
30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2006

Bij brief van 7 november 2005, kenmerk PO/KO-05/49441, heb ik de Onder-
wijsraad gevraagd mij te adviseren over de grondwettelijke toelaatbaar-
heid van een aanstelling van de leraar godsdienstonderwijs/levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs aan de openbare school. Achtergrond van
deze vraag was de in het overleg met de in het Interkerkelijk contact in
overheidszaken (CIO) samenwerkende belanghebbende gebleken wens
om de rechtspositie van voornoemde leraar dezelfde te laten worden als
die van het andere onderwijspersoneel van de openbare (basis)school.

Op 31 maart jl. heb ik Uw Kamer het advies van de Raad «Dienstverband,
godsdienst en de openbare school» toegezonden. Conform de begelei-
dende brief (Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VIII, nr. 213) heb ik over dit
advies en mijn reactie hierop gesproken met een delegatie van de belang-
hebbende organisaties en (separaat) op ambtelijk niveau met de VNG.

Ik ben van mening dat de Onderwijsraad een verhelderend advies heeft
uitgebracht.

In het advies concludeert de Raad dat de aanstelling van de leraar
godsdienstonderwijs/levens-beschouwelijk vormingsonderwijs aan de
openbare school, getoetst aan het grondwettelijk beginsel van de schei-
ding kerk-staat, de artikelen 1, 3 en 23 van de Grondwet en het bepaalde
in artikel 46 WPO, 49 WEC en 42 WVO, in principe toelaatbaar is. De Raad
verbindt hieraan wel nadrukkelijk de voorwaarde dat er op geen enkele
wijze een verstrengeling plaatsvindt van het bevoegd gezag van de open-
bare school met een kerkelijke (of levensbeschouwelijke) organisatie of
met de boodschap van die organisatie. Hij wijst op twee mogelijke
vormen van verstrengeling. Bij de eerste vorm gaat het om een organisa-
torische verstrengeling waarbij de kerkelijke organisatie in enigerlei vorm
afhankelijk wordt van de overheid (in dit geval het bevoegd gezag van de
openbare school) of omgekeerd, bij de tweede vorm gaat het om het
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uitspreken door de overheid van een voorkeur of afkeur voor een
bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.

Ik kan de conclusie van de Raad volgen dat een aanstelling (grondwette-
lijk) mogelijk is mits aan een aantal stringente voorwaarden is voldaan.
Deze voorwaarden houden in dat de kerkelijke of levensbeschouwelijke
organisatie bepaalt wie kan worden aangesteld, dat de zeggenschap van
het bevoegd gezag over de aangestelde leraar strikt beperkt is tot de orga-
nisatorische en arbeidsrechtelijke aspecten en zich niet uitstrekt tot de
inhoud van het gegeven onderwijs en dat het bevoegd gezag in de
aanstelling en de uitoefening van haar zeggenschap geen enkel onder-
scheid maakt tussen de (leraren van) de verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke «richtingen».
Daaraan dient nog te worden toegevoegd dat de aanstelling en uiteraard
het gegeven onderwijs zelf op geen enkele wijze de toegankelijkheid voor
een ieder en de pluriformiteit van het openbaar onderwijs mag belem-
meren.

De Onderwijsraad maakt echter een onderscheid tussen de principiële
toelaatbaarheid van de aanstelling van de leraar godsdienstonderwijs/
levensbeschouwelijke vorming aan de openbare school en de praktische
uitvoerbaarheid van een dergelijke aanstelling. Hij acht een scheiding
tussen «zakelijk» en «inhoudelijk» werkgeverschap theoretisch te
construeren maar noemt een aantal praktische bezwaren tegen een
aanstelling aan de school. Daartoe behoren de aparte positie van voor-
noemde leraar binnen de personeelsstaf, mogelijke problemen over de
zeggenschap bij het niet-functioneren van deze leraar of bij conflicten
tussen de kerkelijke organisatie en de leraar en de financiële consequen-
ties van ontslag voor de school. De Raad geeft daarom de voorkeur aan
een landelijke organisatie die het werkgeversschap op zich neemt en als
een uitzendorganisatie naar de school toe optreedt.

Evenals de Raad zie ik het voordeel van een door de organisaties zelf
te realiseren, landelijke structuur voor leraren godsdienstonderwijs/
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan openbare scholen. De moge-
lijkheid van een dergelijke landelijke organisatie heeft niet de problemen
in zich die verbonden zijn aan een aanstelling aan de openbare scholen.
Zo zal een scheiding tussen «zakelijk» en «ïnhoudelijk» werkgeverschap
(meestal aangeduid als het duplex-ordo-model) alleen al door het verschil
in schaalgrootte van de betrokken bestuurlijke organisaties in het onder-
wijs moeilijker te verwezenlijken zijn dan in de krijgsmacht en het gevan-
geniswezen, de voorbeelden die de Raad noemt. In de kleinere school-
organisatie zal het moeilijk zijn het geheel aan garanties te scheppen dat
het duplex-ordo-model vereist. Een uitzendconstructie past bovendien
goed in de huidige opzet van de artikelen 50 en 51 van de WPO en de
overeenkomstige artikelen in WEC en WVO zodat deze keuze geen wets-
wijziging vergt.

Het is mij bekend dat de samenwerkende organisaties van belangheb-
benden tot dezelfde conclusie zijn gekomen en ook de voorkeur geven aan
een landelijke (uitzend)organisatie.

De Onderwijsraad geeft afsluitend enkele overwegingen ten aanzien van
een (structurele) financiering van een eventuele landelijke organisatie
voor godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en
ten aanzien van financiering van dit onderwijs door de scholen zelf. Ik zal,
aansluitend bij het beleid van opeenvolgende kabinetten, niet overgaan
tot een financiering van salarissen en overige personele kosten van
degenen die dit onderwijs aan de openbare school verzorgen. Noch aan
een landelijke organisatie noch aan de scholen zal ik daarvoor middelen
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ter beschikking stellen. Daarvoor heb ik zowel principiële als financiële
argumenten.

Godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs maken
– anders dan in het bijzonder onderwijs, zie artikel 57 WPO – geen onder-
deel uit van het wettelijk geregelde onderwijsaanbod van de openbare
school. De financiële verantwoordelijkheid van de minister van OCW is
beperkt tot dat onderwijsaanbod van de openbare school en daar wil ik de
middelen die mij ter beschikking staan aan besteden. Daar doet niet aan af
dat godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs een
nuttige rol kunnen spelen bij de uitwerking van wettelijk verplichte
uitgangspunten als sociale integratie en burgerschap. Deze uitwerking kan
in de openbare school echter niet afhankelijk worden gesteld van een
ondersteuning door en vanuit de kerken en de levensbeschouwelijke
organisaties. Het gaat misschien gemakkelijker met deze hulp maar actief
burgerschap en sociale integratie blijven een eigen opdracht van de
school die deze zelf en op eigen kracht moet kunnen uitvoeren.

Artikel 50 en 51 van de WPO (en de overeenkomstige artikelen in WEC en
WVO) geven ouders geen recht jegens de rijksoverheid op het volgen van
godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs maar
een recht jegens de openbare school. Het gaat hier om een recht met een
beperkte reikwijdte: een recht op een geschikte ruimte voor bedoeld
onderwijs. Voor het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onder-
wijs komt daarbij nog het recht om dit onderwijs tot een maximum van
120 uur per jaar binnen de vastgestelde schooltijden te kunnen
ontvangen. Aan dit laatste dient echter geen verdergaande bedoeling te
worden toegekend dan te voorkomen dat bedoeld onderwijs uitsluitend
na schooltijd zou moeten worden gegeven, waardoor de leerlingen te
lange schooldagen zouden maken en het onderwijs zelf voor de leerlingen
onaantrekkelijker zou worden. De verantwoordelijkheid voor dit onderwijs,
ook de financiële, ligt echter verder volledig bij de kerkelijke en levensbe-
schouwelijke organisaties die de betrokken leraren hebben aangewezen
en ik wil daar niet aan tornen.

Uiteraard speelt in mijn overwegingen ook een financieel motief. Een
vergoeding van de personele kosten betekent een belasting van de rijks-
begroting waarvan de omvang ook door de belanghebbenden moeilijk is
in te schatten maar die, gezien het aantal scholen waarom het gaat en het
gegeven dat er verder veelal sprake is van meer godsdienstige en levens-
beschouwelijk «richtingen» per school, aanzienlijk zal zijn. Met een verwij-
zing naar deze kosten heeft de wetgever ook bij de parlementaire behan-
deling van de Wet op het basisonderwijs het beroep op bekostiging
afgewezen.

De Onderwijsraad wijst in zijn slotoverwegingen op de mogelijkheid dat
de openbare basisschool het godsdienstonderwijs en levensbeschouwe-
lijk vormingsonderwijs ook uit de eigen (lumpsum)bekostiging zou
kunnen betalen. Ik ben evenwel van mening dat dit wettelijk gezien niet
mogelijk is. De lumpsum strekt volgens de artikelen 69 en 70 WPO tot
bekostiging van het wettelijk geregelde onderwijsaanbod van de school
(en van de schoolbegeleiding). Aangezien het godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen deel uitmaken van het
wettelijk geregelde onderwijsaanbod van de openbare basisschool, kan
het lumpsumbudget niet worden ingezet voor de kosten van het perso-
neel dat dit onderwijs geeft. Indien scholen deze keuze wel zou moeten
worden geboden, zou wetswijziging nodig zijn. Ik heb geen signalen dat
de behoefte hieraan binnen het openbaar onderwijs aanwezig is. Een
dergelijk wetswijziging acht ik om de hiervoor genoemde redenen ook
niet wenselijk.
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Ik heb mijn beleidsstandpunt bij het advies van de Raad besproken met
een delegatie van de belanghebbende organisaties samenwerkend in het
Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO). Deze delegatie betreurt,
begrijpelijk, mijn afwijzing van het verzoek om een vergoeding van de
personele kosten van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs.

In het gesprek met de vertegenwoordigers van het CIO is ook gesproken
over de apparaatskosten van de landelijke organisatie en de kosten van de
deskundigheidsbevordering van de leraren die gezien de Wet op de
beroepen in het onderwijs noodzakelijk zal zijn. Ook hier gaat het om
kosten die een verantwoordelijkheid vormen van de betrokken kerkelijke
en levensbeschouwelijke organisaties. Ik weet ook dat de opbouw van een
landelijke structuur door de samenwerkende organisaties de nodige
inspanning zal kosten en ik vind de voorgenomen kwaliteitsslag uiteraard
een goede zaak. Ik heb daarom tegenover de organisaties de bereidheid
uitgesproken om gedurende een aantal jaren de landelijke organisatie en
de deskundigheidsbevordering van de leraren godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs met een financiële bijdrage te
ondersteunen. Zodra de contouren en de kosten hier duidelijk(er) zijn, zal
ik hierover met betrokkenen nadere afspraken maken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven.
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