
 
 
De betekenis en het functioneren van de Vrijheid van Onderwijs (artikel 23 
Grondwet) voor gemeenten.  
 
 
Aanleiding  

De Onderwijsraad doet in opdracht van het kabinet een verkenning naar de betekenis en het 

functioneren van artikel 23 van de Grondwet in deze tijd. Het laatste onderzoek van de Onderwijsraad  

“Vaste Grond onder de voeten, een verkenning inzake artikel 23 van de Grondwet” stamt uit 2002.  

 

De Onderwijsraad heeft de VNG gevraagd welke aspecten ten aanzien van dit onderwerp voor 

gemeenten in deze tijd relevant zijn en wat haar mening is over hoe de vrijheid van onderwijs in de 

huidige praktijk uitwerkt. Hieronder komen puntsgewijs een aantal zaken aan de orde die wij aan de 

Onderwijsraad mee willen geven.  

 

 
1. Leerlingenvervoer  

Niet alle opgerichte scholen worden als aparte richting erkend als het gaat om recht op vervoer. Dit 

wordt duidelijk in de jurisprudentie over het leerlingenvervoer. Op basis van de vrijheid van onderwijs 

is men vrij eigen scholen te stichten. Echter, alleen de scholen op basis van levensbeschouwing 

worden als ‘richting erkend’ als het gaat om recht op leerlingenvervoer.  

Richtinggebonden vervoer kost de gemeenten veel geld. Bovendien is koppeling van dit recht aan de 

vrijheid van onderwijs discutabel gezien bovenstaande. De VNG staat op het standpunt dat de vrijheid 

die de burger heeft om een school te kiezen, niet betekent dat de gemeenschap de kosten voor het 

vervoer voor haar rekening moet nemen.  

 

2. Aanscherping Leerplichtwet 

Het stichten van een niet-bekostigde particuliere school staat onder druk, door aanscherping in de 

Leerplichtwet. Een school moet daarbij door de Inspectie worden betiteld als ‘school’, anders mogen 

ouders hun kinderen niet op die school inschrijven. De regels voor de niet-bekostigde scholen zijn 

daardoor fors aangescherpt en beperken zo de vrijheid om een school in te richten.  

De VNG is het met de aanscherping eens en vindt het van groot belang dat de Inspectie de school wel 

erkend: voor registratie en aanpak verzuimbeleid (opname in DUO) maar ook omdat er bij erkenning 

van de Inspectie meer vertrouwen is in de kwaliteit van de school. Daartoe is echter, aanvullend op de 

aanscherping van de Leerplichtwet, reeds voordat de school start enige vorm van kwaliteitstoets 

gewenst.  



In het algemeen kan gesteld worden dat de voorwaarde voor het stichten van een school summier is. 

Daardoor krijgen scholen al snel de toestemming om een school te stichten. Scholen hebben daarna 5 

jaar de tijd om de ”stichtingsnorm” te halen. Het komt met regelmaat voor dat nieuwe scholen moeite 

hebben om in die tijd de norm te halen, waardoor ze na 5 jaar verdwijnen of moeten fuseren met een 

andere school (zie de notie bij “6. Samenwerkingsschool). Gemeenten moeten echter wel voor 

huisvesting zorgen; de huisvestingskosten en risico's op leegstand na vijf jaar zijn aanzienlijk. 

 

3. Brede scholen/ integrale kindcentra 

De denominatieve indeling binnen het onderwijs sluit niet aan bij andere publieke (zorg, opgroei- 

opvoedondersteuning) of private (kinderopvang) voorzieningen die dienen samen te werken bij het 

vormgeven van een brede school of integraal kindcentrum.  

Met regelmaat komt het voor dat scholen met een bepaalde levensbeschouwing er (bij 

voorkeur) voor kiezen om zelf ook de voor- en buitenschoolse opvang aan te bieden. De 

denominatieve indeling ontstaat hierdoor in de gehele keten rond het onderwijs. 
Hoewel dit een lokaal aandachtspunt is, zijn er geen geluiden vanuit gemeenten dat dit in de praktijk 

voor problemen zorgt danwel de uitbouw van beleid op dit gebied frustreert.  

 

4. Passend Onderwijs 

Als de Wetgeving Passend Onderwijs per 1 augustus 2012 ingaat, bestaan er geen zuilaire 

samenwerkingsverbanden meer. Er zullen dan 76 geografisch dekkende samenwerkingsverbanden 

gevormd moeten zijn (in plaats van de 235 huidige verbanden).  

Plaatsing van zorgleerlingen gebeurt dan (indien de school waar de leerling werd aangemeld aangeeft 

niet te kunnen plaatsen) door het bestuur van een samenwerkingsverband. Wat blijft is de 

mogelijkheid voor het bijzonder onderwijs om leerlingen vanwege de grondslag van de school te 

weigeren. Het openbaar onderwijs heeft die mogelijkheid niet. Wel kunnen alle scholen aangeven dat 

zij de zorg die een kind nodig heeft, niet kunnen bieden. In die zin voorzien de gemeenten geen 

verandering.  

De VNG voorziet problemen in het geval de samenwerkingsverbanden van het onderwijs de 

zorgmiddelen die zij gaan ontvangen (vanaf 1 augustus 2012), eerst verdelen naar de zogenaamde 

“kamers” (de huidige zuilaire samenwerkingsverbanden). De afspraken over de aansluiting van de 

aanpalende zorg vanuit de gemeenten wordt daarmee bemoeilijkt.  

 

4.Segregatie/integratie  

De cijfers over segregatie duiden niet op uitsluiting van groepen door het bijzonder onderwijs, behalve 

n sterke geprofileerde segmenten (vrije scholen, reformatorische scholen etcetera, het gaat om 3% 

van het bijzonder onderwijs). In de grote steden is het percentage allochtone kinderen in het 

confessioneel onderwijs ongeveer gelijk of zelfs hoger dan het percentage in de stad als geheel.  

De VNG staat op het standpunt dat beleid gericht op het voorkomen van segregatie in het onderwijs 

een lokale keuze is. Daarbij zij nadrukkelijk gemeld dat segregatie in het onderwijs ruimt dient te 

worden opgevat. Ook de scheiding tussen hoog- en laag opgeleiden zien gemeenten terug in de 



scholen. Het bevorderen van integratie dient in overleg tussen gemeenten en schoolbesturen tot stand 

te komen.  

 

5. Kwaliteit van het onderwijs 

Lid 5 van Artikel 23 van de Grondwet handelt over de eisen van deugdelijkheid bepaalt door de 

wetgeving (met inachtneming de vrijheid van richting). Dit betekent dat er geen deugdelijkheideisen 

gesteld worden die een wezenlijke beperking vormen voor het eigen godsdienstige en 

levensbeschouwelijke karakter van bijzonder onderwijs.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsachterstandenbeleid en de aansluiting met het 

voor- en vroegsschoolse deel educatie (in het vorige rapport uit 2002 noemde de Onderwijsraad het 

een actuele beleidslijn om de VVE als een onderdeel van het onderwijsstelsel te beschouwen).  

De VNG staat op het standpunt dat de vrijheid van onderwijs er in de praktijk toe kan leiden dat 

gemeenten hun onderwijsachterstandenbeleid moeilijk vorm kunnen geven. Schoolbesturen grijpen 

soms de vrijheid van onderwijs aan om afstemming op dit terrein buiten de deur te houden.  

 

6. Samenwerkingsscholen en krimpgebieden 

Voor krimpgebieden kunnen samenwerkingsmogelijkheden (tussen bijzonder en openbaar onderwijs) 

een positieve ontwikkeling zijn. Het is goed dat hier door dit kabinet aan is gewerkt. De wet 

samenwerkingsschool regelt dat een samenwerkingsschool mogelijk is, mits één van de te 

fuseren scholen met opheffing wordt bedreigd. In krimpgebieden blijkt dat vaak te laat te zijn. De VNG 

pleit ervoor dat schoolbesturen de mogelijkheid moeten krijgen om tot samenwerking over te kunnen 

gaan voordat de schade te groot wordt. Er spelen hier ook bekostigingsregels een rol. Bij de fusie kan 

de “kleine scholentoeslag” verloren gaan.  

 

7. De regeling materiële en financiële gelijkstelling: “overschrijdingsregeling”.  

Sinds de meeste gemeenten het openbaar onderwijs hebben verzelfstandigd, geeft de 

overschrijdingsregeling minder problemen. Immers, bestuursbureaus etcetera hoeven niet meer in 

stand gehouden te worden. Echter, gemeenten ervaren de zogenaamde “overschrijdingsregeling” nog 

steeds als een beperking. In het geval er geld naar het openbaar onderwijs gaat, moet er “afgerekend 

worden” met het bijzonder onderwijs. Dit geldt ook omgekeerd. In de praktijk kan hiervoor de 

verordening “materiële en financiële gelijkstelling” worden gebruikt. Dit werkt echter zeer vertragend 

en is bovendien niet altijd een antwoord op de op dat moment gewenste koers van gemeenten richting 

het onderwijs.  

 

8. Het stichten van scholen 

De VNG heeft met interesse kennisgenomen van het rapport “Vrijheid van stichting”. 1 Het is goed dat 

de stichtingssystematiek van scholen nader doordacht is. In die systematiek is onder 

                                                 
1 Vrijheid van stichting, over de mogelijkheden en consequenties van een modern interpretatie van de vrijheid 
van richting bij de stichting van bijzondere scholen (juni, 2011). P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, D. 
Mentink, P.J.J. Zoontjes.  



meer de richting van de school (godsdienst of levensovertuiging) een onderscheidend gegeven. De 

VNG onderschrijft dat er een zekere nevenschikking van duurzame pedagogische richting en 

denominatieve richting mogelijk zou moeten worden. Ouders kiezen vandaag de dag voor het grootste 

deel op andere gronden, dan op basis van levensbeschouwing voor een school. Het bestaansrecht 

van een school (ook recht op huisvesting) vloeit echter wel voort uit de identiteit.  

 


