
Experimenteerbeschikking van 29 juni 2017, met kenmerk 1217476, inzake de Jan 
Ligthartschool in Westerbroek   

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Experimentenwet Onderwijs, beslis ik hierbij op uw 
experimentaanvraag, ontvangen op 15 mei, inzake een onderwijskundig experiment op de Jan 
Ligthartschool in Westerbroek, met als doel vernieuwend kwalitatief hoogstaand onderwijs te realiseren 
door participatie van de dorpsgemeenschap in de school.  

Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
Onze Minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
WPO: Wet op het primair onderwijs  
EWO: Experimentenwet Onderwijs 
school: Jan Ligthartschool in Westerbroek 
huidige bevoegd gezag: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer 
nieuwe bevoegd gezag: de nog op te richten stichting genaamd ‘Stichting Jan Ligthartschool 
Westerbroek’ 

Artikel 2 Doel en wettelijk kader 
1. Het onderwijskundig experiment heeft als doel om vernieuwend kwalitatief hoogstaand onderwijs 

te realiseren door participatie van de dorpsgemeenschap in de school. Dit gebeurt in het 
onderwijskundig proces en in de ondersteunende schoolprocessen. Dit concept moet leiden tot een 
vitale school en een vitaal dorp.  

2. De beoogde opbrengsten zijn beschreven op pagina’s 27 tot en met 29 van de 
experimentaanvraag, die als bijlage bij deze beschikking is gevoegd. 

3. Om de beoogde opbrengsten te kunnen realiseren wordt de toepassing van artikel 153, eerste lid, 
van de WPO, gedurende de duur van het experiment opgeschort. 

4. Met ingang van de datum waarop het experiment eindigt, herleeft de toepasselijkheid van artikel 
153, eerste lid, van de WPO, uitgaande van het aantal achtereenvolgende schooljaren, de jaren 
van het experiment meegerekend, waarin het aantal leerlingen van de school op die datum minder 
heeft bedragen dan de voor de school geldende opheffingsnorm.  

5. Indien gedurende de looptijd van het experiment het aantal leerlingen van de school op 1 oktober 
van enig schooljaar minder bedraagt dan 23, wordt de school opgeheven met ingang van 1 
augustus volgend op die datum.  

6. Gedurende het experiment zijn, met uitzondering van artikel 153, eerste lid, van de WPO, alle voor 
het primair onderwijs geldende onderwijswetten gedurende het experiment van toepassing op de 
school. 

Artikel 3 Geldigheidsduur en intrekkingsgronden  
1. Deze beschikking treedt in werking op de datum waarop het huidige bevoegd gezag de school 

heeft overgedragen aan het nieuwe bevoegd gezag.  
2. De uiterste ingangsdatum van het experiment is 1 september 2017. 
3. De uiterste einddatum van het experiment is 31 juli 2022. 
4. Onze Minister kan deze beschikking eerder intrekken dan 31 juli 2022 vanwege de redenen 

genoemd in artikel 2, zesde lid, van de EWO. 
5. Onder artikel 2, zesde lid, onder d, van de EWO wordt onder andere verstaan dat de Inspectie van 

het Onderwijs:  
o de leerresultaten als onvoldoende beoordeelt, of  
o het oordeel heeft dat er niet wordt voldaan aan een voor het onderwijsproces relevante 

deugdelijkheidseis gerelateerd aan de kernstandaarden zoals opgenomen in het geldende 
onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. 



Artikel 4 Onderzoek  
1. Het experiment wordt vanuit de Erasmus Universiteit wetenschappelijk begeleid. 
2. Mogelijke aanpassingen aan het onderzoeksvoorstel zoals opgenomen in de bij deze beschikking 

bijgevoegde experimentaanvraag moeten worden goedgekeurd door Onze Minister.  
3. Onze Minister ontvangt uiterlijk 1 april 2020 een tussenrapport dat duidelijk maakt in hoeverre de 

beoogde resultaten gedurende de eerste helft van het experiment zijn behaald.   
4. Onze Minister ontvangt uiterlijk 1 april 2022 een onderzoeksrapport dat duidelijk maakt in 

hoeverre de beoogde resultaten van het experiment als bedoeld in artikel 2, tweede lid, zijn 
behaald.  

 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

Sander Dekker 

 
 
 
Bijlage: Experimentaanvraag voor de Jan Ligthartschool in Westerbroek door de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer en de Vereniging Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Algemene toelichting 
 
Op 15 mei 2017 heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer samen met de Vereniging Verenigde 
Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) een experimentaanvraag ingediend op basis van de Experimentenwet 
onderwijs (EWO). De aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de EWO stelt. Deze beschikking biedt 
de mogelijkheid om het aangevraagde onderwijskundig experiment uit te voeren.  
 
De doelen en beoogde resultaten van het experiment staan op pagina’s 27 tot en met 29 van de 
experimentaanvraag die als bijlage aan deze beschikking is toegevoegd.  
 
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 daartoe op te richten stichting voor openbaar onderwijs, genaamd ‘Stichting Jan 
Ligthartschool Westerbroek’.  
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 2 
Met ‘opschorting van de gevolgen van artikel 153, eerste lid, van de WPO’ in artikel 2, derde lid, van 
de beschikking wordt bedoeld dat de school niet wordt opgeheven als gevolg van een leerlingenaantal 
onder de gemeentelijke opheffingsnorm gedurende drie achtereenvolgende schooljaren, zoals bedoeld 
in artikel 153, eerste lid, van de WPO. Indien het leerlingenaantal bij het intrekken dan wel aflopen van 
de experimentstatus gedurende drie achtereenvolgende schooljaren onder de gemeentelijke 
opheffingsnorm zit, de jaren van het experiment meegerekend, zal de school op basis van artikel 153, 
eerste lid, van de WPO worden opgeheven tenzij tussentijdse wetswijzigingen grond bieden om de 
school in stand te houden.  
 
De school wordt opgeheven indien het leerlingenaantal onder de 23 zakt gedurende het experiment, 
conform de experimentaanvraag waarin 23 als minimaal aantal leerlingen wordt voorgesteld. Dit 
gebeurt per 1 augustus volgend op de teldatum waarop is vastgesteld dat het leerlingenaantal minder 
dan 23 bedraagt. De teldatum is 1 oktober.   
 
Artikel 3 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) kan het experiment 
beëindigen indien het experiment niet tot de beoogde doeleinden leidt of niet langer in het belang van 
de leerlingen van de school wordt geacht. Met artikel 3, vijfde lid, wordt beoogd het experiment te 
beëindigen zodra de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) de onderwijskwaliteit als 
onvoldoende of zeer zwak beoordeeld. De door de inspectie vastgestelde kernstandaarden zijn Zicht op 
ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Leerresultaten. De bijbehorende deugdelijkheidseisen 
staan in het onderzoekskader van de inspectie.  
 
Artikel 4 
Met artikel 4, tweede lid, wordt bedoeld dat de minister het onderzoeksvoorstel als onderdeel van de 
experimentaanvraag (hierna: het onderzoeksvoorstel) heeft goedgekeurd en eventuele aanpassingen 
opnieuw moet goedkeuren. Het betreft het wijzigen van het wetenschappelijk instituut, de 
doelstellingen, probleemstelling en deelvragen van het onderzoek. Het betreft niet de verdere 
uitwerking van het onderzoeksvoorstel.  
 
Indien gedurende het experiment blijkt dat het wetenschappelijk onderzoek geen duidelijkheid kan 
bieden over de mate waarin het experiment tot de beoogde opbrengsten leidt, kan het experiment 
worden beëindigd. Hetzelfde geldt indien het onderzoek uitwijst dat het experiment niet tot de 
daarmee beoogde doeleinden blijkt te leiden, of indien de minister van oordeel mocht zijn dat 



voortzetting van het experiment niet in het belang van de leerlingen zou zijn (artikel 2, zesde lid, 
onder c, resp. d, van de EWO). 
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