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Begrotingsbehandeling OCW 1e termijn 11-10-2006 
 
De heer Jan de Vries (CDA): 
School is een waardengemeenschap. Ook het openbaar onderwijs is niet neutraal, maar actief 
pluriform. Daarom is godsdienstonderwijs, een levensbeschouwelijk of humanistisch 
vormingsonderwijs, in dit onderwijs zo belangrijk. Wij hebben extra eisen gesteld via de wet BIO. 
Gemeenten trekken hun verantwoordelijkheid in. Daardoor dreigt dit onderwijs te verdwijnen. Het 
brede onderwijsveld heeft inmiddels het initiatief genomen tot een landelijk platform, een landelijke 
werkgeversorganisatie. Het besluit over de structurele bekostiging van dit onderwijs ontbreekt echter 
nog. De minister heeft dit verzoek helaas niet gehonoreerd. Wij vragen haar dit besluit te 
heroverwegen en een bekostigingsmodel te ontwerpen waardoor dit onderwijs kan blijven bestaan en 
kan voldoen aan de kwaliteitseisen. 
. 
. 
. 
Schriftelijke beantwoording 
 
Vraag: 
Hoe zit het met de uitvoering van de wens van de kamer om het godsdienstonderwijs verder te 
professionaliseren en hoe staat het met de positie van het openbaar onderwijs. Verzoek om 
heroverweging van het besluit over structurele bekostiging van het godsdienstonderwijs en 
levensbeschouwelijk of humanistisch onderwijs en een ontwerp voor een bekostigingsmodel, om het 
godsdienstonderwijs te laten bestaan met de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Antwoord: 
De positie van het godsdienstonderwijs/levensbeschouwelijk vormingsonderwijs bij de openbare 
school is als volgt: Een openbare school dient indien de ouders daarom vragen gelegenheid te bieden 
voor het volgen van godsdienstonderwijs. De school dient dan een lokaal beschikbaar te stellen en de 
lestijd mag voor 120 uur meetellen voor het verplichte aantal uren. De leraren worden aangewezen 
door de kerken, kerkgenootschappen en andere levensbeschouwelijke organisaties en de financiering 
gebeurt vanuit die organisaties en soms met financiële ondersteuning van het lokale bestuur. De 
kamer heeft bij de behandeling van de wet BIO een amendement aanvaard waardoor ook voor leraren 
godsdienstonderwijs/levensbeschouwelijke vormingsonderwijs bekwaamheidseisen gaan gelden. In 
vervolg hierop moet het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel worden gewijzigd. Dit kan 
pas wanneer de doelen en verdere inhoud van dit onderwijs zijn uitgewerkt. Dit gebeurt nu door 
verschillende organisaties. Voor het pc-onderwijs heeft de Besturenraad de uitwerking al opgeleverd. 
De andere organisaties zijn nog aan het werk. Dit geldt zowel voor het godsdienstonderwijs bij de 
bijzondere scholen als bij de openbare scholen. 
 
Ik ben niet bereid om mijn besluit om godsdienstvormend onderwijs en humanistisch vormend 
onderwijs (GVO/HVO) niet structureel te bekostigen te herzien. Ik doe dit niet om de hierna te noemen 
redenen die ik overigens ook al noemde in mijn brief van 9 oktober. 
 
Het gaat bij GVO/HVO niet om een recht van ouders en leerlingen naar de overheid toe maar om een 
recht naar de openbare school toe. Een recht op een lokaal, op het meetellen voor de uren GVO/HVO 
voor het aantal verplichte onderwijsuren.  
GVO/HVO maakt geen deel uit van het verplichte onderwijsaanbod van de openbare school. De 
middelen waarover ik beschik zijn bestemd voor dat verplichte aanbod. 
Een structurele bekostiging van het GVO/HVO kan uiteindelijk een bekostiging aan zo’n 2300 
openbare basisscholen betekenen voor kinderen van Protestants-Christelijke, van Rooms-Katholieke-, 
van Islamitische-, van Humanistische huize enz. Dat betekent een extra uitgave van tussen de € 10 en 
€ 20 miljoen waarvoor geen ruimte op mijn begroting is. 
. 
. 
. 
Begrotingsbehandeling OCW 1e termijn 12-10-2006 
 
Minister Van der Hoeven: 
Het godsdienstonderwijs. Meer in het bijzonder is mij gevraagd op welke manier ik gevolg heb 
gegeven aan de wens van de Kamer om het godsdienstonderwijs te professionaliseren en welke 
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positie het openbaar onderwijs hierbij inneemt. De regelgeving voor de professionalisering wordt 
afgerond wanneer alle organisaties de gevraagde vakinhoudelijke beschrijvingen hebben overlegd. 
Op dit moment werken zij daar nog aan. 
Het ministerie bekostigt de professionalisering en de organisatie die ervoor zorgt dat 
godsdienstleraren op openbare scholen les kunnen geven. Ik ben echter niet van plan om de 
bekostiging van het onderwijs te herzien. Waarom ik dat niet wil, kunt u nalezen in de schriftelijke 
antwoorden en de brief van 9 oktober. Het gvo en het hvo zijn belangrijk, want zij kunnen een bijdrage 
leveren aan burgerschap en integratie. Sociale integratie en burgerschap zijn verplichtingen voor elke 
school, dus ook voor de openbare. 
 
De heer Jan de Vries (CDA): 
Ik constateer met vreugde dat de minister het belang van dit type onderwijs inziet. Het openbaar 
onderwijs wordt hiervoor tot op heden niet bekostigd en bovendien nemen gemeenten steeds minder 
hun verantwoordelijkheid. Dit onderwijstype komt daardoor onder druk te staan. Op grond van de 
eisen uit de Wet op de beroepen in het onderwijs heeft de overheid tegelijkertijd wel de formele 
verantwoordelijkheid op zich genomen voor dit type onderwijs. De overheid stelt ook inhoudelijke 
eisen. Moet dit alles geen reden zijn voor rijksbekostiging? 
 
Minister Van der Hoeven: 
Nee. Dat ben ik niet met u eens. U maakt wel een terechte opmerking over de bekwaamheidseisen en 
de bijscholing. Dat is overigens ook de reden dat ik daarvoor geld beschikbaar stel. 
 
Mevrouw Hamer (PvdA): 
Waarom plaatst u dit type onderwijs niet in een breder perspectief? Ik denk dan aan de discussie over 
de positie van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs, de problematiek van 
witte en zwarte scholen en de groei van het islamitisch onderwijs. Deze godsdienstlessen maken het 
openbaar onderwijs voor meer mensen uit onze pluriforme samenleving toegankelijk en zijn daarmee 
een rem op het islamitisch onderwijs. Ik begrijp bovendien niet waarom u nu zo nadrukkelijk afstand 
neemt van dit type onderwijs, aangezien het kabinet bij zijn aantreden de mond vol had van het 
belang om het islamitisch onderwijs af te remmen. 
 
Minister Van der Hoeven: 
Ik heb wel degelijk oog voor dit bredere perspectief. Dat is ook de reden dat ik bereid ben om de 
bekwaamheidseisen te financieren. Verder ben ik ook bereid om de organisatie financieel te steunen 
die het mogelijk moet maken om met inleenconstructies voor godsdienstleraren de goede docent op 
de goede plek te krijgen. 
Ik ben echter niet bereid om de onderwijskosten zelf te betalen. Dat is niet de goede weg. Op het punt 
van integratie en burgerschap, waar ik zeer veel waarde aan hecht, moet elke school zijn 
verplichtingen nakomen, los van de aard van de school en de godsdienstles. Ik volg u daarin niet. 
 
Mevrouw Hamer (PvdA): 
De minister gaat echt aan mijn punt voorbij. Er gaan kinderen naar het islamitisch onderwijs omdat op 
de openbare school geen islamitisch onderwijs wordt gegeven. Wij willen geen van allen dat dat 
onderwijs tijdens de normale lesuren wordt gegeven. Na schooltijd is dat echter prima. U vindt dat 
eigenlijk ook want u wilt wel de bekwaamheidseisen bevorderen. Wij hebben echter niets aan 
bekwaamheidseisen als er geen middelen en ruimte worden geboden om lessen te geven. Wij kunnen 
met elkaar een hoop geld besparen als niet allemaal nieuwe scholen hoeven te worden gesticht. Het 
geldt overigens niet alleen voor kinderen met een islamitische achtergrond, maar ook voor kinderen 
met andere achtergronden. Wij willen graag dat kinderen zich verdiepen, dat er buitenschoolse 
activiteiten worden georganiseerd en dat er brede scholen worden gerealiseerd. Dit punt past daar 
vanuit de humanistische invalshoek prima in. Ik heb het niet over integratie en burgerschap tijdens de 
lessen. Dat is een ander punt; ik vind dat mijn wetsvoorstel door u en de scholen moet worden 
uitgevoerd. Daar heb ik het echter niet over. Ik spreek over het palet dat buiten school plaatsvindt, 
waarmee de openbare school een meer pluriforme krijgt. Naar aanleiding van de discussie over de 
Wet BIO is bepaald dat er bekwaamheidseisen worden gesteld, maar de rekening daarvoor leggen wij 
vervolgens bij de ouders. 
 
Minister Van der Hoeven: 
Ik deel uw mening niet. De bekwaamheidseisen zijn bij amendement in de Wet BIO opgenomen. Dat 
amendement had niet mijn voorkeur, maar de Kamer wilde het per se zo regelen. Ik heb in de richting 
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van de organisaties aangegeven dat de overheid bij een dergelijke verplichting moet zorgen voor 
financiering. Daarvoor is ook gezorgd. Ik deel de rest van uw betoog echter absoluut niet. Er zijn 
ongeveer 42 scholen voor islamitisch onderwijs, maar er zijn veel meer leerlingen die het islamitisch 
geloof aanhangen. Zij zitten op openbare scholen, katholieke scholen, protestantse scholen en noem 
maar op. Zij zitten overal. Dat argument kunt u dus niet hanteren. Ik hecht zeer aan het verschil tussen 
openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Wij hebben daar ook een bepaalde vorm van bekostiging 
voor in het leven geroepen. Als bijzondere en openbare scholen van mening zijn dat er 
godsdienstlessen gegeven moeten worden, van welke kleur dan ook, dan is het aan hen om die te 
regelen, samen met de kerkorganisaties, de gemeenten en de ouders. Verder ga ik hierin niet. 
 
Mevrouw Hamer (PvdA): 
Ik wil het misverstand wegnemen dat de minister nu creëert ten aanzien van het bijzonder en 
openbaar onderwijs. Dat is natuurlijk mijn punt niet. Mijn punt is dat wij van veel ouders met 
verschillende achtergronden horen dat zij redenen zien om nieuwe scholen te stichten, waar wij 
allemaal niet op zitten te wachten, terwijl het openbaar onderwijs nu een poging doet om een 
pluriformer aanbod te doen. De organisaties van alle verschillende achtergronden hebben daarvoor de 
handen in elkaar gestoken. Zij spelen in op een ontwikkeling van de Kamer. U kunt wel zeggen dat het 
uw amendement niet was en dat was het inderdaad ook niet. Daarom hebben wij ook het dualistische 
systeem. Het amendement is echter wel aangenomen en maakt dus deel uit van de wet. Ik vraag u nu 
alleen om verder over te horizon te kijken en meer openheid te bieden. Wat hebben wij aan 
bekwaamheidseisen als er vervolgens geen lessen kunnen worden gegeven. 
 
Minister Van der Hoeven: 
Ik ben tot aan de horizon gegaan, heb er overheen gekeken, ben weer teruggekomen en heb 
geconstateerd dat ik dit niet moet doen. Zo simpel is het. De bekwaamheidseisen zijn wettelijk 
geregeld, maar het geven van de lessen is een zaak van de openbare school, in samenspraak met de 
ouders en eventueel met de gemeente en de kerkgenootschappen. Zo zit het in elkaar. Zo zit de 
bekostiging in elkaar en zo wil ik het ook graag houden. Ik deel de mening van de Kamer op dit punt 
dus niet. 
. 
. 
. 
Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn 12-10-2006 
 
De heer Jan de Vries (CDA): 
Er blijft een verschil van mening bestaan met de minister over de verantwoordelijkheidsverdeling en 
de verantwoordelijkheid van het Rijk voor het godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op 
openbare scholen. Daarom wil ik graag de volgende motie indienen. 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat door wegvallende gemeentelijke subsidies en de toegenomen kwaliteitseisen als 
gevolg van de Wet beroepen in het onderwijs het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of 
humanistisch vormingsonderwijs aan openbare scholen onder grote druk staan; 
 
overwegende dat de samenwerkende organisaties inzake het godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs het initiatief hebben genomen om de continuïteit van dit onderwijs aan openbare 
scholen te waarborgen en de kwaliteit te versterken; 
 
overwegende dat de Onderwijsraad heeft geadviseerd daarvoor een landelijke werkgeversorganisatie 
in te richten en heeft geoordeeld dat daaraan de bekostigingsproblematiek onlosmakelijk is verbonden 
en er geen principiële argumenten zijn die rijksbekostiging onmogelijk maken; 
 
van oordeel dat het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch 
vormingsonderwijs bijdragen aan een actief pluriform openbaar onderwijs en aan sociale integratie en 
burgerschap; 
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van oordeel dat daarom voor het godsdienstonderwijs en het levenbeschouwelijk onderwijs of 
humanistisch vormingsonderwijs ook een vorm van rijksbekostiging gewenst is; 
verzoekt de regering, uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2007 in overleg met de samenwerkende 
organisaties een voorstel tot een vorm van rijksbekostiging van de docenten godsdienstonderwijs en 
het levenbeschouwelijke of humanistische vormingsonderwijs te ontwerpen en aan de Kamer voor te 
leggen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Jan de Vries, Hamer, Balemans, Jungbluth, Slob en Van der 
Vlies.  
Zij krijgt nr. 29 (30800-VIII). 
. 
. 
. 
Minister Van der Hoeven: 
In de motie op stuk nr. 29 vraagt de heer De Vries c.s. om uiterlijk vóór het verschijnen van de 
Voorjaarsnota 2007 in overleg met de samenwerkende organisaties een voorstel te ontwerpen voor 
een vorm van rijksbekostiging van de docenten godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijke of 
humanistische vormingsonderwijs en dit voorstel aan de Kamer voor te leggen. Ik heb hiermee 
problemen en ontraad het aannemen van deze motie. Ik ben bereid om met de organisaties om de 
tafel te gaan zitten en te onderzoeken hoe wij iets kunnen doen. Wij moeten echter ook andere zaken 
in het oog houden, bijvoorbeeld wat de consequenties hiervan zijn voor het bijzonder onderwijs. Ik 
weet dat de organisaties gezegd hebben dat zij geen overschrijdingsregeling zullen claimen -- dat 
hebben zij ook tegen mij gezegd -- maar op school- en gemeenteniveau kan wel degelijk een beroep 
worden gedaan op de overschrijdingsregeling. Als dat zo is, is het einde zoek. Ook om dit soort 
redenen heb ik met deze motie echt bijzonder veel moeite. Ik kan geen garantie of toezegging geven 
dat de Voorjaarsnota 2007 hiervoor middelen bevat. Ik vind dit echt iets voor een volgend kabinet, ook 
gelet op de consequenties voor de langere termijn. 
 
De heer Jan de Vries (CDA): 
Ik hoop wel dat de minister, als de motie wordt aangenomen, hierover met de organisaties in gesprek 
wil gaan. De vraag van de minister over de overschrijdingsregeling is uiteraard een van de aspecten 
die bij zo'n gesprek direct aan de orde zal komen. Overigens zijn al die organisaties voor het bijzonder 
onderwijs onderdeel van de initiatiefgroep die met dit voorstel bezig is. Natuurlijk zal de besluitvorming 
over dit punt pas onder een volgend kabinet plaatsvinden, maar de minister kan ook op dit punt alvast 
het voorwerk verrichten, net als op het punt van de schoolboeken. 
 
Minister Van der Hoeven: 
Op het punt van de schoolboeken zijn wij het echter met elkaar eens, maar op het punt van het 
godsdienstonderwijs niet; dat is het verschil. Dit heeft immers nogal wat financiële implicaties. Er 
bestaan namelijk heel veel geloven en religies in ons land. In elke school zou dit onderwijs moeten 
worden geïntroduceerd. Stel dat er op 2400 scholen lessen in twee religies moeten worden 
geïntroduceerd, dan spreken wij over 20 mln. Laten wij dus alsjeblieft bezien wat de financiële 
complicaties zijn. Ik ontraad het aannemen van deze motie ten stelligste. Mocht de motie toch worden 
aangenomen, dan weet de Kamer in ieder geval nu al wat zij van mij voor informatie kan verwachten. 
Een voorstel vóór de Voorjaarsnota uitbrengen? Ik denk niet dat ik dat ga doen. Er zijn nog wel wat 
andere stappen te zetten; er moet in ieder geval een goede afweging worden gemaakt tussen dit en 
andere zaken. 
 
De heer Jan de Vries (CDA): 
Als de motie wordt aangenomen, ga ik ervan uit dat het kabinet en de minister de motie uitvoeren. Wat 
de mogelijke financiële consequenties zijn, zal het dan zittende kabinet -- laat ik mij voorzichtig 
uitdrukken -- wel aan de Kamer melden. 
 
Minister Van der Hoeven: 
De heer De Vries heeft het over het ontwerpen en aan de Kamer voorleggen van een voorstel tot een 
vorm van rijksbekostiging. Dat is mij vijf stappen te ver. Ik kan daarvoor geen enkele garantie geven, 
omdat sprake is van een aantal complicaties dat deze kwestie op dit moment niet haalbaar maakt. 
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Overleggen kan altijd, in kaart brengen ook, maar ik kan niet uit de voeten met de manier waarop de 
heer De Vries deze kwestie formuleert. 
 
Stemming over motie 17-10-2006 
 
In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (30800-VIII, nr. 29). 
 
De voorzitter: 
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de VVD, het CDA, de 
ChristenUnie, de SGP, de Groep Nawijn, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze 
motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
Christen Democratisch Appèl - CDA (44) 
Partij van de Arbeid - PVDA (42) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - VVD (26) 
GroenLinks - GL (8) 
Socialistische Partij - SP (8) 
Democraten 66 - D66 (6) 
Lijst Pim Fortuyn - LPF (5) 
ChristenUnie - CU (3) 
Groep Eerdmans-van Schijndel (2) 
Staatkundig Gereformeerde Partij - SGP (2) 
Groep Lazrak (1) 
Groep Nawijn (1) 
Groep Oudenallen - Groep Van Oudenallen (1) 
Groep Wilders (1) 
 
 


