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Betreft

Onderwijskundig experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek

Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de start van een onderwijskundig
experiment op de Jan Ligthartschool in Westerbroek per 1 augustus 2017.
Recent heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer samen met de Verenigde
Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) een experimentaanvraag ingediend op basis van de
Experimentenwet onderwijs (EWO). De EWO is bedoeld voor onderwijskundige
experimenten die buiten de kaders van de onderwijswetten vallen. De aanvraag
voldoet aan de voorwaarden die de EWO stelt aan een onderwijskundig experiment.
Het onderwijskundig experiment heeft als doel om een concept te toetsen waarbij
dorpsbewoners actief worden betrokken bij het onderwijsproces, zowel inhoudelijk
als facilitair. Inhoudelijk door bewoners hun kennis en kunde te laten delen met
leerlingen, altijd onder toezicht van een bevoegde leerkracht. Op die manier wil de
VZD de ontwikkeling van leerlingen verrijken. Facilitair door bewoners in te zetten
voor bijvoorbeeld het schoonmaakwerk en onderhoud van de school. Op die manier
worden kosten bespaard wat ten goede komt aan het onderwijsproces.
Het onderwijskundig experiment heeft betrekking op de Jan Ligthartschool in
Westerbroek. De Jan Ligthartschool is op dit moment een openbare school met het
college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer als bevoegd gezag. Het
openbaar onderwijs in de gemeente wordt momenteel verzelfstandigd en in dit kader
is de gemeente bereid om de school per 1 augustus 2017 over te dragen aan een
nieuwe stichting, genaamd ‘Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek’. In deze
stichting worden personen actief die zowel de dorpsgemeenschap, de VZD als de
gemeente vertegenwoordigen.
De Jan Ligthartschool heeft 34 leerlingen en wordt momenteel in stand gehouden op
basis van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de gemiddelde schoolgrootte.
Aangezien de Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek per 1 augustus 2017 slechts
één school heeft kan er geen beroep meer worden gedaan op deze wettelijke
bepalingen. Om toch met bovenstaand concept te kunnen experimenteren, wordt
voor de Jan Ligthartschool een uitzondering gemaakt op de opheffingsnorm onder de
voorwaarde dat het leerlingenaantal niet onder de grens van 23 komt.

Pagina 1 van 2

Onze referentie
Het experiment heeft een looptijd van vijf jaar. Gedurende deze periode voert de
1194201
Erasmus Universiteit Rotterdam wetenschappelijk onderzoek uit om de
opbrengsten te monitoren. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs
uiteraard toezicht op de onderwijskwaliteit. De minister kan het experiment te allen
tijde beëindigen indien de beoogde doelen niet worden behaald en/of het experiment
niet langer in het belang van de leerlingen is.

Het ministerie van OCW zal de ontwikkeling van het experiment aandachtig volgen.
In afwachting van de eerste opbrengsten zullen voorlopig geen andere scholen tot
het experiment toetreden of vergelijkbare experimentaanvragen door andere
besturen worden gehonoreerd. Voor nu wens ik de Stichting Jan Ligthartschool
Westerbroek en alle betrokkenen in Westerbroek succes met het experiment op de
Jan Ligthartschool.
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker
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