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INTRODUCTIE

Van wie is het onderwijs? Hoe ver reikt de vrijheid van onderwijs? En wie is waar
verantwoordelijk voor? Vragen die ik het afgelopen halfjaar veelvuldig aan mezelf
en anderen heb gesteld toen ik mij een weg baande door het, voor mij destijds
nog onbekende, Nederlandse onderwijsbestel. Als stagiair public affairs bij
VOS/ABB hield ik mij die periode voornamelijk bezig met artikel 23 van de
Grondwet (hierna: GW) en de vrijheid van onderwijs. Ik ben daarover in gesprek
gegaan
met
Tweede
Kamerleden,
hoogleraren
onderwijsrecht
en
vertegenwoordigers van de profielorganisaties (Verus, VGS en VBS) en van de
sectorraden van het funderend onderwijs (PO-Raad en VO-raad). Zo kreeg ik als
onderwijsleek een beeld van het huidige onderwijsveld en begrip voor waar de
verschillende organisaties en partijen vandaan komen, als het op de vrijheid van
onderwijs aankomt.
Vanuit die gesprekken ben ik mij gaan verdiepen in enkele onderwerpen die mijn
aandacht trokken. Zo ging het veelvuldig over van en voor wie het onderwijs is en
het belang van de vrijheid van onderwijs in Nederland. Maar ook de keerzijde van
die vrijheid kwam ter sprake. In hoeverre leidt de vrijheid van onderwijs tot
kansenongelijkheid? Als dat überhaupt het geval zou zijn. Deze bedenkingen en
vragen leidde mij naar artikel 23 GW en de werking van dat artikel op het
onderwijsveld. Dat laatste intrigeerde mij vooral, omdat ik een patroon ben gaan
herkennen in de loop van de tijd. Ik stapte het onderwijs namelijk in met het idee
dat het kind centraal zou staan, maar dat kwam ik tot mijn verbazing keer op
keer niet tegen. Juist het tegenovergestelde werd mij evident, er werd vaak aan
aan het kind voorbij gegaan.
Zo herkende ik dat patroon in de wetgeving rondom de vrijwillige ouderbijdrage,
maar ook de materiële bekostiging van het funderend onderwijs draagt hier aan
bij. Daarnaast is er ook de zorgplicht voor schoolbesturen, die mijns inziens niet
volledig in dienst staat van de leerling. Toen ik de oorsprong van dit patroon
wilde herleiden, kwam ik bij artikel 23 GW terecht. Daar werd mij duidelijk dat het
artikel een sterke werking heeft op het onderwijsveld, echter wel een negatieve
werking als je het mij vraagt. Een werking die het kind niet centraal stelt.
Hieronder weid ik verder uit over mijn ervaringen en bedenkingen tijdens de
stageperiode, en licht ik toe hoe deze zich verhouden tot mijn visie op onderwijs,
waar het kind centraal staat.
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MATRIËLE BEKOSTIGING

Alom bekend is dat de positie van de leraar in Nederland onder druk staat. Het
funderend onderwijs kampt met een groot lerarentekort (Van Baars, 2021), er is
een loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (Keultjes, 2021) en de
werkdruk voor leraren is de afgelopen jaren ook gestegen (Hagen, 2021). Deze
factoren raken niet alleen de leraren zelf, maar indirect eveneens de leerlingen.
Een leraar moet wel de tijd en ruimte hebben om naast het doceren van de
lesstof om te kijken naar de individuele leerling. Nu staat het coalitieakkoord vol
met initiatieven om deze problematiek aan te pakken, door onder andere het
dichten van de loonkloof en het investeren in de onderwijskwaliteit en dat vind ik
een goede zaak. Desalniettemin is het probleem complexer dan dat, en vindt de
druk op de leraren zijn oorsprong ook in andere plekken, zoals de materiële
bekostiging van het funderend onderwijs.
De bekostiging van scholen in het funderend onderwijs bestaat uit een materieel
gedeelte, bedoeld voor onder andere het schoolgebouw, terrein en lesmaterialen,
maar bijvoorbeeld ook voor de benodigdheden om de medezeggenschap goed te
laten functioneren. Daarnaast is er nog een deel personele bekostiging. Dat
beslaat het grootste gedeelte met zo’n 85% van de gehele bekostiging. Het is al
langer duidelijk dat de waardering van de materiële bekostiging achterhaald is
(IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs, 2021). Dat houdt in dat de
bekostiging die scholen ontvangen niet meer aansluit bij de werkelijke kosten die
scholen en schoolbesturen maken voor hun materiaal. De tekorten op gebied van
onder andere huisvesting zijn daarom een grote zorg vanuit het onderwijsveld
(PO-Raad, 2021). Zeker door de coronapandemie is dit evident geworden.

Goede ventilatie op scholen is sinds het begin
van de malaise daarom een aanhoudende zorg
geworden, en dat vind ik terecht. Leerlingen en
docenten moeten in een stimulerende
omgeving les krijgen en geven, en dat kan niet
als schoolgebouwen daar niet voor dienen.
Met jassen aan of met hoofdpijn in de klas kan
geen goede en versterkende leeromgeving zijn
(NOS, 2021) (Linders, 2020).
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Deze problemen moeten door de scholen worden aangepakt, maar de materiële
bekostiging ondersteunt daar dus niet volledig in. Van de pot geld die zij vanuit
het ministerie krijgen, ook wel de lumpsumbekostiging genoemd, is het materiële
gedeelte dus te gering. Deze budgettaire tekortkomingen moeten daarom
worden aangevuld, en omdat de scholen één pot met geld krijgen, moet dat
vanuit de personele bekostiging komen. Dat betekent dat de energierekening
betaald kan worden en dat voorkomen wordt dat het dak instort, maar zorgt
daardoor indirect voor meer druk op de leraren. Minder geld voor personeel
betekent bijvoorbeeld dat de ondersteunende taken zoals onderwijsassistenten
lichter bemenst zijn. Dit kan resulteren in grotere klassen, het wegvallen van
vakdocenten en opstapelende administratieve taken voor de leraar. Dat komt de
onderwijskwaliteit niet ten goede. Een goede voorbereiding en afwerking van de
lesuren is van belang en daar komt door de toenemende druk stress op te staan.
Een leerling verdient persoonlijke aandacht en daarvoor is ruimte voor de leraar
nodig. Alle randzaken waar de leraar zich door de extra druk zorgen om moet
maken, hebben een negatieve invloed op de mogelijkheden van de leraar om de
leerling te laten ontwikkelen naar kunnen.
Voor de leerling is het dus van belang dat er een ondersteunende structuur is
voor de leraar. Daar heeft de leerling uiteindelijk het meeste baat bij, want zo
ontvangt zij optimaal onderwijs. De materiële bekostiging zou hier juist in
moeten voorzien. Dan zijn scholen in staat om een stimulerende leeromgeving
creëren. Dat gebeurt nu niet en roept bij mij de vraag op waar het kind in dit
verhaal staat. Als de onderwijsbehoefte van het kind centraal zou staan, kan het
niet zo zijn dat de materiële bekostiging zodanig ver achter gaat lopen dat het de
onderwijskwaliteit onder druk zet. De materiële bekostiging zou de leerkracht
juist moeten bijstaan in het doceren. Dat geeft een docent voor de klas de
mogelijkheid om zijn of haar pedagogische ruimte te pakken en de leerling
proactief te onderwijzen.
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ZORGPLICHT VOOR
SCHOOLKLIMAAT
Naast de pedagogische ruimte voor de leraar is het ook van belang voor
leerlingen dat zij in een veilig, open en stimulerend schoolklimaat les krijgen. Het
schoolklimaat is daarom een belangrijk onderdeel voor alle betrokkenen van de
school. Zo beaamde de Onderwijsraad in zijn advies Grenzen stellen ruimte laten
van oktober afgelopen jaar (Onderwijsraad, 2021). Iedereen die onderdeel is van
de school draagt immers bij aan het schoolklimaat. Maar wie bekommert zich dan
over dat schoolklimaat? Wie is daar verantwoordelijk voor? Het schoolbestuur, de
schoolleider, de medezeggenschapsraad of simpelweg iedereen?
Een wettelijke zorgplicht van het bevoegd gezag, oftewel het schoolbestuur, voor
het schoolklimaat is volgens de Onderwijsraad niet het juiste instrument
(Onderwijsraad, 2021). Het zou een te onduidelijke basis zijn voor toezicht en
handhaving, en er zouden daarnaast ‘’intern genoeg instrumenten, zoals de
medezeggenschap’’ (Onderwijsraad, 2021, p. 35) zijn die hier op toezien en aan
kunnen werken. Hoewel een schoolbestuur bevoegd gezag is en daarmee
eindverantwoordelijke is voor vrijwel alle facetten van hun scholen, zou het
schoolklimaat, met andere woorden de praktische en uitvoerende sfeer waarin
leerlingen les krijgen, ineens niet onder de wettelijke zorgplicht van het bestuur
vallen. Een opmerkelijk gegeven wat mij betreft, aangezien het schoolklimaat de
essentie van de school is.
Het staat voor de sfeer waarin leerlingen, ouders,
docenten en andere medewerkers werken en leren
op de school. Het schoolklimaat valt volgens de
Onderwijsraad echter in de vrije ruimte van de
Vrijheid van onderwijs
school, en het schoolbestuur zou hier daarom geen
betekent immers geen
wettelijke verantwoording voor hoeven dragen
vrijheid van
(Onderwijsraad, 2021). Met die vrije ruimte wordt
verantwoordelijkheid.
geduid op de vrijheid van onderwijs in Nederland. Die
stelt dat scholen de vrijheid van inrichting van
onderwijs hebben, oftewel de vrijheid om te bepalen
wat voor een schoolklimaat er is in dit geval. Daar kan
het schoolbestuur volgens de Onderwijsraad dus geen verantwoording voor
dragen, omdat er bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad (hierna: MR) is die
daarop toe kan zien. Daarentegen kan een MR hier naar mijn mening niet
verantwoordelijkheid voor zijn, want de MR is zelf ook een product van het
schoolklimaat. In hoeverre de MR serieus wordt genomen en haar taken goed kan
uitvoeren hangt namelijk af van de werknormen, de omgangsvormen en de sfeer
die er op de school heerst.
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In het geval dat deze onderdelen van de school de MR tegenwerken, kan zij geen
zorg meer dragen voor het schoolklimaat. Een schoolklimaat bouw je gezamenlijk
op en daar dragen alle betrokkenen van de school aan bij, maar de context waar
dit zich allemaal in afspeelt, daar is mijns inziens een schoolbestuur
verantwoordelijk voor. Daarom is het zo ‘’belangrijk dat het schoolbestuur en de
schoolleiding passend voorbeeldgedrag vertonen’’ (Onderwijsraad, 2021) voor
bijvoorbeeld een MR, en niet andersom.
Het gaat bij een zorgplicht voor schoolklimaat om een wettelijke verantwoording
voor de gehele leer- en werkomgeving die de schoolbesturen hun leerlingen en
werknemers aanbieden. Daarover zegt de Onderwijsraad dat dat nu al voldoende
geregeld is. Als het écht nodig is kan er namelijk aanspraak worden gedaan op de
zorgplicht voor sociale veiligheid die in artikel 4c Wet Primair Onderwijs (hierna:
WPO) is vastgelegd (Onderwijsraad, 2021). Dit gaat voornamelijk over sociaal
onveilige situaties. De stellingname dat de zorgplicht voor sociale veiligheid als
vangnet fungeert voor als het ‘echt nodig is’, en daarom een zorgplicht voor het
schoolklimaat overbodig is, is dan ook ongenuanceerd. Schoolklimaat omvat
meer dan alleen sociale veiligheid. Het gaat evenzeer om het creëren van een
open, ondersteunend en stimulerend klimaat. Dit is lastig hard te maken in de
wet, maar daarom niet minder belangrijk: vrijheid van onderwijs betekent immers
geen vrijheid van verantwoordelijkheid. Een schoolbestuur zou in mijn ogen
daarom daar ook op aan te spreken moeten zijn en een wettelijke grondslag
daarvoor lijkt me niet onlogisch. Dat is ook in belang van het kind. Dan is er
namelijk ook iemand aansprakelijk voor het klimaat waarin zij les krijgen.
Hier speelt de Wet burgerschapsopdracht wel een complicerende rol. Tot
schooljaar 2021-2022 verstond de Inspectie van het Onderwijs onder
‘schoolklimaat’ alleen de sociale veiligheid en werd er bij de vierjaarlijkse
inspectierapporten van bestuur en scholen getoetst aan artikel 4c WPO. Sinds het
start van dit schooljaar is daar ook de burgerschapsopdracht aan toegevoegd,
deze is terug te vinden in artikel 8 lid 3a WPO. Daarin wordt gesteld dat het
onderwijs zich, naast de andere gestelde doelstellingen, moet richten op het
bevorderen van sociale integratie en een breed begrip van de Nederlandse
pluriforme samenleving moet overbrengen op de leerling. De Raad van State
benoemde in zijn rapport in 2019 over het wetsvoorstel het spanningsveld van
deze wet met de vrijheid van onderwijs (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4,
2019). De raad stelde dat voorkomen moest worden dat de inspectie ‘’een eigen
interpretatieve koers gaat varen en aan de hand van die koers conflicten over de
invulling van deze taakopdracht ontstaan’’ (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4,
2019, p. 5). Die vormgeving van toetsen zou namelijk in de praktijk te veel op de
vrijheid van richting en inrichting van onderwijs indringen.
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Daarom zou het primaat ten aanzien van de invulling van de
burgerschapsopdracht volgens de Raad van State bij de scholen zelf moeten
liggen (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4, 2019). Scholen zijn vrij om zelf
richting en inrichting te geven aan hun onderwijs, maar dat staat in mijn optiek
ook geheel los van de zorgplicht voor een schoolklimaat. Dat stelt je alleen
verantwoordelijk voor de gekozen richting en inrichting; het zegt verder niks over
de invulling daarvan. Dat geldt dus ook hier voor de invulling van de
burgerschapsopdracht.
De interpretatie van de burgerschapswet is in dit geval vanuit de gedachtegang
van
wat van
de school
mag, in plaats van wat de samenleving voor het kind wil. Vanuit
Vrijheid
onderwijs
die
gedachtegang
kan er dus, op basis van invulling van de burgerschapswet naar
betekent
immers geen
eigen vrijheid
geloofsvanen levensovertuiging, aan de kern van de burgerschapsopdracht
voorbij
worden gegaan. De inspectie zou volgens de Raad van State dan niet (te
verantwoordelijkheid.
veel) mogen interveniëren op de manier waarop men de burgerschapsdoelen
overbrengt, maar alleen óf het (voldoende) gebeurt. Dit komt doordat er
wetstechnisch gezien een koppeling mist van deze burgerschapsopracht aan de
kerndoelen en eindtermen van het primair onderwijs, die in artikel 9 WPO staan
beschreven. Dat maakt dat het erg lastig wordt voor de inspectie om duidelijk te
handhaven of aan de gestelde eisen wordt voldaan (Kamerstukken II 2019/20,
35352, nr. 4, 2019). Indien deze koppeling er wel is, heeft de inspectie meer
handvatten om correct en juist te handhaven op de burgerschapsopdracht. Dit
zou vanuit de leerling beredeneerd een positieve ontwikkeling zijn, want dan zijn
scholen ook verplicht actief invulling te geven aan de opdracht die ten behoeve
van het kind is opgesteld.
Dat de wetgeving de inspectie te weinig handvatten biedt, veronderstelde ook de
Onderwijsraad in haar adviesbrief over het Wetsvoorstel verduidelijking
burgerschap in 2018 (Onderwijsraad, 2018). ‘’Bij gebrek aan een goede uitwerking
[van de burgerschapsopdracht] in de wet en de eindtermen en kerndoelen, komt
de Inspectie van het Onderwijs in de lastige positie dat zij die onduidelijkheid
moet omzetten in heldere, zichtbare indicatoren’’ (Onderwijsraad, 2018, p. 13). De
Onderwijsraad stelt de burgerschapsopdracht te verduidelijken en aan de
kerndoelen te koppelen. Wordt dat niet gedaan, dan ontstaat volgens de
Onderwijsraad het risico dat de Onderwijsinspectie de wijze waarop de opdracht
wordt uitgevoerd, kan gaan invullen. Door de sociale veiligheid (separaat
vastgelegd in de sectorwetten) te koppelen aan de burgerschapswet en de
kerndoelen, vang je vrijwel volledig het begrip schoolklimaat in de wet. Dat zou in
mijn ogen een goede eerste stap zijn in het concretiseren van een toetsbare en
handhaafbare zorgplicht voor schoolklimaat in de wet. De elementen los, zoals
nu, zorgt ook voor los toezicht erop, terwijl de bedoeling gaat om gehele
schoolklimaat, waar burgerschap en sociale veiligheid dus elementen van zijn.
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Echter, de inkt van de wet over de verduidelijking van de
burgerschapstopdracht is nog nat, dus de tijd zal leren hoe de
opdracht zich in de praktijk gaat uiten en hoe de complexiteit
van het handhaven erop vanuit de inspectie verloopt. In mijn
optiek is dit in ieder geval een stap in de goede richting,
waarin schoolbesturen verantwoording dragen voor meer dan
alleen de sociale veiligheid wat schoolklimaat betreft. Dat legt
de focus bij het belang van de volledigheid van een goede
leeromgeving voor het kind en wie daar verantwoordelijk voor
Bron: Onderwijsraad, 2021
is. Dit prevaleert naar mijn mening ook boven de vrije ruimte
om een burgerschapsopdracht geheel naar geloofs- en levensovertuiging in te
richten. Het recht van het kind op een open, veilig en stimulerende
leeromgeving is de kern en vanuit daar kan men een eigen draai geven aan het
onderwijs in mijn optiek. Dit is door de Onderwijsraad in zijn advies over de
vrijheid van onderwijs gevisualiseerd in de gemeenschappelijke (geel gekleurde) kern
met daaromheen de (groen gekleurde) vrije ruimte (Onderwijsraad, 2021).
Verantwoording van een bevoegd gezag voor het schoolklimaat valt voor mij dan ook
in die gele kern.

ARTIKEL 23: VRIJHEID
VAN ONDERWIJS
De vrijheid van onderwijs in Nederland is vastgelegd in onze Grondwet in artikel
23. Artikel 23 is onderdeel van Hoofdstuk 1 grondrechten, waar ook
onderwerpen zoals vrijheid van meningsuiting en recht op privacy in staan. Bij
deze thema’s draait het voornamelijk om het recht van de burger op iets wat hen
toe behoort te komen, zijnde vrijheid, privacy, sociale zekerheid, etc. Gek genoeg
staat in artikel 23 GW niks over het recht hebben op onderwijs. Het artikel draait
namelijk om het recht hebben op het aanbieden ervan: wie mag welk type
onderwijs aanbieden en onder welke voorwaarden. De geschiedenis van de
totstandkoming van het artikel wijst deels uit waarom het zo in de Grondwet
staat. Het artikel tekende immers het einde van een meer dan een eeuw durende
schoolstrijd en werd uiteindelijk door de liberalen met de confessionelen ‘geruild’
voor algemeen kiesrecht voor mannen in 1917. Na al die tijd werd het bijzonder
onderwijs op gelijke voet bekostigd en behandeld met het openbaar onderwijs,
dat sinds 1814 al een aanhoudende zorg der regering was. Die overwinning is
terug te lezen in het artikel en verklaart waarom het zich zo op het aanbod van
onderwijs richt, en de daarbij behorende vrijheden van stichting, richting en
inrichting.
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Deze vrijheden zouden voor een pluriform en divers onderwijsaanbod moeten
zorgen, zodat er een breed keuzepakket voor de ouder(s) zou zijn. Dat is ook de
gedachtegang achter de wet Wet meer ruimte voor nieuwe scholen van voormalig
minister Slob. Op basis van deze wet zijn sinds juni 2021 al zo’n 56 aanvragen
voor nieuwe scholen ingediend (VOS/ABB, 2021). De wet geeft namelijk een
bredere betekenis aan de ‘erkende bijzondere richtingen’ binnen het onderwijs.
Een school hoeft dus niet meer te kiezen om bijvoorbeeld een rooms-katholieke
of islamitische grondslag aan te nemen, maar kan nu een nieuwe methode of
heel andere religie centraal stellen (Rijksoverheid, 2020). Dit alles zou ten goede
komen aan de pluriformiteit van het onderwijsaanbod.
Hoewel het aanbod met deze wet inderdaad meer diverse wordt, leidt het in
mijn optiek eveneens tot kansenongelijkheid voor het kind en juist
‘gesegregeerde pluriformiteit’.
Er is een wildgroei aan scholen en het privaatonderwijs is daarnaast groeiende,
maar ieder dus wel in hun eigen bubbel. Door al deze verschillende bubbels
hebben ouders meer te kiezen en dat is vanuit het gedachtegoed van artikel 23
GW een groot goed, maar dat zorgt ook voor meer ‘hokjesscholen’ (VOS/ABB,
2018). Door deze 'hokjesscholen' en de bijkomende eigen bubbels worden er
tegelijkertijd ook duidelijkere scheidslijnen tussen scholen in het funderend
onderwijs gekenmerkt. Een onwenselijke trend wat mij betreft, en het speelt in op
iets dat juist niet als doelstelling van het onderwijs staat vermeld in lagere
wetgeving, bij gemis ervan in de Grondwet. Deze ‘gesegregeerde pluriformiteit’
staat namelijk haaks op de waarden die onder andere in WPO artikel 8 lid 3a
staan. In deze burgerschapsopdracht staat dat onderwijs ervan uit moet gaan dat
leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, gericht moet zijn op het
bevorderden van actief burgerschap en sociale integratie en dat leerlingen
moeten kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdsgenoten. Dit zijn kernwaarden die in mijn ogen centraal horen te staan
binnen elke vorm van onderwijs.
In Nederland is dat dus niet het geval doordat het aanbod van het onderwijs
prevaleert boven het recht op onderwijs. Zo staat dat geregeld in de Grondwet.
Want zolang de vrijheid van onderwijs de ruimte biedt om vanuit eigen
overtuiging scholen te blijven stichten, creëer je een uiteenlopend en
gesegregeerd onderwijsveld waar iedereen zich op de eigen specifieke doelgroep
richt. Een dergelijk stelsel gaat in mijn beleving niet uit van het voorbereiden van
kinderen op de pluriforme samenleving die Nederland heeft en dat is een gemis
voor de leerling wat mij betreft.
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Daar waar regionale samenwerking juist heel
waardevol is, zie ik dit dan ook als een gemiste
kans om het aanbod in de regio optimaal op te
tuigen ten behoeve van de leerling.

Dat het stelsel niet vanuit die gedachtegang werkt, maar het mandaat bij de
onderwijsaanbieder legt, werkt door in uitvoerende praktijken. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien in de regionale samenwerking. Daar wordt vanuit eigen belang van
schoolbestuurders gehandeld, terwijl in krimpgebieden regionale samenwerking
bijvoorbeeld enorm van belang is. In Randstedelijke gebieden, met veel
onderwijsaanbieders, is het overigens net zo goed van belang om als
schoolbesturen samen naar de toekomst te kijken en te achterhalen hoe het
onderwijs
bij
dat
toekomstbeeld
aansluit.
Een
Regionaal
Plan
Onderwijsvoorzieningen (hierna: RPO) voorziet hierin. Een RPO stelt
schoolbesturen in staat om gemakkelijk samen te werken voor een passend
onderwijsaanbod in de regio wat betreft voortgezet onderwijs. Via een RPO
kunnen schoolbesturen namelijk afspraken maken over wie wat op de
vestigingen aanbiedt. Door die gezamenlijke afspraken is er geen wettelijke
aanvraagprocedure via de minister meer nodig. Hoe dat passende aanbod er
voor de komende 5 jaar uitziet, wordt door de betrokken schoolbesturen met
elkaar besproken. Leidend in deze gesprekken is welk aanbod bij de
onderwijsbehoefte in de regio aansluit en wie dat aanbod dan het beste kan
bieden. Een wenselijke situatie naar mijn mening, waarin de onderwijsbehoefte
van de leerling centraal staat.
Wat blijkt, uit een verdiepende gespreksronde met bestuurders en veldpartijen
vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam naar voren dat
besturen veel belemmeringen ervaren bij het uitvoeren en opstellen van een
dergelijk regioplan. Uit een gesprek met twee ambtenaren van het ministerie over
het RPO werd mij duidelijk dat ongeveer 80% van die problemen volgens de
betrokken bestuurders contextuele belemmeringen zijn en de overige 20%
gericht is op wettelijke barrières. Onder de contextuele belemmeringen werd het
karakter en de stijl van de bestuurders genoemd, maar ook culturele en
identiteitsverschillen van de organisatie en sentimenten uit het verleden. Deze
elementen zorgen voor botsing in de praktijk.
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Bestuurders gaan de RPO-onderhandelingen te star in, vanuit eigen wensen en
ambities, en staan daardoor niet open voor een kritische blik op een passend
onderwijsaanbod op lange termijn. Vanuit mijn beleving wordt in werkelijkheid
vooral vanuit eigen belang gehandeld, en niet vanuit de behoefte van de leerling,
omdat die eigen positie in het geding zou kunnen komen. Met de nieuwe Wet
meer ruimte voor nieuwe scholen is een situatie gecreëerd waarin nog meer voor
ieder hokje een eigen school kan worden opgericht. Voor nieuwe oprichters van
die scholen was èn is hun positie dus ook van groot belang. Dit versterkt echter
wel het al gesegregeerde onderwijsveld. Scholen zullen hun hokje en hun positie
willen behouden en beschermen en dát verergert weer de contextuele
belemmeringen waar het RPO mee zit. Daar waar regionale samenwerking juist
heel waardevol is en kan zijn, zie ik dit dan ook als een gemiste kans om het
aanbod in de regio optimaal op te tuigen ten behoeve van de leerling. Die
leerling, om wie het aanbod juist zou moeten gaan en voor wie het RPO bedoeld
is, maar daar gaat men aan voorbij omdat de identiteit van de
onderwijsaanbieder van groter belang is. Dit beïnvloedt dus de onderwijskwaliteit
in de regio op lange termijn en dat is naar mijn mening een kwalijke zaak.
Uit de praktijk komt dus naar voren dat scholen vanuit verschillende identiteiten
rigide zijn in de samenwerking in de regio vanwege eigen belang. Onderwijs blijft
vanuit dit gedachtegoed altijd van iemand, terwijl het juist voor het kind moet
zijn. Aan dat gedachtegoed staat artikel 23 GW voor mij aan de basis en dat kan
voor ongelijke kansen zorgen. Of onderwijs de grote gelijkmaker kan zijn, is
daarom een lastig punt. Onderwijs heeft immers ook ‘’twee conflicterende
doelen. Een maatschappelijk doel mag dan meer gelijkheid zijn, voor individuen is
onderwijs juist een middel om zich te onderscheiden’’ (Visser, 2021). Dat laatste
komt voort uit het meritocratisch gedachtegoed dat de afgelopen jaren naar de
voorgrond is getreden in Nederland en haar onderwijs (De Beer & Van Zijl, 2016).
Hoewel deze twee doelen van onderwijs conflicterend kunnen zijn, kunnen ze in
mijn beleving ook hand in hand gaan. Zolang er vanuit het maatschappelijke doel
wordt gedacht en op gelijkwaardige wijze handvatten worden aangeboden, kan
iedere leerling zich op eerlijke wijze profileren en individualiseren binnen het
onderwijs. Dat men zich onderscheidt is bovendien juist iets positiefs, zo komen
leerlingen erachter waar zij goed in zijn, waar hun passies en vaardigheden liggen
en waar ze heen willen in de toekomst. Zolang de aangeboden handvatten dat
onderscheid maar niet al voor de leerling maken. Als dat wel het geval is, dan is
onderwijs gebaseerd op de mogelijkheden die jou worden aangeboden om wie jij
bent of waar je vandaan komt, en niet om wat jij zou kunnen en dat is oneerlijk.
Onderwijsinstellingen kunnen vanuit hun aanbiedersrol hier wel op inspelen en
doen dat ook. Handvatten aanbieden die alleen met geld te behalen zijn of alleen
bedoeld zijn voor leerlingen die hun richting en inrichting van het onderwijs
onderschrijven of respecteren. Dat is onzuiver, want iedereen heeft recht op
gelijke kansen en het is mijns inziens niet aan een onderwijsinstelling om daar
een onderscheid in te maken.
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Dit vraagt om een ommekeer in het denken en het perspectief waarmee men in
het onderwijs hiernaar kijkt. Het beginpunt in het huidige onderwijsstelsel is het
aanbod ervan. Artikel 23 is vanuit dat perspectief geschreven en dat werkt door
in praktische uitvoeringen in het onderwijs. Mijns inziens is dat beginpunt
verkeerd en zou het recht op onderwijs krijgen het uitganspunt moeten zijn. Als
het recht op onderwijs van het kind (of eenieder) centraal staat, kan het
onderwijs ook beter worden ingericht op gelijkwaardige voet voor alle leerlingen.
Dan kan een onderwijsinstantie die wel onderscheid maakt op basis van
achtergrond of financiën geen beroep doen op het recht van onderwijs
aanbieden, maar dan kan de leerling zich beroepen op het recht op onderwijs
krijgen. Dat lijkt mij de juiste verhouding. Dat vraagt om een modernisering van
artikel 23, maar dat is een lastige zaak. Alleen procedureel gezien is het een
complex verhaal waarbij de wijziging tweemaal door Eerste en Tweede Kamer
moet worden behandeld. Die tweede lezing mag alleen plaatsvinden als er weer
nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden. Een wijziging van artikel 23
GW zou dus minimaal 8 jaar duren, en dat is nog zonder de rompslomp van het
politieke debat mee te rekenen. Daarbij is in het huidige coalitieakkoord al
duidelijk aangemerkt dat het kabinet geen noodzaak ziet om aan het artikel te
komen in deze kabinetsperiode. Ik ben van mening dat dat wel nodig is.
Een fundamentele verandering in de denkwijze van het onderwijs, die het
mandaat bij de onderwijsaanbieder weghaalt en bij het kind legt.

ACCEPTATIEPLICHT
Op basis van artikel 23 GW mogen scholen een deurbeleid voeren. Dit houdt in
dat een school met een bepaalde grondslag aan de deur controleert of de leerling
(en/of ouders) de grondslag van de school ook onderschrijven of respecteren.
Indien dat het geval is, moet je als ouder(s) daar dus voor tekenen. Daarmee
onderschrijven of respecteren de ouder(s) de praktische uitvoeringen en de
dagelijkse gang van zaken van de betreffende school, denk hierbij aan
kledingvoorschriften en regels over het dragen van sieraden en make-up. Doe je
dat als ouder(s) niet, dan kan het bevoegd gezag van de betreffende school het
kind op basis van de wet weigeren (artikel 50 lid 5b WPO). Het zou in de praktijk
totaal om nog maar zo’n 0,5 tot 1% van de scholen gaan die dit actief naleven, dat
komt uiteindelijk toch neer op zo'n 40 tot 80 scholen. Het exacte aantal is niet
geheel duidelijk, de ChristenUnie hield het in 2016 nog op zo’n 2% van de scholen
(ChristenUnie, 2016).
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Het aantal orthodox-protestantse scholen is daarbij meer dan 7% in het PO en
meer dan 5% van het VO op basis van het onderzoek van Rijke (Rijke, 2021). Op
die scholen is de grondslag een fundament van het onderwijs. Deze scholen
hebben een zeer sterke identiteit en bewaken die dan ook, zo stelde Eppo Bruins
van de ChristenUnie (ChristenUnie, 2016). Dat werkt door in de toelating van
leerlingen en de benoeming van personeel. Vanuit de vrijheid van onderwijs
beredeneerd is het logisch dat dit, en verschillende vormen van
ouderverklaringen, mag en kan. De gevolgen hiervan voor de leerling zijn
daarentegen wel dat er ongelijke kansen in het onderwijs zijn. Niet ieder kind is
namelijk welkom op elke school of heeft niet een eerlijke kans op een kwalitatief
goede leraar. Dat is een essentieel pijnpunt in mijn optiek.
Gelijke kansen binnen het onderwijs betekent in mijn interpretatie dat iedereen
toegang heeft tot elke publiek bekostigde school. Dat is nu niet zo. Dit houdt in
dat een school hoog kan scoren op een bepaald vakgebied, maar dat niet elke
leerling daar welkom is om van die kennis gebruik te maken. Het klopt natuurlijk
niet dat je leerlingen de beste onderwijskwaliteit zou kunnen ontnemen op basis
van het recht op het aanbieden ervan. Daarmee wordt de vrijheid om je als
kind te ontwikkelen ontnomen. Dat is een omgekeerde wereld, maar helaas is
dat wel de werkelijkheid. Die werkelijkheid komt voort uit het gedachtegoed dat
de onderwijsaanbieder het primaat heeft, zo staat het immers in artikel 23 GW.
Algemene toegankelijkheid is gelukkig voor het grootste gedeelte van het
onderwijs wel de standaard, maar de mogelijkheid tot een deurbeleid, en het feit
dat er van die mogelijkheid ook nog gebruik wordt gemaakt, baart mij zorgen.

ACHTERDEURTJES
De vrijheid van stichting, richting en inrichting speelt een essentiële rol in de
vorming van het Nederlandse onderwijsbestel. Voornamelijk de mate waarin
scholen inrichting geven aan hun onderwijs. Een onderdeel van die vrijheid van
onderwijs is het hierboven genoemde acceptatiebeleid. In debatten in de Tweede
Kamer wordt, als er over dit onderwerp wordt gesproken, vaak benoemd dat het
maar een kleine groep betreft die nog actief een deurbeleid voert. Daarentegen
wordt niet meegenomen dat het actief maken van passief deurbeleid makkelijk is,
want de basis in statuten e.d. ligt er al. Daarbij is 98% van het onderwijs, met de
2% van de ChristenUnie gerekend, het wel met elkaar eens dat iedereen overal
van onderwijs zou mogen genieten. Waarom is er dan de mogelijkheid om
kinderen uit te sluiten van publiek bekostigd onderwijs? Het onderwijs is mijns
inziens van niemand, maar wel voor het kind!
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Elke maatregel of wet die tegen dat principe indruist, en dus aan het recht van
een kind op onderwijs voorbijgaat, hoort wat mij betreft niet thuis in het
Nederlands onderwijsstelsel. Of er nu gebruikt van wordt gemaakt of niet. Een
dergelijk ingebouwd achterdeurtje voor een kleine minderheid die uitsluit aan de
deur, valt daar voor mij ook onder.
Een minder gebruikt achterdeurtje is artikel 9 lid 10 WPO. Daarin staat vermeld
dat scholen met een bijzondere grondslag mogen afwijken van de gestelde
kerndoelen van het primair onderwijs. Een gek gegeven wat mij betreft. De
kerndoelen zijn juist samen met het onderwijs opgesteld zodat er in hoofdlijnen
is vastgelegd wat belangrijk is om kinderen in het primair onderwijs mee te
geven. Hoewel heel het onderwijs deze kerndoelen onderschrijft, zou een
onderwijsaanbieder dus op basis van zijn grondslag daar vanaf mogen wijken.
Het is vrij theoretisch, want in de praktijk wordt er geen gebruik gemaakt van dit
artikel. De meeste wetgeving, zoals bij de burgerschapswet, laat genoeg ruimte
voor interpretatie en invulling vallen dat gebruik van dit artikel niet nodig wordt
geacht. Al zou die wens er wel zijn, de kerndoelen zijn juist opgesteld ten behoeve
van de leerling dus daar vanaf wijken is onwenselijk wat mij betreft. Dus of er
gebruik van dergelijke mogelijkheden wordt gemaakt of niet, deze achterdeurtjes
mogen van mij dichtgemetseld worden. Ze zijn niet meer nodig en niet meer van
deze tijd.

VRIJWILLEGE OUDERBIJDRAGE
Naast dat scholen leerlingen via de formele weg afwijzen op basis van de
levensbeschouwelijke grondslag, zijn er ook scholen die dit via de informele weg
doen. Dit kan bijvoorbeeld via de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen kunnen aan
ouders aan het begin van elk schooljaar een vrijwillige bijdrage vragen voor extra
activiteiten, zoals een schoolreisje of een sportdag. De school bepaalt zelf hoe
hoog dat bedrag is en, met instemming van de MR, waaraan dat geld besteed
wordt. Een school kan dus op papier algemeen toegankelijk zijn, maar wel een
torenhoge ‘vrijwillige’ ouderbijdrage vragen. Betaal je dit als ouder niet, dan is je
kind ofwel niet welkom, ofwel het kind kon niet meedoen met alle activiteiten die
vanuit die pot worden gesponsord. Sinds augustus 2021 is er gelukkig een wet
doorgevoerd die scholen verbiedt om kinderen buiten te sluiten op basis van wat
hun ouders wel of niet aan ‘vrijwillige’ ouderbijdrage betalen. Desalniettemin
wordt er alsnog met gepaste noodzaak aan de ouder(s) duidelijk gemaakt dat het
betalen van de ouderbijdrage gewoon de standaard is.

Stel het kind centraal!

13

Zo vertelde mijn moeder dat zij er meermaals aan
herinnerd werd dat ‘zij was vergeten om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen en of ze dat a.u.b. zo snel
mogelijk wilde doen’. Een vreemde interpretatie van
het woord vrijwillig die scholen erop nahouden. Nu
kan er formeel gezien dus niet geselecteerd worden,
maar door de hoogte van het bedrag en de
bijkomstige drang tot betalen, kan een school wel
aanspraak doen op een selectieve groep mensen. Dat
zorgt, net als een deurbeleid, voor kansenongelijkheid

Minister Wiersma stelt
dat het onderwijs voor
alle leerlingen
kosteloos toegankelijk
moet zijn. Het inkomen
van ouders mag geen
rol spelen!

Een ouder die een hoge bijdrage niet kan betalen, of bij het niet betalen ervan
niet volledig kan participeren, is dan geen formele vorm van afwijzen maar
bereikt gevoelsmatig wel hetzelfde resultaat. De nieuwe onderwijsminister
Dennis Wiersma stelt in een recente brief aan de Tweede Kamer dat hij dit
probleem wil aanpakken door het instellen van een limiet aan de vrijwillige
ouderbijdrage. Dat is wenselijk, maar pakt niet de kern van het probleem aan.
Zoals Wiersma zelf stelt moet het onderwijs ‘’voor alle leerlingen kosteloos
toegankelijk zijn. (…) Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat alle kinderen
gelijke toegang hebben tot goed onderwijs en dat het inkomen van ouders daar
geen rol in speelt’’ (Kamerstukken II, 31293, nr. 610, 2022, p. 2). Elke vorm van
onderscheid die gebaseerd is op dat gegeven, hoort niet thuis in het onderwijs in
mijn ogen, want dat ondermijnt de gelijke kansen voor het kind.
Zo erkent de minister in diezelfde reactie aan de Kamer ook dat
kansenongelijkheid een risico is van het extra aanbod dat door de vrijwillige
ouderbijdrage wordt betaald (Kamerstukken II, 31293, nr. 610, 2022). De ene
school kan in een bepaalde wijk of stad namelijk een veel rijker aanbod leveren
dan een andere school. Dat is niet eerlijk voor het kind, want die extra
curriculaire activiteiten zijn heel waardevol (SLO, 2019). Lesgeven houdt immers
niet op buiten het klaslokaal. Hier ligt volgens mij ook de link naar de grote
ongelijkmaker die het onderwijs kan zijn (Effers, 2020). Als het onderwijs
gelijkwaardiger wordt gemaakt en de kansen eerlijker worden, wordt door
mensen bovenaan de ladder vervolgens weer een nieuwe trede bijgebouwd. Dat
is terug te zien in ‘’de groeiende populariteit van categorale gymnasia, van
selectieve programma’s in het hoger onderwijs en van het volgen van een tweede
of zelfs derde masteropleiding’’ (Effers, 2020, p. 23).
Deze nieuwe treden zijn niet voor iedereen bereikbaar doordat ze extra kosten
vergen die o.a. via de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage worden binnengehaald. Hoe
hoger die bijdrage, hoe excellenter en exclusiever het aanbod van het onderwijs
wordt. Dit trekt dan vanzelf weer dezelfde groep aan die in het huidige systeem
ook daarvan profiteren. Het idee van een bovenschoolse schoolfonds, dat
Wiersma in de brief aan de Kamer voorstelt, is een mooie oplossing die zich meer
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op de kern van het probleem richt (Kamerstukken II, 31293, nr. 610, 2022). Het koppelt
de bijdrage van de ouder los van het profijt van de individuele leerling. Dat haalt de
foutieve prikkel weg en stimuleert juist een inclusieve gedachtegang. De een draagt
wat meer bij aan dat schoolfonds dan de ander, maar elk kind kan zo wel meedoen.
Niet alleen kinderen met welgestelde ouders, maar iedereen verdient een rijkelijk
gevuld curriculum. Liever met zijn allen naar de kinderboerderij dan met een
selectief groepje naar de Efteling, wat mij betreft.

TOT SLOT
Na een halfjaar stage in het onderwijs, is mij duidelijk geworden dat het onderwijs
een ingewikkeld en snel veranderend veld is op sommige punten, maar juist ook
star en moeilijk in beweging te brengen op andere vlakken. Zo is de
burgerschapsopracht vol in ontwikkeling en spelen zaken zoals sociale veiligheid
ook een steeds grotere rol. Daarnaast zijn er ook onderdelen die sinds jaar en
dag al onbeweeglijk lijken te zijn, zoals artikel 23 GW en de uitwerkingen daarvan.
Mijn kijk hierop is dat zolang het artikel niet meebeweegt met de tijd, er
knelpunten blijven ontstaan met de onderdelen van het onderwijs die wel met de
tijd meegaan. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het spanningsveld tussen artikel
23 GW en de sociale veiligheid en de burgerschapswet op scholen.
Staatsrechtelijk zit het in Nederland zo in elkaar dat er niet wordt getoetst aan de
Grondwet door de rechter, maar dat de interpretatie van de wetgever, zijnde de
leden van de Eerste en Tweede Kamer, leidend is. Daarom is het naar mijn
mening ook essentieel dat de doelstelling en het uitganspunt van onderwijs
duidelijk terug te vinden zijn in de Grondwet. Artikel 23 zet momenteel een toon
waarin onderwijs aanbieden boven het recht op onderwijs krijgen staat, maar dat
vind ik een eenzijdig startpunt.

TOT SLOT

Mijns inziens moet het onderwijsbestel juist in dienst staan van het primaire
proces, het lesgeven. Zelf heb ik ook ervaren hoe belangrijk dat kan zijn. Ik zag
spreuken zoals ‘’Lev kan meer mits motivatie stijgt’’ herhaaldelijk op mijn
rapporten terugkomen. Het ging mij namelijk niet makkelijk af die motivatie te
vinden, daar had ik vaak een impuls van buitenaf voor nodig. Dus toen ik met
mijn zesjesmentaliteit naar de universiteit ging, liep ik tegen mijn eigen
gemakzucht aan. Want de prikkel die ik nodig had, kwam bij lange na niet altijd. In
een grote collegezaal wordt je immers niet zo snel gemist. Toen ik daarop
stukliep, dacht ik terug aan mijn periode op de middelbare school. Waarom lukte
het toen uiteindelijk vaak wel en waar kwam die prikkel dan vandaan?
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Die prikkel kwam vanuit een gepassioneerde geschiedenisdocent, een docent
Engels die wel vertrouwen in mij had, ook al had ik dat zelf niet, en een
gymdocent die niet in mij opgaf aan de rekstok. Al deed ik dat toen vaak lacherig
af. Als ik terugkijk waren dit momenten ‘buiten het lesboek om’ waar de leerlingdocentrelatie echt tot uiting kwam. Niet omdat ik daardoor mijn diploma zou
behalen, maar omdat ik werd aangesproken op mijn potentie, passie en kunnen.
Die momenten zijn daarentegen vaak een ‘extra’, en niet de standaard. Die
prikkel ligt bij elke leerling namelijk net weer ergens anders en daar aanspraak
op doen, vergt de nodige persoonlijke aandacht. Het schoolsysteem moet in mijn
beleving in dienst staan van dit proces, in dienst van de ontwikkeling het kind.
Dat reikt echter verder dan de persoonlijke aandacht van de docent. Dat heeft,
zoals ik in dit rapport beschrijf, dus ook betrekking op de staat van
schoolgebouwen en lesmateriaal. Maar ook een duidelijke wettelijke
verantwoording voor het schoolklimaat waarin het kind les krijgt, is daarin van
belang. Daarnaast werkt artikel 23 van de Grondwet ook door in de invulling van
regionale overlegstructuren, die stuklopen omdat er vanuit eigen belang wordt
gehandeld. Waar staat het kind in dit verhaal? Deze onderdelen dragen immers
bij aan de omgeving waarin een leerling les krijgt, maar of deze onderdelen
daadwerkelijk in dienst staan van de leerling en het primaire proces, is tot mijn
verbazing dus niet altijd het geval. Daarbij zorgt artikel 23 ook voor
kansenongelijkheid, doordat scholen vanuit de vrijheid van onderwijs kinderen
van hun publiek bekostigde scholen mogen weigeren. Gebeurt dit niet formeel,
dan kan het ook informeel via een hoge ‘vrijwillige’ ouderbijdrage en
gevoelsmatig uitsluiten. Dit zijn situaties waar de vitaliteit van de positie van de
leerling in het geding komt door het primaat van de onderwijsaanbieder, en dat
klopt naar mijn mening niet
In het hart van het Nederlandse onderwijsbestel moet in mijn optiek staan
dat het kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs en daar bij iedere
onderwijsaanbieder van mag genieten. Ieder kind heeft recht op
ontwikkeling en die moet gewaarborgd en bevorderd worden.
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