
Veel scholen stammen uit een tijd dat religie een belangrijke rol speelde. Ouders vinden de 

pedagogisch-didactische benadering echter steeds belangrijker. De Onderwijsraad pleit 

voor ruimte om scholen te stichten op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe 

levens beschouwelijke overtuigingen.
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‘Ouders vinden de pedagogisch-didactische 

benadering steeds belangrijker’

Artikel 23
is toe
aan revisie
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het advies 

van de Onderwijsraad ‘Artikel 23 Grondwet in maat-

schappelijk perspectief’. Maar is een discussie over het 

verruimen van de stichtingsmogelijkheid zinvol ten 

tijde van krimp? Wel degelijk, beweren Paul Zoontjens, 

medeauteur van het advies, en Michel Rog, kamerlid 

voor het CDA.

TEKST JOELLE POORTVLIET
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In het advies pleit de Onderwijsraad 

voor ruimte om scholen te stichten op 

basis van pedagogische visies of relatief 

nieuwe levensbeschouwelijke over-

tuigingen. Het recht van leerlingen op 

goed onderwijs staat daarbij wel voorop. 

Een school die ‘voldoende leerlingen 

weet te trekken en vooraf deugdelijk 

onderwijs garan-

deert’, voorziet in 

een maatschappe-

lijke behoefte, stelt 

de Onderwijsraad. 

Daarom moeten 

ook die scholen in 

aanmerking komen 

voor overheidsbe-

kostiging.

De discussie over 

artikel 23 werd 

onder andere weer 

aangezwengeld 

door de SVPO. Deze 

‘stichting voor 

persoonlijk onder-

wijs’ schreef enige 

jaren terug een slim 

softwareprogramma 

dat laat zien op 

welke plekken in 

Nederland nog 

voldoende poten-

tiële leerlingen aanwezig zijn. Deze 

gegevens worden gecombineerd met 

witte vlekken in het bijzonder onderwijs. 

Vijf gemeenten bleken nog ruimte te 

hebben. In Friesland moest het dan wel 

een katholieke school worden en in het 

Zeeuwse Kapelle een bijzonder neutrale. 

Geen probleem, aldus de enthousiaste 

voorvechter van SVPO. Zolang hij zijn 

pedagogische visie maar kan vorm-

geven. Onder andere de Vereniging 

Katholiek Onderwijs reageerde kritisch. 

Volgens hen werd er ‘oneigenlijk gebruik 

gemaakt van de rooms-katholieke 

grondslag’.

Een gekunstelde constructie, vindt ook 

Michel Rog, onderwijswoordvoerder 

voor het CDA. 

Het voorbeeld 

doet hem den-

ken aan de Steve 

Jobsschool, 

bedacht door opi-

niepeiler Maurice 

de Hond, waar veel 

met iPads zal wor-

den gewerkt. ‘Ook 

die school gaat nu 

onder de noemer 

katholiek, omdat 

ze niet anders kun-

nen. Maar als ze 

niet rooms-katho-

liek zíjn, laat ze 

dan ook gewoon 

iPad-school zijn. 

Identiteitgedreven 

scholen kunnen 

zich, als ze dat 

willen, juist sterker 

op hun religieuze 

identiteit profileren.’

Vrijheid van richting

Het Nederlandse onderwijs kent een 

duaal systeem. Een school is óf openbaar 

óf bijzonder. De categorie ‘bijzonder’ is 

opgesplitst in scholen met door de over-

heid erkende richtingen. Die richting is 

op religieuze grondslag (zoals katholiek, 

Michel Rog: ‘Identiteitgedreven scholen 

kunnen zich, als ze dat willen, juist 

sterker op hun religieuze identiteit 

profileren’
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protestants of islamitisch) of op levens-

beschouwelijke grondslag, zoals de Vrije 

Scholen. De Grondwet, artikel 23, zegt 

letterlijk dat bijzondere scholen ‘vrijheid 

van richting’ moeten hebben. Aangezien 

‘richting’ niet verder wordt gedefini-

eerd, hoeft de Grondwet volgens de 

Onderwijsraad dan ook niet te worden 

gewijzigd. Het zit ‘m in de interpreta-

tie. Na bijna honderd jaar – artikel 23 

stamt uit 1917 – is het woord richting 

zo ingevuld dat het om die religieuze 

of levensbeschouwelijke overtuigingen 

moet gaan. Pedagogisch-didactische 

concepten vallen buiten de boot als 

grondslag om een school op te richten.

In de praktijk hebben de meest 

bekende pedagogisch-didactische 

concepten, zoals Dalton en Montessori, 

maar bijvoorbeeld ook Freinet en 

Jenaplan, al jaren geleden een plek 

gevonden in het onderwijsstelsel. Zij 

hangen aan bestaande scholen die 

vanuit andere principes tot stand zijn 

gekomen, en zijn bijvoorbeeld een 

openbare Daltonschool of christelijke 

Montessorischool. Maar voor nieuw-

komers, zoals SVPO of de iPad-school, 

hybride tussenvormen van bekende 

onderwijsvernieuwers, of een kleine 

religieuze groepering, is het heel lastig 

er tussen te komen. De categorie ‘bij-

zonder’ is niet eindeloos en je kunt van 

de iPad veel zeggen, maar een levens-

beschouwing is het niet. Al denkt Paul 

Zoontjens, bijzonder hoogleraar onder-

wijsrecht in Tilburg en medeauteur van 

het advies van de Onderwijsraad, dat 

de termen elkaar niet veel ontlopen: 

‘Een pedagogische visie heeft altijd met 

een bepaald mensbeeld te maken en 

dus ook met een bepaalde visie op het 

leven.’

Vrager aan zet

Met zijn advies wil de Onderwijsraad 

meer ruimte creëren voor ouders. 

Want wat ooit begon als een recht van 

vragers, is inmiddels meer een recht 

van aanbieders geworden, stelt de 

Onderwijsraad. De meeste scholen zijn 

opgericht en geografisch verdeeld in 

een tijd dat Nederland nog sterk ver-

zuild was en religie een belangrijke rol 

speelde. Omdat de samenleving is ver-

anderd, moet de interpretatie van artikel 

23 mee. Zoontjens: ‘Je ziet het ook in 

andere sectoren. In de zorg bijvoor-

beeld zijn rechten van patiënten steeds 

De meeste scholen zijn 

opgericht en geografisch 

verdeeld in een tijd dat 

Nederland nog sterk 

verzuild was en religie een 

belangrijke rol speelde

Paul Zoontjens: ‘Ook in 

andere sectoren worden 

de rechten van cliënten 

steeds belangrijker. De 

vrager staat centraal. Dat 

moet ook in het onderwijs 

weer meer zo zijn‘
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belangrijker geworden. De vrager staat 

centraal. Dat moet ook in het onderwijs 

weer meer zo zijn.’ Deze verschuiving 

heeft ook consequenties voor bestaande 

scholen, denkt Zoontjens. ‘Wanneer je 

artikel 23 leest als een recht van vragers, 

moeten alle scholen veel alerter blijven 

op de behoeften van hun ouders. 

Kunnen zij zich nog 

steeds vinden in de 

uitgangspunten van 

de school? Het is 

niet meer zo dat de 

school bepaalt en de 

ouders zich maar te 

voegen hebben.’

Krimp

Maar wat als er nau-

welijks vragers bij 

komen? Sinds begin 

deze eeuw zijn er 

maar enkele tiental-

len nieuwe po-

scholen geopend. 

In krimpgebieden 

moeten scholen 

juist sluiten, of 

zoeken ze samen-

werking. Zoontjens 

denkt dat de minis-

ter daarom niet alle 

aanbevelingen van de Onderwijsraad 

direct zal overnemen. ‘Het stelsel is 

verzadigd. De minister zal niet naar een 

nog ingewikkelder stichtingssysteem 

willen gaan. De huidige normen zijn uit-

gekristalliseerd. Als je straks niet meer 

van die richtingen uitgaat, wordt het 

ingewikkelder. Dan ga je bijvoorbeeld 

met ouderverklaringen werken.’ In zo’n 

systeem tekenen ouders ervoor hun 

kind naar de nieuw te stichten school te 

sturen en tellen de ouderverklaringen 

mee voor het vereiste minimum aantal 

leerlingen om een school te stichten. 

Zoontjens: ‘Zoals het nu geregeld is, kun 

je ouders niet dwingen om zich aan die 

belofte te houden. Je moet dus op zoek 

naar een vorm 

die de betrouw-

baarheid van 

de scholenplan-

ning garandeert. 

Bijvoorbeeld door 

ouderverklaringen 

via notarissen of 

gemeenten te 

laten lopen. En 

dat is ingewik-

keld.’ Zoontjens 

denkt daarom 

dat het advies 

langzamerhand tot 

denken zal zetten. 

‘Het gaat niet om 

onmiddellijk en 

meteen.’

Rog van het CDA 

wil graag naar het 

totaalplaatje kij-

ken. ‘In Friesland, 

een krimpregio, 

mag bijvoorbeeld een gewenste fusie 

niet plaatsvinden omdat het pc-bestuur 

dan een te groot marktaandeel krijgt. 

Terwijl in die regio de vraag van ouders 

naar pc onderwijs ook groter is. Moet 

je dan wel zo streng die fusienorm 

hanteren? Ook daarin kunnen de aan-

bevelingen van de Onderwijsraad een 

rol spelen.’

Paul Zoontjens: ‘Scholen moeten alert 

blijven op de behoeften van ouders. 

Kunnen zij zich nog steeds vinden in de 

uitgangspunten van de school?’
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Leerlingenvervoer

Beiden verwachten een directere impact 

van het advies op de bekostiging van 

het leerlingenvervoer. Als de school van 

keuze – gemaakt vanuit die richtings-

motieven – verder van huis is, mogen 

ouders een vergoeding voor de reis-

kosten vragen. Deze regeling kost het 

kabinet ongeveer 10 miljoen euro per 

jaar. Zoontjens: ‘Onze stelling is dat ook 

hierin richting niet meer bepalend moet 

zijn.’ Maar werkt dat dan niet beperkend 

op de keuzevrijheid van ouders, de 

vragers? ‘Zeker, maar het moet wel reëel 

blijven. In plaats van richting kan het 

inkomen van de ouders een prima crite-

rium zijn om te bepalen of de vervoers-

kosten worden betaald of niet.’

Rog wil nog niet op dit specifieke 

onderwerp ingaan. Hij wacht af wat 

de staatssecretaris gaat zeggen. ‘Het 

primair onderwijs staat tegelijk ander 

onheil te wachten. Er liggen concrete 

plannen om de kleinescholentoeslag af 

te schaffen. In krimpregio’s zal het dan 

nog veel duurder worden om leerlin-

gen naar de overgebleven scholen te 

vervoeren.’

De markt veroveren

Mochten er straks weer nieuwe scho-

len komen, dan zullen die dus van een 

bepaalde pedagogisch-didactische 

grondslag uitgaan? Zoontjens: ‘Dat denk 

ik wel. Sommige groepen ouders vinden 

individueel onderwijs, waarin het kind 

alle ruimte krijgt zich in zijn eigen tempo 

te ontwikkelen, of juist meer gediscipli-

neerd klassikaal onderwijs belangrijker 

dan levensbeschouwing of geloof.’ Gaat 

dit de bijzondere religieuze scholen – 

de achterban van het CDA – dan geen 

leerlingen kosten? Rog: ‘Dat is mogelijk. 

Wanneer bijvoorbeeld zo’n iPad-school 

de markt wil veroveren en er is vraag 

naar dat type onderwijs, dan staan wij 

daar achter. Uitbreiding van het bestel 

zal een andere onderlinge verhouding 

teweegbrengen. Het is afwachten hoe 

zo’n nieuwe dynamiek uitpakt. Natuurlijk 

is het goed om ons pluriforme stelsel te 

verdedigen, maar tegelijk denk ik dat 

heel veel ouders kun kind nog steeds op 

de protestants-christelijke of katholieke 

school in de buurt willen doen. Gewoon 

omdat ze dat een goede school vinden.’

De Tweede Kamer zal waarschijnlijk 

na het zomerreces debatteren over 

het advies van de Onderwijsraad over 

Artikel 23.  

Michel Rog: ‘Ik denk dat 

veel ouders kun kind nog 

steeds op de protestants-

christelijke of katholieke 

school in de buurt willen 

doen. Gewoon omdat 

ze dat een goede school 

vinden’
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