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De vrijheid van onderwijs is al bijna
een eeuw een grondrecht. Dat grond-
recht staat echter niet op zichzelf. In
de praktijk wordt door enkele bij-
zondere scholen de vrijheid van on-
derwijs aangegrepen om bijvoor-
beeld samenwonende heteroseksue-
len en homoseksuelen te weigeren.
Wij vinden dit niet wenselijk, en stel-
len voor om een van de hiaten in de
huidige wetgeving te dichten.

Wat is er aan de hand? In 1993 werd
in de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling geprobeerd een evenwicht
aan te brengen tussen het recht op
gelijke behandeling, de bescher-
ming van de persoonlijke levens-
sfeer en de vrijheid van onderwijs en
vereniging. Door de wet bleef het
voor bijvoorbeeld orthodox-christe-
lijke scholen mogelijk om aan solli-
citanten te vragen de geloofsrichting
aan te hangen die overeenkomt met
de geloofsrichting van de school.

Een vrijzinnig-christelijke of onge-
lovige leraar kan dus geweigerd wor-
den. Aan de andere kant werd het dit
soort instellingen niet toegestaan
om verder te gaan dan dat. Het ’enke-
le feit’ van politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, hetero- of ho-
moseksuele gerichtheid of burgerlij-
ke staat mocht geen reden zijn om
mensen in een baan te weigeren.

Over deze ’enkele feit’-constructie
in de wet was meteen veel discussie.
Tegenstanders stelden dat deze for-
mulering ruimte bood om via een
omweg toch discriminatie vanwege
de genoemde gronden toe te staan.
Een aantal stromingen binnen or-
thodoxe religies heeft bijvoorbeeld
moeite met homoseksualiteit en

ongehuwd samenwonen, en kon de-
ze constructie gebruiken om hen
toch buiten de deur te houden. Toen-
malig minister Dales van binnen-
landse zaken bevestigde dat deels,
en stelde dat er ’bijkomende omstan-
digheden’ konden zijn. Wat die ’bij-
komende omstandigheden’ precies
konden zijn, werd echter nooit uit-
gewerkt.

Deze onduidelijkheid in de wet
zorgt al 17 jaar voor problemen. Zo
legt een aantal orthodox-religieuze
scholen een soort beginselverklarin-
gen voor aan leraren, waarin ze moe-
ten verklaren de grondslag van de
school geheel te onderschrijven. In
dat soort verklaringen worden za-
ken als alternatieve relatievormen
fel afgewezen. Ook worden leraren

en leraressen die tijdens hun werk-
zame tijd op school uit de kast ko-
men en een relatie beginnen met ie-
mand van het gelijke geslacht, veelal
van school gewerkt. Dat heeft een
aantal keer geleid tot een zaak bij de
Commissie Gelijke Behandeling,
maar in de meeste gevallen verkie-
zen de slachtoffers de anonimiteit,
en druipen ze gedesillusioneerd af.

Deze gang van zaken is niet juist.
Door de onduidelijkheid in de wets-
geschiedenis wordt niet voldoende
recht gedaan aan gelijke behande-
ling van mensen, en aan bedoelde
nevengeschiktheid van de grond-
rechten. Voor de goede orde: we
doen met ons wetsvoorstel niets af
aan het recht van scholen om onder-
scheid te maken op het lidmaat-
schap van bijvoorbeeld een ortho-

doxe kerk. Ook vakbonden, religieu-
ze omroepen en bijvoorbeeld het Le-
ger des Heils mogen dit verlangen.
Maar daar moet het bij blijven. Scho-
len, vakbonden en verenigingen
kunnen niet tot in het diepste van ie-
mands gedachtebepaling of privéle-
ven eisen stellen.

Feit is bovendien dat ook in ortho-
doxe kringen verschillende opvat-
tingen bestaan over onderwerpen
die vroeger nog als onwrikbaar gol-
den. Opvattingen over echtschei-
ding, seksualiteit, ongehuwd samen-
wonen, de weging van nieuwe we-
tenschappelijke feiten en de positie
van de vrouw zijn onderwerp van in-
tern gesprek. Ook over het hebben
van homoseksuele relaties is er de-
bat. De vraag of iets binnen de leer
van een bepaalde geloofsrichting
valt, is steeds ingewikkelder gewor-
den. Ook is het onduidelijk of alle
grote, kleine, heimelijke en openlij-
ke afwijkingen ten aanzien van de
grondslag van de instelling op de
zelfde manier worden gewogen.

De wetgever moet zich onttrekken
aan discussies over wat een juiste in-
vulling van een orthodoxe geloofsbe-
leving is. De wetgever moet wel hel-
dere randvoorwaarden stellen waar-
binnen iedereen de vrijheid heeft
zijn leven naar eigen keuze in te rich-
ten.

Maar hoe moet een orthodoxe or-
ganisatie dan omgaan met een werk-
nemer die weliswaar dezelfde religi-
euze richting aanhangt, maar op en-
kele punten afwijkt? Het antwoord is
eenvoudig. De werknemer zal bin-
nen de school respect hebben voor
de visie van de school, en de werkge-
ver zal de werknemer de vrijheid la-
ten zijn eigen interpretatie te heb-
ben. Grondrechten dienen immers
naast elkaar te staan. Het schrappen
van de ’enkele feit’-constructie in de
wet draagt daaraan bij.

Scholen mogen zich niet verschuilen achter de vrijheid
van onderwijs om homoseksuelen te weigeren.

Onduidelijkheid in de
wet zorgt al 17 jaar
voor problemen
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