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Excellentie, 
 
In uw overleg met een delegatie van de 14 organisaties tellende samenwerkings-
coalitie over het Godsdienstig en Humanistische Vormingsonderwijs (hier: G/HVO)1 
op openbare basisscholen van 7 sept. jl. heeft u aangegeven dat u de personele 
lasten van desbetreffende leerkrachten principieel niet wilt bekostigen. Volgens in-
formatie van uw departement kan de Tweede Kamer pas enkele dagen voor de be-
handeling van de begroting van OCW – gepland op 11 en 12 oktober as. – een brief 
van u over dit standpunt tegemoet zien. Graag hadden wij onze reactie opgesteld na 
van uw schrijven kennis genomen te hebben, maar omdat het kort dag wordt, reage-
ren wij op basis van hetgeen wij reeds van u vernomen hebben. Zo hopen we u en 
de Kamer bijtijds te informeren over het standpunt van de zendende instanties zodat 
u tijdens die begrotingsbehandeling goed bent geïnformeerd over wat uw stelling-
name betekent voor de kerkgenootschappen en de genootschappen op geestelijke 
grondslag. Wij baseren ons daarbij op het door uw adviseur, mw. M. Zandstra, als 
zakelijk correct geaccordeerde verslag van het genoemde overleg op 7 september 
jl. en de mondelinge toelichting van onze woordvoerders uit de samenwerkingscoali-
tie (zie: Bijlage I). 
 
Personele lasten G/HVO docenten 
U heeft tijdens het overleg aangegeven dat u het dragen van de personele lasten 
van het G/HVO op openbare basisscholen geen taak van de rijksoverheid acht, ook 
al stelt diezelfde rijksoverheid via de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) be-
kwaamheidseisen aan deze leerkrachten. U wijst de kerkgenootschappen en de ge-
nootschappen op geestelijke grondslag aan als de instanties die met die personele 
kosten wel redelijkerwijs zouden mogen worden belast. 
 
Werkgeverschap 
In de wetsartikelen 50 en 51 van de WPO wordt van werkgeverschap niet gespro-
ken: de openbare school zelf is gastheer, het kerkgenootschap of het genootschap 

                                                 
1 De wettelijke term luidt: ‘godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs’. Wij hanteren de meer 
gangbare term ‘Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs’ (G/HVO). 
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op geestelijke grondslag is de zendende instantie, maar de werkgever is niet nader 
genoemd. 
Wij willen uw aandacht vestigen op de aard van onze verantwoordelijkheid voor het 
G/HVO. Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag zijn 
zendende instanties, maar treden de facto daarbij ook in veel gevallen als een soort 
werkgever op, hetgeen (historisch) wel verklaarbaar is, maar onzes inziens niet 
meer houdbaar. 
Degenen die in kerken en genootschappen verantwoordelijk zijn voor de aanstelling 
van een docent, zijn meestal vrijwilligers. Docenten zijn daarmee als werknemer on-
voldoende beschermd. 
Nu de wetgever met de Wet BIO ook aan deze docenten professionele eisen gaat 
stellen, is het moment gekomen om een einde te maken aan de diversiteit van loka-
le modellen, opdat een uniforme regeling mogelijk wordt. Dat daarvoor enige centra-
lisatie in de organisatie nodig zal zijn, verschillen wij blijkens ons overleg op 7 sep-
tember jl., niet van mening. U gaf aan ons tijdelijk op dat punt én op het punt van 
scholing van deze leerkrachten tegemoet te willen komen. Wij zijn daar blij mee. 
 
Onze taak als zendende instanties 
Als zendende instanties beoordelen wij of de betreffende docent namens onze le-
vensbeschouwelijke of geloofsgemeenschappen dit onderwijs mag verzorgen. Over 
het opleidingsniveau van onze docenten bestaan wat betreft de kerken nu geen bin-
dende voorwaarden. Er zijn wel landelijke gedragslijnen, maar omdat (met name) 
kerken veelal plaatselijk bepalen wie zij zelf geschikt achten, wordt in de huidige 
praktijk van deze gedragslijn meer dan eens afgeweken. Gezien het vaak vrijwillige 
karakter van dit onderwijs vallen er ook weinig eisen te stellen. Met het van kracht 
worden van de Wet BIO blijft onze kerntaak als zendende instanties staan. Wij zul-
len blijven bepalen wie er namens ons genootschap gerechtigd is dit onderwijs te 
verzorgen. Over de onderwijskwaliteiten van de docenten en over de vereisten die 
verbonden zijn aan het werknemerschap van de docent, hebben wij niet per definitie 
expertise als bedoeld of verondersteld in de Wet BIO.  
Nu is met het van kracht worden van de Wet  BIO een professionalisering vereist die 
de gegroeide praktijk als hierboven geschetst verre te buiten en te boven gaat. 
 
Advies Onderwijsraad – landelijke werkgever 
U heeft de Onderwijsraad laten onderzoeken of een aanstelling van G/HVO-
docenten aan de openbare basisschool mogelijk zou zijn. De Onderwijsraad gaf 
aan2 dat dit in principe wel zou kunnen, maar dat dit praktisch minder wenselijk zou 
zijn. Vandaar de suggestie om bijvoorbeeld een landelijke werkgeversorganisatie in 
het leven te roepen. Daarover kunnen wij vanuit ons project ‘Duurzaam G/HVO’ uit-
gewerkte voorstellen doen, die op consensus van ons als zendende instanties en 
van de overige betrokken organisaties zoals de bonden en het openbaar onderwijs 
kunnen rekenen. Dit project werd overigens op instigatie van de Kamer bij amen-
dement op de OCW-begroting van 2006 door de wetgever mogelijk gemaakt3.  
Ons lijkt dat een dergelijke landelijke werkgever van G/HVO zélf over middelen moet 
beschikken om mensen aan te stellen. De overheid heeft hiervoor regels gesteld en 
moet uitvoering van deze regels ook zelf mogelijk maken. Dat het voor lagere over-
heden soms nu nog een bovenwettelijke mogelijkheid (en helaas in afnemende ma-
te praktijk) is om subsidies voor het G/HVO4 te verstrekken, geeft aan dat de rijks-
overheid zich in dezen geen principiële beperkingen hoeft op te leggen. Omdat alle 

                                                 
2 In zijn advies: Dienstverband, godsdienst en de openbare school – Over de aanstelling van de leraren godsdienst 
en levensbeschouwelijke vorming op de openbare school, 31 maart 2006, nr. 20060113/859. 
3 Amendement om geld beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsslag t.a.v. bekwaamheidseisen leraren godsdienst 
en levensbeschouwing,  Kamerstuk 2005-2006, 30300 VIII, nr.113, ingediend door Kraneveldt (LPF), mede onder-
tekend door De Vries (CDA), Slob (CU), Van der Vlies (SGP), Balemans (VVD) en Eijsink (PvdA). 
4 Subsidies die deels worden ingezet als vergoeding voor docenten, maar niet als regulier salaris kunnen worden 
aangemerkt. 
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stromingen gelijkelijk behandeld worden is ook de scheiding van kerk en staat ge-
waarborgd. 
 
Kwaliteitsslag of nekslag? 
In uw voorstel is de docent voor zijn betaling afhankelijk van de gunst van de kerken 
en de genootschappen op geestelijke grondslag. Het laat zich denken dat dit in de 
praktijk betekent dat wij landelijk slechts een handvol formatieplaatsen zouden kun-
nen bekostigen. Onze reeds in 2004 geuite vrees5 dat de Wet BIO niet een kwali-
teitsslag, maar een nekslag voor dit onderwijs zou zijn, wordt dan bewaarheid. 
 
Wij hopen met deze brief ons standpunt voldoende te hebben toegelicht. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)   W. Deetman (voorzitter) 
 
 
HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)      N. Stuij (directeur) 
HV (Humanistisch Verbond)          R. Zunderdorp (voorzitter) 
CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid)    A. Tonca (voorzitter) 
ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie) S. Benayad (bestuursvoor-

zitter) 
SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties  
Rijnmond)                I. Spalburg (directeur) 
IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)     L. Jansen (secretaris) 
PKN (Protestantse Kerk in Nederland)      ds. B. Plaisier (scriba) 
RKK (Rooms-Katholieke Kerk)         mgr. E. de Jong (bisschop  

referent) 
 
 
Mede ondersteund door de Algemene Onderwijsbond, de Besturenraad, het Con-
tactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs, de Hindoe Raad Nederland, het Ne-
derlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Nederlandse Katholieke Schoolraad, de 
Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs, de Onderwijsbond CNV, de 
Verenigde Bijzondere Scholen/Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad, de 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de VOS/ABB (Vereniging van Openbare en 
Algemeen Toegankelijke Scholen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Presidium van de Tweede Kamer 

                                                 
5 Brief CIO, dd. 12 juli 2004. 
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Bijlage I - Verslag overleg 7 september 2006 Minister OCW en delegatie van 
samenwerkende organisaties ‘Duurzaam Godsdienstig en Humanistisch Vor-
mingsonderwijs’ 
 
Aanwezig:  

• Ministerie OCW: Minister mw. v.d. Hoeven, mw. Zandstra (PO) en dhr. Din-
gemans (WJZ). 

• Namens samenwerkende organisaties: Dhr. Zuijdwijk (CIO), mw. Kuyk 
(PKN), dhr. Tielman (CBOO), dhr. Huijgsloot (VOS/ABB), dhr. Bos (Bestu-
renraad). 

 
Inleiding 
De minister memoreert enkele hoofdpunten uit de geschiedenis van dit dossier en 
realiseert zich dat de teruggang van het aantal leerkrachten G/HVO zich het laatste 
decennium heeft verhevigd, vooral door afnemende bekostiging door gemeenten. 
Thans ligt er een advies van de Onderwijsraad van eind maart 2006 waarover ze 
voornemens is in het najaar aan de Kamers haar beleidsstandpunt mee te delen. 
Ter voorbereiding daarop is een gesprek geweest met de VNG en vindt thans een 
gesprek plaats met vertegenwoordigers van genoemde samenwerkende organisa-
ties uit het middenveld. 
 
Benoembaarheid en rijksbekostiging 
Het gaat haar om twee punten. Ten eerst gaat het om de wettelijke mogelijkheid om 
leraren G/HVO te benoemen op openbare scholen en om wat de Onderwijsraad 
daarover adviseert. De samenwerkende organisaties en de minister zijn het erover 
eens dat een eventuele aanstelling van de G/HVO-docenten op afzonderlijke open-
bare basisscholen niet praktisch is en dat – conform het advies van de Onderwijs-
raad – het te verkiezen is dat vanuit één landelijke organisatie gewerkt zou worden.  
Ten tweede is er het punt van de wens tot landelijke financiering van de personele 
kosten. De minister geeft aan deze wens niet te willen honoreren. Zij wil de samen-
werkende organisaties wel (tijdelijk) tegemoet komen op het gebied van de organi-
satie en de scholing. Wat betreft de organisatie zal een soort landelijke ‘(uit-
zend)organisatie’ in het leven moeten worden geroepen. En om het kwalitatieve ni-
veau van het beroep in het kader van de wet BiO te borgen zal scholing geregeld 
moeten zijn. 
 
Stel: rijksbekostiging 
De minister merkt op dat zij eventuele financiering uit de lumpsum heeft laten uit-
zoeken, mede omdat de Onderwijsraad dit in zijn advies als optie voorstelt. Zij is tot 
de conclusie gekomen dat financiering van de G/HVO lessen uit de eigen lumpsum 
geen begaanbare weg is en dat een eventuele bekostiging alleen uit andere, additi-
onele middelen zou kunnen. Organisaties en minister zijn het daarover eens.  
 
Gedachtewisseling 
Desgevraagd noemt de minister haar argumenten tegen rijksfinanciering van de 
personele kosten. Zij ziet het G/HVO als een recht van ouders jegens openbare 
scholen en niet jegens de overheid. Het onderwijs maakt geen deel uit van de 
openbare school en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens haar volledig bij 
de zendende instanties. De duplex-ordo-vergelijking met justitie en defensie gaat 
volgens haar niet op, omdat er daar in tegenstelling tot het onderwijs geen sprake is 
van een onderscheid tussen openbare en bijzondere instellingen. Zij meent ook dat 
rijksbekostiging zou tornen aan het stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs en 
zij wil het bestel niet wijzigen.  
De samenwerkende organisaties en de minister zijn het erover eens dat voor een 
eventuele rijksbekostiging een wetswijziging nodig zou zijn. De minister wil een der-
gelijke wetswijziging niet initiëren, niet zozeer vanwege praktische bezwaren, zoals 
fluctuaties in de (eventuele) vraag en de navenante wisselingen in de financiering, 
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maar veeleer op grond van de principiële stellingname dat zij de personele kosten 
de verantwoordelijkheid acht van de zendende genootschappen op geestelijke 
grondslag. Het feit dat die bij teruglopende gemeentelijke subsidies niet in staat zijn 
deze leerkrachten te betalen conform de professionele eisen die thans met de Wet 
BiO door de rijksoverheid worden gesteld doet daar volgens de minister niet aan af. 
De minister geeft de suggestie dat de genootschappen een en ander dan misschien 
anders moeten organiseren. De opmerking dat bij gelijkblijvend bestel en financie-
ring de organisaties voor bijzonder onderwijs geen bezwaar zouden hebben tegen 
rijksbekostiging, neemt de minister voor kennisgeving aan. Bij de suggestie van een 
of andere vorm van cofinanciering merkt zij op dat ze haar voorstel voor een tijdelij-
ke bijdrage in scholing en organisatie als zodanig opvat. 
 
Tenslotte 
De organisaties danken de minister voor haar toezeggingen op het gebied van 
scholing en organisatie. Ze spreken ook hun teleurstelling uit over de weigering van 
de minister om over te gaan tot rijksbekostiging van de personele kosten. De minis-
ter deelt mee de Kamers spoedig op de hoogte te zullen stellen van haar standpunt. 
Afgesproken wordt dat verder op ambtelijk niveau de punten van scholing en orga-
nisatie ter hand zullen worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


