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Onderwijs

door Chiel Renique 
De Grondwet biedt in artikel 23 vrijheid van 
onderwijs. Deze is ingevoerd in 1917 met 
als oogmerk bijzonder onderwijs op dezelf-
de voet te bekostigen als het openbaar on-
derwijs, indien het aan zekere voorwaarden 
van deugdelijkheid voldoet. Jarenlang heeft 
dit een positief effect gehad: de emancipa-
tie van confessionele bevolkingsgroepen en 
de introductie van pedagogische concepten 
(zoals Vrije School, Montessori, Dalton, De 
Werkplaats), maar de laatste jaren worden bij 
het gebruik van dit artikel ook vraagtekens 
geplaatst. 

Er zijn twee redenen voor reflectie op de 
werking van dit artikel. Ten eerste is er de 

vraag hoe de vrijheid van onderwijs zich 
verhoudt tot andere grondrechten. Mag 
bijvoorbeeld een reformatorische school 
een anti-homoverklaring eisen van ouders 
(Gomarus College, maart 2021)? Is het ar-
tikel bestand tegen radicaal islamitische in-
vloeden op scholen, zoals werd vermoed bij 
het Haga Lyceum (2020)? Mogen scholen 
lesmethoden gebruiken die geschoond zijn 
van punten die strijdig zijn met de grond-
slag van de school, bijvoorbeeld als het gaat 
over evolutie, homoseksualiteit, en de posi-
tie van man en vrouw (Truijens 2021; Ver-
hoef 2021)? In het algemeen: mag de school 
een bubbel vormen waarin op een of meer 
punten wordt afgeweken van de normen en 
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waarden in onze rechtsstaat (school als ‘safe 
space’) (Kok e.a. 2019, 59, 82)? In liberale 
kring werd een duidelijk standpunt inge-
nomen: “Als de vrijheid van onderwijs een 
ongewenst neveneffect heeft dat er scholen 
worden opgericht die dienstbaar zijn aan se-
gregatie en het in stand houden van parallel-
le samenlevingen waarbij waarden dominant 
zijn die strijdig zijn met onze kernwaarden 
vrijheid en gelijkwaardigheid, moeten we dat 
stoppen” (Dijkhoff 2019, 11).

De tweede reden is dat de context waarin 
het grondwetsartikel ontstond inmiddels 
sterk veranderd is. Begin vorige eeuw was 
de samenleving sterk verzuild en de zuilen 
vroegen om gelijke rechten voor het stichten 
en inrichten van scholen en daarmee samen-
hangend bekostiging gelijk aan die van het 
openbaar onderwijs. Dit verklaart de focus 
op instellingen (lees: besturen) en bekos-
tiging, in plaats van op de leerling. De om-
standigheden zijn inmiddels veranderd: de 
samenleving is ontzuild geraakt. De meeste 
ouders letten meer op de kwaliteit van het 
onderwijs en nabijheid, dan op de grondslag 
van de school (gemeente Rotterdam 2018, 
9). Ook vragen als: biedt de school de leer-
ling een veilig schoolklimaat, helpt de school 
bij persoonlijke ontwikkeling en integratie, 
of zijn er juist tekenen van segregatie, wor-
den overwogen. Met de kennis van nu kun-
nen liberalen zich afvragen waarom het per-
spectief van het individu destijds niet beter is 
meegenomen.

Recent verschenen twee documenten met 
voorstellen voor herijking van het grond-

wetsartikel: een advies van de Onderwijsraad 
getiteld Grenzen stellen, ruimte laten (hierna 
aan te duiden als advies OR of kortweg OR), 
en een initiatief wetsvoorstel van de PvdA 
om artikel 23 aan te passen (Tweede Kamer 
2021). Beide documenten sluiten aan op de 
twee hiervoor genoemde elementen. Hier 
zal ik later verder op ingaan. Er is echter nog 
een derde element dat van belang is bij een 
reflectie op artikel 23 van de Grondwet.

Het verschil tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs wordt kleiner
De ontzuiling heeft ertoe bijgedragen dat het 
onderscheid tussen het bijzonder onderwijs 
en openbaar onderwijs kleiner is gewor-
den. De meeste bijzondere scholen, ook de 
confessionele, zijn ruimhartiger geworden 
in het toelatingsbeleid. Het respecteren van 
de grondslag is vaak voldoende. Katholieke 
scholen laten bijvoorbeeld ook niet-belij-
dende of niet-katholieke leerlingen toe. Het 
enige, maar belangrijke verschil op dit punt 
met openbare scholen is dat deze alle leerlin-
gen toe moeten laten als gevolg van artikel 
1 van de Grondwet; het non-discriminatie-
beginsel. 

Aan de kant van het openbaar onderwijs is er 
ook een opmerkelijke verschuiving te consta-
teren. In de Grondwet ligt het primaat bij het 
openbaar onderwijs (daar moet de overheid 
in voldoende mate in voorzien) en lange tijd 
was de bestuursvorm herkenbaar: een open-
bare instantie, meestal de gemeente, soms 
het Rijk, was de bestuurder van een instel-
ling voor openbaar onderwijs. Ten tijde van 
de invoering van artikel 23 was het openbaar 
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onderwijs sterk in de meerderheid.1 Reeds 
in 1950 was het aandeel gedaald tot 28 pro-
cent en die verhouding van ongeveer 30/70 
is sindsdien vrijwel stabiel. Het bijzonder on-
derwijs is inmiddels dus omvangrijker dan 
het openbaar onderwijs, zodat getalsmatig 
het primaat in elk geval zeker niet meer bij 
het openbaar onderwijs ligt. In steeds meer 
dorpskernen die opgeslokt zijn door grotere 
gemeenten is geen openbaar basisonderwijs 
meer. Openbaar voortgezet onderwijs is zelfs 
in grote gebieden als Zeeuws-Vlaanderen en 
Limburg niet meer aanwezig. Qua bestuurs-
vorm heeft het openbaar onderwijs volop 
gebruik gemaakt van wetgeving ingaande 
2014 om desgewenst de bestuursvorm van 
het openbaar onderwijs gelijk te trekken met 
die van het bijzonder onderwijs.2 Vrijwel 
alle openbare scholen zijn op afstand gezet 
via een stichting voor openbaar onderwijs 
waar de gemeente nog maar een bescheiden 
rol in speelt (Bloemers & Eshuis 2017). Het 
bevoegd gezag van de stichting bestuurt de 
school.

Last but not least lanceerde toenmalig staats-
secretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap Sander Dekker in 2013 een voorstel 
voor richtingvrije planning. De Wet meer 
ruimte voor nieuwe scholen is in 2019 aan-
genomen in de Tweede Kamer en in 2020 
bekrachtigd in de Eerste Kamer. De eer-
ste aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. 
Een nieuwe school kan nu ook op basis van 
een pedagogisch concept of andersoortige 
grondslag dan geloofs- of levensovertui-
ging worden gesticht.3 Afhankelijk van het 
toekomstig gebruik van deze wet zou het 

kunnen betekenen dat er binnen het bijzon-
der onderwijs relatief meer scholen zullen 
komen op een niet-levensbeschouwelijke 
grondslag en daarmee meer gelijkend op 
openbare scholen. 

Advies Onderwijsraad over artikel 23
In oktober 2021 bracht de Onderwijsraad 
het advies Grenzen stellen, ruimte laten over 
artikel 23 van de Grondwet uit. Kern van 
dit advies is dat met behoud van de huidige 
wettekst, de overheid duidelijker de grenzen 
moet stellen waarbinnen scholen zich kun-
nen bewegen. Daarmee behandelt dit advies 
het eerste element dat in de inleiding aan de 
orde is gesteld.

De binnengrens wordt gevormd door de 
gemeenschappelijke kern van opvoeding in 
democratisch burgerschap. De raad consta-
teert dat internationaal gezien Nederlandse 
jongeren een beperkte kennis hebben van 
democratie en rechtsstaat (OR 2021, 31). 
In de uitwerking worden het vermogen met 
vrijheid en verschil om te gaan, en een open 
en respectvolle omgang met medeburgers, 
ook als die dingen menen of doen die jij 
zelf afkeurt, expliciet genoemd. Uitdrukke-
lijk waarschuwt de Onderwijsraad voor het 
risico dat kinderen onderwezen worden in 
zo’n isolement en afzondering van de rest 
van de samenleving, dat ze niet meer het be-
sef hebben deel uit te maken van een groter 
geheel, met een gedeeld, hoger kader (OR 
2021, 30). De raad vindt de nieuwe wet op 
de burgerschapsopdracht een verbetering, 
maar bepleit een goede uitwerking in lagere 
regelgeving. 
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De buitengrens wordt gevormd door de spel-
regels in onze democratische rechtsstaat, 
waar ook scholen zich aan te houden heb-
ben. Belangrijke elementen zijn “verdraag-
zaamheid, het principe van non-discrimi-
natie en het daaruit voortvloeiende gebod 
tot gelijke behandeling van gelijke gevallen, 
geweldloosheid, afwezigheid van dwang 
tussen burgers, wederkerigheid in aanspra-
ken op rechten en vrijheid” (OR 2021, 39). 
Zo mogen bijzondere scholen weliswaar de 
eigen overtuiging in het onderwijs tot uit-
drukking brengen, maar net als openbare 
scholen mogen zij geen ongerechtvaardigd 
onderscheid maken op basis van kenmer-
ken zoals huidskleur, geslacht of seksuele ge-
richtheid. De Onderwijsraad brengt ook in 
dat het niet alleen gaat om de vrijheid van 
de school of de ouders, maar ook die van de 
leerling. Ouders kunnen een school kiezen 
die onderwijs geeft vanuit een overtuiging 
die bij hen aansluit, maar zij moet dat op zo’n 
manier doen dat de leerling de ruimte heeft 
en voelt om die overtuiging niet of niet ge-
heel over te nemen (non-indoctrinatie) (OR 
2021, 40). De raad vindt het in het algemeen 
heel belangrijk dat leerlingen zich op school 
veilig en niet bedreigd of afgewezen voelen 
(OR 2021, 41).

De Onderwijsraad gaat uitvoerig in op het 
recht op gelijke behandeling (OR 2021, 42-
45). Zij memoreert dat krachtens artikel 5 
en 7 van de Algemene wet gelijke behande-
ling, bijzondere scholen de benoeming van 
leraren of de toelating van leerlingen kun-
nen weigeren op grond van godsdienst, le-
vensovertuiging of (in het geval van leraren) 

politieke gezindheid. Voorwaarde is wel dat 
het een werkelijke behoefte moet dienen: een 
wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde 
vereiste gelet op de grondslag van de school. 

Voor het toezicht en de handhaving wijst 
de Onderwijsraad erop dat niet alles op de 
schouders van de inspectie van het onder-
wijs moet worden gelegd. Met name voor 
de begrenzing aan de buitenkant, zullen ook 
instanties als het Openbaar Ministerie en de 
civiele rechter hun rol moeten vervullen.

Commentaar
De Onderwijsraad laat overtuigend en goed 
gedocumenteerd zien dat met goede aanvul-
lende maatregelen ook met de huidige versie 
van artikel 23 veel van de recente aanvarin-
gen rond de vrijheid van onderwijs zijn te 
voorkomen. Door die vrijheid duidelijker 
te begrenzen aan de binnenkant (de bur-
gerschapsopdracht) en aan de buitenkant 
(de algemene grondrechten en democrati-
sche rechtsstaat) wordt het speelveld wel iets 
kleiner, maar worden ongewenste situaties 
voorkomen. Een waarschijnlijk effect dat 
niet genoemd wordt is dat de toch al aan-
wezige trend van toenadering van bijzonder 
en openbaar onderwijs hierdoor wordt ver-
sterkt. Zowel het openbaar als het bijzonder 
onderwijs moeten zich immers binnen het-
zelfde, en nu beter aangegeven, speelveld be-
wegen. 

Dat artikel 23 niet mag inhouden dat jonge-
ren (of hun ouders) een ‘schildrecht’ hebben 
tegen ideeën of opvattingen die ze niet pret-
tig vinden, was al eerder betoogd in liberale 



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 54

kring. Het onderwijs moet zo ingericht zijn 
dat pluraliteit van opvattingen niet uit de 
schoolcultuur verdwijnt (Kok e.a. 2019, 41, 
59).

Het is jammer dat de Onderwijsraad na de 
uitvoerige behandeling van de uitzondering 
voor het bijzonder onderwijs op de Algeme-
ne wet gelijke behandeling, niet ingaat op de 
vraag of dit meest belangrijke verschil dat 
nog rest tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs zou moeten blijven bestaan. Wat als een 
leerling nog geen eigen godsdienstbeleving 
of levensovertuiging heeft? Of een leerling 
ontdekt tijdens het onderwijs dat een ander 
geloof dan passend bij de grondslag van de 
school hem/haar veel meer aanspreekt: moet 
de leerling dan vertrekken? De buitengrens 
impliceert al dat de school niet mag indoc-
trineren, dus wat is de meerwaarde van se-
lectie aan de poort op overtuiging? En kan 
een leraar die onvoldoende loyaal is aan de 
grondslag van de school niet op professione-
le gronden ontslagen of niet-benoemd wor-
den? Is daar een uitzondering op artikel 1 
van de Grondwet voor nodig?

Nu de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 
dit jaar in werking is getreden, had ook de 
vraag of nieuwe bijzondere scholen gevraagd 
mag worden hun grondslag transparant aan 
te geven gepast binnen de beschouwing van 
de Onderwijsraad. Er is wel een ‘advieskader 
nieuwe scholen’ dat de inspectie gebruikt 
voor een ex ante kwaliteitstoets, maar de 
aanvrager hoeft als het om de grondslag gaat, 
niets in te dienen en er vindt dus ook geen 
toets plaats of de school zich binnen de bin-

nen- en buitengrenzen van de vrijheid van 
onderwijs begeeft. Het gaan bekostigen van 
een school die bijvoorbeeld in strijd handelt 
met onze democratie of die onverdraag-
zaamheid predikt, zou voorkomen moeten 
worden. In een eerder advies wees de On-
derwijsraad een toetsing van een ruimer be-
grip van richting af (OR 2012, 45). Niettemin 
beschreef de raad in datzelfde advies wel een 
breder begrip van richting: “een fundamen-
tele oriëntatie, ontleend aan een godsdiensti-
ge overtuiging of levensbeschouwing of aan 
een pedagogische benadering”.4 Laat bijzon-
dere scholen zelf aangeven op welke grond-
slag zij willen opereren, maar een toets of de 
gekozen grondslag past binnen de door de 
Onderwijsraad aangegeven grenzen zou zeer 
op zijn plaats zijn. 

Tenslotte wat betreft de toetsing van de bui-
tengrenzen: aan de ene kant wijst de On-
derwijsraad terecht op andere actoren dan 
de Onderwijsinspectie die als het gaat om 
handhaving van wettelijke regels een rol heb-
ben. Aan de andere kant zullen de gerechte-
lijke instellingen zich dan wel meer bewust 
moeten worden van de behoefte aan zorg-
vuldige afweging van de diverse rechten. De 
jurisprudentie is weinig hoopgevend als het 
gaat om het zoeken naar een balans tussen 
vrijheid van onderwijs en andere grondrech-
ten. In het Maimonides-arrest bijvoorbeeld 
van de Hoge Raad (1988) wordt de school op 
orthodox- joodse grondslag die een leerling 
weigerde uit een liberaal joods gezin waar-
van de moeder niet joods was in het gelijk 
gesteld. We zijn ruim 30 jaar verder, maar 
hier was de balans in elk geval ver te zoeken. 



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 55

Wetsontwerp PvdA voor artikel 23
Op 9 november 2020 lanceerde toenmalig 
PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher 
een voorontwerp voor de wet voor de aan-
passing van artikel 23. Er heeft een internet-
raadpleging plaatsgevonden en vervolgens is 
het voorstel ingediend door PvdA-Kamerlid 
Habtamu de Hoop op 6 oktober 2021. In 
tegenstelling tot de Onderwijsraad, wil de 
PvdA de tekst van artikel 23 van de Grond-
wet aanpassen. Het belangrijkste nieuwe ele-
ment dat de PvdA wil toevoegen in artikel 23 
is het opnemen van een nieuw lid 1: “Ieder 
kind heeft recht op onderwijs. De wet stelt 
regels ter bevordering van kansengelijkheid 
in het onderwijs”. In een nieuw lid 4 wordt 
de overheid vervolgens gehouden om (voor 
het hele onderwijs) regels op te stellen bij 
wet “ter bevordering van gelijke kansen van 
kinderen, de ontplooiing van hun persoon-
lijkheid en kennis van en respect voor de 
basiswaarden van de democratische rechts-
staat”. Tenslotte introduceert de PvdA in lid 
9 een toelatingsplicht voor het hele onderwijs: 
alle leerlingen die de grondslag van de on-
derwijsinstelling respecteren moeten zonder 
verder onderscheid worden toegelaten. 

Met deze wijzigingen kiest de PvdA een 
nieuwe invalshoek voor artikel 23, namelijk 
het uitgaan van de rechten van de leerling en 
niet (alleen) van de vrijheid van besturen en 
instellingen. De opdracht in de Grondwet tot 
de bevordering van kansengelijkheid is een 
wezenlijke uitbreiding. De instructie tot het 
kunnen laten ontplooien van de persoon-
lijkheid van leerlingen is een toevoeging die 
ook bijzondere scholen de opdracht geeft om 

leerlingen breed te vormen en niet op te slui-
ten in een safe space van ideeën en overtui-
gingen.

De bredere reikwijdte voor alle vormen van 
onderwijs en niet alleen basisonderwijs is 
niet echt een novum, omdat uit jurispruden-
tie al is gebleken dat de gelijkstelling als onge-
schreven constitutioneel recht moet worden 
doorgetrokken naar voortgezet, beroepson-
derwijs en hoger onderwijs (OR 2012, 21). 

Het uitdrukkelijk noemen van kennis van en 
respect voor de basiswaarden van de demo-
cratische rechtsstaat, spoort geheel met de 
oproep van de Onderwijsraad om meer werk 
te maken van de burgerschapsopdracht.

Commentaar
Het voorstel van de PvdA past goed bij de 
gewijzigde context zoals in de inleiding be-
schreven. Twee belangrijke nieuwe elemen-
ten zijn het perspectief van de leerling en de 
bevordering van kansengelijkheid. Het per-
spectief van de leerling, hoe vanzelfsprekend 
dat –zeker voor liberalen – ook moge zijn, is 
bij de totstandkoming van het grondwetsarti-
kel ondergesneeuwd geraakt door de nadruk 
op instituties en financiële gelijkstelling. 

Als het gaat om het opnemen van een op-
dracht over kansengelijkheid in de Grondwet, 
zijn er echter vraagtekens te plaatsen. Geen 
twijfel overigens dat kansenongelijkheid een 
probleem is. Dat is onder andere door de 
Onderwijsinspectie en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling (OECD) meermalen vastgesteld. Uiter-
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aard moet het hele onderwijs daarop gericht 
zijn en moeten professionals daaraan wer-
ken, maar wat is precies kansengelijkheid en 
zijn hier objectieve maatstaven voor? Libe-
ralen pleiten voor gelijke ontwikkelingskan-
sen bij gelijke aanleg. Dit kan leiden tot ver-
schillen, maar dat is niet problematisch mits 
die voortkomen uit verschillen in aanleg of 
inspanning. Uit den boze is egalitair beleid 
in de zin van het streven naar gelijke uitkom-
sten of het langer bij elkaar houden van leer-
lingen met eenzelfde curriculum dan met de 
niveauverschillen binnen de groep nog han-
teerbaar is.5 Maar buiten dat zijn er nog veel 
opties en vragen. Om maar eens wat te noe-
men: zijn gelijke kansen gerealiseerd als alle 
leerlingen dezelfde cito-eindtoets afnemen 
en leerlingen met dezelfde citoscore hetzelf-
de schooladvies krijgen? Of is juist de hui-
dige situatie beter waarbij scholen kunnen 
kiezen uit verschillende soorten eindtoetsen 
en waarbij het advies van de klasleraar zwaar 
weegt? Kansenongelijkheid begint al in de 
eerste levensjaren. Moet er dus betaalde kin-
deropvang voor iedereen komen, inclusief 
het werken aan een taalachterstand?  In de 
huidige woningmarkt is in sterke mate spra-
ke van woonsegregatie en dat werkt, zeker 
in het basisonderwijs, door op de scholen. 
Schoolkeuze maakt zeker uit als het gaat om 
kans op succes. Moeten gemeenten ingrijpen 
en systemen voor centrale aanmelding opzet-
ten om tot kansengelijkheid te komen? In de 
memorie van toelichting wijst de PvdA erop 
dat onder andere gekeken moet worden naar 
de relatief vroege selectie in het Nederland-
se onderwijs. Ligt hier alweer een bruggetje 
naar opnieuw een heilloze middenschooldis-
cussie? 

Is het niet beter om het te houden op recht 
op onderwijs, maar dan wel recht op goed 
onderwijs. Naast duidelijke eindtermen, 
goed opgeleide leraren en eerlijke selectie 
zou dat ook een veel specifieker achterstan-
denbeleid moeten inhouden. Door de Alge-
mene Rekenkamer is al eerder vastgesteld 
dat het onduidelijk is welk resultaat de extra 
gelden opleveren. Ook voor de besteding van 
de recent beschikbaar gekomen 8.5 miljard 
euro voor het onderwijs om de door de co-
ronamaatregelen opgelopen achterstanden 
de komende tweeënhalf jaar weg te werken, 
heeft de Algemene Rekenkamer er al op ge-
wezen dat er duidelijke doelen gesteld moe-
ten worden om na te kunnen gaan of de mid-
delen goed terecht zijn gekomen (Algemene 
Rekenkamer 2021). Dat werken aan achter-
standen – overigens naast het stimuleren van 
excellentie – nodig is, bewijst onder meer het 
feit dat Nederland  2.5 miljoen laaggeletter-
den telt, waarvan 1.8 miljoen tussen de 16 en 
65 jaar (Stichting Lezen en Schrijven). Het 
gaat daarbij om zowel autochtonen als al-
lochtonen. Het is volgens velen dweilen met 
de kraan open, juist omdat er steeds meer 
leerlingen uit de basisschool komen die niet 
goed kunnen lezen en rekenen. Zelfs als het 
gaat om het voortgezet onderwijs heeft bij-
na 20 procent van de 15-jarigen een taalach-
terstand (Dujardin 2019). Kortom, de strijd 
tegen kansenongelijkheid en achterstanden 
zou een vanzelfsprekend kenmerk van goed 
onderwijs moeten zijn. En afgezien van de 
resultaten: ‘passend onderwijs’ is er ook ge-
komen zonder dat dit in de Grondwet was 
opgenomen.
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De PvdA heeft het niet aangedurfd om de 
uitzondering voor het bijzonder onderwijs 
voor de Algemene wet gelijke behandeling bij 
toelating van leerlingen en benoeming van 
leraren ten principale ter discussie te stellen. 
De toelatingsplicht die de PvdA voorstelt is 
(anders dan sommige perscommentaren de-
den geloven) niet absoluut, maar gebonden 
aan het respecteren van de grondslag van de 
school.6 Niettemin geeft het wel een sterkere 
positie aan de onderwijsvrager, omdat met 
de huidige formulering van de Algemene wet 
op gelijke behandeling het mogelijk is dat zelfs 
wanneer de grondslag wordt gerespecteerd, 
een leerling toch kan worden geweigerd (zie 
het Maimonides arrest).

Slotoverwegingen
De vragen geschetst in de inleidende paragra-
fen over het gebruik van de vrijheid van on-
derwijs en de in ruim 100 jaar sterk gewijzig-
de omstandigheden, vragen om een bezinning 
op artikel 23 van de Grondwet. Vanuit zowel 
het belangrijkste onderwijsadviesorgaan aan 
de regering als vanuit een politieke partij zijn 
recent interessante initiatieven genomen. Het 
advies van de Onderwijsraad geeft een goede 
weg aan om beter de grenzen van de vrijheid 
van onderwijs aan te geven, waarbij de bur-
gerschapsopdracht (binnengrens) en de regels 
van de democratische rechtsstaat (buiten-
grens) goed moeten worden aangegeven en 
gehandhaafd.

Het PvdA-voorstel houdt daarnaast een be-
langrijke blikwisseling in: de vrijheid van 
onderwijs is er niet alleen voor besturen en 
instellingen, maar eerst en vooral voor de 

leerling. Liberalen kunnen dit toejuichen. De 
vraag is wel of de problematiek van kansenon-
gelijkheid, die serieus is en zeker aangepakt 
moet worden, thuishoort in de Grondwet on-
der de vrijheid van onderwijs. 

Een intrigerende vraag tenslotte blijft hoe we 
in de toekomst het onderscheid tussen open-
baar en bijzonder onderwijs moeten zien. In 
geen van beide voorstellen wordt daar aan-
dacht aan besteed. Wel is het zo dat met name 
de Onderwijsraad nadere kaders aangeeft die 
gelden voor zowel het bijzonder als het open-
baar onderwijs. Als gevolg daarvan zal men 
in beide sectoren  ieders godsdienst of levens-
overtuiging moeten respecteren en leerlingen 
de ruimte moeten laten om zich te ontwik-
kelen, met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving. Het nog resterende verschilpunt 
is, ook in het PvdA voorstel, dat het bijzonder 
onderwijs leerlingen de toelating kan weige-
ren of leraren kan uitsluiten voor benoeming 
wanneer de grondslag van de school niet 
wordt gerespecteerd. Zou dit niet overbodig 
moeten zijn in een land waarin respect voor 
ieders overtuiging en godsdienst de norm is? 
Het zou een soort sociaal contract kunnen 
zijn dat wanneer iemand zich inschrijft aan 
een school of daar een benoeming aanvaart, 
daarmee de grondslag van deze school onder-
schrijft. 
 
Chiel Renique was secretaris onderwijs VNO-
NCW (1986-2011) en woordvoerder onder-
wijs namens de werkgevers binnen de ILO in 
Genève (2000-2011).
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1.    62 procent in 1910 in primair onderwijs, 
55 procent in 1920 (bron: CBS).

2.    Wet van 2 oktober 2013 tot wijziging van 
de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de ex-
pertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in 
verband met de stichting en opheffing van openbare 
scholen door verzelfstandigde besturen in het pri-
mair onderwijs.

3.    In de oude situatie werd een school op 
basis van een pedagogisch concept veelal via een 
aanvraag voor een ‘algemeen bijzondere school’ 
gerealiseerd. Algemeen bijzonder onderwijs is een 
erkende richting. Deze omweg is met de nieuwe 
wet niet langer nodig. De nieuwe wet is in lijn met 
artikel 14, lid 3 van het EU-handvest voor grond-
rechten.

4.    In lijn met artikel 14, lid 3 van het 
EU-handvest voor grondrechten.

5.    Voor een uitvoerige beschouwing over 
gelijke kansen in het onderwijs vanuit liberaal 
perspectief: zie de bijdrage van Maartje Schulz 
in Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op 
ongelijkheid (2021), een publicatie van de Telders-
Stichting. 

6.    Zie lid 9 van de PvdA-versie van artikel 
23.




