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Beknopte schets van het wettelijk kader

Stad & Esch is een organisatie voor openbaar voortgezet onderwijs. Het openbaar onderwijs is een publieke voorziening die voor iedereen openstaat. De algemene toegankelijkheid is wettelijk gegarandeerd. Tevens bepaalt de wet dat het openbaar onderwijs geen
specifieke levensbeschouwing propageert, maar aandacht besteedt aan de pluriformiteit
van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en het onderkennen van de betekenis van deze pluriformiteit.
De gemeenten hebben de grondwettelijke plicht om zorg te dragen voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs. Dat betekent niet dat gemeenten dat aanbod zelf moeten
verzorgen, maar dat kan ook, net als in het geval van Stad & Esch, door een stichting in het
leven te roepen die de statutaire taak heeft om (voortgezet) openbaar onderwijs aan te
bieden. De gemeente houdt toezicht op de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs
om daarmee te garanderen dat de stichting (in plaats van de gemeente) daadwerkelijk
openbaar onderwijs verzorgt. Dat verklaart de speciale rol die de gemeente speelt ten
aanzien van een stichting voor openbaar onderwijs als Stad & Esch.
Stad & Esch valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Deze wet stelt eisen aan de
inhoud van het onderwijs en regelt de bekostiging. De Wet op het Voortgezet Onderwijs
bevat weer allerlei haakjes waaraan uitvoeringsregelingen zijn opgehangen. Daarnaast zijn
andere specifieke wetten van toepassing op het voortgezet onderwijs, zoals de Wet Medezeggenschap Scholen. Naast de specifieke, op het voortgezet onderwijs gerichte wetten,
bevat ook de algemene wetgeving regels die op het onderwijs van toepassing zijn. Dan
kan het gaan om regels die van toepassing zijn op het personeel (ARBO, sociale zekerheid)
of op milieu en veiligheid. Maar ook de Algemene Wet Bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en de fiscale wetgeving zijn van toepassing.
Sinds het eind van de jaren tachtig is de trend dat scholen meer vrijheid krijgen om hun eigen huishouding in te richten en zelf keuzes te maken. De trend van autonomievergroting
gaat gepaard met meer aandacht voor het toezicht op het bestuur dat deze keuzes maakt.
De positie van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is versterkt als counterpart
van het bestuur. De bestuurlijke bevoegdheden worden belegd bij een professioneel bestuurder met een Raad van Toezicht als toezichthouder op dat professionele bestuur. De
VO-raad heeft een code opgesteld voor goed bestuur en de Inspectie rekent het tot haar
taak om ook het bestuurlijk proces te monitoren. Autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden.
Het Handboek Governance van Stad & Esch is de ruggengraat van het interne bestuurlijke
proces binnen de onderwijsorganisaties.
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