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Ook in bijzonder onderwijs  
veilig uit de kast 
Een wetsvoorstel om de enkelefeitconstructie te schrappen uit de wet, kan rekenen op 

een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit betekent dat het bijzonder onderwijs straks 

geen wettelijke mogelijkheid meer heeft om homo- en biseksuele leraren en leerlingen 

en transgenders te weigeren als zij uiting geven aan hun geaardheid. Twee politieke 

opponenten geven hun mening over deze kwestie: Roelof Bisschop van de SGP  

en Vera Bergkamp van D66. 

Roelof Bisschop

Uitdragen van Bijbelse identiteit
Wat vindt u ervan dat er na jaren 
een Kamermeerderheid is ontstaan 
voor dit wetsvoorstel?

‘Dit punt stond ook al in het regeerak-

koord. Als je het nuchter bekijkt, is het 

overbodige symboolwetgeving. Welbe-

schouwd is er in de huidige wetgeving 

geen juridische grond om een medewer-

ker vanwege een homoseksuele levens-

wijze zonder meer te ontslaan. Ik breng 

een situatie in Oegstgeest in herinnering, 

waarin een christelijke school een leraar 

wilde ontslaan omdat hij scheidde van 

zijn vrouw en wilde gaan samenwonen 

met een man. De rechter heeft dit ont-

slagverzoek afgewezen.’

Ontslag vanwege een homoseksuele 
leefwijze is straks definitief 
onmogelijk. Hoe staat u daar 
tegenover?

‘De visie van christelijke scholen op hu-

welijk en seksualiteit is Bijbels bepaald. 

Kort gezegd: één man, één vrouw. Van 

medewerkers wordt verwacht dat zij die 

identiteit overdragen. Als een leraar op 

seksueel gebied zelf een andere keuze 

maakt, is de vraag gerechtvaardigd of 

hij of zij dat wel voldoende kan. In de op-

voeding is een helder en samenhangend 

waardenstelsel nodig, gecombineerd met 

concrete normen en gedragingen. Kinde-

ren voelen het feilloos aan als je met de 

mond iets anders uitdraagt dan wat je in 

praktijk brengt. Het is opvoedkundig zeer 

ongewenst als daar verschil tussen zit.’

Door de wetswijziging is de 
balans tussen twee grondrechten 
– vrijheid van onderwijs en het 
antidiscriminatiebeginsel – 
verschoven ten gunste van het 
laatste. Is dat goed of slecht?

‘De rechtsbescherming van de homo-

seksuele medewerker wordt nu groter. 

Onder het mom van gelijke behandeling 

wordt de school in feite belemmerd in de 

uitwerking van haar identiteit. Ofwel: 

je mag wel een bepaalde visie hebben, 

maar je mag er geen praktisch gevolg 

aan geven. Dat vind ik geen goede ont-

wikkeling.’

Is de naleving van deze wet wel 
goed te bewaken?

‘Als je op een christelijke school gaat wer-

ken, dan weet je waar je ‘ja’ tegen zegt 

– dan verbind je je aan de identiteit van 

die school. Als je van mening verandert 

of ontdekt dat je toch anders in elkaar 

steekt, dan zou ik het een daad van res-

pect vinden als je zelf ontslag neemt. Ik 

denk oprecht dat een leraar zich in deze 

positie zich zou moeten afvragen of hij of 

zij nog wel op de betreffende school kán 

functioneren. Een leraar heeft immers 

een zekere acceptatie van de leerlingen 

nodig. En het lijkt me bovendien onop-

recht om in zo’n situatie te doen alsof er 

niets veranderd is.’

Roelof Bisschop is sinds september 2012 

Tweede Kamerlid namens SGP. Daarvoor 

was hij onder andere sectordirecteur van 

het reformatorische Ichtus College in Veen-

endaal en directeur van de locatie Revius 

van het reformatorische Wartburg College 

in Rotterdam. <
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Vera Bergkamp

Zichtbaar jezelf kunnen zijn

Wat vindt u ervan dat er na jaren 
een Kamermeerderheid is ontstaan 
voor dit wetsvoorstel?

‘D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft 

al in 2010 een initiatiefwetsvoorstel 

ingediend om de enkelefeitconstructie 

uit de Algemene wet gelijke behande-

ling te schrappen. Dat deed hij des-

tijds samen met de VVD, PvdA, SP en 

GroenLinks. De enkelefeitconstructie 

betekent dat een christelijke of andere 

bijzondere school een docent nooit mag 

ontslaan vanwege het enkele feit dat 

hij of zij homoseksueel geaard is. Als er 

sprake is van bijkomende omstandig-

heden die het ontslag rechtvaardigen, 

kan wél ontslag plaatsvinden. Wat deze 

omstandigheden precies zijn, is vaag 

en dat geeft ruimte voor discriminatie. 

Dit hangt als een donkere wolk boven 

homoseksuele docenten die werken voor 

christelijke scholen. Wij willen nu helder-

heid scheppen.’

Ontslag vanwege een homoseksuele 
leefwijze is straks definitief 
onmogelijk. Hoe staat u daar 
tegenover?

‘Nu kan de bijkomende omstandigheid 

van homoseksualiteit nog wèl een grond 

voor ontslag zijn. Zo kan bijvoorbeeld 

een leraar die een bezoek aan de Gay-

pride brengt of openlijk praat over een 

homoseksuele relatie worden ontslagen. 

D66 vindt dat mensen zichtbaar zichzelf 

moeten kunnen zijn. Een homoseksuele 

docent zou niet moeten hoeven verber-

gen dat hij of zij homoseksueel is.’

Door de wetswijziging is de 
balans tussen twee grondrechten 
– vrijheid van onderwijs en het 
antidiscriminatiebeginsel – 
verschoven ten gunste van het 
laatste. Is dat goed of slecht?

‘De grondrechtenbalans wordt enigszins 

aangepast. Wij kiezen er bewust voor dat 

ook bijzondere scholen niet meer kun-

nen discrimineren op grond van homo-

seksualiteit. Het dreigende ontslag blijft 

in de lucht hangen zolang de juridische  

mogelijkheid blijft bestaan. Dat voelt 

voor de leraren die het betreft buitenge-

woon onveilig. 

Overigens mogen bijzondere scholen wel, 

binnen de grenzen van de wet, onder-

scheid maken op grond van godsdienst. 

Maar niet op grond van ras, geslacht,  

nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid of burgerlijke staat. Voor ons 

is dit een eerlijke balans.’

Is de naleving van deze wet wel 
goed te bewaken?

‘Natuurlijk kun je niet op alles toezicht 

houden. Het is belangrijk dat docenten 

nu sterker staan en beter door de wet 

worden beschermd, ook wanneer een 

ontslag zou leiden tot een rechtszaak.’

Vera Bergkamp is sinds september 2012 

Tweede Kamerlid namens D66. Daarvoor 

was ze voorzitter van homobelangenorga-

nisatie COC Nederland. Samen met ande-

ren zorgde zij ervoor dat voorlichting over 

seksuele diversiteit is opgenomen in de 

kerndoelen van het primair en voortgezet 

onderwijs. <

Acceptatie

In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegan-

kelijk onderwijs staat dat onder andere seksuele geaard-

heid geen grond is om leerlingen en personeelsleden uit 

te sluiten. 

Adjunct-directeur Anna Schipper van VOS/ABB is blij dat het 

nu eindelijk lijkt te gaan lukken om de enkelefeitconstructie 

uit de wet te halen. ‘Het is van de gekke dat het bijzonder 

onderwijs strikt genomen nog steeds de wettelijke moge-

lijkheid heeft om mensen uit te sluiten als zij bijvoorbeeld 

uiting geven aan hun homoseksuele geaardheid of als ze on-

gehuwd samenwonen.’ In de huidige samenleving, die wordt 

gekenmerkt door diversiteit en waarin wederzijds respect 

en waarden en normen van cruciaal belang zijn, past het 

volgens haar niet ‘om op grond van godsdienstige uitgangs-

punten en nota bene met de wet in de hand personeelsleden 

en leerlingen te weigeren als die uiting geven aan een an-

dere dan de heteroseksuele geaardheid.’ Dat VOS/ABB en de 

Vereniging Openbaar Onderwijs als belangenbehartigers 

van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs al 

jaren voorstander zijn van afschaffing van de enkelefeit-

constructie, heeft alles te maken met de kernwaarden. ‘De 

acceptatie van mensen, ook als zij handelen tegen bepaalde 

godsdienstige uitgangspunten, vind ik zo essentieel, dat 

de wet daar zonder uitzondering van moet uitgaan’, aldus 

Schipper. < De kernwaarden van het openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs staan op www.openbaaronderwijs.nu 

(>kernwaarden).


