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Wet op het primair onderwijs (artikel 10 tot en met 14) 

Artikel 10. Kwaliteit onderwijs 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg 

dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan: de zorg voor het 

personeelsbeleid, voor zover het betreft de duurzame borging van de kwaliteit van het 

onderwijspersoneel, en het uitvoeren van het in het schoolplan, bedoeld in artikel 12, beschreven 

beleid op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het 

bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, worden 

gerealiseerd. 

Artikel 10a. Ernstig of langdurig tekortschieten leerresultaten taal en rekenen 

1. Het bevoegd gezag voldoet in elk geval niet aan de wettelijke opdrachten voor het   

onderwijs, bedoeld in artikel 10, indien de leerresultaten op de school aan het eind van 

het het achtste schooljaar op groepsniveau ernstig of langdurig tekortschieten. 

2. Er is sprake van onvoldoende leerresultaten als bedoeld in het eerste lid indien: 

a. op de school de leerresultaten op het gebied van de Nederlandse taal en op het       

gebied van rekenen en wiskunde, gemeten over een periode van 3 schooljaren, 

liggen onder de minimum normering die daarvoor geldt in vergelijking tot die 

leerresultaten over diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar 

leerlingenbestand; dan wel 

b. geen leerresultaten door de school kunnen worden aangetoond. 

3. De leerresultaten van de school worden jaarlijks beoordeeld op basis van de resultaten             

van de afgelegde centrale eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, op het gebied van 

Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Voor de toepassing van de eerste volzin blijven 

centrale eindtoetsen die zijn afgelegd door zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig 

gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en 

leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen, buiten beschouwing. De eerste en tweede volzin zijn van 

overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, achtste lid. 

4. Er is sprake van ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs 

als bedoeld in het eerste lid indien de inspectie op grond van artikel 14 van de Wet op het 

onderwijstoezicht Onze minister meedeelt dat uit het onderzoek naar de 

kwaliteitsverbeteringen, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het 

onderwijstoezicht blijkt dat sprake is van onvoldoende verbeteringen dan wel dat het 

bevoegd gezag niet bereid is afspraken te maken over kwaliteitsverbeteringen naar 

aanleiding van het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet op het 

onderwijstoezicht. 

1.g 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel12/geldigheidsdatum_07-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel10/geldigheidsdatum_07-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel9b/geldigheidsdatum_07-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/geldigheidsdatum_07-01-2015#Hoofdstuk3_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/geldigheidsdatum_07-01-2015#Hoofdstuk3_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/geldigheidsdatum_07-01-2015#Hoofdstuk3_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/geldigheidsdatum_07-01-2015#Hoofdstuk3_Artikel11
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5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 

betrekking tot de wijze waarop leerresultaten worden gemeten, genormeerd en 

beoordeeld. Voorts wordt de normering, bedoeld in het derde lid, bepaald en 

wordt bepaald bij welk aantal leerlingen in het achtste schooljaar van een 

bepaalde school voor die school voor de periode van 3 schooljaren, bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel a, wordt gelezen 5 schooljaren. 

6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp 

aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Artikel 11  Rapportage vorderingen van leerlingen  

Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders. 

Artikel 12  Schoolplan 

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de 
aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op 
de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij 
verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de 
activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, 
alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of 
meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde 
bevoegd gezag betrekking hebben.  

2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor 
het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen 
opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken 
de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor 
leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is. 

3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat 
in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling 
en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.  

4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
omvat in elk geval:  
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, 
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de 
kwaliteit nodig zijn, en 
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. 

Artikel 13  Schoolgids   

1. De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van 
de school en bevat in elk geval informatie over:  

a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden 
bereikt, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften 
kunnen worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop 
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• de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden 
bereikt, en  

• de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te 
worden  geplaatst.  

b. de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,  
c. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en 

voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt 
vormgegeven  

d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,  
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij een ontwerp van een 

overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in artikel 40, 
eerste lid, zijn geformuleerd, in de schoolgids wordt opgenomen,  

f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd 
gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de 
gronden voor vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en  

g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, 
omschreven bijdragen, 

h. het beleid met betrekking tot de veiligheid, 
i. de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45 WPO (mbt tso en bso), 

worden georganiseerd, 
j. het verzuimbeleid, 
k. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk 

de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool, 
l. het samenwerkingsverband en in voorkomend geval de samenwerkingsverbanden 

waarbij het bevoegd gezag van de school is aangesloten, en 
m. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c (zie voetnoot 

1) zijn belegd. 
2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de verzorgers bij de 

inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.  
3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide 

kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 
weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een 
der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp 
bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig 
mogelijk ingediend.  Deze regeling strekt ter vervanging van klachtenregelingen op grond van 
andere voorschriften dan dit artikel en strekt niet ter vervanging van een andere voorziening 
die op grond van een wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling, voor de klager 
openstaat of heeft opengestaan.  

4. Deze regeling  
a. voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die 

bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel uitmaakt van 
het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag en  

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een 
persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft. 

5. De klager en degene over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd krijgen 
de gelegenheid 
a. hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en  
b. zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan.  

6. De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit 
oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene 
over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd en het bevoegd gezag.  

7. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel a, binnen 4 weken na ontvangst van het in het zesde lid bedoelde oordeel van de 
klachtencommissie schriftelijk mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt 
en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking 
van de in de eerste volzin bedoelde termijn, doet het bevoegd gezag daarvan met redenen 
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omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn 
waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.  

8. Degene die betrokken is bij de uitvoering van dit artikel en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 
mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

9. Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend 
toegankelijk is voor de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.  

 
 
Voetnoten: 

1. Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school. 
a. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd 

gezag in ieder geval: 

• Beleid mbt de veiligheid voert, 

• De veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een 
representatief en actueel beeld geeft, en 

• Er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn 
belegd: 

o Het coordineren van het beleid in het kader van het tegengaan van 
pesten, en 

o Het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 
o Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, 

psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.  
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 Artikel 14  Klachtenregeling 

1. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in 
het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het 
bevoegd gezag, personeel of de permanente commissie leerlingenzorg, waaronder 
discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door 
het bevoegd gezag, het personeel of de permanente commissie leerlingenzorg.  

2. Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. Deze regeling 
vermeldt in ieder geval: 

a. de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt,  
b. de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht,  
c. de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen en  
d. de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel, bedoeld in het zesde 

lid, en hoe bij noodzakelijke afwijking van deze termijn wordt gehandeld.  
3. Deze regeling strekt ter vervanging van klachtenregelingen op grond van andere voorschriften 

dan dit artikel en strekt niet ter vervanging van een andere voorziening die op grond van een 
wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling, voor de klager openstaat of heeft 
opengestaan.  

4. Deze regeling  
a. voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die 

bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel uitmaakt van 
het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag en  

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een 
persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.  

5. De klager en degene over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd krijgen 
de gelegenheid 

a. hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en  
b. zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan. 

6. De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit 
oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene 
over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd en het bevoegd gezag.  

7. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel a, binnen 4 weken na ontvangst van het in het zesde lid bedoelde oordeel van de 
klachtencommissie schriftelijk mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt 
en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking 
van de in de eerste volzin bedoelde termijn, doet het bevoegd gezag daarvan met redenen 
omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn 
waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.  

8. Degene die betrokken is bij de uitvoering van dit artikel en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 
mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

9. Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend 
toegankelijk is voor de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag. 

 


