
 

Dekker voor modernisering artikel 23 
Vraag van ouders staat centraal 
 
Door adviseur Ronald Bloemers, Helpdesk VOS/ABB 

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ontvouwt in een brief aan de Tweede 
Kamer de visie van het kabinet ten aanzien van artikel 23 van de Grondwet. Hij 
reageert hiermee op het adviesrapport Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk 
perspectief, dat de Onderwijsraad in april 2012 publiceerde.  
 
Dekker schrijft in zijn reactie dat hij streeft naar een modernisering van het huidige 
bestel. Dat is volgens hem nodig, omdat het huidige Nederland niet meer het 
Nederland van 1917 is, toen artikel 23 het licht zag. VOS/ABB vindt het een goede 
zaak dat in de brief een aantal zaken vermeld staat, die VOS/ABB in het kader van 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs al jaren bij de politiek onder de 
aandacht brengt. 
 
Richtingvrije planning 
Dekker neemt van de Onderwijsraad het advies voor richtingvrije planning over. Het 
grondwetsartikel geeft schoolbesturen de vrijheid een school te stichten die aansluit 
bij hun overtuiging en levensvisie. Hoewel de samenleving sterk is geseculariseerd, 
vindt de stichting van een bekostigde bijzondere school nog steeds plaats op basis 
van een erkende richting (bijvoorbeeld rooms-katholiek, protestants-christelijk of 
algemeen bijzonder). Terwijl steeds minder Nederlanders lid zijn van een kerk, 
hebben de meeste scholen nog steeds een religieuze grondslag. De staatssecretaris 
vindt, in aansluiting op advies van VOS/ABB, dit niet meer passen bij deze tijd. Hij wil 
daarom dat het mogelijk wordt om een nieuwe school te stichten zónder dat de 
richting daarbij een rol speelt. Wel verbindt hij daar scherpe voorwaarden aan. Zo 
moeten ouders de levensvatbaarheid van een school kunnen aantonen. Daarnaast 
moeten vraag en aanbod en concurrentie met andere scholen (zeker in gebieden 
met demografische krimp en daardoor dalende leerlingenaantallen) helder in beeld 
worden gebracht, voordat een nieuwe school mag worden opgericht.  
 
VOS/ABB is zeer positief over dit voorstel van Dekker. Het lijkt een (voorzichtig) 
begin naar het concept ‘school’, dat boven de denominaties uitstijgt. Het is tevens 
een uitwerking van de oproep die VOS/ABB aan de minister en staatssecretaris 
hebben gedaan bij hun aantreden in 2012. Het is zeer positief dat Dekker uitgaat van 
de school als sociale ontmoetingsplaats, waar leerlingen leren en leven met 
andersdenkenden. 
Het is voor VOS/ABB belangrijk dat richtingvrij plannen niet resulteert in een verdere 
verzuiling met nog meer soorten bijzondere scholen op bepaalde (religieuze) 
grondslagen.  
 
Stichten openbare school: positie ouders versterkt 
Ouders krijgen het initiatiefrecht tot het stichten van een openbare school. Het 
wetsvoorstel hiertoe is al ingediend. Zij krijgen tevens meer inspraak bij de 
verzelfstandiging van een school en als het aan Dekker ligt ook bij de wijziging van 
de grondslag van de school. Voor dat laatste punt wil hij naar een systeem dat 
vergelijkbaar is met dat in het voortgezet onderwijs, waarbij niet hoeft te worden 



 
voldaan aan de stichtingsnorm. Slechts bij wijziging van openbaar naar bijzonder 
onderwijs dient er een ministeriële toets plaats te vinden. 
 
VOS/ABB vindt dit stuk voor stuk positieve punten. Voorts is VOS/ABB blij dat 
Dekker onderkent dat het uiteindelijke besluit bij het schoolbestuur blijft: het bestuur 
is en blijft primair verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en instandhouding 
van de afzonderlijke scholen en het geheel van scholen onder zijn bevoegd gezag.  
 
Directe meting 
Dekker is voorstander van het toepassen van de directe meting bij de stichting van 
scholen. Nu gebeurt dit nog middels de indirecte meting, die doorgaans geen 
realistisch beeld geeft van de verwachte toestroom van leerlingen. De directe meting 
gaat uit van de daadwerkelijke animo die leeft onder de ouders. Dit is de reden 
waarom VOS/ABB er al sinds jaren op aandringt om de directe meting toe te passen. 
 
Bestuurskracht 
De staatssecretaris ziet het advies van de Onderwijsraad als een belangrijke 
bevestiging van het uitgangspunt dat het de taak van de overheid is om eisen te 
stellen aan de kwaliteit van het onderwijs. De bescherming van artikel 23 kan niet 
worden tegengeworpen als de kwaliteit van een school onder de maat is. In dat 
kader noemt hij de recente brief Versterking bestuurskracht onderwijs, waarin hij en 
minister Jet Bussemaker aangeven onder andere de huidige 
aanwijzingsbevoegdheid in het funderend onderwijs te willen verbreden. VOS/ABB 
ondersteunt deze ingezette lijn nadrukkelijk. De kwaliteit van het onderwijs staat 
immers voorop. 
 
Leerlingenvervoer 
Ten aanzien van het leerlingenvervoer is Dekker van mening dat dit niet meer van 
deze tijd is, maar hij wil nu nog geen maatregelen. De staatssecretaris wil daarmee 
wachten totdat de demografische krimp voorbij is en dan bezien, naar aanleiding van 
het dan ontstane scholenaanbod, hoe het leerlingenvervoer moet worden 
vormgegeven. Het stemt VOS/ABB tevreden dat Dekker ook de mening is toegedaan 
dat de huidige regeling voor het leerlingenvervoer niet meer in de huidige 
samenleving past, maar vindt het jammer dat er nu nog geen actie op wordt 
ondernomen. Dekker stelt eventuele maatregelen dus uit, terwijl hij juist nu op dit 
punt zou kunnen doorpakken.  
 
Fusietoets 
VOS/ABB heeft kritiek op de visie van Dekker op de fusietoets. Hier wil hij vooralsnog 
geen wijziging in aanbrengen. VOS/ABB is geen voorstander van de fusietoets in het 
funderend onderwijs. De fusieprocedure is op zichzelf al een zorgvuldige procedure, 
die niet ook nog een ministeriële toets noodzakelijk maakt. De fusietoets is er juist 
om te waarborgen dat de keuzevrijheid in het onderwijsaanbod niet wordt verstoord. 
De richtingvrije planning lijkt hier niet geheel mee in overeenstemming. Het is niet 
voor niets dat vier bijzonder hoogleraren Onderwijsrecht in een rapport stellen dat de 
overheid zich middels de fusietoets op een ontoelaatbare wijze met de inhoud van 
het onderwijs bemoeit.  
 
Enkele-feitconstructie 



 
In zijn brief benoemt Dekker voorts de vraag in hoeverre een school met een beroep 
op haar godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag leerlingen of personeel 
mag weigeren of verwijderen. In dit kader heeft het kabinet al besloten de enkele-
feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen. VOS/ABB is 
daar erg blij mee, omdat het niet meer te verdedigen is dat het bijzonder onderwijs 
met de wet in de hand leerlingen en personeelsleden met een andere dan de 
heteroseksuele geaardheid kan weigeren als zij blijk geven aan hun geaardheid. 
Er ligt op dit moment een wetsvoorstel ten aanzien van de acceptatieplicht. Dekker 
wil afwachten hoe de indieners daarvan de punten van de Onderwijsraad zullen 
bezien en meewegen. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 


