
Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Datum 	1 1 JULI 2018 
Betreft Wob-besluit 

Geachte 

Hierbij stuur ik u mijn besluit op dat deel van uw verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), dat door 	 per e-mail op 
17 mei 2018 is overgedragen aan de Inspectie van het onderwijs (hierna: de 
inspectie). 

1. Besluit 

Ik heb besioten aan uw verzoek tegemoet to komen en de informatie waar u om 
verzocht, opgenomen in het document met nummer 1 openbaar te maken. 

Verder heb ik besioten de documenten met de nummers 3 en 5 openbaar te 
maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en 
persoonlijke beleidsopvattingen. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
2.2 (Motivering) van dit besluit. 

Tot slot hob ik besioten (een deel van) de door u gevraagde informatie 
opgenomen in het document met nummer 2 niet openbaar te maken. Voor de 
motivering verwijs ik ook naar het onderdeel 2.2 (Motivering) van dit besluit. 

De documenten met nummers 4 en 6 zijn reeds openbaar gemaakt met het 
besluit van 13 juni 2018. Die documenten zijn aan u toegestuurd. 

2. Toelichting 

2.1 Procedure 

In uw oorspronkelijke verzoek heeft u verzocht om afschriften van, dan wel inzage 
in memo's, notities, notulen en correspondentie binnen of onder het ministerie 
aanwezig, waarbij wordt ingegaan op: 
1. de (on)mogelijkheid de toelating tot internationaal georienteerd basisonderwijs 
(IGBO) op een basisschool afhankelijk te stellen van het betalen van een 
ouderbijdrage; 
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2. de (on)mogelijkheid om binnen het basisonderwijs de toelating tot aparte 
klassen, groepen of afdelingen voor hoogbegaafde kinderen afhankelijk te stellen 
van het betaien van een ouderbijdrage; 
3. de (on)mogelijkheid om de toelating tot beide soorten basisonderwijs 
afhankelijk te stellen van het betalen van een ouderbijdrage verband met het 
gelijkheidsbeginsel; en 
4, de (on)mogelijkheid van de toelating tot (een van) deze beide vormen van 
basisonderwijs afhankelijk te stellen van het betalen van een ouderbijdrage in 
verband met internationale verdragen ziende op basisonderwijs. 

Naar aanleiding van uw ver oek heeft u bij brief van 13 juni 2018 een besluit 
ontvangen. 

Zoals hierboven aangegeven, is een deel van uw verzoek door het ministerie 
overgedragen aan de inspectie op 17 mei 2018. 

De ontvangst van die overdacht (het restant van 11W verzoek) is schriftelijk door 
de inspectie aan u bevestigd per e-mail op 18 mei 2018. 

U heeft donderdag 24 mei 2018 telefonisch contact gehad met de inspectie en 
aangegeven dat het u gaat om memo's, notities, notulen en correspondentie (bijv 
e-mails) waarbij de inspectie de toenmalige Staatssecretaris (Sander Dekker) 
heeft geadviseerd over de volgende zaken: 

de wetswijziging bij IGBO; en 
de beantwoording van de Kamervragen van het Kamerlid Siderius over de 
vrijwillige ouderbijdrage bij hoogbegaafdenonderwijs. 

De inspectie heeft met hear brief van 13 juni 2018 de besliste 	n et vier 
weken verdaagd tot en met 12 juli 2018, 

2.2 Motivering 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd. In 
documenten met de nummers 3 en 5 staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel 
dat bij deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom 
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten, 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve fdrictioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt enders indien het 
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betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren, Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar am openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Web. 

Persoonldke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" ander meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling cm ze als stukken veer intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men meet deze bedoeling 
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is 
in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van 
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en 
-voorbereiding gewaarborgd meet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan veer zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen warden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
De documenten met de nummers 3 en 5 zijn opgesteld ten behoeve van intern 
beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen 
informatie. 
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding am met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Web in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik dan ook uit de betreffende 
documenten verwijderd, 

Het document met nummer 2 is een conceptversie van wet- en regelgeving. Voor 
zover een conceptversie verschilt van de definitieve versie moeten de verschillen 
tussen de conceptversie en de eindversie warden aangemerkt als persoonlijke 
beleidsopvattingen in een stuk bestemd veer intern beraad. Aileen de definitieve 
versie komt in aanmerking voor openbaarmaking, mits deze niet reeds openbaar 
is. Document 2 wordt am deze reden in het geheel niet openbaar gemaakt. 
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2.3 Wettelijk kader 

Uw verzoek yak onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u near bijlage 1. 

2.4 Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn met betrekking tot de informatie die berust bij de 
inspectie in totaal 6 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen 
in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt 
verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per 
document duidelijk is wat is besloten. 

2.5 Zienswijzen 

Er zijn bij de behandeling van uw verzoek geen derde-belanghebbenden 
betrokken aan wie een zienswijze is gevraagd. 

2.6 Wijze van openbaarmaking 

De documenten, genoemd onder 1, 3 en 5 treft u bij dit besluit in kopie aan. 

De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.n1 geplaatst, tenzij 
er .  sprake is van een individueel dossier. 

Hoogachtend, 

Overeenkomstig het door de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, namens de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, genomen besluit, 
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Bijiage — Relevante artikelen uit de Wob 
Artikel 1, 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend 

schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; 
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die 

betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, 
daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering 
ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke 
aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel 
binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 

d. nset-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege 
ingestelde instantie, metals taak het adviseren van een of 
rneer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid 
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren 
adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid 
zijn van een adviesinstantie, warden voor de toepassing 
van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: 
een instantie, met als taak het adviseren van een of meer 
bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het 
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegcl; 

f 	persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, 
aanbeveling of conclusie van een of meer personen over 
een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen 
aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in 
artikel 19.1a van de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op 
grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in 
documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor 
andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de 
publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 
overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens 
publiekrecht is ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openba r gezag 

bekleed. 
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Artikel 10  
1. 	Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c, 	bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld; 

d. 	persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van 
hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
maakt, 

2. 	Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de 
volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 

internationale organisaties; 
b. de econamisehe of financiele belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, ander c en d, 
bedoelde bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te 

kunnen nemen van de informatie; 
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van 
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wet van derden. 

3. 	Het tweede lid, aarthef en ander e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4. 	Het eerste lid, aanhef en ander c en d, het tweede lid, aanhef en ander e, 
en het zevende lid, aanhef en ander a, zijn niet van toepassing voorzover 
het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het 
milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en ander c, het 
verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het 
belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde 
belang. 

5. 	Het tweede lid, aanhef en ander b, is van toepassing op het verstrekken 
van mifieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een 
vertrouwelijk karakter. 

6. 	Het tweede lid, aanhef en ander g, is niet van toepassing op het 
verstrekken van milieu-informatie. 

7. 	Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang dear-van niet opweegt tegen de volgende 
befangen: 
a. 	de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 

heeft; 
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b. 	de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 
8. 	Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij 

het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie 
in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in 
het milieu. 

Artikel 11, 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft 
geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de 
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd 
samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over 
de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien 
het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks 
aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun 
werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van 
de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen 
het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke 
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare 
vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

Pagina 7 van 9 



FW: Spoed, 
Kamervragen 
Siderius 

Artikelen 
10.2.e en 
11.1 van 
de Wob 

RE: 
2016203711 
Schriftelijke 
Kamervragen 
van het lid 
Siderius (SP) 
aan de 
staatssecretaris 
etc 

ailwisseling 

Mailwisseling 

13 apr 
2016 
9:31 

woensdag 
9 mrt 
2016 
9:27 

Gedeeltelijk 
openbaar (zie 
kolom Wob). 

NB: Voor 
onderdelen van 
dit document 
geldt dat over 
openbaarmaking 
daarvan reeds is 
besloten in het 
besluit van 13 
juni 2018.  
Over 
openbaarmaking 
is reeds besloten 
in het 
besluit van 13 
juni 2018 

5 	RE: 
2016203711 
Schriftelijke 
Kamervragen 
van het lid 
Siderius (SP) 
aan de 
staatssecretaris 
etc 

Document 

140131 UT 
IGBO 

Beschrijving 	datum 
document 	docume 

nt 
Reactie Ivh0 op 31 jan 
uitvoeringstoets 2014 
IGBO 

eoordeling 	Wob 
eliniet 

openbaar)  
Openbaar 

1401.31 forma 
UT 1G BO 

Bijlage bij 
uitvoeringstoets 
met nadere 
opmerkingen  

31 jan 	Niet penbaar 	Concept 
2014 	 document 

Gedeeltelijk 
openbaar (zie 
kolom Wob). 

NB: Voor 
onderdelen van 
dit document 
geldt dat over 
openbaarmaking 
daarvan reeds is 
besloten in het 
besluit van 13 
juni 2018. 	 

Mailwisseling woensdag 
2 mrt 
2016 
16:27 

Artikelen 
10.2.e en 
11.1 van 
de Wob 

Bij age 2 - Inventarislijst 
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RE: 
	Mailwisseling 	vrijdag 4 

	
Over 

2016Z03711 
	 mrt 2016 openbaarmaking 

Schrifteliike 
	

14:32 
	

is reeds besioten 
Kamervragen 	 in het 
van het lid 
	

besluit van 13 
Siderius (SP) 
	

juni 2018 
aan de 
staatssecretaris 
etc. 
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