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Reformatorisch Dagblad 22-12-2015  

 

Betreft: C.E.H.J. Verhoef, Inperking vrijheid van onderwijs. De maatschappelijke noodzaak 

tot herziening van artikel 23 van de grondwet. 

 

Reactie van Wim Kuiper en Pieter Moens op hoofdstuk 6: Veertien redenen om de vrijheid 

van onderwijs in te perken.  

(Deze veertien redenen zijn gebaseerd op de hoofdstukken 1 t/m 5. De hieronder vermelde 

paginanummers hebben betrekking op de pagina’s van mijn boek). 

 

Antwoord van de auteur. 

 

1: Het overgrote deel van de p.c. en r.k. scholen heeft nauwelijks een christelijk karakter. Het 

christelijk onderwijs is niet in staat de vertaalslag van haar godsdienstige uitgangspunt naar 

de dagelijkse praktijk te maken, omdat er geen ‘specifiek christelijke’ grondhoudingen 

bestaan. Men is in een opsomming van ‘geannexeerde’ algemeen menselijke waarden en 

normen blijven steken en verschilt daardoor niet of slechts marginaal van het openbaar 

onderwijs. 

 

Kuiper trekt dit in twijfel. Hij wijst echter uitsluitend op de dagopening, de Bijbelvertelling en 

christelijke feesten die het verschil met het openbaar onderwijs zouden maken. Feit  is dat op 

veel ‘open’ christelijke scholen het gebed is verdwenen, de dag- of weekopening is  

teruggebracht tot een algemeen praatje over een actueel probleem, de godsdienstles is 

ingeruild voor levensbeschouwing en de kerstviering is vervangen door een musical zonder 

een specifiek kerkelijk of godsdienstig karakter. (pg.184) Door het benoemen van docenten en 

het toelaten van leerlingen met een andere godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond 

dan de grondslag van de school aangeeft, is een ‘veralgemenisering’ ontstaan die tot 

identiteitsvervaging heeft geleid. (pg.141) In het katholiek onderwijs kwam al in 1976 de 

vraag naar voren: “Wat is de katholieke identiteit?” (pg.183) De brief van de bisschoppen uit 

1978 riep op tot groter rechtvaardigheid, waarop J. van Lier zich afvroeg: “Als wij onze 

leerlingen in dit perspectief vormen, waarin bestaat dan het verschil met het p.c. en het 

openbaar onderwijs?” (pg.183) In 2012 verklaarde de voorzitter van Signum, koepel van 24 

katholieke basisscholen in de regio Den Bosch, dat daar van een katholieke identiteit geen 

sprake meer is. Het bordje “Rooms-katholiek” staat niet meer op de gevel. (pg.185) Al enkele 

decennia zijn er in de grote steden veel ‘open’ christelijke scholen met meer dan 60% 

allochtone, meest islamitische, leerlingen. (pg.116) Hoe christelijk zijn deze scholen? 

Kuiper noemt de dagelijkse praktijk van onderwijs en vorming ‘na half tien’ niet. Op veel 

‘open’ christelijke scholen verschillen juist die activiteiten niet van het openbaar onderwijs, 

omdat beide van algemeen menselijke waarden en normen uitgaan. 

 

2: De ‘open’ christelijke scholen zijn door hun benoemings- en toelatingsbeleid (zie 

hierboven) zodanig ‘veralgemeniseerd’, dat ook in het docenten-, ouder- en 

leerlingenbestand, vrijwel geen verschil met het openbaar onderwijs valt waar te nemen.  

De reden om deze scholen ongewijzigd als ‘christelijke’ onderwijsinstituten te laten 

voortbestaan is door hun eigen beleid en de daarmee samenhangende gevolgen voor de 

identiteit, in feite weggevallen. Voornamelijk in de grote steden zijn er veel ‘open’ christelijke 

scholen met 60% of meer leerlingen, waarvan de ouders een andere godsdienst of 

levensbeschouwing aanhangen dan de grondslag van de school voorschrijft. Desondanks 

wensen deze scholen niet ‘van kleur te verschieten’. Zij blijven zich nog steeds ‘christelijk’ 

noemen, hoewel dat uit het dagelijkse schoolgebeuren vrijwel niet blijkt. 
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Volgens Moens geldt dit niet voor de achterban van de VGS. Daarin heeft hij gelijk. Helaas 

voor Moens gaat dit punt niet over de ‘gesloten’ orthodox-protestantse scholen van de VGS, 

maar over ‘open’ christelijke scholen die niet van kleur wensen te verschieten. Voor dit 

probleem heeft Moens kennelijk geen oplossing. 

 

3: Met betrekking tot het toelaten van allochtone leerlingen geldt voor zowel ‘open’ als 

‘gesloten’ scholen dat zij, met de grondslag in de hand, nog steeds leerlingen kunnen 

weigeren wier ouders de grondslag niet kunnen onderschrijven. Het weigeren van allochtone 

leerlingen en het niet meewerken aan een gemeentelijk spreidingsbeleid, versterkt de 

segregatie van bevolkingsgroepen en de tweedeling in onze samenleving tussen kansarme en 

kansrijke leerlingen. Deze opstelling is in het kader van de integratie van allochtone 

leerlingen, niet langer acceptabel. 

 

Kuiper beweert dit aan de hand van feiten te kunnen weerleggen. Volgens hem neemt het 

bijzonder onderwijs gemiddeld vrijwel net zo veel allochtone leerlingen op als het openbaar 

onderwijs. Feit is echter dat in 2006 van de 249 reformatorische en vrijgemaakte scholen 

slechts 65 scholen allochtone leerlingen hebben toegelaten en van deze 65 scholen waren er 

maar 5 die meer dan 5% hebben opgenomen. De openbare basisschool De Zonnebloem in 

Barneveld telde 95% allochtone leerlingen terwijl in die wijk maar 7% allochtonen wonen. 

(pg.107) Het CNS Ede hanteert als norm niet meer dan 15% allochtone leerlingen per klas, 

ondanks dat de Commissie Gelijke Behandeling al in 2003 dit in strijd met de wet verklaarde. 

Aan het Convenant van de gemeente Ede over een spreiding van leerlingen over de 

basisscholen heeft geen van de vele reformatorische scholen deelgenomen. Ook de 

samenwerking van de aan het convenant deelnemende openbare, rooms-katholieke en 

protestantse scholen werd geen succes. (pg.105-106) De onderzoeken van het Kohnstamm 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam in 2007, 2008 en 2013 laten gelijkluidende 

resultaten zien met betrekking tot het spreidingsbeleid in 35 gemeenten.(pg.102-104) 

 

4: ‘Gesloten’ bijzondere scholen scheppen een isolement waarbinnen segregerende en 

discriminerende ideeën kunnen gedijen die diametraal staan op de grondslagen van onze 

democratische rechtsstaat. 

 

Moens kent geen voorbeelden. Die zijn er wel. Op het voormalige ICA gebruikte men boeken 

uit de serie “De weg van de moslim” waarin werd opgeroepen tot gewapende strijd tegen 

ongelovigen, slaan van vrouwen en het doden van homo’s. De boeken van Al Karadawi 

verkondigen ideeën als: geen gelijke rechten voor man en vrouw, meisjesbesnijdenis, de 

doodstraf voor ongelovigen en afvalligen en zelfmoordaanslagen als legale vormen van 

verzet. De bekende tolk en publiciste Nahid Selim is van mening dat dergelijke scholen geen 

subsidie meer zouden moeten ontvangen en aangeklaagd zouden moeten worden wegens 

opruiing en het zaaien van haat. (pg.115) 

Een deel van de islamitische scholen ontvangt subsidies van buitenlandse fundamentele 

organisaties die tegen de integratie in de Nederlandse samenleving zijn. De Cosmicus-scholen 

van de Gülenbeweging verkondigen een conservatief standpunt t.a.v. homoseksualiteit en 

hebben een verborgen agenda met een islamisering van de Nederlandse samenleving als doel. 

(pg.108, 109, 115) In 2007 verklaarde de WRR dat fundamentalisme gepaard aan afzijdigheid 

van de Nederlandse samenleving gevaarlijk kunnen uitpakken voor vrouwen, homo’s en 

Joden. (pg.109) 

Ook binnen het protestantse onderwijs vindt men voorbeelden. Het VGS werkt met de 

lesmethode “Wonderlijk” waar, i.t.t. de Wet Gelijke Behandeling, een negatieve opstelling 
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t.a.v. homoseksualiteit voorkomt. (pg.176) Op reformatorische scholen wordt de 

Geschiedenismethode “Er is geschied” gebruikt, waarin kwetsende passages staan als: 

“Nederland is vol” en waar de rooms-katholieke leer als dwaling wordt voorgesteld, omdat 

die ingaat tegen Gods Woord. (174, 175) De Stichting Leerplanontwikkeling heeft in 2003 de 

indoctrinatie op reformatorische scholen aan de kaak gesteld. 

 

5: Zonder een inperking van de vrijheid van onderwijs behouden bijzondere scholen op 

godsdienstige grondslag hun identiteit als orthodox rooms-katholieke, orthodox-protestants-

christelijke, evangelische, joodse, islamitische, hindoeïstische, enz., school, waar 

‘andersdenkende’ ouders, wanneer zij althans worden toegelaten, niet meer zijn dan 

getolereerde gasten met minder rechten dan de andere ouders. Deze ‘andersdenkende ‘ 

ouders kunnen in de meeste gevallen geen lid van het schoolbestuur en van eventuele andere 

vertegenwoordigende organen worden en hebben zodoende geen invloed op het beleid van de 

school. Omdat zij niet ‘het juiste geloof’ hebben, bevinden zij zich in een ongewenste 

uitzonderingspositie. Daardoor kunnen gevoelens van achterstelling en minderwaardigheid 

ontstaan. Hun geloof of levensovertuiging wordt als van minder waarde geacht en wordt op 

sommige scholen als ‘dwaalleer’ aangemerkt. 

 

Kuiper meent dat een school het recht heeft om een gemeenschap te zijn met een 

gelijkgestemde en gedeelde visie. Dat klopt; artikel 23 verschaft de school deze mogelijkheid. 

Met een kwalijk gevolg. Een school met als grondslag “De Drie Formulieren van Enigheid”, 

gaat uit van de veronderstelling dat alle andere godsdiensten dan het gereformeerde 

protestantisme, vormen van afgoderij zijn die niet getolereerd kunnen worden. (Heidelbergse 

Catechismus zondag 34) Volgens artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis moet de 

overheid het zwaard gebruiken om alle afgoderij en valse godsdienst uit te roeien. (pg.127, 

128) Wanneer ‘andersdenkende’ ouders tot een dergelijke school worden toegelaten, dan is 

het zonneklaar dat zij zich daar niet volledig geaccepteerd zullen voelen, omdat hun 

overtuiging als ‘dwaalleer’ wordt gezien. Bovendien zijn zij niet gelijkwaardig in rechten, 

omdat zij geen lid van de vereniging kunnen worden en geen invloed op het beleid van de 

school kunnen uitoefenen.  

 

6: Het huidige op religieuze denominatie gebaseerde confessioneel bijzonder onderwijs  sluit 

niet aan bij de behoefte van het overgrote deel van de ouders. Die kiezen een school op grond 

van pedagogisch/didactische criteria, bereikbaarheid, sfeer, kwaliteit van het onderwijs en 

aandacht voor de leerling. 

 

Dit punt gaat niet uit van “het huidige scholenbestand” zoals abusievelijk in de samenvatting 

van de redactie van Reformatorisch Dagblad staat aangegeven, maar van “het huidige op 

religieuze denominatie gebaseerde confessioneel bijzonder onderwijs”.  

Moens gaat dus in zijn commentaar uit van een verkeerde redactie van punt 6.  

Voor het overgrote deel van de ouders komt de godsdienstige grondslag van een school pas op 

de vijfde of zesde plaats bij het zoeken van een school voor hun kind. (pg.150) Al enkele 

decennia lang zijn er onderzoeken gedaan naar de schoolkeuze van ouders. (pg.151) 

 

7: De meeste islamitische ouders zien dat de toekomst van hun kinderen in Nederland ligt. 

Daarom is het in het belang van hun kinderen dat zij goed Nederlands leren. Om die reden 

zouden zij het liefst hun kinderen naar een gemengde school sturen. 

 

Kuiper bevestigt dat slechts een beperkt deel van de islamitische ouders voor islamitisch 

onderwijs kiest. Verder verklaart hij dat het niet klopt dat islamitische ouders zich niet- of 
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minder thuis zouden voelen op p.c. of r.k.-scholen. Dit deel van zijn antwoord slaat niet op 

punt 7, want dit punt gaat over islamitische ouders die zich de vraag stellen: “waar leert mijn 

kind goed Nederlands?” (Over de schoolkeuze van islamitische ouders: zie pg. 152 t/m 154). 

 

8: Artikel 23 zorgt ervoor dat het privébelang van ouders die hun kinderen naar een 

bijzondere school op godsdienstige grondslag sturen, boven het algemeen belang wordt 

gesteld. Het algemeen belang is gericht op een goede integratie van alle jongeren in onze 

samenleving via het onderwijs. Integratie van allochtone jongeren begint bij het onderwijs. 

Aparte scholen voor religieuze groeperingen zijn  daarmee in tegenspraak. 

 

Moens vraagt zich af of het bevorderen van integratie wel een taak voor het onderwijs is.  

Integratie is niet alleen een taak voor het onderwijs, het is zelfs een wettelijk voorschrift. De 

wet Actief burgerschap en sociale integratie uit 2006 verplicht de scholen hiertoe. 

In menige reactie op de terreuraanslagen in Frankrijk, de rellen in Keulen, de problemen in 

het Zweedse Södertälje, enz., wordt het onderwijs genoemd als een van de mogelijkheden om 

een goede integratie te bewerkstelligen. 

 

9: Het algemeen belang vereist evenzeer dat het openbaar onderwijs niet langer het afvalputje 

blijft waar in veel gevallen allochtone leerlingen naar toe moeten, die elders worden 

geweigerd.  

 

Kuiper beweert dat er nauwelijks bijzondere scholen zijn die geen allochtone leerlingen 

opnemen. De werkelijkheid is anders: zie punt 3. Voorts stelt Kuiper dat juist christelijke  

scholen vanuit hun waarden en normen zich vaak in het bijzonder open opstellen tegenover 

alle leerlingen voor wie extra inspanningen moeten worden verricht. Dit “open opstellen” 

geldt evenzeer voor het openbaar onderwijs. Vanuit de aan het humanistische gedachtengoed 

ontleende waarden en normen komt men daar tot hetzelfde praktische handelen. 

 

10: Vakinhoudelijk brengen met name evangelische, orthodox-christelijke, joodse en 

islamitische scholen aan hun godsdienstige overtuiging gerelateerde leerstof die strijdig is 

met wat onder ‘deugdelijk’ onderwijs moet worden verstaan. Het Nederlandse onderwijs 

dient wetenschappelijk verifieerbare kennis over te dragen en geen zogenaamde ‘waarheden’ 

of ‘kennis’ die ontleend zijn aan religieuze speculaties. 

 

Moens geeft aan dat ‘deugdelijk’ onderwijs betekent dat de kerndoelen zoals die zijn afgeleid 

uit de grondslag van de school, worden gerealiseerd. Dit is een cruciaal misverstand. De 

laatste decennia heeft men binnen het orthodox-christelijk, evangelisch, joods en islamitisch 

onderwijs steeds meer aan geloofswaarheden ontleende zogenaamde ‘kennis’ in het 

onderwijsprogramma ondergebracht. Op de Passiescholen van het Evangelisch Bijbelgetrouw 

Voortgezet Onderwijs gaat men bij het vak biologie uit van het scheppingsverhaal. De 

evolutieleer is een niet bewezen hypothese. De schepping valt in de categorie ‘zeker weten’. 

(pg.175)  

Op sommige scholen is het Intelligent Design of het creationisme in het onderwijsprogramma 

opgenomen. (pg.176-177) De leerlingen van de joodse Cheiderschool leren dat de wereld 

omstreeks zesduizend jaar geleden is geschapen. (pg.178) In de bundel Christelijk geloof in de  

dagelijkse praktijk van basis- en VO van de Christelijke Hogeschool Ede wordt aangegeven 

dat “het boeiende van lesgeven is: je vak integreren in het uitdragen van je geloof”. (pg.173) 

“Je kunt geen biologie doceren zonder de Architect van al het levende te noemen”. God 

spreekt door de natuur. (pg.162) Tijdens de rekenles controleren de leerlingen of Mozes geen 

rekenfouten heeft gemaakt, want de zondvloed viel in het jaar 1656 na de schepping van 
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Adam. (pg.159, 161) Bij natuurkunde wordt God als Schepper en Architect bewonderd. Daar 

stelt men de leerlingen de vraag: “Waarom hebben kievitseieren een punt?” Antwoord: “God 

heeft er een punt aan gemaakt zodat zij niet uit het nest rollen”. (pg.163) Dit alles wordt als 

‘kennis’ gebracht, “want de Bijbel geeft ons het rechte inzicht in de geschapen 

werkelijkheid”. (pg.174)  

Volgens de redenering van Moens is het “juist ijzersterk dat de identiteit van een school 

zichtbaar is in het gehele curriculum”. Op die manier geeft men inhoud aan de eigenheid en 

uniciteit van de school. Met ‘deugdelijk’ onderwijs heeft dit niets te maken. Dat gaat uit van 

wetenschappelijk verifieerbare kennis gestoeld op de verworvenheden van de Verlichting en 

het rationalisme.  

 

11: De grondwettelijke scheiding van kerk en staat is bij scholen op godsdienstige grondslag 

weggevallen. Daar kan leerstellig godsdienstonderwijs worden gegeven en kan de leerstof 

aangepast worden aan de religieuze ideeën en maatschappelijke opvattingen van de 

geloofsgemeenschap of van de onderwijsgevende. Dit is strijdig met de scheiding van kerk en 

staat zoals is vastgelegd in de grondwet van 1798. Scholen behoren tot het publieke domein; 

leerstellig godsdienstonderwijs hoort daar niet thuis. De publieke ruimte is politiek neutraal; 

evenzo dient zij religieus neutraal te zijn. 

 

Kuipers vaststelling dat godsdienstonderwijs niet altijd primair leerstellig behoeft te zijn, is 

correct. Binnen een deel van het bijzonder onderwijs op godsdienstige basis gebeurt dit echter 

wel: zie punt 10. Dit is in strijd met de scheiding van kerk en staat. Ook ten aanzien van 

maatschappelijke vraagstukken als abortus, euthanasie, homohuwelijk, enz., wordt de 

leerlingen een duidelijk standpunt voorgehouden: de langs democratische weg vastgestelde 

regelgeving inzake deze onderwerpen wordt strijdig verklaard met de Bijbelse voorschriften.  

 

12: Groepen wier pedagogisch/didactisch concept niet als aparte richting wordt erkend, 

proberen via een aanmelding als school voor confessioneel bijzonder onderwijs, alsnog hun 

ideaal te realiseren. Opheffing van de mogelijkheid om bijzondere scholen op godsdienstige 

grondslag op te richten en te onderhouden, verlost ons van dit oneigenlijk gebruik van de 

vrijheid van onderwijs. 

 

Helaas is dit punt door de redactie van RD niet juist samengevat. Er staat niet dat de opheffing 

van de mogelijkheid om scholen op bijzondere grondslag te stichten en te onderhouden, meer 

kansen biedt aan scholen met een bijzonder pedagogisch/didactisch concept. Er staat wel dat 

er voorstanders van een bepaald pedagogisch/didactisch concept zijn die een ‘witte vlek’ op 

de kaart zoeken waar geen protestants-christelijke of rooms-katholieke school is gevestigd. 

Wordt hun pedagogisch/didactisch concept niet als richting erkend, dan melden zij zich aan 

als protestantse of rooms-katholieke school. Dit is oneigenlijk gebruik van de vrijheid van 

onderwijs. Inperking van de vrijheid van onderwijs maakt een einde aan deze uitwas. 

Moens’ antwoord is dus niet van toepassing op punt 12. 

 

13: Het einde van het bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag verlost ons evenzeer 

van problemen met de inhoud van begrippen als richting, oprichting en inrichting van 

confessioneel bijzondere scholen en van de daarmee samenhangende juridische procedures. 

 

In punt 13 wordt niet aangegeven dat er “een problematisch groot aantal juridische  

procedures“ bestaat, zoals Kuiper beweert. Tevens concludeert hij dat ik problemen suggereer 

die er in werkelijkheid niet zijn. De praktijk toont aan dat die problemen er wel zijn. 
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Omdat rond de begrippen richting, oprichting en inrichting veel onduidelijkheid bestond (en 

nog bestaat) heeft men zich tot de rechter gewend om uit te maken of een bepaalde 

godsdienstige stroming wel als richting kon worden aangemerkt. Dat zal in de toekomst 

zonder twijfel weer gebeuren. Wat wordt precies bedoeld met vrijheid van inrichting? Al 

vanaf 1917 bestaat hierover grote onduidelijkheid. Vallen de bestuursvorm en buitenschoolse 

activiteiten hier ook onder? (pg.35) Wat is deugdelijk onderwijs? Hoe waarborgt de overheid 

de kwaliteit van de leermiddelen van het bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag? 

Elke overheidsbemoeienis met de inhoud van richting en inrichting van deze scholen wordt 

gekwalificeerd als ‘strijdig met de vrijheid van onderwijs’ (pg. 35-38) De vrijheid van 

onderwijs biedt de mogelijkheid om leerlingen te weigeren die een andere religieuze of 

levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan de school voorschrijft en om docenten 

vanwege hun homozijn te ontslaan. Ook over problemen met kledingregels, thuisonderwijs, 

de vervoersvergoeding, enz., zal ongetwijfeld in de toekomst de rechter worden gevraagd een 

uitspraak te doen. (pg.26, 27, 29, 31, 35, 39-41, 147-149)  

 

14: Integrale invoering van de gemengde school maakt tevens een einde aan twee andere 

uitwassen van artikel 23: de vervoersvergoeding en het thuisonderwijs. 

 

Moens vindt dat hier geen sprake is van uitwassen, maar van gewenste en gerechtvaardigde 

regelingen waarover democratisch is besloten. In onze democratische samenleving liggen 

besluiten niet voor de eeuwigheid vast. Als blijkt dat een regeling niet meer voldoet, dan is 

het nodig die te herzien. Van de vervoersregeling heeft de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten enkele jaren geleden al gezegd dat die niet meer in de huidige samenleving past. 

(pg.41) In 2009 weigerde de gemeente Stadskanaal geld te betalen voor een leerling die een 

reformatorische school in Zwolle wilde bezoeken. Zijn ouders claimden bij de gemeente een 

bedrag van € 30.000 per jaar. De leerling werd per taxi vervoerd; een dagelijkse rit van drie 

uur. Refo-busjes kosten de gemeente Kampen jaarlijks € 60.000. Voor deze refo-busjes 

betalen alle gemeenten samen tien miljoen euro per jaar. Het betreft hier volgens Kuiper 

dagelijks een totaal van 7.000 kinderen; volgens Romana Abels zelfs 6.000 bij het 

basisonderwijs en 10.000 bij het speciaal onderwijs. (pg.40-41)  

Met betrekking tot het thuisonderwijs is de kwaliteitsbewaking volop in discussie. Hoe kan de 

overheid een goede kwaliteit waarborgen? Deze kinderen groeien op in een volkomen 

geïsoleerde leeromgeving en missen het groepsgebeuren, waardoor zij niet in contact komen 

met kinderen met een andere maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond. (pg.40) In 

2001 betrof het 94 kinderen. Per jaar groeit dit aantal met 15%. In 2010 waren het 328 en 

twee jaar later 429 leerlingen. Volgens Moens mag de staat zich niet mengen in de 

keuzevrijheid van de ouders. Wanneer de keuzevrijheid van de ouders tot de hier beschreven 

uitwassen leidt, dan is het de taak van de staat bestaande regelingen te heroverwegen. 
 


