te zien dat er een positief verband bestaat tussen gemeentegrootte en 
de mate waarin er sprake is van niet-loyaal gedrag en behoefte aan sancties om de 
gewenste beleidsuitvoering te kunnen afdwingen. Grote gemeenten geven aan 
meer ervaring te hebben met onderdelen van het lokale onderwijsbeleid dan klei-
nere gemeenten. Dit is niet verrassend omdat het juist de grotere gemeenten 
waren die voor de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid al rijks-
middelen ontvingen voor de bestrijding van achterstanden. In hun rol als 
schoolbestuur ontvingen veel van deze gemeenten eveneens al middelen voor het 
zogenoemde “onderwijs in eigen taal en cultuur” die de voorloper vormde van het 
onderwijs in allochtone talen.  
 
Tabel 6: Correlaties tussen lokale condities in de onderzochte gemeenten en gemeentegrootte 
(n=114) 
 

  

 
 
 
Prioriteit 
voor on-
derwijs 

Omstre-
denheid 
verdeling 
middelen 
(positieve 
hercod.) 

Tevreden- 
heid over 
inzet ge-
meente-
lijke  mid-
delen  

 
kwaliteit 
relatie ge-
meente met 
besturen en 
directeuren 

Niet loyaal 
gedrag en 
sanctie-
behoefte 

Gemeente-
lijke erva-
ring met 
beleids-
terreinen 

Gemeente-
grootte  
(bron VNG 
2002) 

 
-,004 

 
,005 

 
,092 

 
-,056 

 
,309(**) 

 
,269(**) 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
Gemeentegrootte en effecten 
Het blijkt dat directeuren in grotere gemeenten in mindere mate worden betrok-
ken bij de totstandkoming van het lokale onderwijsbeleid dan in kleinere 
gemeenten. In grotere gemeenten is tevens sprake van een meer corporatistische 
beleidsvorming. Het lokale beleid komt daar steeds meer tot stand door overleg 
tussen ambtenaren en schoolbesturen, terwijl directeuren hier minder bij worden 
betrokken. De lokale participatie is in grote gemeenten echter groter dan in klei-
nere gemeenten, zie tabel 7. 
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Tabel 7: Correlaties tussen effecten  in de onderzochte gemeenten en gemeentegrootte (n=114) 
  

  
Inspraak  
directeuren 

Lokale  
participatie 

Corpora-
tisme 

Slagvaardigheid 
en efficiëntie 

Integrale be-
leidsvoering 

Gemeente grootte  
(bron VNG 2002) 

 
-,243(**) 

 
,171(*) 

 
,258(**) 

 
,074 

 
,135 

*   Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed)    
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
 
Uit een aanvullende Variantie-analyse3

 voor de verschillende categorieën gemeente-

grootte en de plot van de gemiddelde scores die daarbij hoort (zie Figuur 2) is dui-
delijk zichtbaar dat er bij de mate van inspraak van directeuren sprake is van een 
optimum in de categorie gemeenten met 20.00-100.000 inwoners, gevolgd door een 
bijzonder scherpe daling bij de categorie grootste gemeenten. Tegelijkertijd zien 
we dat de mate van corporatisme sterk toeneemt met de grootte van de gemeente. 
We veronderstellen dat inspraak voor kleinere gemeenten nog redelijk goed te or-
ganiseren is, maar dat dit voor grotere gemeenten steeds moeilijker wordt en dat 
overleg door de gemeente derhalve met name plaats vindt met de schoolbesturen.  
 
Figuur 2. Plots van de gemiddelde score van 5 categorieën gemeentegrootte op de schalen cor-
poratisme en inspraak directeuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Bij Variantie-analyses is de veronderstelling dat de varianties in de groepen gelijk zijn. Hier-
voor kan getest worden; vaak wordt echter als vuistregel gehanteerd dat aan de voorwaarden 
voldaan is als de verhouding van de grootste en de kleinste standaardeviatie kleiner is dan 2 
(Huizingh, 2002, p.287). Hiervan is sprake bij de berekeningen die ten grondslag liggen aan de 
plots in figuur 2. 
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Dat de besluitvorming rondom het lokale onderwijsbeleid zich in grotere gemeen-
ten afspeelt met geringe betrokkenheid van directeuren is waarschijnlijk een 
belangrijke verklaring voor de constatering dat deze gemeenten aangeven meer te 
worden geconfronteerd met niet-loyaal gedrag van uitvoerders en een grotere be-
hoefte hebben aan sancties dan wel nieuwe bevoegdheden om gewenst gedrag af 
te kunnen dwingen.  
 
In grote gemeenten zien we sinds de decentralisaties een grotere mate van lokale 
participatie bij het gemeentelijke onderwijsbeleid dan in kleinere gemeenten. Er is 
sprake van meer aandacht in de pers en/of meer betrokkenheid van ouders en/of 
andere burgers. We stellen vast dat de decentralisaties er toe hebben geleid dat het 
onderwijsbeleid op deze terreinen dichter bij de lokale bevolking is gebracht en 
dat men meer dan in het verleden zelf invloed uit kan oefenen op de besluitvor-
ming dan wel dit proces van nabij kan volgen. Het verschil daarbij tussen grote en 
kleine gemeenten kan verklaard worden door de grotere hoeveelheid middelen en 
de grotere hoeveelheid belanghebbenden.  
 
5.4.3 Samenhang lokale condities en (neven)effecten 
Omdat we willen weten welke lokale condities de verschillen in mate van effect-
bereiking tussen gemeenten verklaren zijn Regressie-analyses uitgevoerd. Daarbij 
is een aantal voorwaarden van belang. Allereerst moeten de in de analyse opge-
nomen variabelen normaal verdeeld zijn. Ten tweede moet er constante variantie 
zijn van de afhankelijke variabele voor elke onafhankelijke variabele en ten derde 
moet er sprake zijn van lineariteit van samenhang. Deze voorwaarden zijn gecon-
troleerd middels het uitvoeren van Residu-analyses. Bij Regressie-analyse kan 
tussen de onafhankelijke variabelen multicollineariteit optreden. Dit betreft een 
sterke onderlinge samenhang tussen de onafhankelijke variabelen. Hiervoor is ge-
controleerd door de Variance Inflation Factor te berekenen. Bij de modelselectie 
is gebruik gemaakt van de in SPSS zogenoemde stepwise-procedure. In elke Re-
gressieberekening zijn de in Tabel 1 genoemde lokale condities opgenomen 
alsmede gemeentegrootte en het totaal aantal middelen dat gemeenten ontvingen 
voor onderwijsachterstandenbeleid en onderwijs in allochtone talen. 
 
Tabel 8 bevat een samenvattend overzicht van de Regressieberekeningen waarbij 
voor het percentage verklaarde variantie is gekeken naar de zogenoemde adjusted 
R², omdat deze corrigeert voor het aantal variabelen dat wordt ingebracht. 
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Inspraak directeuren 
De mate waarin directeuren worden betrokken bij de totstandkoming van het lo-
kale beleid wordt voor 15% verklaard door 3 condities. Ze worden meer 
betrokken in gemeenten waarin geen sprake is van omstredenheid van middelen. 
Het betrekken vindt bovendien meer plaats in kleine gemeenten en in gemeenten 
waarin besturen meer tevreden zijn over de inzet van eigen middelen door de ge-
meente. De bevindingen uit deze analyse moeten met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd, omdat uit de residu-analyses naar voren komt dat de door het 
model voorspelde scores hoger zijn dan de feitelijke scores. Er is in de voorspelde 
scores een "plafondeffect" zichtbaar doordat de hoogte van de feitelijke scores 
begrensd is door het aantal items in de afhankelijke schaal. Dit zou kunnen dui-
den op een sociale wenselijkheidstendentie. 
 
Lokale participatie 
De mate van lokale participatie wordt in belangrijke mate verklaard door de prio-
riteit die de gemeente hecht aan het lokale onderwijsbeleid. Bovendien is de mate 
van participatie hoger als de kwaliteit van de relaties tussen de gemeente en be-
sturen en directies verbeterd is na de decentralisaties en als de gemeenten meer 
middelen voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen.  
 
Corporatisme 
De mate van corporatisme wordt voor 18% verklaard door vier condities. Ge-
meentegrootte verklaart het meest. Als tweede komt naar voren de kwaliteit van 
de relaties tussen de gemeente en de lokale besturen en directeuren. Als derde de 
hoeveelheid ontvangen middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Als vierde 
de mate waarin besturen tevreden zijn over de inzet van eigen middelen door de 
gemeente. De omvang van gemeenten speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in 
het uberhaupt goed kunnen organiseren van de inspraak van directeuren. Vanuit 
gemeentelijk perspectief liggen contacten en overleg met de schoolbesturen dan 
meer voor de hand. Een grote hoeveelheid ontvangen middelen voor onderwijs-
achterstandenbeleid maakt overleg met de schoolbesturen over de inzet en 
verdeling hiervan meer noodzakelijk en belangrijker. Een grote mate van tevre-
denheid over de inzet van eigen middelen door de gemeente maakt het overleg 
mogelijk gemakkelijker waardoor de mate van (voor)overleg met de besturen en 
het overleg met de directeuren hoger is. 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 152

Slagvaardigheid en efficiëntie 
Uit de regressieberekeningen komt naar voren dat de mate van slagvaardigheid en 
efficiëntie voor 19% verklaard kan worden. We constateren dat gemeenten die 
aangeven meer slagvaardig en efficiënt te handelen, voor de decentralisaties meer 
ervaring hadden met de beleidsprogramma's, dat het lokale onderwijsbeleid een 
hogere prioriteit heeft binnen de gemeente en dat er minder sprake is van omstre-
denheid over de verdeling van middelen.  
 
Integrale beleidsvoering 
De mate waarin er bij gemeenten sprake is van integrale beleidsvoering wordt 
voor 13 % verklaard door twee condities. Als eerste is bepalend de mate waarin 
de kwaliteit van de onderlinge relaties tussen de gemeente en de schoolbesturen 
na de decentralisaties is verbeterd. Het hebben van goede onderlinge contacten 
vergemakkelijkt waarschijnlijk het maken van afspraken die integrale beleidsvoe-
ring mogelijk maken. Als tweede is bepalend de mate van ervaring die de 
gemeente voor de decentralisatie reeds had.  
 
Tabel 8: Overzicht van regressieberekeningen met bestuurlijke effecten als te verklaren varia-
belen en lokale condities als onafhankelijke variabelen. 
 

Slagvaardigheid en efficientie  
Adjusted R²             :  .185       
Verklaarde variantie:  19%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Gemeentelijke ervaring met beleidsterreinen .32 .11 .25 2.83 .01 
Prioriteit voor onderwijs .39 .15 .23 2.62 .01 
Omstredenheid verdeling middelen  
(positieve hercodering) 

.38 .15 .22 2.54 .01 

 

Integrale beleidsvoering 
Adjusted R²             :  .131       
Verklaarde variantie:  13%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Kwaliteit relatie gemeente met  
besturen en directeuren 

.59 .17 .30 3.45 .00 

Gemeentelijke ervaring met beleidsterreinen .26 .10 .24 2.74 .01 
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Inspraak directeuren  

Adjusted R²             :  .154       
Verklaarde variantie:  15%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Omstredenheid verdeling middelen 
(positieve hercodering) 

.35 .14 .22 2,40 .02 

Gemeentegrootte -1,67E-05 .00 -.26 -3,04 .00 
Tevredenheid over inzet gemeentelijke middelen .31 .13 .22 2,41 .02 
 

Lokale participatie 

Adjusted R²             :  .221       
Verklaarde variantie:  22%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Prioriteit voor onderwijs .36 .10 .32 3.75 .00 
Kwaliteit relatie gemeente met 
 besturen en directeuren 

.38 .13 .25 3.00 .00 

Totaal middelen goa en oalt 5,20E-08 .00 .20 2.36 .02 
 

Corporatisme 

Adjusted R²             :  .184       
Verklaarde variantie:  18%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Gemeentegrootte 2,15E-05 .00 .75 3,70 .01 
Kwaliteit relatie gemeente met  
besturen en directeuren 

.22 .08 .23 2.69 .01 

Totaal middelen goa en oalt -9,15E-08 ,00 -,55 -2,71 .01 
Tevredenheid over inzet  
gemeentelijke middelen 

.13 .06 .21 2.41 .02 

 
Maatwerk 
Maatwerk is voor elk beleidsterrein geoperationaliseerd als de mate waarin het 
lokale beleid op dat terrein sinds de decentralisaties meer is afgestemd op de 
(onderwijskundige) ontwikkelingen in de scholen. Omdat het niet mogelijk was 
om een schaal te construeren voor dit beoogde effect, is genoemde 
operationalisering van maatwerk voor elk terrein opgenomen als afhankelijke 
variabele in een Regressie-analyse zie tabel 9. 
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In de regressieberekeningen zijn voor elk terrein ook twee items opgenomen die 
niet eerder in schalen verwerkt konden worden. Het betreft: 
- Hoeveel ruimte laat, naar uw mening, het rijk de gemeente voor het voeren 

van een eigen beleid? 
- Kunt u aangeven hoe de inzet van eigen of extra gemeentelijke middelen (zo-

wel financiën als personeel) zich sinds de decentralisatie heeft ontwikkeld? 
 
We zien dat voor huisvesting en onderwijsachterstandenbeleid respectievelijk 20 
en 12 procent van de variantie wordt verklaard. Uit beide berekeningen komt naar 
voren dat er meer sprake is van beleidsmatige afstemming op de ontwikkelingen 
van de scholen als er meer beleidsvrijheid wordt ervaren. Dit kan verklaard 
worden als we er vanuit gaan dat voor zowel maatwerk als voor het ervaren van 
beleidsvrijheid creativiteit en (mee)denken vereist is. 
 
Bij onderwijshuisvesting is de kwaliteit van de relaties tussen de gemeente en 
schoolbesturen de belangrijkste verklarende conditie. Een verklaring hiervoor kan 
zijn dat bij onderwijshuisvesting 
discrepanties kunnen bestaan tussen enerwijds de wensen van schoolbesturen en 
directeuren en anderzijds de mogelijkheden van gemeenten. Wanneer de onder-
linge relaties slecht zijn, zal mogelijk vaker worden teruggevallen op de 
huisvestingsverordening en is "maatwerk" veel minder mogelijk, terwijl in goed 
overleg waarschijnlijk veel meer mogelijk is. Bij het onderwijsachterstandenbe-
leid is er meer sprake van maatwerk in gemeenten die aangeven dat ze meer eigen 
of extra gemeentelijke middelen in zijn gaan zetten voor dit beleid. 
 
Op de beleidsterreinen schoolbegeleiding en onderwijs in allochtone talen valt de 
variantie voor respectievelijk 8 en 10 procent te verklaren uit de prioriteit die de 
gemeente geeft aan het lokale onderwijsbeleid. In gemeenten met een hogere pri-
oriteit is er derhalve meer sprake van afstemming van het beleid met betrekking 
tot schoolbegeleiding en onderwijs in allochtone talen op de (onderwijskundige) 
ontwikkelingen van de scholen. Dit sluit aan bij het beeld dat uit andere onder-
zoeken naar voren komt. Schoolbegeleiding en het onderwijs in allochtone levende 
talen blijken programma's te zijn die tamelijk beleidsarm zijn uitgewerkt door 
gemeenten (Algemene Rekenkamer, 2001; Research voor Beleid, 2000; SCP, 
2001). Kennelijk zijn het alleen de gemeenten die hier een hoge prioriteit aan toe-
kennen die in staat zijn afstemming met overige ontwikkelingen te realiseren. 
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Tabel 9: Overzicht van regressieberekeningen met het bestuurlijke effect maatwerk voor vier 
afzonderlijke beleidsprogramma's als te verklaren variabele en lokale condities als onafhanke-
lijke variabelen. 
 

Maatwerk huisvesting 
Adjusted R²             :  .197       
Verklaarde variantie:  20%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Kwaliteit relatie gemeente met  
besturen en directeuren 

.18 .04 .36 4.34 .00 

Hoeveel ruimte laat het Rijk de gemeente 
 voor het voeren van een eigen 
(onderwijshuisvestings)beleid 

.30 .09 .27 3.24 .00 

 

Maatwerk onderwijsachterstandenbeleid 

Adjusted R²             :  .117       
Verklaarde variantie:  12%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Hoeveel ruimte laat het Rijk de gemeente 
voor het voeren van een eigen  
(onderwijsachterstanden)beleid 

.30 .10 .27 3.01 .00 

Hoe heeft de ontwikkeling van eigen 
of extra gemeentelijke middelen zich 
sinds de decentralisatie ontwikkeld? 

.37 .13 .25 2.82 .01 

 

Maatwerk schoolbegeleiding 
Adjusted R²             :  .083       
Verklaarde variantie:  8%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Prioriteit voor onderwijs .11 .03 .30 3.35 .00 
 

Maatwerk onderwijs allochtone talen 

Adjusted R²             :  .104       
Verklaarde variantie:  10%  
Onafhankelijke variabelen B SE B Bèta T Sig T 
Prioriteit voor onderwijs .13 .03 .33 3.76 .00 
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5.5 Conclusie en discussie 
 
In dit artikel zijn we met name ingegaan op twee van de drie vragen die we ons 
stelden in het onderzoek naar onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid. De eerste 
onderzoeksvraag betrof in hoeverre de met decentralisatie beoogde effecten op 
lokaal niveau optreden. De tweede betrof welke lokale condities hierop van in-
vloed zijn. Alvorens nader in te gaan op onze conclusies merken we op dat deze 
beschouwd moeten worden met inachtneming van het gegeven dat onze respon-
denten bestonden uit hoofden van afdelingen onderwijs van gemeenten. Het zou 
kunnen zijn dat het beeld dat schoolbesturen en/of directeuren hebben van de lo-
kale situatie afwijkt van het beeld dat gemeente-ambtenaren hebben. Dit zou een 
interessante vraagstelling kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in meer of mindere mate in staat zijn om 
de verschillende beoogde effecten te bewerkstelligen. Het blijkt dat de met 
decentralisatie beoogde effecten zich het meest voordoen in gemeenten die een 
hoge prioriteit hechten aan het lokale onderwijsbeleid. De kwaliteit van de 
onderlinge relaties tussen gemeenten enerzijds en schoolbesturen en directeuren 
anderzijds blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor het tot stand brengen van 
deze effecten. De mate van ervaring die de gemeenten reeds hadden met de vier 
beleidsterreinen voordat de decentralisatiemaatregelen van kracht werden blijkt 
hiervoor ook bevorderend te zijn. De mate waarin er sprake is van draagvlak bij 
de besturen en directeuren, tot uiting komend in de mate waarin de verdeling van 
middelen niet-omstreden is, hangt eveneens positief samen met het optreden van 
de gewenste effecten. 
 
Gemeentegrootte blijkt een belangrijke rol te spelen in de wijze waarop en de 
mate waarin overleg plaatsvindt over het lokale beleid met de betrokken besturen 
en directies van scholen. Hoe groter de gemeente des te meer het lokale 
onderwijsbeleid tot stand komt door overleg tussen ambtenaren en 
schoolbesturen. Schooldirecteuren daarentegen worden hierbij in grotere 
gemeenten juist in mindere mate betrokken. We stelden dat het onderwijsbeleid in 
met name grote gemeenten op een "corporatistische" wijze tot stand komt en dat 
dit een neveneffect is van de decentralisaties. Grotere gemeenten ervaren vaker 
niet-loyaal gedrag door besturen en directeuren en hebben een grotere behoefte 
aan sancties om de gewenste beleidsuitvoering te kunnen afdwingen.  
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De mate waarin maatwerk plaatsvindt blijkt voor het onderwijshuisvestings en -
achterstandenbeleid afhankelijk te zijn van de mate waarin gemeenten 
beleidsruimte ervaren op deze terreinen. Voor de terreinen schoolbegeleiding en 
onderwijs in allochtone talen blijkt de prioriteit voor het lokale onderwijsbeleid 
een verklaring te zijn voor de mate waarin op deze terreinen sprake is van 
maatwerk. 
 
De hoeveelheid voor het lokale onderwijsbeleid beschikbare middelen, ontvangen 
van het rijk, leidt tot meer overleg met de schoolbesturen en tot meer lokale 
participatie. In gemeenten waarin de schoolbesturen meer tevreden zijn over de 
inzet van extra gemeentelijke middelen, vindt meer overleg met de besturen en 
scholen plaats. Meer middelen leidt derhalve tot meer overleg en betrokkenheid.  
 
De etnische samenstelling van de gemeente, de samenstelling van de 
gemeenteraad, de aanwezigheid van andere onderwijsvormen in de gemeente en 
de verhouding openbaar – bijzonder onderwijs blijken niet bij te dragen aan de 
hoeveelheid verklaarde variantie van de effectvariabelen. 
 
Wat betekenen deze bevindingen nu voor de bestuurlijke effectiviteit van het 
decentralisatiebeleid? Gezien de belangrijke rol die ervaring speelt kunnen we 
stellen dat het realiseren van de gewenste effecten tijd kost. De huidige voor-
nemens van de Minister van onderwijs om verschillende verantwoordelijkheden 
en middelen door te decentraliseren naar de schoolbesturen komen dan ook in een 
dusdanig vroeg stadium dat gemeenten nog niet in voldoende mate hebben 
kunnen bewijzen dat zij de gewenste effecten in samenspraak met de lokale 
partijen kunnen bewerkstelligen. We constateerden dat prioriteitstelling door 
gemeenten een belangrijke variabele blijkt te zijn. Om gemeenten en het 
onderwijsveld extra te prikkelen zou het rijk hierop bewust kunnen sturen door 
middel van het extra inzetten van beleidsinstrumenten als informatievoorziening 
aan en informatie-uitwisseling tussen gemeenten. 
 
De effectiviteit van het lokale onderwijsbeleid blijkt in belangrijke mate 
afhankelijk te zijn van de kwaliteit van de onderlinge relaties tussen gemeenten en 
schoolbesturen en directeuren. Investeren in deze relatie kan dus lonen. De 
grootte van gemeenten blijkt van invloed op de mate waarin directeuren 
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betrokken worden bij de totstandkoming van het lokale beleid. Dit geldt eveneens 
voor de mate waarin gemeenten niet-loyaal gedrag ervaren en behoefte hebben 
aan sancties om de gewenste beleidsuitvoering te kunnen afdwingen. Het kan 
voor grotere gemeenten derhalve mogelijk extra rendement opleveren als zij 
zouden investeren in het overleg met en de informatievoorziening richting de 
directeuren van scholen. Uiteraard hebben ook schoolbesturen daarin een rol. Zij 
zouden voor- en na overleg met de gemeenten over het lokale beleid moeten 
zorgdragen voor een goede terugkoppeling naar de eigen achterban. De 
bestuurlijke effectiviteit van het lokale beleid kan eveneens mogelijk toenemen 
wanneer gemeenten met de schoolbesturen en directeuren afspraken maken over 
een heldere en navolgbare overleg- en besluitvormingsstructuur.  
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6 Member check en conclusies
 
 
 
 
6.1 Member check 
 
6.1.1 Inleiding 
De resultaten uit het survey onder de 114 gemeenten, die een substantiëel bedrag 
ontvangen voor alle vier van de door ons onderzochte beleidsterreinen, zijn be-
schreven in hoofdstuk 5. De resultaten zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd 
binnen de kaders van het gehanteerde onderzoeksmodel. Om de interne validiteit 
van het onderzoek te vergroten is een zogenoemde member-check uitgevoerd 
(Hutjes en Van Buuren, 1992; Swanborn, 1996). Alvorens de resultaten te be-
schrijven gaan we hieronder eerst in op deze procedure. 
 
Bij interne validiteit draait het om de juistheid van de interpretatie van de veron-
derstelde samenhang tussen variabelen. Swanborn (1991) spreekt over de mate 
waarin we erin slagen over oorzaken van verschijnselen goede conclusies te trek-
ken. Om deze juistheid te vergroten wordt er met name vanuit de kwalitatieve 
onderzoeksdiscipline gebruik gemaakt van member-checks (Hutjes en Van 
Buuren, 1992). Daaronder verstaan we "het voorleggen van gegevens en interpre-
taties aan betrokkenen in het veld om vast te stellen of de reconstructie van de 
werkelijkheid, zoals die de onderzoeker voor ogen staat, voor hen herkenbaar is" 
(Hutjes en Van Buuren, 1992, p.112).  
 
De procedure kan een waardevolle bijdrage leveren om tot waarheidsgetrouwe re-
sultaten te komen. Er zijn verschillende manieren en momenten om een member 
check uit te voeren. Het kan formeel en informeel, tijdens het onderzoek of erna 
en individueel of in groepsverband.  
 
Ook Swanborn (1996) bespreekt in zijn studie "A common base for quality con-
trol criteria in quantitative and qualitative research" de member check als 
procedure om de kwaliteit van de onderzoeksresultaten te verhogen. Na een ver-
gelijking tussen methodologische procedures en criteria die in kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek veelal gebruikt worden om de kwaliteit van de onderzoeks-
resultaten te verhogen, stelt hij vast dat in beide wetenschappelijke tradities aan 
het hanteren van dergelijke procedures en criteria eenzelfde set van zogenoemde 
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regulerende ideeën ten grondslag ligt. Een regulerend idee is "… a very general 
idea that governs and directs scientific research" (Swanborn, 1996, p19).  
 
Een belangrijk overeenkomstig regulerend idee tussen beide onderzoekstradities 
is het streven naar intersubjectieve overeenstemming, waaronder Swanborn ver-
staat het streven naar waarheid, controleerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit. 
Om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen hanteren onderzoekers in beide 
tradities verschillende procedures die onder te verdelen zijn in vijf categoriën:  
- Objectivering;  
- Standaardisering; 
- Uitvoering van herhaalde metingen; 
- Verbale en non-verbale explicitering van procedures en producten; 
- Bevraging van respondenten of men het eens is met beschrijvingen, interpre-

taties en conclusies, de zogenoemde member checks. 
 
Zowel Hutjes en Van Buuren (1992) als Swanborn (1996) benoemen als valkuil 
dat respondenten aan wie beschrijvingen, interpretaties en conclusies worden 
voorgelegd, belang kunnen hebben bij de uitkomst van de onderzoeksresultaten. 
In het meest negatieve geval zou de member check door respondenten misbruikt 
kunnen worden om de onderzoeksresultaten vanuit het eigen belang te beoorde-
len. Swanborn (1996, p.26) stelt echter dat dit geen argument mag zijn om de 
prodecure niet uit te voeren: 
 
"These critical remarks do not imply, of course, that asking respondents about the 
researcher's ideas and conclusions has no sense. On the contrary, member checks 
should be tried more often than the case is now". 
 
Hutjes en Van Buuren (1996) stellen als voorwaarde voor het zorgvuldig gebruik 
van een member check: "…. dat de onderzoeker de informatie die hij door deze 
member checks krijgt, inbouwt in het conceptuele model dat hij met betrekking 
tot het onderzochte geval hanteert" (p.57) 
 
Wij hebben een member check uitgevoerd onder de hoofden van afdelingen on-
derwijs van gemeenten. Aan hen zijn de opvallendste bevindingen uit ons survey 
onder 114 gemeenten voorgelegd (zie hoofdstuk 5). De belangrijkste vraag was 
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telkens of men het door ons geschetste beeld herkende en/of waar de eigen situa-
tie daarvan afwijkt. Tevens is gevraagd of men verklaringen kon geven voor 
enkele van de door ons gevonden verbanden en voor eventuele afwijkingen van 
het door ons geschetste beeld. Door het voorleggen van deze vragen trachten we 
eventuele niet voorziene verklarende mechanismen of condities op te sporen, 
waarmee we de interne validiteit van onze onderzoeksresultaten zouden kunnen 
versterken. 
 
Bij de analyse van de resultaten uit de member check gaan we daarom na of de 
gemeenten: 
- de door ons beschreven waarden op de verschillende variabelen herkennen; 
- nieuwe en of andere variabelen benoemen die een rol spelen in het proces van 

lokale beleidsvorming; 
- de door ons beschreven verbanden tussen variabelen herkennen (inclusief de 

zwaarte ervan) of andere relaties tussen variabelen zien. 
 
Op grond van onze bevindingen uit de member check zullen we in paragraaf 5 en-
kele nuances aanbrengen ten aanzien van de conclusies uit het survey. 
 
6.1.2  Responsgroep en werkwijze 
De opvallendste resultaten van het survey zijn via e-mail toegezonden aan in to-
taal 170 hoofden van afdelingen onderwijs die eerder al een vragenlijst hadden 
ingevuld (of hadden laten invullen) ten behoeve van het survey onder 264 ge-
meenten (zie hoofdstuk 4). Van deze personen hadden we bij de door hen 
teruggezonden vragenlijst tevens een bruikbaar e-mailadres ontvangen. In totaal is 
van 58 gemeenten een bruikbare reactie ontvangen. In tabel 1 zijn deze gemeen-
ten geordend naar grootte. In absolute aantallen zijn de kleine (0-20.000) en 
middelgrote (20-50.000) gemeenten oververtegenwoordigd in de member check. 
Relatief gezien echter geldt dit juist voor de grote gemeenten (50.000 en groter). 
 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 162

Tabel 1: Overzicht aantal gemeenten in het jaar 2002, responsgemeenten op het survey en res-
ponsgemeenten op het valideringsonderzoek, geordend naar gemeentegrootte. 
 
Gemeentegrootte Totaal aantal gemeenten Aantal respons survey Aantal respons member check 
  0-10.000 88 36 7 
10-20.000 172 98 20 
20-50.000 174 92 20 
50-100.000 37 25 7 
> 100.000 25 13 4 
 496 264 58 
 
In de vragenlijst is bij elk afzonderlijk resultaat, na een korte schets daarvan, een 
aantal open vragen voorgelegd. De antwoorden op deze vragen zijn allereerst geco-
deerd en daarna verwerkt in datamatrices. Vervolgens zijn de gemeenten geordend 
naar gemeentegrootte en het wel of niet planplichtig zijn met betrekking tot het on-
derwijsachterstandenbeleid, waarna analyse van het geheel heeft plaatsgevonden.  
 
Bij elk door ons gevonden resultaat zullen we hierna allereerst een beschrijving 
geven van de verwachtingen die we hadden voor de aanvang van het onderzoek. 
Een aantal van deze verwachtingen zijn reeds benoemd in onze ex-ante evaluatie 
(De Groot, 1999). Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het resultaat 
uit het survey en de vragen daarover zoals die zijn voorgelegd aan de responden-
ten. Ter illustratie zijn telkens (onbewerkte) citaten uit de reacties van de 
gemeenten opgenomen. Tenslotte vergelijken we het resultaat uit het survey met 
de bevindingen hierover uit de member check. 
 
 
6.2 Beoogde effecten 
 
6.2.1 Maatwerk 
De beleidstheorie veronderstelt een positief verband tussen decentralisatie en 
maatwerk (Fleurke et al., 1997). We kunnen daarbij vanuit twee perspectieven 
kijken naar maatwerk. Vanuit een landelijk perspectief bezien is de verwachting 
dat het geheel aan gemeenten een meer pluriform aanbod op de verschillende be-
leidsterreinen zal laten zien dan het veelal uniforme aanbod dat het rijk kan 
bieden. We verwachtten met andere woorden dat gemeenten beter in staat zullen 
zijn om lokale regelgeving en afspraken vast te stellen die aansluiten bij de speci-
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fieke gemeentelijke situatie dan dat het rijk dit kan. Centrale regelgeving kan de 
mogelijkheden voor maatwerk beperken. In het kader van ons onderzoek moet 
daarbij met name gedacht worden aan de respectievelijke randvoorwaarden en 
beperkingen die opgelegd worden door de Landelijke Beleidskaders Onderwijs-
achterstandenbeleid (1998-2002 en 2002-2006) en de regelgeving met betrekking 
tot de vormgeving van het onderwijs in allochtone talen. Hoewel de modelveror-
dening onderwijshuisvesting van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is 
opgesteld als een handreiking, is deze kort na de decentralisaties vaak gehanteerd 
als zijnde wetgeving (De Groot, 1999). Vanuit landelijk perspectief bezien is er 
derhalve sprake van maatwerk op een beleidsterrein als gemeenten naast landelijk 
gestelde doelen (bij het onderwijsachterstandenbeleid) ook eigen lokale doelen 
toevoegen of wanneer de model-huisvestingsverordening niet onverkort wordt 
overgenomen, maar wordt aangepast aan de eigen situatie en wensen. 
 
Vanuit lokaal perspectief bezien verwachtten we dat gemeenten, meer dan het 
rijk, in staat zijn om voorzieningen te treffen die aansluiten bij de wensen van in-
dividuele schoolbesturen of scholen. Schoolbesturen en scholen zijn binnen de 
kaders van de Wet Primair Onderwijs vrij om invulling te geven aan het onder-
wijskundig beleid. Dit beleid vormt veelal de basis voor het personeels-, finan-
ciëel en materiëel beleid van besturen en scholen. We verwachtten dat gemeenten 
met betrekking tot de inzet van middelen beter dan het rijk in staat zijn om deze 
zodanig gericht in te zetten dat ze aansluiten bij de behoeften van besturen en 
scholen. Maatwerk kan derhalve slechts tot stand komen wanneer gemeenten en 
lokale betrokkenen met elkaar overleg plegen over wensen en behoeften. 
 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Maatwerk 
De decentralisaties hebben in veel gemeenten geleid tot meer maatwerk. Ener-
zijds komt dit tot uiting in een betere afstemming van het beleid, op elk van de 
vier onderzochte terreinen, met het onderwijskundig beleid van de scholen. Ander-
zijds zien we dat de landelijke kaders, zoals bij het onderwijsachterstandenbeleid, 
steeds meer worden aangepast aan de lokale situatie (in de vorm van een toename 
van het aantal gemeenten dat er voor kiest om eigen doelen toe te voegen).  
Bij onderwijshuisvesting komt deze aanpassing aan de lokale situatie veel minder 
vaak voor (in de vorm van aanpassingen aan de modelverordening van de VNG). 
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Aan de respondenten zijn bij elk van de vier beoogde effecten de volgende vragen 
voorgelegd: 
1. Passen deze resultaten ook bij de situatie in uw gemeente, zo nee, hoe is het 

beeld in uw gemeente? 
2. Als het beeld anders is: kunt u aangeven hoe dit komt (welke omstandigheden 

of processen leiden tot een ander beeld)? 
3. Kunt u één of enkele treffende voorbeelden geven die illustreren dat in uw 

gemeente één of meer van bovengenoemde doelstellingen behaald zijn? 
 
Het merendeel van de gemeenten herkent zich in het geschetste beeld. Er is spra-
ke van één programma-specifieke nuancering. Veel gemeenten geven namelijk 
aan dat het beeld niet klopt met betrekking tot onderwijshuisvesting. Er is volgens 
hen juist op dit beleidsterrein sprake van maatwerk. Sommige gemeenten, waar-
van relatief veel in de categorie tot 50.000 inwoners, noemen daarbij de 
zogenoemde Integrale HuisvestingsPlannen (IHP) die zij hebben opgesteld in 
plaats van het overnemen van de (model)verordening onderwijshuisvesting. In 
een dergelijk huisvestingsplan zijn met de lokale schoolbesturen meerjarenafspra-
ken gemaakt over de te realiseren huisvestingsvoorzieningen (zie hiervoor ook 
2.3 slagvaardigheid en efficiëntie).  
 
Andere gemeenten benoemen als vorm van maatwerk het niet of ruimer hanteren van 
normen dan die in de modelverordening onderwijshuisvesting zijn opgenomen of 
de concrete, soms complexe, lokale huisvestingsvoorzieningen die gerealiseerd zijn.  
 
We moeten ons beeld ten aanzien van maatwerk daarom enigszins bijstellen met 
betrekking tot het beleidsterrein onderwijshuisvesting.  
 
Bernheze (20-50.000) 
"Door het overboord gooien van de VNG-verordening én het opnemen van algemene budgetten 
in het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs ontstaan juist mogelijkheden voor maatwerk. Er 
zijn in onze gemeente algemene budgetten opgenomen voor onderwijskundige voorzieningen, 
duurzaam bouwen, klimaatverbetering in schoolgebouwen, verbetering brandveiligheid en ar-
bo-maatregelen. Bij de concrete projecten is het mogelijk om uit deze budgetten te putten zodat 
optimaal maatwerk geleverd kan worden. De schoolbesturen hebben hiermee ingestemd waar-
bij ze hun claim op "doorbetaling per school van onderwijskundige vernieuwingsgelden" 
hebben laten vervallen ".  
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Brunssum (20-50.000) 
"Als voorbeeld zou ik willen noemen het integraal huisvestingsplan van de gemeente, ……. en 
realisatie van voorzieningen die boven de norm (met goedvinden van andere besturen) worden 
gerealiseerd, zonder dat hier door een ander bestuur beroep op wordt gedaan" 
 

Langedijk (20-50.000) 
"Resultaten passen, behalve bij maatwerk. Bij ons is juist onderwijshuisvesting aangepast maat-
werk. …. .Géén strikte termijnhandhaving, aanvragen monden voort uit kwartaaloverleggen".  
 

Druten (10-20.000) 
"Maatwerk bij onderwijshuisvesting, uitbreiding niet altijd normatief" 
 

Aalten (10-20.000) 
"In een viertal buurtschappen krijgen in het kader van lokaal maatwerk de 4- a 5-klassige ba-
sisscholen een face-lift met nevenruimtes, speellokaal, inpandige peuterspeelzaal etc." 
 

 
6.2.2 Betrokkenheid bij besluitvorming  
De beleidstheorie veronderstelt dat er bij decentralisatie, meer dan onder een cen-
traal regiem, sprake is van een zorgvuldige afweging van belangen en prioriteiten 
van de lokale betrokkenen. In de rapportage van onze gevalsstudie (De Groot, 
2002) en van het survey (De Groot, 2005) spreken we in dit verband over het be-
oogde effect democratisering en toegankelijkheid. De veronderstelling bij 
decentralisatie is dat er op gemeentelijk niveau een meer democratische wijze van 
besluitvorming plaats kan vinden doordat de lokale betrokkenen beter gehoord 
kunnen worden en belanghebbenden meer invloed kunnen uitoefenen op de be-
sluitvorming die op hun situatie van toepassing is.  
 
Op het terrein van het lokale onderwijsbeleid is inspraak en invloed voor de 
schoolbesturen formeel gewaarborgd door het verplichte op overeenstemming ge-
richt overleg dat de gemeente met hen dient te voeren. We verwachtten derhalve 
dat de inspraak van besturen bij de besluitvorming sinds de decentralisaties is 
toegenomen. We verwachtten echter ook dat de machtsverhoudingen op lokaal 
niveau een negatieve invloed kunnen hebben op de werkelijke (effectieve) in-
spraak die één of meer van de schoolbesturen kan hebben (De Groot, 1999). Er 
zijn echter meer lokale betrokkenen, zoals schooldirecteuren, ouders en mogelijke 
specifieke belangengroepen. Ten aanzien van de betrokkenheid van deze groepen 
bij de besluitvorming verwachtten we een wisselend beeld aan te treffen. 
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Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Democratisering en toegankelijkheid 
Het merendeel van de gemeenten is na de decentralisaties positief over het be-
trekken van schoolbesturen en directeuren bij de voorbereiding en besluitvorming 
over het lokale onderwijsbeleid.  
De invloed van politieke partijen op de besluitvorming blijkt gering te zijn. De 
invloed van kleine besturen en van die met een kennisachterstand is eveneens ge-
ring. Ouders en lokale belangengroepen lijken slechts in geringe mate te zijn en te 
worden betrokken bij het lokale beleid. 
 
 
Het geschetste beeld wordt door vrijwel alle gemeenten herkend. Er worden niet 
of nauwelijks uitzonderingen en/of nuances benoemd. Enkele gemeenten geven 
aan dat de kleine besturen in hun situatie wel invloed hebben op het beleid.  
Enkele grote gemeenten (> 100.000) geven expliciet aan dat de inspraak van ou-
ders bij het lokale beleid via de schoolbesturen verloopt of moet verlopen (Zie 
hiervoor ook 3.3: gemeentegrootte) 
 
Ameland (0-10.000) 
"De betrokkenheid van de schoolbesturen en diecties is in onze situatie gelijkwaardig en goed 
te noemen". 
 
Haren (10-20.000) 
"We kunnen ons grotendeels vinden in de resultaten. Ook kleine besturen hebben nog wel in-
vloed op het beleid". 
 
Bernheze (20-50.000) 
"Binnen de gestelde kaders wordt het belang van alle schoolbesturen gewogen (dus niet alleen 
van de grote)" 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"Het betrekken van ouders bij beleid is primair een zaak van de schoolbesturen. In werkgroe-
pen en stuurgroepen met schoolbesturen is in onze gemeente de afspraak vastgelegd dat aan de 
inbreng van de schoolbesturen raadpleging van team en ouders vooraf dient te zijn gegaan. Het 
draagvlak is belangrijk en wordt standaard door het gemeentebestuur gepeild" 
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Leiden (>100.000) 
"Niet vreemd dat ouders niet betrokken worden bij lokaal onderwijs, deze betrokkenheid be-
hoort te lopen via de scholen (o.a. medezeggenschapsraden)". 
 
 
6.2.3 Slagvaardigheid en efficientie 
Één van de veronderstellingen bij decentralisatie is dat de slagvaardigheid van het 
bestuurlijk handelen wordt vergroot. De verwachting is dat de gemeenten meer 
dan het rijk in staat zijn om adequaat en snel te reageren op verandere behoeften 
van belanghebbenden of op voor de beleidsvoering relevante condities. We ver-
wachtten dat de slagvaardigheid van handelen door gemeenten kan worden 
ondermijnd in geval van beperkte financiële middelen (Fleurke et al., 1997). De 
beleidstheorie veronderstelt dat decentralisatie eveneens leidt tot een efficiëntere 
beleidsvoering, hetgeen we in het survey geoperationaliseerd hebben als (het 
werken aan) het verkorten en/of vereenvoudigen van procedures en het gebruik 
maken van financiële schaalvoordelen in de vorm van bijvoorbeeld het sluiten 
van collectieve contracten voor onderhoud, scholing en begeleiding.  
 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Slagvaardigheid en efficiëntie 
De meeste gemeenten geven aan dat er sinds de decentralisaties slagvaardiger kan 
worden gehandeld op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid en -
huisvesting dan onder het centrale regiem. Veel gemeenten geven aan te werken 
aan een vergroting van de efficiëntie in de beleidsuitvoering door te trachten pro-
cedures te verkorten en/of te vereenvoudigen. Van mogelijke financiële 
schaalvoordelen wordt echter nog weinig gebruik gemaakt (bijvoorbeeld sluiten 
van collectieve contracten voor onderhoud, scholing en begeleiding). 
 
 
Het geschetste beeld wordt door vrijwel alle gemeenten bevestigd. Waar de ene 
gemeente aangeeft dat er in een kleine gemeente moeilijk schaalvoordelen te rea-
liseren zijn, geven toch ook enkele kleine gemeenten aan dat ze gebruik maken 
van financiële schaalvoordelen door bijvoorbeeld collectieve inkoop van compu-
ters en materialen of door gebruik te maken van schaalvoordelen bij het realiseren 
van huisvestingsvoorzieningen. 
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Ook hier worden meerjarenafspraken in de vorm van een Integraal Huisvestings-
Plan of van een meerjarenonderhoudsplan als voorbeelden genoemd van situaties 
waarin slagvaardiger kan worden gewerkt, doordat besluitvorming over de nieuw 
te realiseren projecten en onderhoud reeds heeft plaatsgevonden (zie hiervoor ook 
2.1.: "maatwerk").  
 
Er zijn door gemeenten geen opmerkingen gemaakt over te beperkte financiële 
middelen die de slagvaardigheid van handelen zouden beperken. Het merendeel 
van de gemeenten geeft daarentegen wel aan door de actuele en aangekondigde 
bezuinigingen door de rijksoverheid een sombere toekomst voor het lokale beleid 
tegemoet te zien (zie hiervoor 3.1.2.: inzet eigen middelen). 
 
Bernheze (20-50.000)  
"Dankzij het uitgangspunt van consensus is het mogelijk gebleken om de "oude Zoetermeerse 
regelgeving" (vaak vastgelegd in modelverordening VNG) overboord te zetten. Door simpele 
afspraken vast te leggen kan veel slagvaardiger en efficiënter worden gewerkt" 
 
Hof van Twente (20-50.000) 
"Slagvaardiger: onderwijshuisvesting: onderhoudsrapporten opgesteld. In meerjarenbegroting 
opgenomen". 
 
Bergen (10-20.000) 
"Beeld past, m.u.v. de onderwijshuisvesting. Hiervoor is een op de lokale situatie afgestemd 
IHP en meerjarenplan opgesteld in samenspraak met het onderwijs". 
 
 
6.2.4 Integrale beleidsvoering 
Onder integrale beleidsvoering verstaan we de samenwerking tussen gemeenten, 
onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke instellingen binnen een bepaald 
beleidstraject, waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden tussen deze 
actoren en van afstemming met andere beleidstrajecten en werkzaamheden uit te 
voeren door diezelfde actoren (De Groot, 1999). De verwachting is dat door de 
zeggenschap over een beleidsterrein of over een aantal aan elkaar geliëerde be-
leidsterreinen (zoals bijvoorbeeld het geval is bij het onderwijsachterstanden-
beleid en onderwijs in allochtone talen en in mindere mate ook met schoolbege-
leiding en het onderwijshuisvestingbeleid) op één bestuursniveau te brengen (de 
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gemeente), de mogelijkheden voor integrale beleidsvoering toenemen. Aangezien 
het overheidsstreven naar decentralisatie en deregulering er ook toe heeft geleid 
dat schoolbesturen en andere maatschappelijke instellingen meer zeggenschap 
krijgen, verwachtten we dat de macht die deze partijen kunnen hebben, de inte-
gratie van beleid kan bemoeilijken (De Groot, 1999). We verwachtten daarom 
ook dat goede onderlinge verstandhoudingen een belangrijke voorwaarde zijn 
voor integraliteit. We verwachtten bovendien dat het gemeenten moeite zal kosten 
om met de veelal gedifferentieerde inrichting van de ambtelijke organisatie inte-
grale beleidsvoering tot stand te brengen (De Groot, 1999).  
 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Integrale beleidsvoering 
We zien dat een aantal aspecten van integrale beleidsvoering in 30-40% van de 
gemeenten reeds vorm krijgt (toename beleidsmatige samenhang tussen de terrei-
nen; bundeling van middelen). Met name het overleg tussen onderwijs en 
voorschoolse voorzieningen is flink toegenomen. Integrale beleidsvoering blijkt 
voor het merendeel van de gemeenten nog een moeilijke opgave. 
 
 
Het geschetste beeld wordt door vrijwel alle gemeenten bevestigd. We constate-
ren dat integrale beleidsvoering in veel gemeenten vorm krijgt door 
samenwerking tussen onderwijs, peuterspeelzalen en andere voorschoolse voor-
zieningen. Het beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt daarbij 
regelmatig genoemd. Er is op dit terrein sprake van een financiële impuls, speci-
fiek gericht op samenwerking tussen welzijnswerk en onderwijs. Scholen en 
peuterspeelzalen kunnen slechts in aanmerking komen voor middelen als er spra-
ke is van een intensieve samenwerking waarvoor enkele criteria zijn opgesteld. 
Deze impuls heeft de samenwerking in aanzienlijke mate bevorderd.  
Gemeenten noemen als voorbeeld vaak vormen van integraal beleid die samen-
hangen met het multifunctioneel gebruik van bestaande schoolgebouwen of de 
realisatie van nieuwe multifunctionele complexen. Twee (grote) gemeenten be-
noemen aanpassingen in de ambtelijke organisatie die nodig zijn om te komen tot 
integrale beleidsvoering.  
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Noordenveld (20-50.000) 
"Wij slagen er in toenemende mate in om goede afspraken te maken met schoolbesturen en 
voorschoolse voorzieningen. Wij delen de tendens die u signaleert op dit terrein" 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"De onderwijshuisvesting heeft in onze gemeente een essentiële rol bij de huisvesting van peu-
terspeelzalen, buitenschoolse sport, jeugdzorg en medische zorg" 
 
Heythuysen (10-20.000) 
"De integrale beleidsvoering komt op gang in het basisonderwijs: we denken aan het stichten 
van een brede school (onderwijs-bibliotheek-kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)". 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"Bij integrale beleidsvoering moet bedacht worden dat door uiteenlopende wetgeving en be-
langen er sprake is van een gecompliceerd proces waarin gefaseerd verbetering komt 
(samenvoeging afdelingen, samenstelling werkgroepen met externe organisaties)" 
 
Almere (>100.000) 
"Integrale aanpak, wij gaan over op programma's, er zijn geen afdelingen meer". 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"Jeugdbeleid (preventief en curatief) en onderwijsbeleid zijn geïntegreerd in beleidsvoering via 
stuur- en werkgroepen en afstemmingsoverleg" 
 
 
 
6.3 Lokale condities  
 
6.3.1 Capaciteit 
De beleidsuitvoering en daarmee de effectiviteit van het beleid kan worden bein-
vloed door verschillende factoren waar gemeenten meer of minder controle over 
hebben. Zo kan een gebrek aan voldoende hulpbronnen als tijd, financiën, personeel, 
materiële zaken,  kennis en technologie een negatief effect hebben op de beleidsuit-
voering technologie (Karsten e.a., 2001). Bij de onderzochte decentralisatiemaat-
regelen gaat het met name om de lokale condities financiën, personeel en kennis.  
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6.3.1.1 Ervaring 
Opleiding en ervaring van de uitvoerders zijn van invloed op de kwaliteit van de 
beleidsuitvoering Van der Krogt (1986). De "hulpbron" kennis is in het onderzoek 
geoperationaliseerd als de mate van ervaring die men op de desbetreffende be-
leidsterreinen reeds bezat voor de decentralisatiemaatregelen van kracht werden. 
We verwachtten dat er een positief verband bestaat de mate van ervaring en de 
mate waarin de beoogde effecten worden gerealiseerd.  
 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Ervaring 
De mate van ervaring die de gemeente heeft met de gedecentraliseerde beleids-
programma's (onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding, onderwijsachterstanden-
beleid en oalt) blijkt een positieve invloed te hebben op de effectiviteit van het 
lokale beleid (meer inspraak van betrokkenen bij de beleidsvoorbereiding, een 
grotere slagvaardigheid en efficiëntie, meer integrale beleidsvoering en meer 
maatwerk).  
Op basis van deze samenhang kan verwacht worden dat de bij aanvang van de de-
centralisaties (1997) minder ervaren gemeenten in een later stadium dan de meer 
ervaren gemeenten effectief zullen zijn. 
 
 
Aan de respondenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 
1. Herkent u dit beeld in uw gemeente, zo nee, hoe is het beeld in uw gemeente? 
2. Welke processen in uw gemeente verlopen als gevolg van ervaring met het 

lokale beleid steeds beter?; 
3. Welke processen in uw gemeente blijven ondanks meer ervaring toch weer-

barstig? 
 
Bijna alle gemeenten geven aan het geschetste beeld overeenstemt met de eigen 
situatie. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat uit de reacties valt op te maken 
dat de vragen door veel gemeenten geinterpreteerd zijn als de mate van ervaring 
die men heeft opgedaan ná de decentralisaties in plaats van de mate van ervaring 
die men reeds had vóór de decentralisaties. Vrijwel alle gemeenten geven aan dat 
de lokale processen in de loop der jaren beter zijn gaan verlopen.  
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Met name de samenwerking en het overleg tussen de gemeente en de betrokkenen 
bij het lokale beleid zijn steeds beter gaan verlopen. In sommige gemeenten was 
hier in de periode kort na de decentralisaties nog geen sprake van. Als verklaring 
hiervoor wordt genoemd het nog onvoldoende zicht hebben op de beleidspro-
gramma's en het speelveld. Relatief vaak wordt een betere uitvoering van de 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) genoemd. 
 
Dongen (20-50.000) 
"Werk en beleid maken is een voortdurend leerproces. Door de jaren heen ga je met elkaar wel 
steeds minder krampachtig met de processen om". 
 
Ameland (0-10.000) 
"Wat steeds beter loopt is de beeldvorming over de samenhang tussen de betreffende onderde-
len. Op deze manier wordt het beter mogelijk om voorbereidingen te treffen voor een integrale 
aanpak waar het veld kan meepraten en meebeslissen over het te voeren beleid". 
 
Leusden (20-50.000) 
"Sinds 1997 is het overleg met de schoolbesturen sterk verbeterd. In het verleden (197-2000) 
verliep het overleg over voorzieningen in de onderwijshuisvesting niet altijd soepel. Dit bleek 
vaak een kwestie van onwetendheid te zijn: wie betaalt wat, maar door uitvoerig overleg hier-
over tussen gemeenten en scholen (en voorlichting te geven over verordening, procedures e.d.) 
is het overleg constructiever". 
 
 
Er zijn ook gemeenten waarin een aantal processen weerbarstig blijven. Terwijl 
veel gemeenten als positieve ontwikkeling de samenwerking en het overleg met 
de lokale betrokkenen noemen, zijn er ook enkele gemeenten die hier juist nega-
tief over zijn. Schoolbesturen of scholen handelen daar volgens de gemeenten 
teveel vanuit het eigen belang. Enkele gemeenten noemen ook de beperkte grootte 
van de schoolbesturen die een minder professionele aanpak in de weg staat.  
 
Dordrecht (>100.000) 
"Huisvestingsvraagstukken en inhoudelijke thema's blijven ondanks ervaring weerbarstig. 
Schoolbesturen handelen puur vanuit het eigen denominatiebelang en zijn niet genegen over de 
schutting heen te kijken". 
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Haren (10-20.000) 
"Blijft lastig om alle besturen steeds mee te krijgen en ervoor te zorgen dat ze het grotere ge-
heel in ogenschouw nemen. De eigen school is vaak belangrijker dan de andere scholen in de 
gemeente. Dit komt doordat er nog een aantal éénpitters zijn waarvan het bestuur regelmatig 
wijzigt. Hierdoor moet je gemaakte afspraken steeds weer 'verantwoorden en uitleggen'". 
 
Mill (10-20.000) 
"Schoolbestuur is enigszins beleidsarm (te klein) en directeuren vooral gericht op eigen school". 
 
 
Als weerbarstig inhoudelijk punt wordt enkele malen de samenwerking tussen 
onderwijs en instellingen voor jeugdzorg genoemd. Eén gemeente benoemt speci-
fiek de groei van het inwoneraantal en het regelmatig moeten treffen van nieuwe 
huisvestingsvoorzieningen voor scholen.  
 
Aalten (10-20.000) 
"Weerbarstig blijft de materie rond het integreren en bundelen van jeugzorgbeleid". 
 
Langedijk (20-50.000) 
"Samenwerking/integratie welzijnsorganisaties /-instellingen blijft moeilijk punt". 
 
Noordenveld (20-50.000) 
"Probleem blijft de materie van goed op elkaar afstemmen en op elkaar aansluiten van voor-
zieningen op gebied van onderwijs en leerlingenzorg" 
 
 
6.3.1.2 Inzet eigen middelen 
We verwachtten dat de inzet van eigen middelen positief zal samenhangen met de 
beoogde effecten. Eerder al benoemden we de invloed die de financiële situatie 
kan hebben op de mate van slagvaardig kunnen handelen door gemeenten. Aan de 
gemeenten is gevraagd hoe de inzet van eigen middelen zich heeft ontwikkeld 
sinds de decentralisaties. 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
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Inzet eigen middelen 
De meeste gemeenten geven aan dat de inzet van eigen gemeentelijke middelen 
voor de verschillende beleidsprogramma's (bovenop de specifieke uitkeringen van 
het rijk) sinds de decentralisaties is toegenomen. De inzet van eigen middelen 
blijkt positief samen te hangen met de mate waarin de gemeente overleg voert 
met besturen en directeuren over de vormgeving en uitvoering van het lokale on-
derwijsbeleid. 
 
 
Aan de respondenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 
1. Herkent u dit beeld in uw gemeente; zo nee, hoe is het beeld in uw gemeente? 
2. Welke mogelijke verklaringen heeft u voor het verband van de verbeterde 

onderlinge relaties met de effectiviteit van het lokale beleid (welke processen 
hebben zich bijvoorbeeld voorgedaan)? 

3. Hoe verwacht u dat het beeld, tav dit punt, in uw gemeente zich verder zal 
ontwikkelen? 

Vrijwel alle gemeenten geven aan dat de inzet van eigen middelen ten behoeve 
van het lokale beleid sinds de decentralisaties is toegenomen. Uit de verklaringen 
die gemeenten aanvoeren voor het verband tussen de inzet van eigen middelen en 
de toename van het overleg met de besturen en directeuren over de vormgeving 
van het lokale onderwijsbeleid vallen twee processen op. Enerzijds zijn er ge-
meenten die aangeven dat het inzetten van eigen middelen door de gemeente heeft 
geleid tot meer overleg over de inzet van deze middelen. Enkele gemeenten ver-
wijzen daarbij naar het sturingsinstrument dat de gemeente hiermee in handen 
heeft. Anderzijds zijn er gemeenten die aangeven dat door een toename van het 
overleg met besturen en/of directeuren er meer helderheid is gekomen over lokale 
problematieken en wensen, die vervolgens hebben geleid tot het beschikbaar stel-
len van (meer) eigen middelen. De mate van overleg en de mate van inzet van 
eigen middelen lijken elkaar dus op twee wijzen positief te kunnen beïnvloeden. 
 
♦ Meer middelen leidend tot meer overleg: 
Hof van Twente (20-50.000) 
“Door het inzetten van gemeentelijke middelen kan de gemeente invulling geven om bepaalde 
voorzieningen in stand te houden. Hiervoor is overleg noodzakelijk”. 
Langedijk (20-50.000) 
“Door de inzet van eigen middelen heb je wat te bieden en kun je ook wat vragen”. 
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Dordrecht (>100.000) 
“De eigen inzet van middelen wordt door de gemeente en schoolbesturen gezien als teken van de 
verantwoordelijkheid die de gemeente neemt voor het onderwijs binnen de eigen grenzen. De toe-
deling van die eigen middelen is een onderwerp van overleg met de schoolbesturen en dat leidt tot 
meer overleg”. 
 
♦ Meer overleg leidend tot meer middelen: 
Ameland (0-10.000) 
“Toename van overleg heeft geleid tot meer begrip over en weer en de gerichte inzet van extra fi-
nanciële middelen”. 
 
Leiden (>100.000) 
“Goed overleg tussen gemeente en besturen leidt tot goede voorstellen, die een gemeente in 
principe graag honoreert”. 
 
Haren (10-20.000) 
“Er wordt op steeds meer onderdelen beleid gemaakt, hierdoor is er meer overleg en door de 
uitbreiding van beleid wordt er over het algemeen ook meer geld uitgegeven door de gemeente. 
Gemeenten willen ook resultaat zien en de voortgang in de gaten houden. Daardoor is er ook 
meer overleg”. 
 
 
Bijna alle gemeenten geven aan dat er reeds nu of in de nabije toekomst sprake 
zal zijn van een (sterke) afname van de inzet van eigen middelen. Als aanleiding 
daarvoor worden de bezuinigingen op het Gemeentefonds en die op de middelen 
voor onderwijsachterstandenbestrijding genoemd. Veel gemeenten geven aan dat 
dit leidt tot een discussie over de kerntaken die de gemeente als lokale overheid 
moet vervullen. Sommige gemeenten zijn desondanks positief over de toekomst 
van de lokale samenwerking en het lokale beleid. Andere gemeenten koppelen de 
verminderde beschikbaarheid en afname van de inzet van eigen middelen aan het 
niet meer in handen hebben van sturingsmogelijkheden. Sommige van deze ge-
meenten uiten ook hun twijfels over de bereidheid die lokale besturen zullen 
tonen om bij belangentegenstellingen verder te kijken dan het eigen belang (zie 
hiervoor ook 3.2: onderlinge relaties en vertrouwen).  
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Bergeijk (10-20.000) 
“Gemeente kon tot 2003 wel eigen middelen inzetten. Sinds 2004 zijn er begrotingsproblemen, 
veroorzaakt vanwege korting op het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen door het Rijk, 
waardoor gemeente nauwelijks eigen middelen kan insteken (geen faciliteiten mogelijk voor con-
cierges op scholen, kwaliteitsimpuls op basisscholen vertraagd invoeren, nieuwe schoolgebouwen 
uitestellen e.d. ……. .). Ondanks een onderwijsvriendelijke gemeenteraad”. 
 
Aalten (10-20.000) 
“Zaken die niet strikt hoeven dreigen te sneuvelen”  
 
Dordrecht (>100.000) 
“ Aangekondigde bezuinigingen hebben reeds geleid tot een herorientatie op de inzet van eigen 
middelen” 
 
Almere (>100.000) 
“ Lokale middelen staan onder druk door bezuinigingen. Gemeente is geneigd zich te beperken tot 
de wettelijke taken”.  
 
 
6.3.2 Onderlinge relaties en vertrouwen  
De onderlinge machtsverhoudingen tussen de beleidsvoerders en de beleidsuit-
voerders kan van invloed zijn op de mate van effectbereiking (Leune, 1994, 
Polder, 1996, ). Omdat er op de door ons onderzochte beleidsterreinen sprake is 
van wederzijdse afhankelijkheden in de beleidsuitvoering en besturen en scholen 
niet door gemeenten gedwongen kunnen worden om mee te werken, spelen naast 
de formele machtsposities ook de onderlinge relaties tussen gemeenten enerzijds 
en besturen en scholen anderzijds een rol. We verwachtten dat de realiseerbaar-
heid van beleidsdoelstellingen vergroot wordt als de relatie tussen beleidsvoerders 
en de doelgroep goed is (Karsten e.a., 2001). Fleurke e.a. (1997) wijzen daarbij 
ook op het actieve tegenspel van maatschappelijke instellingen dat nodig is om tot 
maatwerk te kunnen komen. Dit vereist een goede onderlinge relatie. 
 



Member check en conclusies 
 

 177

Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Onderlinge relaties en vertrouwen 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderlinge relaties tussen de gemeente 
en schoolbesturen na de decentralisaties (vanaf 1997) verbeterd zijn. Bovendien is 
het vertrouwen van het bijzonder onderwijs in de gemeente eveneens toegeno-
men. Deze verbetering van de onderlinge relaties blijkt een positieve invloed te 
hebben op de effectiviteit van het lokale beleid (meer inspraak van betrokkenen 
bij de beleidsvoorbereiding, een grotere slagvaardigheid en efficiëntie, meer inte-
grale beleidsvoering en meer maatwerk). 
 
 
Aan de respondenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 
1. Herkent u dit beeld in uw gemeente; zo nee, hoe is het beeld in uw gemeente? 
2. Welke mogelijke verklaringen heeft u voor het verband van de verbeterde 

onderlinge relaties met de effectiviteit van het lokale beleid (welke processen 
hebben zich bijvoorbeeld voorgedaan)? 

3. Hoe verwacht u dat het beeld, tav dit punt, in uw gemeente zich verder zal 
ontwikkelen? 

 
Vrijwel alle gemeenten herkennen het geschetste beeld. Één kleine gemeente 
geeft aan dat door bestuurlijke schaalvergroting, die meerdere gemeenten beslaat, 
de betrokkenheid van het schoolbestuur met de afzonderlijke gemeenten minder is 
geworden.  
Op de vraag naar het verband tussen onderlinge relaties en effectiviteit van beleid 
hebben respondenten nauwelijks geantwoord. De reacties bestonden daarentegen 
uit verklaringen voor de verbetering van onderlinge relaties en de toename van 
het vertrouwen van het bijzonder onderwijs in de gemeente. De belangrijkste, 
veelgenoemde verklaring hiervoor is het gezamenlijk bedenken van oplossingen 
voor lokale problemen.  
 
Ameland (0-10.000) 
"Dat de onderlinge relaties zijn verbeterd komt doordat de betrokken partijen met elkaar om 
tafel zitten en op basis van de situaties die zich lokaal openbaren inhoudelijk gezamenlijk op-
lossingen kunnen bedenken en uitvoeren".  
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Haren (10-20.000) 
"Besturen hebben ervaren dat de gemeente in staat is om serieus naar knelpunten te kijken en 
samen met de besturen naar oplossingen te zoeken" 
 
Noordenveld (20-50.000) 
"De verklaring is onder andere te vinden in het gezamenlijk in kaart brengen van de behoefte 
aan onderwijshuisvesting in de komende jaren en de conclusies die daaraan verbonden zijn".  
 
Hof van Twente (20-50.000) 
"Gemeente is partner in plaats van tegenstander" 
 

 
Het door de gemeente geven van openheid in procedures en planningen wordt 
eveneens genoemd als bevorderend voor de onderlinge relaties. 
 
Beuningen (20-50.000) 
"Door volledige openheid te geven van de gang van zaken" 
 
Leusden (20-50.000) 
"Er is meer inzicht gekomen in procedures e.d. waardoor overleg constructiever is geworden".  
 

 
Een aantal gemeenten geeft aan dat de relaties verbeterd zijn doordat er bij bestu-
ren (al dan niet als gevolg van bestuurlijke schaalvergroting) sprake is van een 
professionalisering. Deze krijgt bij veel besturen vorm door het creëren van een 
laag van bovenschools management die het bestuur in het overleg met de gemeen-
te vertegenwoordigt. 
 
Aalten (10-20.000) 
"Bestuurlijke schaalvergroting waardoor professionele bestuursondersteuners (die inhoudelijk 
goed zijn) gesprekspartner zijn van de gemeente". 
 

Horst (20-50.000) 
"Toegenomen professionaliteit bij besturen middels onder andere bovenschools management" 
 

Bernheze (20-50.000) 
"Belangrijke verklaring: functionarissen met andere competenties vervullen de rollen. Geldt 
voor bovenschools managers, leden gefuseerde besturen en beleidsmedewerkers van gemeen-
ten. Kunnen schooloverstijgend denken". 
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Enkele gemeenten wijzen erop dat de relaties tussen de gemeenten en besturen 
verbeterd zijn doordat er bij de gemeente sinds de decentralisaties "iets te halen 
valt" en dat er sprake is van het erkennen van de wederzijdse afhankelijkheid. 
 
Hof van Twente (20-50.000) 
"Aan de ene kan is er bij de gemeente wat te halen. Aan de andere kant vraagt de gemeente aan 
de besturen om medewerking bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen". "Schoolbestuur en 
gemeente zijn meestal tot elkaar 'veroordeeld'". 
 
Nuth (10-20.000) 
"Als een gemeente bereid is iets te bieden, dan zijn schoolbesturen ook bereid over de brug te 
komen". 
 
 
Tenslotte geven enkele (grote) gemeenten aan dat de afstand tot de besluitvor-
ming sinds de decentralisaties korter is dan onder het regiem van het ministerie. 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"Besturen ontdekken dat de weg naar de gemeente korter is dan naar OCW". 
 
Dordrecht (>100.000) 
"Verbeterde toegankelijkheid van de gemeente (korte afstand, persoonlijk contact met ambte-
naren en politici)". 
 
 
Op de vraag hoe de relaties tussen de gemeente en de schoolbesturen zich in de 
(nabije) toekomst verder zal ontwikkelen komt een tweeledig beeld naar voren. 
Enerzijds zijn er gemeenten die twijfels hebben over de kwaliteit van de toekom-
stige relatie. Deze gemeenten leggen ten aanzien van die verwachting een relatie 
met de huidige en toekomstige bezuinigingen op het Gemeentefonds en de bud-
getten voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Ze verwachten dat de 
gemeente in een situatie met minder financiële middelen als partner ook minder 
interessant wordt voor schoolbesturen.  
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Dongen (20-50.000) 
"Hoe het zich zal ontwikkelen hangt vooral af van het rijksbeleid. Wanneer dit, zoals gevreesd 
moet worden, leidt tot het in toenemende mate ontnemen van instrumenten aan de gemeente die 
zij nodig heeft voor haar regierol bij het ontwikkelen en voeren van lokaal beleid, dan gaat dat 
ten koste van de rol van de gemeente bij dit lokale beleid .Je bent nu eenmaal als overheids-
partner vooral interessant wanneer je ook op materieel gebied nog wat te bieden hebt". 
 
Rijswijk (50-100.000) 
"Als gevolg van de voorgenomen doordecentralisatie naar de schoolbesturen zal de gemeente-
lijke taak voor het lokale onderwijsbeleid afnemen: geen geld = geen regie". 
 
Apeldoorn (>100.000) 
"Door de teruggesnoeide middelen bij de gemeenten (rijksbezuinigingen Gemeentefonds en spe-
cifieke onderwijsuitkeringen) wordt de gemeente steeds minder gezien als aantrekkelijke partner". 
 
Dordrecht (>100.000) 
"Verwachting is dat dit zo blijft zolang er bij de gemeente iets te halen valt". 
 
 
Sommige gemeenten hebben eveneens twijfels, maar verbinden die aan de mate 
waarin schoolbesturen zich onder een andere bekostigingssystematiek solidair 
zullen tonen met de gemeente en andere besturen of het eigen belang zullen laten 
prevaleren (zie hiervoor ook 3.1.2: inzet eigen middelen).  
 
Brunssum (20-50.000) 
"Het is de vraag of onder een andere bekostigingssystematiek de besturen ook geneigd zijn de 
belangen van andere besturen te ondersteunen". 
 
Leusden (20-50.000) 
"Verwachting is dat de komende 3-5 jaar op dezelfde voet verder zal worden gegaan. Het hangt 
voor een groot deel van de welwillendheid van de schoolbesturen af hoe zich dat zal gaan ont-
wikkelen" 
 
 
Anderzijds zijn er gemeenten die aangeven dat ze (ondanks de huidige en toe-
komstige bezuinigingen) verwachten dat de huidige goede samenwerkingsrelatie 
gecontinueerd zal blijven.  
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Dirksland (0-10.000)  
"In de toekomst zal dit zo blijven" 
 
Bernheze (20-50.000) 
"Gelet op de huidige ervaringen is de verwachting dat de huidige weg wordt voortgezet" 
 
Bergen (L) (10-20.000) 
"Door verdergaande autonomievergroting en hiermee gepaard gaande het verleggen van de 
geldstroom zal het regisseren misschien wat moeilijker worden. Ik denk echter dat de positieve 
ervaringendie de laatste jaren zijn opgedaan van dusdanige invloed zijn dat de effectiviteit van 
het lokale beleid verder zal toenemen". 
 
Capelle aan den Ijssel (50-100.000) 
“Goed overleg is niet afhankelijk van een dikke portemonnee”  
 

 
6.3.3 Gemeentegrootte  
Derksen e.a. (1987) benoemen de volgende, niet door de gemeente te beïnvloeden, 
factoren die van invloed zijn op de taakbehartiging van gemeenten: gemeentegroot-
te, randstedelijkheid, urbanisatiegraad, meerkernigheid, afstand tot centrumge-
meente en lokale politieke cultuur. Derksen e. a. wijzen erop dat achter de omvng 
van de gemeente nog andere factoren schuilgaan als de omvang van de bureaucra-
tische organisatie, de mate van differentiatie binnen het apparaat, omvang van de 
vraag en daarmee samenhangend de clustering van problemen.We verwachtten 
derhalve dat gemeentegrootte van invloed zal zijn op de mate van effectbereiking 
en zal samenhangen met enkele lokale condities die daarop ook van invloed zijn.  
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Gemeentegrootte 
Grote gemeenten blijken hoofdzakelijk met schoolbesturen overleg te voeren over 
de vormgeving en uitvoering van het lokale onderwijsbeleid. In kleinere gemeen-
ten daarentegen worden directeuren hier veel meer bij betrokken. Er blijkt echter 
een belangrijke samenhang te bestaan tussen gemeentegrootte en de mate waarin 
gemeente-ambtenaren aangeven dat er sprake is van "niet loyaal-gedrag" (in de 
beleidsuitvoering) door directeuren van scholen. In de grote gemeenten blijkt bo-
vendien meer behoefte te zijn aan sanctie-mogelijkheden om de gewenste 
beleidsuitvoering af te kunnen dwingen dan in kleinere gemeenten. 
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Aan de respondenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 
1. Herkent u dit beeld in uw gemeente, zo nee, hoe is het beeld in uw gemeente? 
2. Brengt uw "gemeentegrootte" specifieke problemen met zich mee? 
 
De situatie in de kleine (0-20.000) en middelgrote (20-50.000) gemeenten komt 
overwegend overeen met het geschetste beeld. Veel van deze gemeenten geven 
aan dat er op de ene of andere manier naast het formele overleg, dat vaak met 
schoolbesturen of bovenschools management gevoerd wordt, ook overleg door de 
gemeente met de schooldirecteuren plaats vindt. Soms ook komen directeuren 
mee naar het formele overleg in het oogo.  
 
Hof van Twente (20-50.000) 
"Er is ook twee keer per jaar overleg met alle directeuren. Hier worden specifieke situaties 
(uitvoering) behandeld" 
 
Hoorn (50-100.000) 
"Bij uitvoering van projecten als goa en vve nauw overleg tussen gemeente en directies" 
Bergeijk (10-20.000) 
"Directies komen voor een groot deel mee bij oogo" 
 
Bergen (10-20.000) 
"Kleine gemeente, veel formeel en informeel overleg waarbij vaak zowel bestuur alsmede di-
recteuren aanwezig zijn". 
 
 
De grootste gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) herkennen eveneens in be-
langrijke mate het geschetste beeld. Als verklaring voor het soms anders 
uitvoeren van het afgesproken beleid, voeren zij aan dat de communicatie door 
schoolbesturen met hun schooldirecteuren soms te wensen overlaat, waardoor af-
spraken in de praktijk soms anders worden uitgevoerd dan eerder is afgesproken.  
 
Almere (>100.000)  
"Is herkenbaar" 
 
Leiden (>100.000) 
"Ook dit is herkenbaar. …….. . Knelpunt is altijd gebleven dat sommige besturen niet altijd 
helder en open communiceren met de eigen scholen waardoor er soms toch nog een gat bestaat 
tussen afspraken en uitvoering " 
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Apeldoorn (>100.000) 
"Enigszins; het is een kwestie van organiseren. Belangrijk om "sleutelfiguren"in het onderwijs 
zitting te laten nemen in werk en stuurgroepen. Grote besturen hebben de neiging onvoldoende 
te communiceren met hun directeuren waardoor deze nog al eens worden verrast met beleids-
voornemens". 
 
 
We zien in het survey een duidelijke relatie tussen gemeentegrootte en de mate 
waarin overleg gepleegd wordt met besturen of directeuren. In de member check 
treffen we echter ook een aantal gemeenten aan die keuzes maken die afwijken 
van het beeld dat we zien bij andere gemeenten met een vergelijkbare grootte. Het 
betreft enkele kleine gemeenten die aangeven alleen met de besturen te communi-
ceren en enkele (middel)grote gemeenten die aangeven expliciet de 
schooldirecteuren ook te berekken bij de beleidsvoorbereiding.  
 
Nuth (10-20.000) 
"Nee, wij praten zeer bewust niet met directeuren, tenzijn het schoolbestuur aangeeft dat hij/zij 
onze gesprekspartner is. Directeuren hebben veel te weinig objectiviteit en overall visie. Bestu-
ren denken groter en professioneler. Bovendien zijn dir. In een kleine gem (16.500) vaak 
politiek gelieerd. Dat werkt niet".  
 
Haren (10-20.000) 
"Nee, contacten verlopen altijd via de besturen" 
 
Cappelle aan den Ijssel (50-100.000) 
"Dit beeld herkennen we maar ten dele. Naast het oogo hebben we in onze gemeente te maken 
met een gemeentebreed directie-overleg. Dit overleg heeft een adviserende rol en is nadrukke-
lijk betrokken bij de voorbereiding van in het oogo te nemen beslissingen". 
 

 
Op de vraag naar lokale knelpunten die specifiek samenhangen met gemeente-
grootte geeft een aantal kleine gemeenten aan dat het problematisch is om voor 
inwoners die zorg behoeven beleid op te stellen. Enerzijds heeft dit te maken met 
de beperkte omvang van de (risico)groep, anderzijds met de beperkte financiële 
middelen die men hiervoor ontvangt. Een aantal kleine en middelgrote gemeenten 
geeft ook aan dat de ambtelijke capaciteit en expertise beperkt zijn om inhoude-
lijk goed beleid uit te kunnen werken. Als voordeel van het klein zijn wordt een 
aantal malen het aanwezig zijn van korte communicatielijnen genoemd. 
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Dirksland (0-10.000) 
"Als plattelandsgemeente heeft men specifieke problemen in die zin dat feitelijk beleid moet 
worden opgezet voor een minimaal aantal personen". Voor zeer kleine aantal doelgroepleer-
lingen is het moeilijk beleid maken". 
 
Mill (10-20.000) 
"Invulling van lokale thema's blijft lastig. Er zijn (relatief gezien) geen achterstanden, pregnan-
te problemen of risicogroepen". 

 
Bergen (10-20.000) 
"Geen specifieke problemen. Met betrekking tot financien enigszins. Men krijgt van alles (mn 
goa/vve) een beetje waardoor er altijd middelen van gemeente bij moeten om iets in praktijk te 
kunnen doen" 
 
Haren (10-20.000) 
"Het is een kleine gemeente. Het nadeel hiervan is dat de mewerkers meerdere taken hebben. 
Voor verdieping in een onderwerp is minder tijd. Hierdoor worden er misschien minder be-
leidsnotities geproduceerd. ….. . Het voordeel is dat de lijnen kort zijn. Afspraken zijn 
makkelijker te maken omdat je met minder partijen te maken hebt". :  
 
Reimerswaal (20-50.000) 
"…..in een kleine gemeente is geen ruimte en tijd voor specialisme en is het moeilijker om ken-
nis actueel te houden danwel de diepte in te gaan. Met name waar het onderwijsinhoudelijke 
zaken betreft is er gebrek aan tijd om deze kennis te vergroten". 
 
Roerdalen (10-20.000) 
"Voordeel van de kleine gemeente is dat de lijnen met het onderwijsveld van nature kort zijn. 
Een nadeel wordt gevormd door de personele beperkingen (kwantitatief en kwalitatief) in zowel 
het onderwijsveld als het gemeentelijk apparaat, waardoor de lijnen slechts beperkt ingezet 
kunnen worden". 
 
Boxtel (20-50.000) 
"Capaciteit en expertise (gemeente en veld) zijn beperkt". 
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6.4 Neveneffect  
 
6.4.1 rechtsvorm openbaar basisonderwijs 
In de nota Lokaal onderwijsbeleid (OCW, 1995) waarin de de decentralisatie-
maatregelen in hun onderlinge samenhang worden aangekondigd, is onder de 
paragraaf "Optimale randvoorwaarden" (OCW, 1995, p.35) expliciet aandacht in-
geruimd voor de dubbelrol die de gemeente vervult als lokale bestuurder (met als 
gevolg van de decentralisaties vergrote bevoegdheden op het terrein van onder-
wijs) en als bevoegd gezag van de openbare scholen. Om te voorkomen dat deze 
dubbelrol tot problemen zal leiden wordt aangegeven dat het voor gemeenten 
mogelijk is om het openbaar onderwijs op afstand te zetten. Hiervoor wordt in het 
onderwijsveld ook wel de term ontvlechting gehanteerd. Beide begrippen hebben 
betrekking op het onderbrengen van de schoolbestuurlijke taken, bevoegdheden 
en middelen in een andere rechtsvorm. We verwachtten dat de decentralisaties 
voor veel gemeenten aanleiding zouden zijn om hier toe over te gaan. 
 
Het onderstaande resultaat uit het survey is aan de gemeenten voorgelegd.  
 
Rechtsvorm openbaar basisonderwijs 
In de meeste gemeenten is het openbaar basisonderwijs overgedragen aan een be-
stuurscommissie of een stichting. Met name doet zich dit voor in de grotere 
gemeenten. Het merendeel van de gemeenten is hiertoe overgegaan na de decen-
tralisaties (vanaf 1997). We veronderstellen dat de decentralisaties en de daarmee 
gepaard gaande "dubbele-petten-problematiek" een belangrijke aanleiding is ge-
weest om hiertoe te besluiten.  
 
 
Aan de respondenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 
1. Herkent u dit beeld in uw gemeente, zo nee, hoe is het beeld in uw gemeente 

(hoe gaat uw gemeente om met de "dubbele petten")? 
2. Is het op afstand-plaatsen van het openbaar basisonderwijs momenteel een 

discussiepunt in uw gemeente? En zo ja, wat is de aanleiding daarvoor (welke 
rol spelen de "dubbele petten" eventueel)? 

Het merendeel van de responderende gemeenten heeft het openbaar onderwijs in 
een andere rechtsvorm ondergebracht. De motieven daarvoor laten een wisselend 



Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid 
 

 186

beeld. Een flink aantal gemeenten geeft aan dat het vermijden van “dubbele pet-
ten” inderdaad een rol heeft gespeeld bij het onderbrengen van het openbaar 
basisonderwijs in een andere rechtsvorm. Met name veel kleine gemeenten bren-
gen echter de nuancering aan dat het vermijden van “dubbele petten” soms geen 
of slechts één van de motieven was of is tot ontvlechting. Al dan niet in combina-
tie met de wens de dubbelrol te vermijden, wordt door de kleinere gemeenten de 
beheersing van de financiële risico’s (voor de gemeente) eveneens vaak als een 
belangrijk motief genoemd. Daarnaast geven de recente bezuinigingen in sommi-
ge gemeenten aanleiding tot een onderzoek naar de kerntaken van de gemeente, 
waarbij ook de rechtsvorm van het openbaar onderwijs ter discussie wordt gesteld. 
 
Hoewel onze member check geen kwantitatief oogmerk heeft, komt hieruit wel een 
helder beeld naar voren dat de stichting als rechtsvorm aan het toenemen is. We zien 
daarbij enkele varianten. Er zijn gemeenten die van een integraal bestuur direct over-
gaan naar een stichting. Dit betreft met name de kleinere gemeenten waarbij tevens 
vaak sprake is van een combinatie met bestuurlijke schaalvergroting. Er wordt dan 
een bovengemeentelijke stichting gevormd. Sommige andere gemeenten geven 
aan dat ze zich beraden op een overgang van de rechtsvorm bestuurscommissie 
naar stichting. Deze bevindingen sluiten aan bij de gegevens van een onderzoek 
door de besturenbond VOS/ABB (2004), zie hoofdstuk 1. Er blijkt derhalve spra-
ke te zijn van een steeds verdergaande op afstand plaatsing van de gemeentelijke 
schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid voor het openbaar basisonderwijs. 
 
♦ "dubbele petten" 
Leusden (20-50.000)  
“Er is een bestuurscommissie. De aanleiding is inderdaad de “dubbele pettenproblematiek” ge-
weest”. 
 
Leeuwarden (50-100.000) 
"Het besluit om het openbaar p.o. en v.o. op afstand te plaatsen is genomen in het licht van de 
landelijke (decentralisatie-)ontwikkelingen. Waarschijnlijk was anders een dergelijk besluit min-
der snel of helemaal niet genomen”. 
 
Apeldoorn (>100.000) 
“Apeldoorn werkt vanaf 1996 met bestuurscommissies en dit heeft alles te maken met het elimine-
ren van het dualisme om o.m. de lokale taken waardenvrij te kunnen aanpakken”. 
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♦ financiële risico’s 
Dirksland (0-10.000) 
“De besluitvorming om 13 basisscholen (4 gemeenten) onder te brengen in een stichting is eind 
2003 genomen. De “dubbele pet” was hier een argument voor. Een veel belangrijker argument 
was de risico’s voor de afzonderlijke gemeenten in het kader van het personeelsbeleid”. 
 
Bergen (10-20.000)  
“Het openbaar basisonderwijs is per 1-1-2004 op afstand gezet (stichting). Dit heeft echter weinig 
te maken met de dubbele pet. In onze gemeente was het openbaar onderwijs een éénpitter. Gelet 
op allerlei ontwikkelingen (lumpsum, personeelsbeleid) was het dus noodzakelijk om de schaal te 
vergroten”. 
 
Dongen (20-50.000) 
“Er is een onlosmakelijk verband tussen de regierol van de gemeente bij het lokaal onderwijs-
beleid, voortvloeiend uit de decentralisatie en de behoefte tot verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs. Ook de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het gebied van perso-
neelsbeleid voor de openbare scholen speelt daarbij een rol. En dan komt er de lumpsum aan. 
Redenen om te streven naar zowel verzelfstandiging als ook schaalvergroting”. 
 
♦ bezuinigingen en kerntaken 
Hof van Twente (20-50.000) 
“Binnenkort wordt gestart met een onderzoek (in samenwerking met andere gemeenten) om te kij-
ken in hoeverre het openbaar primair onderwijs op een afstand kan worden gezet. Dit is 
ingegeven door een bestuurlijke opdracht in het kader van een kerntakendiscussie, tevens speelt 
mee de afdekking van financiële risico’s (lumpsum financiering)” 
 
Apeldoorn (>100.000) 
“De gemeenteraad is voorstander van een vermogensrechtelijke scheiding tussen gemeente en 
openbaar onderwijs. Het besturen van scholen wordt in de gemeente niet als een kerntaak be-
schouwd. Een stevige opgelegde bezuiniging op het openbaar onderwijs is de directe aanleiding 
om aan een andere rechtspersoonlijkheid te denken”. 
 
 
 
6.5 Conclusies  
 
Door de belangrijkste resultaten uit het survey, waarover we in hoofdstuk 5 rap-
porteerden, voor te leggen aan de gemeenten verwachtten we eventuele niet 
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voorziene verklarende mechanismen of condities op te sporen, waarmee we de in-
terne validiteit van onze onderzoeksresultaten zouden kunnen versterken. 
 
Bij de analyse van de resultaten uit de member check zijn we nagegaan of de ge-
meenten: 
- de door ons beschreven waarden op de verschillende variabelen herkennen; 
- nieuwe en of andere variabelen benoemen die een rol spelen in het proces van 

lokale beleidsvorming; 
- de door ons beschreven verbanden tussen variabelen herkennen (inclusief de 

zwaarte ervan) of andere relaties tussen variabelen zien. 
 
Uit de member check blijkt dat bij elk van de voorgelegde resultaten er wel één of 
enkele gemeenten zijn die afwijkingen of verbijzonderingen benoemen ten aan-
zien van deze drie punten. Daar waar gemeenten andere relevante variabelen 
benoemen of verklaringen aanvoeren, zijn die in de voorgaande paragrafen be-
noemd. Een afwijking of verbijzondering in één gemeente behoeft echter niet te 
leiden tot een bijstelling van de conclusies uit het survey. Wij brengen hierna der-
halve slechts nuanceringen aan in de resultaten van ons survey wanneer uit de 
member check blijkt dat een substantiëel aantal gemeenten aangeeft dat het beeld 
van de eigen situatie afwijkt van de door ons geschetste situatie. De member 
check heeft daarmee als nevenopbrengst dat enige globale kwantitatieve uitspra-
ken kunnen worden gedaan. 
 
Op grond van de member check kunnen we tevens voorzichtig enkele verwach-
tingen schetsen voor de nabije toekomst. Op deze nuanceringen en verwachtingen 
gaan we hieronder nader in. 
 
Beoogde effecten 
Uit de member check blijkt dat de door ons beschreven waarden op elk van de 
vier beoogde effecten door de gemeenten worden herkend. Er is echter één nuan-
cering die we moeten aanbrengen.  
Dit betreft de mate van gerealiseerd maatwerk op het beleidsterrein onderwijs-
huisvesting. Uit het survey blijkt dat in 17% van de gemeenten de 
modelverordening onderwijshuisvesting in flinke mate is aangepast aan de huidi-
ge situatie, terwijl in 58% van de gemeenten dit slechts in geringe het geval is. 
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Wij concludeerden dat maatwerk bij onderwijshuisvesting, in de vorm van aan-
passing van de modelverordening aan de lokale situatie, veel minder vaak 
voorkomt dan bij het onderwijsachterstandenbeleid het geval is (waar het Lande-
lijk BeleidsKader op de lokale situatie toegesneden kan worden). Veel gemeenten 
geven aan dat zij van mening zijn dat er vooral bij onderwijshuisvesting sprake is 
van het realiseren van maatwerk. Enerzijds benoemen zij daarbij de zogenoemde 
Integrale HuisvestingsPlannen (IHP) die in plaats zijn gekomen van de (mo-
del)verordening onderwijshuisvesting en waarin met de lokale schoolbesturen 
meerjarenafspraken zijn gemaakt over de te realiseren huisvestingsvoorzieningen. 
Anderzijds benoemen gemeenten de concrete maatwerk-oplossingen" voor speci-
fieke lokale huisvestingswensen en -situaties.  
 
Aan de gemeenten is ook het resultaat voorgelegd dat de decentralisaties in veel 
gemeenten op elk van de vier beleidsterreinen hebben geleid tot maatwerk, in de 
vorm van een betere afstemming van het beleid op de onderwijskundige situatie 
van de school. De door gemeenten in de member check genoemde voorbeelden 
van concrete situaties en oplossingen ondersteunen dit resultaat. 
 
De nuancering die we derhalve moeten maken heeft betrekking op de mate waarin 
gemeenten en schoolbesturen in staat zijn om maatwerk te realiseren door anders 
te handelen dan de modelhuisvestingsverordening voorschrijft. Dit lijkt vaker 
voor te komen dan wij op grond van het survey verwachtten. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat de member check anderhalf jaar 
later is uitgevoerd dan het survey. In de tussentijd heeft het Ministerie van OCW 
extra middelen aan gemeenten ter beschikking gesteld om huisvestingsaanpassin-
gen te realiseren op grond van onderwijskundige ontwikkelingen die zich in de 
afgelopen decennia hebben voorgedaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ex-
tra financiële impuls die, (hoewel gestort in het Gemeentefonds) beschikbaar is 
gesteld voor speciale doeleinden, heeft geleid tot andere afspraken tussen ge-
meenten en besturen over de inzet en verdeling van middelen voor 
onderwijshuisvesting. Daarnaast is het ook denkbaar dat er in de anderhalf jaar na 
het uitvoeren van het survey meer gemeenten zijn overgegaan tot aanpassing of 
zelfs het verlaten van de huisvestingsverordening. De bevindingen uit de member 
check ten aanzien van de invloed van ervaring op de mate waarin beoogde effec-
ten worden bereikt, ondersteunen deze gedachte.  
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Lokale condities 
Uit de member check blijkt dat onze waardering van de lokale condities ervaring, 
inzet eigen middelen en onderlinge relaties en vertrouwen door de respondenten 
in aanzienlijke wordt herkend.  
De bevindingen uit de member check geven daarom geen aanleiding om de resul-
taten uit het survey te nuanceren. De gemeenten hebben ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling van enkele lokale condities verwachtingen uitgespro-
ken waar we hierna onder "verwachtingen" nader op ingaan.  
 
Aan de respondenten zijn eveneens een viertal verbanden voorgelegd tussen loka-
le condities onderling en tussen condities en de mate van effectbereiking.  
 
Allereerst is het positieve verband voorgelegd tussen de mate van ervaring die de 
gemeente heeft met de gedecentraliseerde beleidsprogramma's en de mate waarin 
de beoogde effecten worden bereikt. Bijna alle respondenten geven aan het ge-
schetste beeld overeenstemt met de eigen situatie. Vrijwel alle gemeenten geven 
aan dat lokale processen in de loop der jaren beter zijn gaan verlopen. Met name 
betreft dit de samenwerking en het overleg tussen de gemeente en de lokale be-
trokkenen. In sommige gemeenten was hier in de periode kort na de 
decentralisaties nog geen sprake van. Als verklaring hiervoor wordt genoemd het 
nog onvoldoende zicht hebben op de beleidsprogramma's en het speelveld.  
 
Als tweede vonden we in het survey een positief verband tussen de inzet van ei-
gen middelen en de mate waarin de gemeente overleg voert met besturen en 
directeuren over de vormgeving en uitvoering van het lokale onderwijsbeleid. Na 
analyse van de opmerkingen in de member check zijn hiervoor twee typen verkla-
ringen af te leiden:  
• Het inzetten van eigen middelen door de gemeente heeft geleid tot meer over-

leg over de inzet van deze middelen. Enkele gemeenten verwijzen daarbij 
naar het sturingsinstrument dat de gemeente hiermee in handen heeft; 

• Door een toename van het overleg met besturen en/of directeuren over het lo-
kale beleid is er meer helderheid gekomen met betrekking tot lokale 
problematieken en wensen. Gemeenten hebben zich vervolgens bereid ge-
toond (meer) eigen middelen in te zetten. 
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Als derde troffen we in het survey eveneens een positief verband aan tussen de 
mate waarin de onderlinge relaties tussen de gemeente en de schoolbesturen zijn 
verbeterd en de mate waarin de beoogde effecten worden bereikt. Op de vraag 
naar verklaringen hiervoor hebben respondenten nauwelijks geantwoord. De reac-
ties bestonden daarentegen uit verklaringen voor de verbetering van onderlinge 
relaties en de toename van het vertrouwen van het bijzonder onderwijs in de ge-
meente. Na analyse van de reacties in de member check kunnen we de volgende 
mogelijke verklaringen afleiden: 
• Het door gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk bedenken van oplossin-

gen voor lokale problemen; 
• Het door de gemeente geven van openheid in procedures en planningen; 
• De professionalisering van schoolbesturen in de vorm van het creëren van 

bovenschools management die het bestuur in het overleg met de gemeente 
vertegenwoordigd; 

• Er valt sinds de decentralisaties voor de schoolbesturen "iets te halen" bij de 
gemeente; 

• Schoolbesturen ervaren sinds de decentralisaties een kortere afstand tot de 
besluitvorming. 

 
Als vierde is aan de respondenten het verband voorgelegd tussen gemeentegrootte 
en de mate waarin overleg gevoerd wordt met schoolbesturen dan wel directeuren 
en de mate waarin er sprake is van niet-loyaal gedrag en de behoefte aan sanctie-
mogelijkheden om de gewenste beleidsuitvoering af te kunnen dwingen. Deze 
verbanden worden door de respondenten herkend. Als verklaring voor een afwij-
kende beleidsuitvoering door directeuren voeren enkele grote gemeenten niet aan 
dat schooldirecteuren niet loyaal zouden zijn, maar dat de communicatie door 
schoolbesturen met hun schooldirecteuren soms te wensen overlaat, waardoor af-
spraken in de praktijk soms anders worden uitgevoerd dan eerder is afgesproken.  
 
De reacties van respondenten op de vraag naar lokale knelpunten die specifiek 
samenhangen met gemeentegrootte zijn met name afkomstig van de categorie 
kleine gemeenten. Zij geven aan minder in staat te zijn om lokaal beleid op te 
stellen. Enerzijds heeft dit te maken met de beperkte omvang van de (risi-
co)groep, anderzijds met de beperkte financiële middelen die men hiervoor 
ontvangt. Ook de ambtelijke capaciteit en expertise zijn soms te beperkt om in-
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houdelijk goed beleid uit te kunnen werken. Het klein zijn heeft daarentegen als 
voordeel dat de communicatielijnen kort kunnen zijn. 
 
Neveneffect 
Uit de resultaten van het survey valt op te maken dat meer dan de helft van de 
gemeenten de schoolbestuurlijke taak voor het openbaar basisonderwijs heeft on-
dergebracht in een andere rechtsvorm. We veronderstelden dat de decentralisaties 
en de daarmee gepaard gaande "dubbele-petten-problematiek" een belangrijke 
aanleiding zijn geweest om hiertoe te besluiten. Op grond van de member check 
moeten we deze veronderstelling nuanceren. Veel gemeenten bevestigen dat de 
dubbelrol die gemeenten in belangrijke mate (zouden gaan) vervullen inderdaad 
een aanleiding is geweest om het openbaar basisonderwijs onder te brengen in een 
andere rechtsvorm. Met name voor veel kleine gemeenten blijkt echter dat de 
dubbelrol soms geen of slechts één van de motieven was of is tot ontvlechting. Al 
dan niet in combinatie met de wens de dubbelrol te vermijden, wordt door de 
kleinere gemeenten de beheersing van de financiële risico’s (voor de gemeente) 
vaak als een belangrijk motief genoemd. Daarnaast geven de recente bezuinigin-
gen in sommige gemeenten aanleiding tot een onderzoek naar de kerntaken van 
de gemeente, waarbij ook de rechtsvorm van het openbaar onderwijs ter discussie 
wordt gesteld. 
 
Verwachtingen  
In de member check is aan de gemeenten gevraagd naar verwachtingen ten aan-
zien van de ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van eigen middelen, de 
hoeveelheid overleg met en de kwaliteit van de onderlinge relaties met de lokale 
schoolbesturen. We zien een grote variatie in de reacties, waarbij wel duidelijke 
accenten zijn waar te nemen. Het merendeel van de respondenten in de member 
check geeft aan zich zorgen te maken om de bezuinigingen waar gemeenten van 
rijkswege mee geconfronteerd worden. Veel gemeenten zijn nu al bezig om zelf 
ook bezuinigingen op te leggen aan schoolbesturen of verwachten dit binnenkort 
te zullen gaan doen. Een (sterke) afname van de inzet van eigen middelen ten be-
hoeve van het lokale onderwijsbeleid valt derhalve te verwachten. Daarnaast 
voorzien veel gemeenten een somber perspectief voor het lokale beleid doordat de 
huidige kabinetsvoornemens gericht zijn op het versterken van de rol van de 
schoolbesturen door de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor 
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schoolbegeleiding over te hevelen van de gemeenten naar de besturen. Veel ge-
meenten geven aan dat daarmee een belangrijk sturingsmiddel om lokaal beleid te 
realiseren uit de handen wordt genomen. De eigen rol en invloed wordt door deze 
gemeenten in belangrijke mate gerelateerd aan de hoeveelheid middelen die men 
in kan zetten voor het lokale onderwijsbeleid. Sommige gemeenten spreken daar-
bij hun zorgen uit over hoe schoolbesturen mogelijk om zullen gaan met de 
budgetten die zij zullen ontvangen. Zij verwachten dat het eigen belang van be-
sturen zal prevaleren boven belangen van de gemeente of andere besturen. Een 
relatief kleine groep gemeenten lijkt, gesterkt door positieve ervaringen in de af-
gelopen jaren, vertrouwen te hebben in de toekomstige rol van de gemeente en de 
samenwerking met de lokale betrokkenen.  
 
Of de hiervoor genoemde verwachtingen bewaarheid zullen worden zal enerzijds 
afhangen van de uitkomst van de landelijke politieke discussie over de toebede-
ling van taken, verantwoordelijkheden en middelen naar gemeenten en 
schoolbesturen. Anderzijds zal dit eveneens afhangen van de mate waarin ge-
meenten en schoolbesturen van mening zijn èn weten duidelijk te maken dat ze 
elkaar nodig hebben bij het vinden van antwoorden op lokale (onderwijskundige) 
vraagstukken.  
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Samenvatting
 
 
 
 
In het basisonderwijs heeft in de jaren 1997 en 1998 een grote bestuurlijke om-
wenteling plaatsgevonden. Na een lang discussietraject kregen de Nederlandse 
gemeenten op het gebied van onderwijs belangrijke taken, bevoegdheden en mid-
delen overgedragen vanuit het Rijk. Er was sprake van zogenoemde "territoriale 
decentralisatie". Vier beleidsprogramma's zijn gedecentraliseerd: het onderwijs-
huisvestingsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het onderwijs in allochtone 
levende talen en de schoolbegeleiding. Voor basisscholen en hun besturen bete-
kende dit dat de gemeente een belangrijke overlegpartner en bekostiger van 
onderwijsvoorzieningen werd.  
 
Het proefschrift bestaat uit vijf verschillende deelonderzoeken die allen betrek-
king hebben op de beoogde en neveneffecten van deze decentralisatie en de lokale 
processen en condities die hierop van invloed zijn. De volgende drie vraagstellin-
gen zijn daarbij richtinggevend: 
1. In hoeverre treden de met decentralisatie beoogde effecten op lokaal niveau 

op?; 
2. Welke condities zijn van invloed op de mate van doelbereiking?; 
3. Welke neveneffecten treden als gevolg van decentralisatie op lokaal niveau 

op? 
 
Over vier van de vijf deelonderzoeken is gerapporteerd in de vorm van artikelen. 
Deze artikelen vormen tevens de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het proefschrift. 
 
 
Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 1 bestaat uit een inleiding op de deelonderzoeken door het onderwerp 
decentralisatie in het onderwijs in een bredere context te plaatsen. Het is gebrui-
kelijk om in het onderwijs een onderscheid te maken tussen zogenoemde 
territoriale en functionele decentralisatie. Met het eerste wordt bedoeld het over-
hevelen van taken, bevoegdheden en middelen van het Rijk naar lagere overheden 
als provincies en gemeenten. Met het tweede wordt bedoeld de overheveling naar 
de bevoegde gezagen van scholen (de schoolbesturen).  
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Een historische schets van centralisatie en decentralisatiebewegingen in het onder-
wijs laat zien dat er vanaf het begin van de twintigste eeuw een sterke mate van 
centralisatie plaatsvindt als uitvloeisel van de schoolstrijd en de daarin geregelde 
financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Begin jaren ze-
ventig van diezelfde eeuw begon de economische groei te stagneren en werden er 
vanuit verschillende kanten in de samenleving kritische kanttekeningen geplaatst 
bij het plannend en sturend vermogen van de rijksoverheid. Er ontstond aandacht 
voor het vergroten van de beleidsruimte aan lagere bestuursorganen. Vergeleken 
met andere overheidssectoren is de overdracht van bevoegdheden op het terrein 
van onderwijs pas laat op gang gekomen. Dit was in belangrijke mate te wijten 
aan confessionele politieke partijen en belangenorganisaties die zich verzetten te-
gen de invloed van gemeenten op het onderwijs. Na richtinggevende uitspraken in 
1994, door het zogenoemde Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, over 
de bestuurlijke toekomst van het basisonderwijs, is in 1997 en 1998 uiteindelijk 
de overdracht geregeld van taken, bevoegdheden en middelen op het terrein van 
het onderwijshuisvestingsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het onderwijs 
in allochtone levende talen en de schoolbegeleiding. Het takenpakket van ge-
meenten op het terrein van onderwijs kan na het van kracht worden van de 
decentralisatiemaatregelen in vier categoriën worden onderverdeeld: 
1. De schoolbestuurlijke taken ten behoeve van het openbaar onderwijs;  
2. Een takenpakket gericht op de zorg voor de infrastructuur; 
3. Een takenpakket gericht op de zorg voor minimale deelname en de bestrij-

ding van achterstanden; 
4. Zelfstandig te bepalen taken. 
 
Gemeenten vervullen daarmee een dubbelrol in het onderwijs. Enerzijds is ze het 
bevoegd gezag van de openbare scholen binnen haar gemeentegrenzen. Ander-
zijds moet ze lokale beleidstaken uitvoeren voor scholen van alle denominaties. 
De gemeente heeft "twee petten" op die een belemmerende rol kunnen spelen bij 
het voeren van een lokaal onderwijsbeleid. In het "Schevenings Beraad" zijn 
richtinggevende uitspraken gedaan om de dubbelrol van de gemeente te beperken. 
Deze hebben uiteindelijk geresulteerd in zes wettelijk geregelde bestuursvormen 
waarin gemeenten het openbaar onderwijs kunnen onderbrengen. Hiervoor 
worden begrippen gebruikt als "verzelfstandiging" en "ontvlechting" (van het 
openbaar onderwijs). Het van kracht worden van de decentralisatiemaatregelen 
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heeft een sterke impuls gegeven aan deze verzelfstandiging. Inmiddels heeft 
ongeveer de helft van de gemeenten hieraan uitvoering gegeven.  
 
 
Hoofdstuk 2 
Hoofstuk 2 bestaat uit het artikel "kwaliteit van decentralisatie van onderwijsbe-
leid". Hierin doen we verslag van een literatuur- en documentanalyse naar de met 
decentralisatie beoogde bestuurlijke effecten. Als belangrijkste treffen we aan: 
meer integraliteit van beleid, meer maatwerk, meer efficiëntie en een grotere de-
mocratisering en toegankelijkheid. In het artikel spreken we verwachtingen uit 
met betrekking tot de haalbaarheid van elk van deze effecten. Het effect slagvaar-
digheid komt wel voor in literatuur over decentralisatie maar niet in de 
zogenoemde Memories van toelichting bij de vier decentralisatiewetten en wordt 
op grond daarvan in dit artikel verder niet besproken.  
 
Ten aanzien van integrale beleidsvoering verwachten we dat door de zeggenschap 
over een beleidsterrein of over een aantal aan elkaar geliëerde beleidsterreinen 
(zoals bijvoorbeeld het geval is bij het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijs 
in allochtone talen en in mindere mate ook met schoolbegeleiding en het onder-
wijshuisvestingbeleid) op één bestuursniveau te brengen de mogelijkheden 
hiervoor toenemen. Aangezien het overheidsstreven naar decentralisatie en dere-
gulering er ook toe heeft geleid dat schoolbesturen en andere maatschappelijke 
instellingen meer zeggenschap krijgen, verwachtten we dat de macht die deze par-
tijen kunnen hebben, de integratie van beleid kan bemoeilijken. We verwachten 
daarom ook dat goede onderlinge verstandhoudingen een belangrijke voorwaarde 
zijn voor integraliteit. We verwachten bovendien dat het gemeenten moeite zal 
kosten om met de veelal gedifferentieerde inrichting van de ambtelijke organisatie 
integrale beleidsvoering tot stand te brengen.  
 
De beleidstheorie veronderstelt een positief verband tussen decentralisatie en 
maatwerk. We kunnen daarbij vanuit twee perspectieven kijken naar maatwerk. 
Vanuit een landelijk perspectief bezien is de verwachting dat het geheel aan ge-
meenten een meer pluriform aanbod op de verschillende beleidsterreinen zal laten 
zien dan het veelal uniforme aanbod dat het Rijk kan bieden. We verwachtten met 
andere woorden dat gemeenten beter in staat zullen zijn om lokale regelgeving en 
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afspraken vast te stellen die aansluiten bij de specifieke gemeentelijke situatie dan 
dat het Rijk dit kan.  
Vanuit lokaal perspectief bezien verwachten we dat gemeenten meer dan het Rijk 
in staat is om voorzieningen te treffen die aansluiten bij de wensen van individue-
le schoolbesturen of scholen. 
 
We verwachten dat decentralisatie leidt tot een efficiëntere beleidsvoering. In het 
artikel maken we een onderscheid tussen technische en allocatieve efficiëntie. We 
verwachten een efficiëntere uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid, maar 
spreken tegelijkertijd uit dat dit effect zich mogelijk pas een aantal jaren na invoe-
ring voor zal gaan doen als gevolg van een zogenoemde "efficiencykorting" en de 
tijd die nodig is om de interne gemeentelijke organisatie te veranderen en het ver-
eiste kennisniveau op peil te brengen.  
 
Ten aanzien van het beoogde effect "democratisering en toegankelijkheid" is de 
veronderstelling dat door decentralisatie er op gemeentelijk niveau een meer de-
mocratische wijze van besluitvorming plaats kan vinden dan op Rijksniveau 
doordat de lokale betrokkenen beter gehoord kunnen worden en belanghebbenden 
meer invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming die op hun situatie van 
toepassing is. Op het terrein van het lokale onderwijsbeleid is inspraak en invloed 
voor de schoolbesturen formeel gewaarborgd door het verplichte "op overeen-
stemming gericht overleg" dat de gemeente met hen dient te voeren. We 
verwachten derhalve dat de inspraak van besturen bij de besluitvorming sinds de 
decentralisaties is toegenomen. We verwachten echter ook dat de machtsverhou-
dingen op lokaal niveau een negatieve invloed kunnen hebben op de werkelijke 
(effectieve) inspraak die één of meer van de schoolbesturen kan hebben. 
 
 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 3 bestaat uit het artikel "Decentralisatie van onderwijsbeleid; een gevals-
studie". Na het vaststellen van de met decentralisatie beoogde effecten is een ge-
valsstudie in uitgevoerd in één gemeente om tot een nadere operationalisatie van 
deze effecten te komen en items te genereren voor een survey. De gevalsbeschrij-
ving geeft tevens een antwoord op de drie onderzoeksvragen en biedt daarmee 
een dwarsdoorsnede van de totstandkoming en de effecten van lokaal onderwijs-
beleid op vier terreinen binnen één gemeente. We treffen in de door ons onder-
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zochte gemeente verschillende condities aan die van invloed zijn op het bereiken 
van de met decentralisatie beoogde effecten. Tevens signaleren we een aantal niet 
voorziene neveneffecten. We brengen daarbij een onderscheid aan in beïnvloe-
dende condities die te beschouwen zijn als kenmerken van de beleidsmaatregelen 
en condities die te beschouwen zijn als kenmerken van de lokale situatie. 
 
Kenmerken van de beleidsmaatregelen 
Eén van de belangrijkste kenmerken van de beleidsmaatregelen die van invloed is 
op de mate van effectbereiking vormt de hoeveelheid van rijkswege beschikbaar 
gestelde financiën op een beleidsterrein. De aanwezigheid van meer financiële 
middelen vergemakkelijkt het overleg met de schoolbesturen over de verdeling van 
de middelen. Bovendien is het een gunstige conditie om te komen tot meer maat-
werk en een grotere slagvaardigheid. De tweede conditie betreft de duidelijkheid 
over de financiële consequenties van beleidskeuzes in situaties waarin de financiële 
verantwoordelijkheid volledig op lokaal niveau is neergelegd. Op het terrein van 
onderwijs in allochtone talen is sprake van onduidelijkheid in de regelgeving over 
wie (rijksoverheid, gemeente of schoolbesturen) verantwoordelijk is voor de per-
sonele verplichtingen die voortvloeien uit lokale beleidskeuzes. We zien dat deze 
situatie leidt tot afwachtend handelen van betrokkenen en tot onderbesteding van 
het beschikbare budget. Als derde conditie noemen we het aanwezig zijn van een 
helder perspectief op de toekomstige ontwikkelingen op een beleidsterrein. Ook 
hier geldt dat een onhelder perspectief leidt tot voorzichtig handelen van betrokke-
nen binnen smalle kaders die men zichzelf stelt. De twee laatstgenoemde condities 
zijn beide van invloed op de beleidsruimte die de gemeente op een terrein kan of 
durft te creëren. Als vierde conditie geldt de complexiteit van het gedecentrali-
seerde beleid. Effecten op een complex terrein als onderwijshuisvesting zullen 
later optreden dan op een minder complex terrein als schoolbegeleiding. 
 
Kenmerken van de lokale situatie 
De condities op lokaal niveau zijn onder te brengen in drie categorieën. We on-
derscheiden kenmerken van de beleidscontext, kenmerken van de 
beleidsimplementatie en kenmerken van de beleidsvormers en -uitvoerders. De 
eerste conditie binnen de beleidscontext is de stabiliteit van de interne organisatie 
van één of meer van de betrokken partijen. Als tweede conditie is de historie bin-
nen een gemeente op een beleidsterrein. Zowel interne stabiliteit als historie op 
een beleidsterrein beïnvloeden de mate van effectbereiking positief. De derde 
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conditie binnen de beleidscontext betreft het financieel klimaat binnen de ge-
meente. Het gaat daarbij om de omvang van de budgetten die een gemeente uit 
eigen middelen vrijmaakt náást de uitkering van het Rijk.  
 
Lokale condities die gerelateerd zijn aan de beleidsimplementatie zijn de aanwe-
zigheid van nabije sturing en controle en de bestuurslaag of organisatie die de 
beleidsvorming en -uitvoering coördineert. Interessant in de door ons onderzochte 
gemeente is de positie van de stichting Onderwijsvoorrang. De sturing en evalua-
tie door deze stichting vindt plaats op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid. 
Op dit terrein vindt de grootste mate van sturing en controle èn effectbereiking 
plaats.  
 
Beïnvloedende kenmerken van de beleidsvormers en –uitvoerders zijn allereerst 
de expertise die op elk beleidsterrein binnen de verschillende geledingen aanwe-
zig is. Als tweede noemen we de affiniteit die betrokkenen bij gemeenten, 
schoolbesturen en scholen hebben met het beleidsterrein. De derde conditie hangt 
hiermee samen. Het betreft prioriteitstelling door betrokken partijen. Affiniteit en 
prioriteitstelling door betrokkenen op lokaal niveau blijken essentieel te zijn voor 
het tot stand brengen van effecten als maatwerk en integraliteit.  
 
Neveneffecten 
De neveneffecten categoriseren we in twee groepen. De eerste categorie betreft de 
rationalisering van decentraal beleid. Op de terreinen onderwijsachterstandenbe-
leid en onderwijs in allochtone talen is sprake van een streven naar beheersbaarheid 
van beleidsprocessen door het werken op basis van plannen en het vervolgens af-
leggen van verantwoording over de uitvoering hiervan. De korte afstand tussen de 
gemeente als beleidsvormer en de schoolbesturen en scholen als beleidsuitvoer-
ders maakt het mogelijk om de uitvoering van dichtbij te volgen. Als tweede 
concluderen we dat er op het niveau van de gemeente en de schoolbesturen sprake 
is van verdringing van inhoudelijke onderwijskundige discussies door de grote 
aandacht voor huisvesting en overig overleg over procedures en verdeling van 
middelen. We kunnen spreken van ‘externe effecten’ van met name de decentrali-
satie van de onderwijshuisvesting op de aandacht voor de overige beleidsterrei-
nen. Als derde neveneffect noemen we de vergroting van het kostenbewustzijn bij 
betrokkenen. Deze is na de decentralisatie aanzienlijk vergroot en we veronder-
stellen dat dit de efficiëntie in de beleidsuitvoering ten goede zal komen.  
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De tweede categorie neveneffecten betreft de wijze van beleidsvorming. Er is 
sprake van een verbeterde relatie en meer openheid in het overleg binnen de drie-
hoek gemeente, openbaar- en bijzonder onderwijs. Betrokkenen erkennen 
wederzijdse afhankelijkheden. Het tweede neveneffect, een meer corporatistische 
beleidsvorming, hangt hier sterk mee samen. Beleidsvorming in de door ons on-
derzochte gemeente vindt plaats tussen de gemeente-ambtenaren en de lokale 
schoolbesturen. De gemeenteraad toont hier nauwelijks betrokkenheid bij. 
Schoolbesturen hebben een belangrijke machtspositie in het lokale beleidsproces. 
Na de decentralisatie zijn de voorheen scherpe scheidslijnen tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs aanzienlijk vervaagd, doordat de besturen regelmatig met ge-
zamenlijke standpunten de gemeente tegemoet treden. Ondanks deze 
gezamenlijkheid is er ook meer sprake van lobbyactiviteiten. Dit is het derde ne-
veneffect. Sinds de gemeente aanzienlijk meer geld te verdelen heeft, wordt er 
namelijk meer getracht om buiten het formele overleg om voorzieningen gereali-
seerd te krijgen.  
 
 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 4 bestaat uit het artikel "Effecten van decentralisatie van onderwijsbe-
leid naar gemeenten en de keuze voor territoriale of functionele decentralisatie". 
We doen verslag van een survey dat in 2002 is gehouden onder alle (destijds 496) 
gemeenten in Nederland met als centrale vraag: welke beoogde en niet-beoogde 
effecten zijn op lokaal niveau opgetreden als gevolg van territoriale decentralisa-
tie op het terrein van onderwijs? Uit ons onderzoek komt naar voren dat gemeenten 
in meer of mindere mate in staat zijn om de verschillende beoogde effecten te 
bewerkstelligen (zie voor een overzicht hiervan samenvatting hoofdstuk 5). 
 
In het artikel gaan we bovendien in op een aantal neveneffecten die zich op lokaal 
niveau voordoen en die gevolgen hebben voor de verhouding in het onderscheid 
functioneel-territoriaal. Deze eveneffecten hebben onbedoeld de weg bereid voor 
een hernieuwde discussie over de verdeling van taken, bevoegdheden en midde-
len tussen Rijk, gemeenten en schoolbesturen. We stellen vast dat de regierol die 
de gemeente in het lokale beleid vervult sinds de decentralisaties is veranderd. 
Gemeenten zijn sindsdien meer eigen middelen in gaan zetten en meer toezicht 
gaan uitoefenen op de beleidsuitvoering. Bovendien is het vertrouwen tussen de 
schoolbesturen en de gemeente toegenomen.  
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Tegelijkertijd signaleren we een tegengestelde ontwikkeling in de positie van ge-
meenten in het lokale bestuurlijke krachtenveld. Terwijl de met decentralisatie 
gepaard gaande overheveling van bevoegdheden en middelen leidt tot een ver-
sterking van deze positie, zien we tegelijkertijd een relatieve verzwakking. 
Enerzijds is dit veroorzaakt door bestuurlijke schaalvergroting in met name het 
bijzonder onderwijs en anderzijds doordat veel gemeenten over zijn gegaan tot 
het afsplitsen van de eigen schoolbestuurlijke taken voor het openbaar onderwijs. 
Bovendien signaleren we dat bestuurlijke schaalvergroting vaak gepaard gaat met 
een meer professionele bovenschoolse directievoering waardoor gemeenten ge-
confronteerd worden met sterkere maatschappelijke tegenspelers. 
 
Als we er vanuit gaan dat de invoering van vier nieuwe beleidsprogramma's tijd 
kost en dat de invoering per gemeente in tempo varieert, kan geconstateerd wor-
den dat deze territoriale decentralisatie waarschijnlijk aan zijn doelen gaat 
beantwoorden. We stellen ons de vraag waarom dan toch functionele decentrali-
satie overwogen kan worden. Destijds werd functionele decentralisatie onder 
andere afgewezen vanwege de relatief kleine bestuurlijke schaal van het basison-
derwijs. We zien dat deze schaal in veel gemeenten is toegenomen. 
Schoolbesturen zijn daarmee hedentendage mogelijk beter in staat om tot een ef-
fectieve beleidsvoering te komen dan midden jaren negentig.  
 
Daarnaast heeft de ontkoppeling van de schoolbestuurlijke rol en de algemene be-
leidsrol gemeenten op gelijke voet gebracht met de schoolbesturen in het 
bijzonder onderwijs. Het daadwerkelijk doordecentraliseren van bevoegdheden en 
middelen heeft iets tragisch in zich voor met name die gemeenten die haar 
schoolbestuurlijke taken als gevolg van de decentralisaties op afstand hebben ge-
plaatst. Waar zij eerst direct sturing konden geven aan het openbaar onderwijs en 
ten dele aan het lokale beleid, zien zij bij functionele decentralisatie de eigen in-
vloed op beide terreinen drastisch geminimaliseerd 
 
Afgezien van een wijziging in de landelijke politieke verhoudingen heeft territori-
ale decentralisatie zodoende de onbedoelde condities geschapen voor een 
hernieuwde poging tot functionele decentralisatie. Het argument dat de bestuur-
lijke capaciteit in het basisonderwijs te klein is, heeft immers aan kracht verloren. 
Het belangrijkste argument dat overblijft om toch vast te houden aan territoriale 
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decentralisatie is de positie van gemeenten om met name op de terreinen onder-
wijshuisvesting en onderwijsachterstandenbeleid rekening te houden met meer 
algemeen maatschappelijke en bovenbestuurlijke belangen, hetgeen destijds een 
argument was voor de regierol van de gemeente. 
 
 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 5 bestaat uit het artikel "Bestuurlijke effecten van decentralisatie van on-
derwijsbeleid". In het artikel wordt met name ingegaan op de vragen in hoeverre de 

met decentralisatie beoogde effecten op lokaal niveau optreden en welke condities 
daarop van invloed zijn. De rapportage heeft betrekking op 114 gemeenten die een 
substantiëel bedrag ontvangen voor elk van de vier onderzochte beleidsterreinen.  
 
Maatwerk 
De decentralisaties hebben in veel gemeenten geleid tot meer maatwerk. Ener-
zijds komt dit tot uiting in een betere afstemming van het beleid, op elk van de 
vier onderzochte terreinen, met het onderwijskundig beleid van de scholen. An-
derzijds zien we dat de landelijke kaders, zoals bij het 
onderwijsachterstandenbeleid, steeds meer worden aangepast aan de lokale situa-
tie (in de vorm van een toename van het aantal gemeenten dat er voor kiest om 
eigen doelen toe te voegen). Bij onderwijshuisvesting komt deze aanpassing aan 
de lokale situatie veel minder vaak voor (in de vorm van aanpassingen aan de 
modelverordening van de VNG). 
 
Democratisering en toegankelijkheid 
Het merendeel van de gemeenten is na de decentralisaties positief over het be-
trekken van schoolbesturen en directeuren bij de voorbereiding en besluitvorming 
over het lokale onderwijsbeleid. De invloed van politieke partijen op de besluit-
vorming blijkt gering te zijn. De invloed van kleine besturen en van die met een 
kennisachterstand is eveneens gering. Ouders en lokale belangengroepen lijken 
slechts in geringe mate te zijn en te worden betrokken bij het lokale beleid. 
Slagvaardigheid en efficiëntie 
De meeste gemeenten geven aan dat er sinds de decentralisaties slagvaardiger kan 
worden gehandeld op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid en -
huisvesting dan onder het centrale regiem. Veel gemeenten geven aan te werken 
aan een vergroting van de efficiëntie in de beleidsuitvoering door te trachten pro-
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cedures te verkorten en/of te vereenvoudigen. Van mogelijke financiële schaal-
voordelen wordt echter nog weinig gebruik gemaakt (bijvoorbeeld sluiten van 
collectieve contracten voor onderhoud, scholing en begeleiding). 
 
Integrale beleidsvoering 
We zien dat een aantal aspecten van integrale beleidsvoering in 30-40% van de 
gemeenten reeds vorm krijgt (toename beleidsmatige samenhang tussen de terrei-
nen; bundeling van middelen). Met name het overleg tussen onderwijs en 
voorschoolse voorzieningen is flink toegenomen. Integrale beleidsvoering blijkt 
voor het merendeel van de gemeenten nog een moeilijke opgave. 
 
Ervaring 
De mate van ervaring die de gemeente heeft met de gedecentraliseerde beleids-
programma's (onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding, onderwijsachterstanden-
beleid en oalt) blijkt een positieve invloed te hebben op de effectiviteit van het 
lokale beleid (meer inspraak van betrokkenen bij de beleidsvoorbereiding, een 
grotere slagvaardigheid en efficiëntie, meer integrale beleidsvoering en meer 
maatwerk).  
 
Inzet eigen middelen 
De meeste gemeenten geven aan dat de inzet van eigen gemeentelijke middelen 
voor de verschillende beleidsprogramma's (bovenop de specifieke uitkeringen van 
het Rijk) sinds de decentralisaties is toegenomen. De inzet van eigen middelen 
blijkt positief samen te hangen met de mate waarin de gemeente overleg voert 
met besturen en directeuren over de vormgeving en uitvoering van het lokale on-
derwijsbeleid. 
 
Onderlinge relaties en vertrouwen 
De onderlinge relaties tussen de gemeente en de schoolbesturen zijn sinds de de-
centralisaties verbeterd. Bovendien is het vertrouwen van het bijzonder onderwijs 
in de gemeente eveneens toegenomen. Deze verbetering van de onderlinge rela-
ties blijkt een positieve invloed te hebben op de effectiviteit van het lokale beleid 
(meer inspraak van betrokkenen bij de beleidsvoorbereiding, een grotere slag-
vaardigheid en efficiëntie, meer integrale beleidsvoering en meer maatwerk). 
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Gemeentegrootte 
Grote gemeenten blijken hoofdzakelijk met schoolbesturen overleg te voeren over 
de vormgeving en uitvoering van het lokale onderwijsbeleid. In kleinere gemeen-
ten daarentegen worden directeuren hier veel meer bij betrokken. Er blijkt echter 
een belangrijke samenhang te bestaan tussen gemeentegrootte en de mate waarin 
gemeente-ambtenaren aangeven dat er sprake is van "niet loyaal-gedrag" (in de 
beleidsuitvoering) door directeuren van scholen. In de grote gemeenten blijkt bo-
vendien meer behoefte te zijn aan sanctie-mogelijkheden om de gewenste 
beleidsuitvoering af te kunnen dwingen dan in kleinere gemeenten. 
 
 
Hoofdstuk 6 
Om de interne validiteit van het onderzoek te vergroten is een zogenoemde mem-
ber-check uitgevoerd onder de hoofden van "afdelingen onderwijs" van 
gemeenten. Aan hen zijn de opvallendste bevindingen uit het survey onder 114 
gemeenten voorgelegd. Hoofdstuk 6 bestaat uit een rapportage van deze member 
check. De belangrijkste vraag was telkens of men het door ons geschetste beeld 
herkende en/of waar de eigen situatie daarvan afwijkt. Tevens is gevraagd of men 
verklaringen kon geven voor enkele van de door ons gevonden verbanden en voor 
eventuele afwijkingen van het door ons geschetste beeld. Door het voorleggen 
van deze vragen verwachtten we eventuele niet voorziene verklarende mechanis-
men of condities op te sporen, waarmee we de interne validiteit van onze 
onderzoeksresultaten zouden kunnen versterken. 
 
Beoogde effecten 
Uit de member check blijkt dat de door ons beschreven waarden op elk van de 
vier beoogde effecten door de gemeenten worden herkend. We moeten echter één 
nuancering aanbrengen. Deze heeft betrekking op de mate waarin gemeenten en 
schoolbesturen in staat zijn om maatwerk te realiseren door anders handelen dan 
de modelhuisvestingsverordening voorschrijft. Dit lijkt vaker voor te komen dan 
wij op grond van het survey verwachtten. Een mogelijke verklaring hiervoor kan 
gelegen zijn in het feit dat de member check anderhalf jaar later is uitgevoerd dan 
het survey. In de tussentijd heeft het Ministerie van OCW extra middelen aan 
gemeenten ter beschikking gesteld om huisvestingsaanpassingen te realiseren op 
grond van onderwijskundige ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia 
hebben voorgedaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze extra financiële impuls 
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heeft geleid tot andere afspraken tussen gemeenten en besturen over de inzet en 
verdeling van middelen voor onderwijshuisvesting. Daarnaast is het ook denkbaar 
dat er in de anderhalf jaar na het uitvoeren van het survey meer gemeenten zijn 
overgegaan tot aanpassing of zelfs het verlaten van de huisvestingsverordening 
 
Lokale condities 
Uit de member check blijkt dat onze waardering van de lokale condities ervaring, 
inzet eigen middelen en onderlinge relaties en vertrouwen door de respondenten 
in aanzienlijke wordt herkend. De bevindingen uit de member check geven daar-
om geen aanleiding om de resultaten uit het survey te nuanceren.  
 
Verbanden tussen effecten en condities 
Vrijwel alle gemeenten geven aan dat door ervaring lokale processen in de loop 
der jaren beter zijn gaan verlopen. Met name betreft dit de samenwerking en het 
overleg tussen de gemeente en de lokale betrokkenen. In sommige gemeenten was 
hier in de periode kort na de decentralisaties nog geen sprake van. Een verklaring 
hiervoor is het nog onvoldoende zicht hebben op de beleidsprogramma's en het 
speelveld waarbinnen deze moeten worden vormgeven.  
 
Voor de positieve samenhang tussen de inzet van eigen middelen en de mate 
waarin de gemeente overleg voert met besturen en directeuren zijn twee typen 
verklaringen af te leiden:  
• Het inzetten van eigen middelen door de gemeente heeft geleid tot meer over-

leg over de inzet van deze middelen. Enkele gemeenten verwijzen daarbij 
naar het sturingsinstrument dat de gemeente hiermee in handen heeft; 

• Door een toename van het overleg met besturen en/of directeuren over het lo-
kale beleid is er meer helderheid gekomen met betrekking tot lokale 
problematieken en wensen. Gemeenten hebben zich vervolgens bereid ge-
toond (meer) eigen middelen in te zetten. 

 
Voor de verbetering van de onderlinge relaties en de toename van het vertrouwen 
van het bijzonder onderwijs in de gemeente kunnen we uit de member check de 
volgende mogelijke verklaringen afleiden: 
• Het door gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk bedenken van oplossin-

gen voor lokale problemen; 
• Het door de gemeente geven van openheid in procedures en planningen; 
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• De professionalisering van schoolbesturen in de vorm van het creëren van 
bovenschools management die het bestuur in het overleg met de gemeente 
vertegenwoordigd; 

• Er valt sinds de decentralisaties voor de schoolbesturen "iets te halen" bij de 
gemeente; 

• Schoolbesturen ervaren sinds de decentralisaties een kortere afstand tot de 
besluitvorming. 

Het verband tussen gemeentegrootte en de mate waarin overleg gevoerd wordt 
met schoolbesturen dan wel directeuren en de mate waarin er sprake is van niet-
loyaal gedrag en de behoefte aan sanctiemogelijkheden wordt herkend. Als ver-
klaring voor een afwijkende beleidsuitvoering door directeuren voeren enkele 
grote gemeenten echter niet aan dat schooldirecteuren niet loyaal zouden zijn, 
maar dat de communicatie door schoolbesturen met hun schooldirecteuren soms 
te wensen overlaat, waardoor afspraken in de praktijk soms anders worden uitge-
voerd dan eerder is afgesproken.  
 
Op de vraag naar knelpunten in de beleidsvoering geven met name kleine ge-
meenten aan dat zij minder in staat zijn om lokaal beleid op te stellen. Enerzijds 
heeft dit te maken met de beperkte omvang van de (risico)groep, anderzijds met 
de beperkte financiële middelen die men hiervoor ontvangt. Ook de ambtelijke 
capaciteit en expertise zijn soms te beperkt om inhoudelijk goed beleid uit te kun-
nen werken. Het "klein zijn" heeft daarentegen als voordeel dat de 
communicatielijnen kort kunnen zijn. 
 
Neveneffect 
Veel gemeenten bevestigen dat de dubbelrol die gemeenten in belangrijke mate 
(zouden gaan) vervullen inderdaad een aanleiding is geweest om het openbaar ba-
sisonderwijs onder te brengen in een andere rechtsvorm. Met name voor veel 
kleine gemeenten blijkt echter dat de dubbelrol soms geen of slechts één van de 
motieven was of is tot ontvlechting. Al dan niet in combinatie met de wens de 
dubbelrol te vermijden, wordt door de kleinere gemeenten de beheersing van de 
financiële risico’s (voor de gemeente) vaak als een belangrijk motief genoemd. 
Daarnaast geven de recente bezuinigingen in sommige gemeenten aanleiding tot 
een onderzoek naar de kerntaken van de gemeente, waarbij ook de rechtsvorm 
van het openbaar onderwijs ter discussie wordt gesteld. 
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Verwachtingen  
In de member check is aan de gemeenten gevraagd naar verwachtingen ten aan-
zien van de ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van eigen middelen, de 
hoeveelheid overleg met en de kwaliteit van de onderlinge relaties met de lokale 
schoolbesturen.  
Veel van de respondenten geven aan dat ze zich zorgen maken om de bezuinigin-
gen waar ze nu van Rijkswege mee geconfronteerd worden. Veel gemeenten zijn 
bezig om zelf ook bezuinigingen op te leggen aan schoolbesturen of verwachten 
dit binnenkort te zullen gaan doen. Een (sterke) afname van de inzet van eigen 
middelen ten behoeve van het lokale onderwijsbeleid valt derhalve te verwachten. 
Daarnaast voorzien veel gemeenten een somber perspectief voor het lokale beleid 
doordat de huidige kabinetsvoornemens gericht zijn op het versterken van de rol 
van de schoolbesturen door de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid en 
voor schoolbegeleiding over te hevelen van de gemeenten naar de besturen. Veel 
gemeenten geven aan dat daarmee een belangrijk sturingsmiddel om lokaal beleid 
te realiseren uit de handen wordt genomen. De eigen rol en invloed wordt door 
deze gemeenten in belangrijke mate gerelateerd aan de hoeveelheid middelen die 
men in kan zetten voor het lokale onderwijsbeleid. Sommige gemeenten spreken 
daarbij hun zorgen uit over hoe schoolbesturen mogelijk om zullen gaan met de 
budgetten die zij zullen ontvangen. Zij verwachten dat het eigen belang van be-
sturen zal prevaleren boven belangen van de gemeente of andere besturen. Een 
relatief kleine groep gemeenten lijkt, gesterkt door positieve ervaringen in de af-
gelopen jaren, vertrouwen te hebben in de toekomstige rol van de gemeente en de 
samenwerking met de lokale betrokkenen.  
 
Of de genoemde verwachtingen bewaarheid zullen worden zal enerzijds afhangen 
van de uitkomst van de landelijke politieke discussie over de toebedeling van ta-
ken, verantwoordelijkheden en middelen naar gemeenten en schoolbesturen. 
Anderzijds zal dit eveneens afhangen van de mate waarin gemeenten en school-
besturen van mening zijn èn weten duidelijk te maken dat ze elkaar nodig hebben 
bij het vinden van antwoorden op lokale (onderwijskundige) vraagstukken.  
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Summary
 
 
 
 
Primary education underwent a major administrative upheaval in 1997 and 1998. 
Following a long consultation period, important duties, powers and resources in 
education were transferred from central government to the Netherlands municipal 
authorities. It was supposedly a case of “territorial decentralisation”. Four policy 
programmes were decentralised. These were the policies on: school accommoda-
tion, eliminating educational disadvantage, teaching in modern minority 
languages and the school advisory services. For primary schools and their govern-
ing bodies, this meant that the municipality became an important consultation 
partner and funding body for educational provision.  
 
The thesis is made up of five chapters, reporting on different research projects, all 
five of which are concerned with the intended outcomes and the side-effects of 
this decentralisation and the local processes and conditions that influenced it. 
Three questions guided the course of my research: 
1. To what extent did the outcomes that decentralisation aimed to achieve occur 

at local level? 
2. What conditions influenced the extent to which goals were reached? 
3. What were the side-effects at local level resulting from decentralisation? 
 
I have reported on four of the five research projects in published articles and these 
articles make up chapters 2 to 5 of the thesis. 
 
 
Chapter 1 
Chapter 1 introduces the research projects by placing the issue of decentralisation 
in education in a broader context. It is customary to distinguish between what is 
known as “territorial” and “functional” decentralisation in education. The first 
means the transfer of duties, powers and resources from central government to 
provincial and municipal authorities. The second refers to the transfer to the gov-
erning bodies of the schools (the school boards).  
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A brief historical review of centralisation and decentralisation movements in edu-
cation is given, which shows that a large degree of centralisation took place in the 
early years of the twentieth century as a consequence of the school-funding con-
troversy and the resulting arrangements for equal funding of publicly-run and 
privately-run schools. When economic growth started to stagnate in the early sev-
enties, reservations began to be expressed in various social quarters about the 
capacity of central government to plan and manage and people began to consider 
increasing the policy-making scope of regional and local administrative bodies. 
Compared with other public sectors, the transfer of powers in education got off 
the ground rather late. This was due, to a significant extent, to denominational po-
litical parties and interest groups which resisted the influence of municipal 
authorities on schools. After the Scheveningen Talks on Administrative Reform 
had produced its general recommendations on future administrative arrangements 
for primary schools in 1994, duties, powers and resources in the policy areas of 
school accommodation, eliminating educational disadvantage, teaching in modern 
minority languages and school advisory services were eventually transferred in 
1997 and 1998. Since the decentralisation measures came into effect, the munici-
pal authorities have had four main areas of responsibility in education: 
1. a governing role for public-authority schools;  
2. a package of responsibilities for infrastructure; 
3. a package of responsibilities for minimum participation and combating edu-

cational disadvantage; 
4. other responsibilities that they determine for themselves. 
 
This means that municipal authorities have a dual role in education. First, they are 
the governing bodies for the public-authority schools within their boundaries. 
Second, they have local policy-making responsibilities for schools of all denomi-
nations. The municipal authority wears “two hats”and this can impede the pursuit 
of education policy at local level. The Scheveningen Talks produced 
recommendations to limit the dual role of the municipalities and these eventually 
resulted in six forms of statutorily regulated governing bodies which could be 
charged with responsibility for the publicly-run schools. The concepts of 
“increasing autonomy” and “disengagement” of publicly-run schools were used. 
The coming into force of the decentralisation measures gave a major boost to this 
process of increasing autonomy and, meanwhile, about half of the municipalities 
have implemented it.  
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Chapter 2 
Chapter 2 consists of the article Quality of decentralisation of education policy, 
which reports on a literature- and document-analysis of the administrative out-
comes that decentralisation was aiming to achieve. The most important outcomes 
revealed by this analysis were: more integrated policy, more tailor-made solu-
tions, greater efficiency, and greater democratisation and access. The article 
discusses expectations with regard to the feasibility of each of these outcomes. 
Responsiveness is another outcome discussed in the literature on decentralisation 
but, as it is not referred to in any of the explanatory introductions to the four acts 
of parliament enacting decentralisation, it is not dealt with in this article.  
 
With regard to integrated policy, bringing a policy area or a number of related 
policy areas (for example, policy on eliminating educational disadvantage and 
policy on teaching in minority languages or, to a lesser extent, policy on school 
advisory services and policy on accommodation) under the control of a single tier 
of administration is expected to increase opportunities to integrate policy. As 
government efforts to decentralise and deregulate have also given more control to 
school boards and other social organisations, it is also expected that the power 
that these parties may possess could hamper policy integration. Good mutual un-
derstanding is expected to be an important condition for integration and it is also 
anticipated that the municipal authorities will have difficulty developing inte-
grated policy because of the differentiated set-up of the local authority 
administration.  
 
Policy theory postulates a positive association between decentralisation and tai-
lor-made solutions. The tailor-made approach can be viewed from two 
perspectives. From a national perspective, the municipal authorities are expected 
to be able to offer more varied approaches in the different policy fields than the 
more uniform approach that central government can usually offer. In other words, 
it is thought that local authorities are in a better position to lay down local regula-
tions and enter into agreements that suit the specific situation in the municipality 
than the state. From a local perspective, municipal authorities are expected to be 
in a better position than central government to take measures that are in keeping 
with the requirements of individual school boards or schools. 
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Decentralisation is expected to lead to more efficient policy-making. The article 
distinguishes between technical efficiency and efficiency in allocation. A more 
efficient implementation of school accommodation policy is awaited but this is 
not expected to happen for a few years, as a consequence of a so-called “effi-
ciency rebate” and the time it takes to change internal organisation in the 
municipal authority and to bring knowledge up to the required level.  
 
With regard to the hoped-for democratisation and access, it is postulated that de-
centralisation will mean that decision-making at local level will be more 
democratic than is possible at national level, because it is easier for those in-
volved to get their voices heard locally and stakeholders can exercise more 
influence on decisions that affect them. In the area of local education policy, 
school boards have formally been guaranteed a say and influence by the compul-
sory “consultation geared to achieving consensus” that the municipal authority is 
required to hold with them. Participation in decision-making by the governing 
bodies can therefore be expected to have increased since decentralisation; how-
ever, local power-relationships can also be expected to adversely affect how 
effective a say one or more school boards really can have. 
 
 
Chapter 3 
Chapter 3 consists of the article Decentralisation of Education Policy: a Case 
Study. After determining the outcomes that decentralisation was aiming for, a 
case study was conducted in one municipality to see how it was being imple-
mented in practice and to generate items for a survey. The case study also 
addressed the three research questions, as it offered a cross section of the realisa-
tion and effects of local education policy in four fields within one municipality. In 
the case study municipality, various conditions were found to be influencing the 
reaching of the goals that decentralisation was intended to bring about. A number 
of unforeseen side-effects were also identified. A distinction was made between 
conditions that can be considered to be aspects of the policy measures and condi-
tions that can be considered to be aspects of the local situation. 
 
Aspects of the policy measures 
One of the most important aspects of the policy measures that influenced the ex-
tent to which goals were reached was the amount of government funding 
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allocated to a policy area. More generous funding made the consultations with the 
schools boards about resource allocation easier. It also facilitated a more tailor-
made approach and greater responsiveness. The second condition related to clar-
ity about the financial consequences of policy choices in situations where 
financial responsibility has been fully devolved to the local level. In the area of 
teaching in minority languages, the rules about who (central government, munici-
pal authority or school boards) was responsible for the personal obligations 
arising from local policy choices were unclear. This situation was found to lead to 
people being cautious and to budget under-spends. The third condition is what I 
call the presence of a clear perspective on future developments in a policy area. 
Here too the absence of a clear perspective was found to lead the parties involved 
to act cautiously within narrow parameters that they set for themselves. The last 
two conditions both affected the scope for policy-making that the municipality 
can, or dares to, create in a particular field. The fourth condition was the complex-
ity of the decentralised policy. Effects in a complex area such as accommodation 
will be felt later than effects in a less complex area such as school advisory ser-
vices. 
 
Aspects of the local situation 
Local conditions can be put into three categories: aspects of the policy context, 
aspects of policy implementation, and aspects to do with policy-makers and those 
responsible for implementing policy. The first condition in the policy context 
category was the stability of the internal organisation of one or more relevant par-
ties. The second condition was the history of the policy area within a 
municipality. Both internal stability and having a history of a particular policy 
area had a beneficial effect on the achievement of desired outcomes. The third 
condition relating to the policy context was the financial climate in the municipal-
ity: the size of the budgets released by the municipality from its own resources in 
addition to the grant from central government.  
 
Local conditions related to policy implementation were the presence of local 
management and control and the administrative tier or organisation coordinating 
the development and implementation of policy. The Educational Priority Founda-
tion had an interesting position in the municipality studied. This foundation 
manages and evaluates policy on eliminating educational disadvantage and this 
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was the area in which the greatest measure of management and control were 
found and the highest level of achievement of desired outcomes. Influential as-
pects of policy-makers and those responsible for implementing policy were, first 
of all, their expertise in each policy area at the different levels. Second the affinity 
relevant people in the municipal authorities, school boards and schools had with 
the policy area. The third condition was connected with this and it was prioritis-
ing by relevant parties. Affinity and prioritising by relevant parties at local level 
seemed to be essential to bring about outcomes like tailor-made and integrated 
policies.  
 
Side- effects 
Side-effects were put into two categories. The first category concerned the ra-
tionalisation of local policy. In the policy areas of eliminating disadvantage and 
teaching in minority languages, it was found that people were trying to make pol-
icy processes controllable by working on the basis of plans and then reporting 
back on the implementation of the plans. The short lines of communication be-
tween the municipal authority as policy-maker and the school boards and schools 
as the bodies implementing the policy facilitated close monitoring of implementa-
tion. The second side-effect found in this category was that, at the level of the 
municipal authorities and school boards, discussion of education content was be-
ing elbowed out by the strong focus on accommodation and other consultations 
on procedures and resources allocation. This can be said to be an ‘external effect’ 
of decentralisation, especially decentralisation of accommodation policy, on the 
attention given to other policy areas. The third side-effect was the considerable 
increase in cost-consciousness of relevant parties after decentralisation, and this is 
expected to improve the efficiency of implementation.  
 
The second category of side-effects concerned the way policy is made. There 
were reports of improved relations and more openness in the consultations within 
the triangle made up of municipal authority, publicly-run schools and privately-
run schools. The parties were acknowledging their dependence on each other. The 
second side-effect, a more corporatist approach to policy-making, was closely 
linked with this. In the municipality studied, the municipal officials and the local 
school boards developed policies together. The municipal council was scarcely 
involved. School boards had a significant position of power in the local policy 
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process. After decentralisation the former sharp dividing line between public-
authority schools and private schools became much more blurred, as the govern-
ing bodies of both regularly approached the municipal authority with the same 
viewpoints. Despite this united front, there were also reports of an increase in 
lobby activities. This was the third side-effect. Since the municipal authority had 
considerably more money to allocate, more people were trying to obtain funding 
outside the formal consultation arrangements.  
 
 
Chapter 4 
Chapter 4 consists of the article Effects of the devolution of education policy to 
municipal authorities and the choice of territorial or functional decentralisation. 
This reports on a survey conducted in 2002 of all (496 at the time) municipalities 
in the Netherlands in which the key question was: what were the intended and un-
intended effects at local level resulting from territorial decentralisation of 
education? It emerged from this survey that municipal authorities varied in the 
extent to which they were able to realise the various desired outcomes (for an 
overview of this, see the summary of chapter 5). 
 
The article also addressed a number of side-effects that occurred at local level 
which affect the functional-territorial distinction. These side-effects have uninten-
tionally prepared the way for a new debate on the division of responsibilities, 
powers and resources between central government, municipal authorities and 
school boards. The management role fulfilled by the municipal authorities in local 
policy has changed since decentralisation. Post-decentralisation, municipal au-
thorities put in more of their own resources and exercised greater supervision 
over the implementation of policy. Levels of trust between school boards and 
municipal authorities also increased.  
 
At the same time, a development in the opposite direction was detected, affecting 
the position of municipalities in the local administrative field of influence. While 
the transfer of powers and resources coupled with decentralisation strengthened 
their position, a relative weakening was also observed. This was caused firstly by 
administrative upscaling, especially in private education, and secondly by the fact 
that many municipal authorities have hived off their own responsibilities for run-
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ning their public schools. I also found that administrative upscaling was often 
coupled with a more professional multi-school management, as a result of which 
municipal authorities were confronted with stronger social partners. 
 
Assuming that the introduction of four new policy programmes takes time, and 
that municipalities vary in the time they take to introduce them, it can be ac-
knowledged that this territorial decentralisation will probably fulfil its purpose. 
Why, therefore, might functional decentralisation still be under consideration? 
Functional decentralisation was rejected at the time for a number of reasons, one 
of which was the relatively small administrative scale of primary schools. School 
boards are often larger nowadays, so they are in a better position to achieve effec-
tive policy-making than they were in the mid-nineties.  
 
In addition, the decoupling of the school-governing role and the general policy 
role has put municipal authorities on an equal footing with the school boards of 
privately-run schools. The ongoing devolution of powers and resources has its 
tragic side, mainly for those municipal authorities which have outsourced their 
school-governing role following decentralisation. Where they used to run the pub-
lic schools directly and make a contribution to local policy, they see their own 
influence drastically reduced by functional decentralisation. 
 
Regardless of any change in national political relationships, territorial decentrali-
sation has unintentionally created the conditions for a new attempt at functional 
decentralisation. This is because the argument that the administrative capacity in 
primary schools is too small has lost much of its strength. The most important ar-
gument remaining for just sticking to territorial decentralisation is that the 
municipal authorities are in a position to take account of more general social in-
terests over and above the interests of individual school boards, especially in the 
areas of school accommodation and policy to eliminate educational disadvantage, 
which was one of the arguments for giving the local authority a management role 
in the first place. 
 
 
Chapter 5 
Chapter 5 consists of the article Administrative effects of decentralisation of edu-
cation policy. 
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The article focuses on the extent to which the outcomes decentralisation was in-
tended to bring about have been realised at local level and what conditions 
influenced this. It reports on 114 municipal authorities which received substantial 
funding for each of the four policy areas under investigation.  
 
Tailor-made policy 
Decentralisation has led to more tailor-made policy in many local authorities. 
This was expressed, firstly, in the form of better coordination of policy in the four 
areas studied with the educational policy of the schools. Secondly, national policy 
frameworks, such as the policy to eliminate educational disadvantage, were in-
creasingly being adapted to local circumstances (more municipal authorities were 
electing to add their own goals). Adapting policy to local circumstances was 
much less common in the case of school accommodation (in the form of amend-
ments to the model bye-law of the Association of Netherlands Municipalities). 
 
Democratisation and access 
The majority of municipal authorities adopted a positive attitude to including 
school boards and heads in the preparation and decision-making around local 
education policy after decentralisation. The influence of political parties was 
found to be small. Small school boards and those with a knowledge deficit also 
turned out to have limited influence, and parents and local interest groups seemed 
to only have a minor role in local policy-making. 
 
Responsiveness and efficiency 
Most municipal authorities stated that they had been able to operate more respon-
sively on combating educational disadvantage and on school accommodation 
since decentralisation than they could under the central regime. Many authorities 
reported that they were working on increasing policy-making efficiency by trying 
to simplify procedures and reduce the time they take. However, they were still not 
making much use of the potential for financial economies of scale, (by, for exam-
ple, concluding collective contracts for maintenance, training and advisory 
services). 
 
Integrated policy-making 
30-40% of the municipal authorities were already engaged in some aspects of in-
tegrated policy-making (increased integration between different policy areas; 
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combining of resources). In particular, there has been a marked increase in con-
sultation between schools and pre-school facilities. For the majority of municipal 
authorities, integrated policy-making still seemed to be a difficult task. 
 
Experience 
The amount of experience the municipal authority has with local policy pro-
grammes (school accommodation, school advisory services, eliminating 
disadvantage and minority language teaching) appeared to have a positive influ-
ence on the effectiveness of local policy (relevant parties having a greater say in 
policy preparation, greater responsiveness and efficiency, more integrated policy-
making and more tailor-made solutions).  
 
Use of own resources 
The majority of municipal authorities reported that they were allocating more of 
their own resources to the different policy programmes (on top of the specific 
grants from central government) since decentralisation. Allocation of the authori-
ties’ own resources was found to be positively associated with the extent to which 
the authority consulted school boards and head teachers on the development and 
implementation of local education policy. 
 
Mutual relationships and confidence 
Relationships between municipal authorities and school boards have improved 
since decentralisation. Furthermore, privately-run schools now have more confi-
dence in the municipal authorities. This improvement in relations seemed to have 
had a positive influence on the effectiveness of local policy (parties involved had 
more say in policy preparation, greater responsiveness and efficiency, more inte-
grated policy-making and more tailor-made solutions). 
 
Size of the municipality 
Large municipalities were found to consult mainly with school boards on the de-
velopment and implementation of local education policy. In smaller municipallities 
head teachers were much more likely to be involved. An important association 
was found between the size of the municipality and the extent to which municipal 
officials accused heads of “disloyal behaviour” (in the way they implemented pol-
icy). Larger municipalities also turned out to have greater need of sanctions to 
enforce the desired implementation than did smaller municipalities. 
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Chapter 6 
A member check was performed among chief education officers of the municipal 
education departments to increase the internal validity of the research. They were 
presented with the most notable findings from the survey of 114 municipal au-
thorities. Chapter 6 reports on this member check. The most important question 
was whether they recognised the picture outlined in the survey and/or in what 
ways their own situation was different. They were also asked whether they could 
give any explanations for the connections found in the survey and for any depar-
tures from that picture in their own local authority. These questions were intended 
to elicit possibly unforeseen explanatory mechanisms or conditions that might 
strengthen the internal validity of the research findings. 
 
Intended outcomes 
The member check revealed that the municipal authorities did recognise my as-
sessment of each of the four intended outcomes but with one qualification. This 
concerns the extent to which municipal authorities and school boards are able to 
realise a tailor-made policy by adopting a different approach to that prescribed in 
the model school accommodation bye-law. This turned out to happen more often 
than the survey would have led one to expect. A possible explanation for this 
could lie in the fact that the member check was performed eighteen months after 
the survey, and the Ministry of Education, Culture and Science released addi-
tional resources to local authorities in the intervening period to realise the 
changes to accommodation arrangements necessitated by educational develop-
ments for the past ten or twenty years. It is not unlikely that this extra financial 
boost led to municipal authorities and school boards making different arrange-
ments about the use and allocation of resources for school accommodation. It is 
also possible that in the eighteen months since the survey, more municipal au-
thorities have decided to amend the accommodation bye-law or even to abandon 
it altogether. 
 
Local conditions 
The member check revealed that the respondents did recognise my assessment of 
the local conditions experience, use of own resources and mutual relationships 
and confidence to a substantial extent. The findings of the member check do not, 
therefore, provide any reason to qualify the results of the survey.  
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Connections between outcomes and conditions 
Almost all municipal authorities reported that local processes had improved over 
the years as a result of experience. This was especially true of cooperation and 
consultation between the authority and local parties involved, which simply did 
not exist in some authorities in the period immediately after decentralisation. This 
can be explained by their inadequate understanding of the policy programmes and 
the changed mutual relations between municipal authority, schoolboards and 
other local parties.  
 
The member check came up with two types of explanation for the positive asso-
ciation between use of own resources and the extent to which the municipal 
authority consulted schools boards and school heads:  
• The local authority putting in its own resources led to more consultation 

about the use of those resources. Some municipal authorities made reference 
to the management instrument that they had at their disposal; 

• Increased consultation with school boards and/or school heads produced 
greater clarity about local problems and requirements, as a result of which 
municipal authorities proved to be more prepared to put in their own re-
sources or to put in more resources. 

 
A number of possible explanations for the improvement in mutual relationships 
and the increased confidence of the private schools in the municipality can be de-
duced from the member check: 
• joint problem-solving by municipal authorities and school boards to address 

local problems; 
• openness on procedures and planning on the part of the authority; 
• professionalisation of school boards in the form of the creation of multi-

school management boards to represent the school administration in consulta-
tions with the authority; 

• since decentralisation, school boards have been able to get something out of 
the municipal authority; 

• since decentralisation, school boards have been closer to the decision-making 
process. 
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The connection between size of the municipality and the amount of consultation 
with school boards or heads and the degree of disloyal behaviour and, therefore, 
of the need for sanctions was recognised. Some large authorities explained the 
fact of heads pursuing different policies not in terms of disloyalty but in terms of 
communication by school boards with their heads leaving something to be de-
sired, resulting in agreements being implemented in practice differently from 
what had been agreed.  
 
When asked about specific problems in policy-making, small municipalities, in 
particular, reported that they were less able to frame a local policy. This had to do 
with their small population, specifically the small number of people in at-risk 
groups, and the limited funding they received for this. Their capacity in terms of 
staffing and expertise was sometimes too small to allow them to develop the spe-
cifics of a good policy. Being small, on the other hand, had the advantage that 
lines of communication are short. 
 
Side-effects 
Many municipal authorities confirmed that their present or planned dual role was 
indeed a reason for changing the legal status of their publicly-run primary 
schools. For many small authorities in particular, however, the dual role had not 
proved to be a reason for disengagement or was only one of several reasons. 
Whether or not in combination with a desire to avoid the dual role, smaller mu-
nicipalities often mentioned control of financial risk to the authority as an 
important reason. In addition, recent spending cuts in some local authorities had 
led to investigations into their core business, which had also led to the legal status 
of publicly-run schools being put on the agenda for discussion. 
 
Expectations  
In the member check the chief education officers were asked about their expecta-
tions with regard to use of municipal resources, amount of consultation with local 
school boards and the quality of their relations. Many of the respondents said that 
they were worried about the cuts in central government funding now facing them. 
Many authorities were also imposing their own spending cuts on school boards or 
expected to do so soon. A decrease in municipal funding for local education pol-
icy, possibly a sharp decrease, is therefore to be expected. Many municipal 
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authorities also predicted a sombre future for their local policy because of current 
government plans to strengthen the role of school boards by transferring funding 
for eliminating educational disadvantage and for school advisory services from 
the municipal authorities to the school boards. Many respondents reported that 
this meant that an important instrument for managing local policy was being 
taken out of their hands; they saw their own role and influence to a significant ex-
tent in terms of the amount of resources they could allocate to local education 
policy. Some of the chief education officers were worried about how the school 
boards might use the budgets they will receive, anticipating that the interests of 
individual school boards will prevail over the interests of the municipality as a 
whole or other school boards. Only a small group of municipalities, bolstered up 
by recent positive experiences, seemed to have confidence in the future role of the 
municipal authority and local cooperation.  
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