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Hoogleraar in Onderwijsraad  
koestert artikel 23
Professor Pieter Huisman zit sinds 1 januari in de Onderwijsraad als specialist op het 
gebied van de vrijheid van onderwijs. Het concept School!, dat boven de denominaties 
uitstijgt, ziet hij niet zitten.

Huisman is sinds 2011 bijzonder 
hoogleraar Onderwijsrecht 
op Pluriforme Grondslag. 
Zijn bijzondere leerstoel aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 
wordt mede in stand gehouden door 
VOS/ABB. De expertise die Huisman in 
de Onderwijsraad inbrengt, betreft on-
der meer grondwetsartikel 23 over de 
vrijheid van onderwijs.
Hij is een van de acht nieuwe gezichten 
van de Onderwijsraad. Helemaal nieuw 
is hij niet, want hij was er eerder stafme-
dewerker. Professor Henriëtte Maassen 

van den Brink heeft als voorzitter hoogle-
raar Geert ten Dam opgevolgd, omdat die 
het maximum van twee benoemingen 
erop had zitten. 

Bottom-up
Voorafgaand aan het gesprek met School! 
over zijn visie op artikel 23, benadrukt 
Huisman dat hij niet als lid van de Onder-
wijsraad, maar als bijzonder hoogleraar 
spreekt. Wel wil hij over de nieuwe samen-
stelling van de Onderwijsraad zeggen dat 
die ‘minder bestuurlijk-traditioneel geori-
enteerd is’. Dat blijkt volgens hem onder 

andere uit het feit dat René Kneyber erin 
zit, wiskundeleraar in het vmbo. ‘Je zou 
kunnen zeggen dat de samenstelling nu 
meer bottom-up is. Bij de vorige raden zag 
je toch vooral dat er vertegenwoordigers 
van de verschillende sectoren en van de 
gemeenten in moesten zitten.’ Hij zegt 
dat hij besloot te solliciteren om zijn ex-
pertise voor het voetlicht te brengen. ‘De 
Onderwijsraad is het belangrijkste orgaan 
dat de regering op hoofdlijnen adviseert 
over onderwijsbeleid en wetgeving. Dan is 
het verstandig als er ook iemand in zit die 
thuis is in de onderwijswetgeving.’

Pieter Huisman: ‘Wat gaat voor? Selectievrijheid of keuzerecht?’
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Talenten en postcodes
Als het gaat over algemene toegankelijk-
heid, stelde Huisman in 2011 in zijn ora-
tie dat artikel 23 wat hem betreft moet 
worden aangepast om goed onderwijs 
voor alle leerlingen op de lange termijn 
te kunnen waarborgen. Algemene accep-

tatieplicht, zoals Tweede Kamerlid Loes 
Ypma die in het najaar uit de PvdA-kast 
haalde, ziet Huisman echter niet zitten. 
‘In de praktijk bestaat er al zoiets als al-
gemene toelating. Het gros van de scho-
len selecteert niet meer op richting. Als 
scholen selecteren, doen ze dat bijvoor-
beeld op basis van talenten of op grond 
van een postcodebeleid van de gemeente. 
We hebben in het kader van passend on-
derwijs een discussie gehad over scholen 
die op grond van richting de zorgplicht 
zouden ontduiken. De Onderwijsraad 
herkende dat niet.’
Huisman benadrukt dat wettelijk is vast-
gelegd dat het toelatingsbeleid van een 
school van een bepaalde richting trans-
parant en consistent moet zijn. ‘Het moet 
gelden voor alle leerlingen. Een school 
kan dus niet zeggen dat voor de ene leer-
ling andere criteria gelden dan voor de 
andere. Er ontstaat pas een probleem met 
de toelating als de ouders de richting van 
de school niet onderschrijven. Wat gaat 
er dan voor? De selectievrijheid van de 
school of het recht van de ouders om be-
paalde school te kiezen?’ Huisman laat 
het antwoord op die vraag open.

Uniek systeem
‘Ik ga uit van de pluriformiteitsgedachte’, 
vervolgt Huisman. ‘Nederland heeft met 
artikel 23 een uniek systeem dat verschil-
lende maatschappelijke groepen de mo-
gelijkheid heeft geboden en nog steeds 
biedt om onderwijs zo vorm te geven 
dat het past bij hun ideeën over opvoe-
ding. In dat licht ben ik voorstander van 
richtingvrij plannen. Dat zie ik niet als 
een extra mogelijkheid voor groepen 
om zich op hun eigen eilandjes terug 

te trekken, maar als een mogelijkheid 
om ruimte te geven aan pluriformiteit 
en eigen opvoedingsgedachten. Welke 
ouders opteren ervoor om zich met hun 
kinderen helemaal van de maatschappij 
af te sluiten? Uiteraard moet onderwijs 
wel passen binnen de kwaliteitskaders 

die de overheid stelt. Artikel 23 mag nooit 
een excuus zijn voor slecht onderwijs.’

Kind met badwater weggooien
Het concept School! van VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs, dat 
op grond van diversiteit en wederzijds 
respect en met aandacht voor godsdien-
sten en levensbeschouwing boven de 
denominaties uitstijgt, ziet Huisman als 
een poging om van bovenaf een onder-
wijssysteem op te leggen dat niet past 
bij de pluriformiteit van de Nederlandse 
samenleving. ‘We moeten heel terughou-

dend zijn met een proactieve houding om 
vanuit goede bedoelingen een systeem 
overhoop te halen. Als we er één onder-
wijssysteem van zouden maken, gooien 
we het kind met het badwater weg. Ik 
zie echt niet de noodzaak om tegen be-
paalde groepen te zeggen ‘gij zult open-
staan voor iedereen’. Daar zou je een heel 
zware dwingende noodzaak voor moeten 
hebben. Het gaat om een afweging van 
grondrechten, zoals de vrijheden van 
godsdienst, onderwijs en richting en de 
vrijheid om bepaalde leerlingen en per-
soneelsleden te selecteren. Het onder-
wijs in Nederland is heel gevarieerd, ook 
binnen het openbaar onderwijs. Je hebt 
scholen die elitair zijn en je hebt open-
bare scholen die veel meer vanuit de 
pluriformiteitsgedachte denken. Geen 
enkele school is gelijk aan de andere. Ik 
denk dat je dat als overheid en grond-
wetgever moet koesteren. Uiteindelijk 
heeft het systeem veiligheidskleppen. 
Als een bijzondere school de enige in de 
omgeving is, moet die school openstaan 
voor elke leerling. Dus in die zin is er al 
algemene acceptatieplicht.’ <

Weigeren mag ondanks zorgplicht
Het bijzonder onderwijs mag ook leerlingen met een ondersteuningsbehoef
te weigeren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies over de zorgplicht en 
het toelatingsbeleid op grond van richting. 

De Tweede Kamerleden Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) hadden er in 
het najaar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen om 
de Onderwijsraad om advies te vragen. Aanleiding waren signalen dat scholen 
op religieuze grondslag hun toelatingsbeleid gebruikten om in het kader van 
passend onderwijs onder de zorgplicht uit te komen. 
De Onderwijsraad meldt in het advies, dat in december uitkwam, dat de zorg-
plicht en het toelatingsbeleid op grond van richting los van elkaar staan. ‘Als 
een bijzondere school niet aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan 
voldoen, geldt voor die school in beginsel dezelfde zorgplicht als voor openbare 
scholen.’ Een bijzondere school mag echter een leerling, dus ook die met een on-
dersteuningsbehoefte, weigeren als de grondslag van de school niet wordt on-
derschreven of gerespecteerd. ‘De Hoge Raad heeft aangeven dat een school dat 
alleen mag doen als die richting in de statutaire doelstelling is opgenomen en 
als er sprake is van een consistent beleid in overeenstemming met de statuten. 
Deze voorwaarden gelden gelijkelijk bij aanmelding van leerlingen zonder en 
met een ondersteuningsbehoefte’, zo staat in het advies van de Onderwijsraad.

‘Ruimte geven aan pluriformiteit’


