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Onderwijsraad 
Nassaulaan 6 
2514 JS  Den Haag 
 
 
 
 
Datum Kenmerk 
19 december 2005  MHui/IK.MHU/341775 
 
 
Onderwerp:  
Godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen   
 

Geachte heer Van Wieringen, 

Naar aanleiding van het verzoek van de minister aan uw Raad om een advies uit te brengen omtrent 
het mogelijk maken van een dienstverband van leraren godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen (PO/KO-05/49441) heeft de secretaris van het 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) u enige achtergrondinformatie toegezonden. Dit uit 
hoofde van zijn voorzitterschap van een initiatief van samenwerkende organisaties waarin de 
Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) participeert om te komen 
tot versterking van de beroepskwaliteit van de leerkracht g/hvo. 
Aanvullend hierop richt VOS/ABB als belangenbehartiger van bestuur en management in het 
openbaar onderwijs zich rechtstreeks tot uw Raad. Dit met name tegen de achtergrond van de wijze 
waarop de minister tot nu toe met dit onderwerp omgaat.  

Directe aanleiding voor het initiatief - zoals u uit de toegezonden documenten kunt opmaken - is het 
(ook) van toepassing verklaren van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) op de docenten 
g/hvo.  
 Het initiatief van de samenwerkende organisaties beperkt zich tot het g/hvo dat op verzoek van 
ouders binnen het openbaar onderwijs kan worden gegeven. De Wet op het primair onderwijs 
(WPO),  de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bieden 
een voorziening waardoor op verzoek van ouders/leerlingen binnen de reguliere schooltijd, maar niet 
onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, g/hvo van de gewenste richting kan worden 
genoten. Het initiatief van de samenwerkende organisaties richt zich met name op het 
basisonderwijs (WPO) omdat daar de vraag naar g/hvo zich voordoet. In het kader van de WEC en 
de WVO komt het niet of nauwelijks meer voor dat om g/hvo wordt gevraagd. 
 
De Wet BIO kan een kwaliteitsimpuls geven om het g/hvo te verbeteren en te borgen. Het gevolg 
van de wet kan echter ook zijn dat g/hvo gaat verdwijnen. De Wet BIO stelt namelijk eisen waaraan 
de beroepsgroep g/hvo op dit moment slechts in beperkte mate kan voldoen. Zoals u uit het 
werkdocument kunt opmaken is er nauwelijks sprake van een coherente beroepsgroep.  
Door het achterwege blijven van een meer solide rechtspositie voor de docenten g/hvo zullen de 
hogere eisen die de Wet BIO aan de beroepsgroep g/hvo stelt de barrières voor het g/hvo onderwijs 
alleen maar doen toenemen en het recht op deze voorziening waarschijnlijk tot een dode letter 
maken. 
 
Tenzij het impliciet de doelstelling van de wetgever is geweest om met de van toepassing verklaring 
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van de Wet BIO het g/hvo materieel onmogelijk te maken - wat een dubieuze handelswijze van de 
wetgever zou zijn -, schept deze wet voor de rijksoverheid verplichtingen om de (financiële) 
randvoorwaarden te scheppen zodat het g/hvo onderwijs aan de nieuwe verplichtingen kan voldoen. 
Tot nu heeft de minister er geen blijk van gegeven dat de Wet BIO voor haar nieuwe verplichtingen 
schept met betrekking tot het g/hvo in het openbaar onderwijs: integendeel.  
In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 september 2004 - de Wet BIO is dan al op 20 juli 2004 
in het staatsblad gepubliceerd - blijkt uit het antwoord van de minister dat wat haar betreft de Wet 
BIO voor de rijksoverheid geen nieuwe verantwoordelijkheid met zich meebrengt. (TK 29 536 nr. 
2)  
Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW eind vorige maand blijkt de minister zich te realiseren 
dat er toch wel een probleem is, maar blijkbaar niet het hare.  
In reactie op een door mevrouw Kraneveldt (LPF) ingediend amendement dat er op is gericht geld 
vrij te maken om de Wet BIO voor g/hvo docenten nader vorm te kunnen geven, constateert de 
minister met waardering dat mevrouw Kraneveldt met dit amendement een probleem probeert op te 
lossen dat zij tijdens de behandeling van de Wet BIO zelf heeft veroorzaakt: het via een 
amendement van toepassing verklaren van de Wet BIO op docenten g/hvo. Daarbij gaat de minister 
dan wel voorbij aan het gegeven dat de wetgever de Wet BIO heeft vastgesteld en niet mevrouw 
Kraneveldt. Sterker nog zij heeft de wet zelf ondertekend.  
In haar reactie op het ingediende amendement van mevrouw Kraneveldt stelt de minister overigens 
dat wat mevrouw Kraneveldt beoogt te bewerkstelligen ook zonder amendement kan worden 
geregeld. De oplossingrichting die de minister aandraagt ligt in het verlengde van een suggestie die 
zij al tijdens een overleg met de organisaties eind september heeft geopperd. Daarin gaf ze als 
mogelijkheid aan dat - bij gebrek aan budget - het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs 
het g/hvo onderwijs maar uit eigen middelen zou moeten gaan bekostigen. Een voor VOS/ABB 
onacceptabele suggestie. 

Nu de minister het duplex ordo vraagstuk zonder context van de Wet BIO aan uw Raad heeft 
voorgelegd, heeft VOS/ABB er behoefte aan haar positie in het initiatief nader uit een te zetten en te 
onderstrepen.  
In het Werkdocument van de samenwerkende organisaties staat reeds aangegeven dat VOS/ABB 
naast de samenwerkende beroepsorganisaties participeert als ondersteunende organisatie. Meer 
specifiek: 'Voor de VOS/ABB ligt de actief pluriforme opdracht voor het openbaar onderwijs besloten 
in artikel 46 van de WPO. Het openbaar onderwijs treedt indien daar belangstelling voor bestaat als 
faciliterend gastheer op voor gvo en hvo maar heeft daar als zodanig geen (inhoudelijke) bemoeienis 
mee. Het openbaar onderwijs heeft er baat bij dat gvo en hvo door gekwalificeerde docenten wordt 
gegeven.'  
Ter verduidelijking kan worden gesteld dat het voor de actief pluriforme opdracht van het openbaar 
onderwijs niet relevant is of ouders beroep doen op g/hvo of niet. Het vormgeven van de actief 
pluriforme opdracht is een zelfstandige opdracht voor het openbaar onderwijs die onder de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag plaatsvindt. Het g/hvo valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

Op dit moment heeft het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs daarom geen werkgeversrelatie 
met de docenten g/hvo; noch formeel, noch materieel. De facto treden de zendende organisaties van 
de g/hvo docenten als werkgever op. Dit alles vanuit het gegeven dat er scheiding moet zijn tussen 
kerk en staat. Het is voor VOS/ABB tegen deze achtergrond ondenkbaar dat het bevoegd gezag van 
het openbaar onderwijs g/hvo gaat bekostigen uit eigen middelen. 
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Er van uitgaande dat er aanvullende structurele financiering voor g/hvo gaat komen, denkt VOS/ABB 
ter ondersteuning van het initiatief mee over de wijze waarop een gelijkwaardige rechtspositie van 
de docenten g/hvo het beste kan worden vormgegeven. Het door de samenwerkende 
beroepsorganisatie voorgestelde duplex ordo systeem - waar uw Raad om advies over is gevraagd - 
is daarvoor een mogelijk geschikt model.  
Een uitwerking naar analogie waarop op dit moment subsidiering door de lokale overheid 
plaatsvindt is wat VOS/ABB betreft ook een te onderzoeken - en vanuit het oogpunt van scheiding 
kerk en staat wellicht te prefereren - optie.  
In ieder geval gaat het om het organiseren van een dusdanige omvang van het werkgeverschap dat 
met zo min mogelijke administratieve lasten een volwaardige rechtspositie voor g/hvo docenten kan 
worden vormgegeven. Hierover wordt inmiddels door de samenwerkende organisaties constructief 
van gedachten gewisseld. 

Tot slot meld ik uw Raad dat de participatie van VOS/ABB in het initiatief heeft gezorgd voor een 
meer fundamentele discussie met de leden over de plaats van het g/hvo op de openbare school. 
Daarover zal VOS/ABB komend jaar een brede ledenraadpleging houden. 

Met vriendelijke groet, 
VOS/ABB  
 
 
 
 
mr. N.Ph. Geelkerken 
Algemeen directeur  
Tel: 0348 – 405211 
e-mail: PGeelkerken@vosabb.nl 

 

Cc: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw M.J.A. van der Hoeven 

 


