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7 De vrijheid van onderwijs (artikel 23 gw)

In dit rapport staat de verantwoordelijkheid van de overheid voor het onderwijsstelsel 
centraal. Die verantwoordelijkheid vloeit voort uit het eerste lid van artikel 23 van de 
Grondwet: ‘het onderwijs is voorwerp van de aanhoudende zorg der regering’. In hoofdstuk 2 werd 
echter al aangegeven dat in artikel 23 van de Grondwet niet alleen sociale grondrechten 
(aanspraken van de burger op overheidsactiviteiten) zijn vastgelegd, maar ook klassieke 
grondrechten (vrijheids- of afweerrechten van de burger tegenover de overheid).
Dit hoofdstuk1 behandelt het klassieke vrijheidsrecht dat in het tweede lid van artikel 23 
als volgt staat omschreven: ‘het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid 
en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaam-
heid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.’ De overheid kan 
door middel van wetgeving dus grenzen stellen aan de vrijheid van onderwijs, en die 
grenzen kunnen in de loop de tijd verschuiven. De wetgever stelt vast hoe ver de vrijheid 
van onderwijs reikt, en hoe deze concreet vorm krijgt.
De potentiële spanning tussen de vrijheid van burgers en de verantwoordelijkheid van 
de overheid manifesteert zich het duidelijkst in het onderwijs dat onder de leerplicht 
valt, dat wil zeggen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De leerplicht is 
namelijk geen plicht tot leren, maar een plicht voor ouders om hun minderjarig kind 
bij een school in te schrijven en erop toe te zien dat het de school ook daadwerkelijk 
bezoekt. De overheid schept vanuit haar zorgplicht op stelselniveau de voorwaarden die 
de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs moeten garanderen. Bekostiging is 
daarbij een belangrijk instrument.

7.1 De vrijheid van richting, stichting en inrichting

Het Nederlandse onderwijsbestel is duaal van karakter. Het bestaat uit twee delen: open-
baar onderwijs dat van de overheid uitgaat en bijzonder onderwijs dat vanuit particulier 
initiatief tot stand komt en waarvoor de in artikel 23 van de Grondwet neergelegde vrij-
heid van onderwijs geldt. Alleen het bijzonder onderwijs bezit vrijheid van richting, dat 
wil zeggen de vrijheid om in het onderwijs een eigen religieuze of levensbeschouwelijke 
visie op mens en maatschappij tot uitdrukking te brengen. Met het oog daarop zijn 
bijzondere scholen vrij in de keuze van leraren (voor zover deze voldoen aan de eisen 
van ‘bekwaamheid en zedelijkheid’) en leermiddelen, en kunnen ze de toegang tot de 
school beperken tot leerlingen/ouders die de grondslag van de school onderschrijven of 
respecteren. Het openbaar onderwijs is daarentegen levensbeschouwelijk neutraal en 
voor eenieder toegankelijk en bereikbaar. Daarmee vervult het openbaar onderwijs een 
garantiefunctie.
De belangrijkste vrijheid die met het klassieke grondrecht van vrijheid van onderwijs 
wordt gegarandeerd is de vrijheid van richting. De vrijheid van stichting en de vrijheid 
van inrichting zijn daarvan afgeleide beginselen. De vrijheid van stichting betreft de vrij-
heid om een bijzondere school te stichten; de vrijheid van inrichting houdt de vrijheid in 
om de organisatie en inhoud van het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.
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Dit hoofdstuk behandelt vier problemen die samenhangen met de vrijheid van richting, 
stichting en inrichting: twee problemen die te maken hebben met de vrijheid van rich-
ting en stichting (de gang van zaken rond ‘verlangd onderwijs’ en de stichting van isla-
mitische scholen) en twee problemen die samenhangen met de vrijheid van richting en 
inrichting (het overheidsbeleid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en het 
toezicht van de inspectie).

Vrijheid van richting en stichting
Het waren de liberalen die in 1848 (Thorbecke) en in 1917 (Cort van der Linden) een ver-
ankering van de vrijheid van onderwijs, naast het van overheidswege gegeven openbaar 
lager onderwijs, in de Grondwet bepleitten. De combinatie van openbaar onderwijs en 
bijzonder onderwijs bood destijds de grondslag voor een nieuw stelsel van opvoeding 
dat aansloot op de grote diversiteit aan opvoedkundige opvattingen en waardepatronen 
van ouders. Het stelsel van onderwijsvoorzieningen moest verzekeren dat er voor iedere 
ouder een vaste band kon bestaan tussen opvoeding en onderwijs, tussen de opvattin-
gen en waarden in het gezin en op school (Mentink 2008).
De Lageronderwijswet van 1920, die na de Pacificatie (1917) en de daarbij geregelde 
financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs werd ingevoerd, stelde 
aan bijzondere scholen twee eisen om voor bekostiging in aanmerking te komen: een 
minimum aantal leerlingen en de storting van een waarborgsom. Als aan deze formele 
eisen was voldaan, was de gemeente verplicht de huisvesting van de bijzondere school te 
bekostigen. Door dit systeem van richtingvrije planning nam het aantal confessionele 
scholen flink toe. Dat leidde tot een sterke versnippering. Om die tegen te gaan werd 
besloten de stichtingsnormen te verhogen en werd tevens bepaald dat leerlingen die al 
een gelijksoortige bijzondere school bezochten niet mochten worden meegeteld. In feite 
werd hiermee het richtingbegrip bij de stichting van scholen geïntroduceerd. Voor de 
interpretatie van het begrip ‘richting’ is een uitspraak van de Kroon van 15 mei 1933 (k b 
1933, 543) van groot belang. Die uitspraak betrof de kosten van het leerlingen vervoer. 
De Kroon oordeelde dat ‘onder bijzonder onderwijs van eene bepaalde richting moet worden ver-
staan bijzonder onderwijs dat uitgaat van een van de richtingen, welke zich in het Nederlandse volk op 
geestelijk terrein openbaren’. Sinds die uitspraak wordt het richtingbegrip gedefinieerd in 
termen van ‘godsdienst of levensbeschouwing’.
Het bood ruimte voor de erkenning van verschillende richtingen binnen de protestantse 
geloofsgemeenschap, maar ook voor het vrije schoolonderwijs dat gebaseerd is op 
het antroposofische gedachtegoed en op grond daarvan als levensbeschouwing werd 
 aangemerkt.
In de wet- en regelgeving en jurisprudentie kreeg het begrip richting dus de betekenis 
van godsdienst en levensovertuiging. Pedagogisch-didactische visies (zoals Montessori 
en Jenaplan en dergelijke) vallen niet onder het richtingbegrip. Deze visies kunnen zowel 
in het openbaar als in het bijzonder onderwijs worden gepraktiseerd.
Hoewel er in de samenleving sinds de jaren dertig het nodige is veranderd, geldt anno 
2010 de definitie van het richtingbegrip in termen van godsdienst en levensbeschouwing 
nog steeds. De afgelopen decennia ontstonden echter niet alleen problemen als gevolg 
van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals secularisering,  individualisering 
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en ontzuiling, maar ook door de komst van groepen hindoeïstische en islamitische 
immigranten. Bij de beoordeling van nieuwe godsdienstige stromingen (islam, hindoe-
isme, evangelisch protestantisme) werd het steeds moeilijker om vast te stellen of er 
sprake was van een nieuwe richting. De Onderwijsraad adviseerde in 1996 dan ook terug 
te keren naar het oorspronkelijke systeem van richtingvrije planning, waarover later in 
dit hoofdstuk meer.

Vrijheid van richting en inrichting
Vrijheid van inrichting houdt in dat het de school vrij staat vanuit haar religieuze of 
levensbeschouwelijke visie zelf de organisatorische en pedagogisch-didactische inrich-
ting van het onderwijs te bepalen. Daarbij is de school wel gebonden aan wettelijk 
vastgelegde eisen van deugdelijkheid. Zo moeten scholen bij hun onderwijsaanbod 
en de inrichting van hun onderwijs bijvoorbeeld voldoen aan van overheidswege vast-
gestelde kerndoelen en examenvoorschriften. Scholen mogen daarentegen zelf bepalen 
hoe ze het onderwijs organiseren en welke pedagogisch-didactische aanpak ze hanteren. 
De vrijheid van inrichting wordt dus begrensd door de eisen en normen die de overheid 
met het oog op de kwaliteit aan de kerndoelen en examens stelt.
De overheidsverantwoordelijkheid voor kwaliteit en de vrijheid van inrichting voor 
scholen stonden de afgelopen twintig jaar regelmatig op gespannen voet met elkaar. 
Het begrip deugdelijkheid werd geleidelijk aan overvleugeld door het begrip kwaliteit. 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert sinds het midden van de jaren negentig bij haar 
toezicht naast deugdelijkheidseisen ook andere kwaliteitseisen. Ten aanzien van de 
bestuurlijke inrichting van het onderwijs worden er van overheidswege eveneens steeds 
meer eisen aan de scholen gesteld (Wet goed onderwijs, goed bestuur).
De parlementaire onderzoekscommissie (commissie-Dijsselbloem) die in 2007/2008 
onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig in het voort-
gezet onderwijs waren ingevoerd, concludeerde in haar eindrapport dat overheid haar 
kerntaak (het zeker stellen van deugdelijk onderwijs) had verwaarloosd en zich veel te 
veel had bemoeid met de pedagogisch-didactische inrichting van het onderwijs. Volgens 
de commissie zou de overheid zich uitsluitend moeten bezighouden met ‘het wat’ (de 
inhoud van het onderwijs), en de verantwoordelijkheid voor ‘het hoe’ (de inrichting en 
pedagogisch-didactische aanpak van het onderwijs) moeten overlaten aan de scholen. 
Bij ‘het hoe’ zou de overheid zich dus dienen te beperken tot een faciliterende rol (com-
missie-Dijsselbloem 2008a).

Wie zijn de dragers van de vrijheid van onderwijs?
‘Het geven van onderwijs is vrij’, maar aan wie komt de vrijheid van onderwijs eigenlijk 
toe? Daarover verschillen de meningen. Vanuit het klassieke grondrecht geredeneerd 
komt de vrijheid van onderwijs in beginsel toe aan alle burgers in Nederland. In de 
negentiende eeuw was dat ook zo. Zowel onderwijzers (zelfstandige beroepsbeoefena-
ren) als bijzondere personen of verenigingen maakten gebruik van hun vrijheidsrecht 
om een bijzondere school op te richten.
Volgens de Grondwet van 1848 en de daarop volgende wetgeving verzekerde de vrijheid 
van onderwijs ‘het regt der ouders om naar hunne begrippen de opvoeding hunner kinderen te regelen 
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en de ontwikkeling van hun verstand toe te vertrouwen aan hen, die, geheel onafhankelijk van het gezag 
met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid tot het geven van onderwijs hebben verkre-
gen’ (ontleend aan commissie Aanpassing scholenbestand 1994: 26). Bij de Pacificatie van 
1917 werd dit nog eens bevestigd. De opvoeding van de kinderen was volgens de grond-
wetgever immers in de eerste plaats de taak van de ouders, en zij hadden het recht om 
hun pedagogische vrijheid volledig tot uitdrukking te brengen.
Hoewel ten tijde van de Schoolstrijd het politieke discours sterk werd gedomineerd door 
het confessioneel bijzonder onderwijs, pasten ook niet-religieuze levensbeschouwelijke 
richtingen in principe in die gedachtegang. Er bestonden destijds ook al niet-levens-
beschouwelijke bijzondere scholen, meestal aangeduid als scholen ‘van de Nutsrichting’. 
Volgens een advies van de Onderwijsraad uit 1985 is ook het algemeen bijzonder onder-
wijs als richting aan te merken. De raad drukte dat destijds als volgt uit: ‘Ook het bewust 
achterwege laten van een overtuiging als grondslag voor het te geven onderwijs kan als 
een filosofische fundering worden beschouwd. “Führend Prinzip” van een algemeen bij-
zondere school om gebruik te maken van het staatkundig grondrecht van de vrijheid van 
onderwijs kan ook zijn de loutere wens de overheid zo veel mogelijk buiten de deur te 
houden- een legitiem streven’ (geciteerd in Mentink en Akkermans 1986). Het wezenlijke 
verschil met het openbaar onderwijs is volgens de raad het onderscheid in beheersstruc-
tuur: publiekrechtelijk openbaar onderwijs versus privaatrechtelijk bijzonder onderwijs 
(ontleend aan commissie Aanpassing scholenbestand 1994: 26-28).
Bij de eerste subsidiewet-Mackay van 1889 verbond de wetgever aan de rijkssubsidie voor 
bijzondere lagere scholen de deugdelijkheidseis dat de bijzondere school voor de over-
heid juridisch voldoende aanspreekbaar moest zijn: ‘de school staat onder het bestuur van eene 
instelling of vereeniging die rechtspersoonlijkheid bezit’. De Lageronderwijswet van 1920, waarin 
de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs voor het eerst werd 
uitgewerkt, beklemtoonde de positie van het schoolbestuur in de subsidierelatie tussen 
overheid en school. De ouders speelden in deze relatie geen rol. Men ging er destijds van 
uit dat er in het bijzonder onderwijs een directe band bestond tussen ouders en school. 
Hoe nauw die band feitelijk was achtte de wetgever geen punt van overheidszorg. Dat 
lag anders bij het van de overheid uitgaande openbaar onderwijs: daarvoor vond men 
nadere betrokkenheid van de ouders bij de schoolzaken wel noodzakelijk. Het instellen 
van een oudercommissie werd in het openbaar onderwijs dan ook een eis van deugde-
lijkheid (Mentink 1996: 86). Deze opvatting dat de privaatrechtelijke rechtspersoon of 
het bevoegd gezag van wie de bijzondere school uitgaat drager is van de vrijheid van 
onderwijs geldt anno 2010 nog steeds. Dragers van de vrijheid van onderwijs in het basis- 
en voortgezet onderwijs zijn dus de schoolbesturen.

Steeds minder verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs
In Nederland bestaat van oudsher een grote angst voor staatspedagogiek. Die leidt ertoe 
dat de overheid zich niet rechtstreeks bemoeit met de inhoud van het onderwijs en de 
keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. Deze terughoudendheid waar het de inhoud 
van het onderwijs betreft geldt niet alleen voor het bijzonder onderwijs, maar ook voor 
het openbaar onderwijs.
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Onder invloed van het in de jaren tachtig ingezette proces van deregulering en ver-
groting van de autonomie van scholen zijn het openbaar en het bijzonder onderwijs 
steeds meer naar elkaar toegegroeid. Openbare en bijzondere scholen verschillen nau-
welijks als het gaat om de vrijheid die ze hebben om hun onderwijs naar eigen inzicht in 
te richten.
In institutioneel opzicht zijn de verschillen sinds het midden van de jaren negentig even-
eens aan het vervagen. In de eerste plaats is dat het geval op het punt van de bestuurs-
vorm. Waar het bijzonder onderwijs van oudsher bestuurd wordt door een vereniging of 
stichting, ging het openbaar onderwijs meestal uit van de gemeente, waarbij het college 
van Burgemeester en Wethouders of een commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet als 
bevoegd gezag fungeerde. Sinds 1996 kan het bestuur van de openbare school ook door 
een privaatrechtelijke stichting plaatsvinden. Tot die mogelijkheid werd besloten in 
verband met het in de jaren negentig door het eerste paarse kabinet ingevoerde gemeen-
telijk onderwijs(achterstanden)beleid. Door het openbaar onderwijs te verzelfstandigen 
kon worden voorkomen dat de gemeente twee petten draagt: die van bevoegd gezag van 
het openbaar onderwijs en die van lokale beleidsmaker. In 2008 had al driekwart van de 
openbare scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs een zelfstandig bestuur. 
De stichtingsvorm is daarbij de meest voorkomende rechtsvorm (cbs Webmagazine, 
26 mei 2008). Sinds 1998, het jaar dat de Wet op het primair onderwijs in werking trad, 
zijn scholen verplicht om in zogenoemde zorgverbanden van regulier en speciaal basis-
onderwijs samen te werken. In de meeste gevallen gaat het daarbij om verbanden waarin 
openbaar en bijzonder onderwijs samenwerken. De meest ingrijpende ontwikkeling in 
dit verband is de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool, waarin niet alleen 
scholen van verschillende richtingen, maar ook zowel openbaar als bijzonder onderwijs 
kan worden aangeboden2 (Zoontjens 2003).

7.2 Stelselproblemen en de geldende interpretatie van artikel 23

Artikel 23 speelt een belangrijke rol in het funderend onderwijs, vooral in het basis-
onderwijs, waar de band tussen school en gezin en tussen onderwijs en opvoeding het 
sterkst is. In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen al wat ouder en is de band tussen 
ouders en school meestal een stuk losser.
Bij stelselproblemen in het funderend onderwijs kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen institutionele problemen en problemen die te maken hebben met de inhoud van 
het onderwijs en de wijze waarop dat gegeven wordt. Institutionele stelselproblemen 
raken aan de verhouding tussen het scholenaanbod (openbare en bijzondere scholen van 
diverse richtingen) aan de ene kant en de wensen van ouders en leerlingen met betrek-
king tot het aanbod van deze scholen aan de andere kant. Inhoudelijke stelselproblemen 
betreffen eveneens de verhouding tussen het onderwijsaanbod en de onderwijsvraag, 
maar dan in termen van onderwijsinhouden en de wijze waarop scholen daar inhoude-
lijk en organisatorisch invulling aan geven.
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Artikel 23 garandeert geen vrijheid van schoolkeuze
De in 1848 in de Grondwet opgenomen vrijheid van onderwijs had, zoals eerder is opge-
merkt, vooral betrekking op de vrijheid tot het geven van onderwijs. Men ging ervan 
uit dat ouders door de stichting en instandhouding van verschillende scholen naast 
elkaar voldoende keuzemogelijkheden hadden. De vrijheid van schoolkeuze in de zin 
dat ouders een keuze kunnen maken die strookt met hun ideeën over opvoeding, zoals 
oorspronkelijk beoogd door de grondwetgever, wordt door artikel 23 niet gegarandeerd. 
Alleen het bestaan van openbare scholen wordt door de Grondwet gegarandeerd.
Institutionele en inhoudelijke stelselproblemen betreffen in essentie de vrijheid van 
ouders van leerplichtige kinderen om een school te kiezen die aansluit bij hun opvat-
tingen over opvoeding en over goed onderwijs voor hun kind(eren). In de praktijk 
kan meestal wel worden gekozen uit scholen van verschillende godsdienstige en 
levensbeschouwelijke richtingen, maar is er veel minder variëteit als het gaat om de 
onderwijskundige en pedagogisch-didactische aanpak. De wijze waarop scholen in 
pedagogisch-didactisch opzicht invulling geven aan hun onderwijsopdracht – bij-
voorbeeld sterk leerlinggericht of veel meer leerstofgericht – wordt bepaald door 
school besturen, schoolleiders en docenten. Ouders kunnen daar in de praktijk maar 
in beperkte mate invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld via de schoolkeuze die ze maken 
(choice), door deelname aan of vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad (voice) 
of door hun kind op een andere school te plaatsen (exit). Ouders kunnen ook de richting 
(levensbeschouwelijke grondslag) van een bijzondere school niet veranderen, dat kan 
alleen het bevoegd gezag (schoolbestuur). Zij kunnen dankzij de Wet medezeggenschap 
op scholen (w ms) wel enige invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school.
Als gevolg van de bestuurlijke schaalvergroting die zich vanaf het midden van de jaren 
negentig in het voortgezet onderwijs voltrekt en sinds een aantal jaren ook in het basis-
onderwijs aan de orde is, valt er voor ouders steeds minder te kiezen. Bij bestuurlijke 
schaalvergroting moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen externe keuze-
vrijheid en interne keuzevrijheid. De Onderwijsraad constateerde in 2005 dat het slecht 
gesteld was met de externe keuzevrijheid, dat wil zeggen met de pluriformiteit van het 
scholenaanbod binnen een bepaalde gemeente of regio (Onderwijsraad 2005). Bestuur-
ders van grote schoolbesturen streven in een aantal gevallen wel naar meer variëteit 
tussen scholen op het punt van de onderwijskundige en pedagogisch-didactische aan-
pak. Zo stichtten een aantal grote schoolbesturen, zoals de Stichting Carmelcollege, het 
omo-bestuur en de Elsoo Onderwijsgroep, enkele jaren geleden een nieuwe school of 
afdeling voor voortgezet onderwijs met een sterk vernieuwende aanpak. Daarmee kun-
nen deze schoolbesturen zich profileren, nieuwe doelgroepen aantrekken en ervaringen 
opdoen die ook in het onderwijs in hun andere scholen kunnen worden benut (Bronne-
man-Helmers 2008a: 251-252). De interne keuzevrijheid tussen verschillende scholen van 
één bestuur kan er in principe door worden vergroot. Het zijn echter de schoolbesturen 
die bepalen wat voor soort school er komt. Ouders hebben daarop geen invloed.
De schoolkeuzevrijheid van ouders staat of valt niet alleen met de aanwezigheid van 
voldoende bereikbare scholen van de verlangde godsdienst/levensbeschouwing of 
met de gewenste onderwijskundige aanpak, maar kan ook beperkt worden door het 
toelatingsbeleid van scholen. Dat toelatingsbeleid wordt in de eerste plaats beïnvloed 
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door  demografische ontwikkelingen. Bij een toename van het aantal kinderen zijn 
scholen over het algemeen selectiever dan in een situatie van demografische krimp, 
waarin scholen vanwege de concurrentie op de leerlingenmarkt veelal een ruimhartig 
toelatings beleid voeren om zo het voortbestaan van de school te garanderen en de werk-
gelegenheid van docenten op peil te houden.
De vrijheid van onderwijs biedt bijzondere scholen de ruimte om leerlingen te weigeren 
indien ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. Dat laatste gebeurt met 
name bij een aantal kleine richtingen op religieuze grondslag, bijvoorbeeld bij gerefor-
meerde of joodse scholen. Bijzondere scholen van de grotere confessionele richtingen 
maken minder vaak van die vrijheid gebruik. Zij vragen ouders niet de grondslag van de 
school te onderschrijven, maar deze te respecteren. Ze voeren over het algemeen een 
ruimhartig beleid bij de toelating van leerlingen met een niet religieuze of niet- christe-
lijke − bijvoorbeeld islamitische − achtergrond.
Een andere manier om leerlingen buiten de deur te houden is het vragen van een hoge 
ouderbijdrage. Dat komt met name voor in het algemeen bijzonder onderwijs, bij de 
zogeheten traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori-, Jenaplan- of Dalton-
scholen.
Onvoldoende capaciteit en ruimtegebrek vormen een vierde barrière voor ouders met 
een voorkeur voor een bepaalde school. Dat verschijnsel doet zich met name voor bij 
populaire scholen, zoals de categorale gymnasia in de grote steden, waar ieder jaar meer 
leerlingen worden aangemeld dan er geplaatst kunnen worden. Ook in het basisonder-
wijs zijn er scholen waar kinderen, bij wijze van spreken, al voor de geboorte moeten 
worden aangemeld om kans te maken er op vierjarige leeftijd te worden toegelaten.
De keuzevrijheid van ouders is dus geenszins gegarandeerd. Het stichten van een nieu-
we, door de overheid bekostigde school is, zeker voor scholen die niet tot de ‘geijkte’ 
richtingen behoren, maar zeer beperkt mogelijk.

Is er sprake van een discrepantie tussen aanbod en vraag?
De vrijheid van schoolkeuze wordt in de eerste plaats beperkt door het aanbod aan 
scholen dat redelijk bereikbaar en toegankelijk is. Tussen 1960 en 1980 nam het aantal 
basisscholen flink toe, zo laat tabel 7.1 zien, hoewel in deze periode steeds minder kin-
deren werden geboren. In 1980 bereikte het aantal scholen een recordhoogte. In de jaren 
tachtig nam het aantal kinderen (van vier tot en met twaalf jaar) dramatisch af: van bijna 
2 miljoen in 1980 naar 1,6 miljoen in 1989; een daling die in die jaren maar beperkt door-
werkte in het scholenaanbod. In het zicht van de naderende fusie tussen kleuterscholen 
en lagere scholen (in 1985) konden veel kleine scholen die eigenlijk moesten worden 
opgeheven toch blijven voortbestaan. Om het scholenaanbod meer in overeenstem-
ming te brengen met de gevolgen van de demografische ontwikkeling zette de overheid 
uiteindelijk in 1993 de schaalvergrotingsoperatie ‘Toerusting en bereikbaarheid in het 
basisonderwijs’ in gang. Als gevolg daarvan nam het aantal scholen in de jaren negentig 
sterk af.
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Tabel 7.1

Scholen voor basisonderwijs,a naar openbaar en bijzonder, en naar richting 1960-2010

Totaal
(=100%) Openbaar

Bijzonder
totaal Pc Rk Overig

1960 7.700 32,0 68,0 29,2 36,8 1,9
1970 8.225 32,5 67,5 30,4 35,1 2,0
1980 8.727 34,7 65,3 31,0 31,5 2,8
1990 8.450 35,0 65,0 30,1 29,4 5,5
2000 7.036 33,0 67,0 28,0 29,8 9,2
2010b 6.895 32,7 67,3 30,0 30,1 7,2

a Tot 1985 scholen voor gewoon lager onderwijs.
b  Schooljaar 2009/2010.

Bron: cbs (diverse statistieken/Statline)

In de verhouding tussen het aantal openbare en bijzondere scholen veranderde er echter 
nauwelijks iets. De meest in het oog springende verandering is de groei van het overig 
bijzonder onderwijs. Daaronder bevinden zich zowel scholen met een godsdienstige 
grondslag (bijvoorbeeld joods, hindoeïstisch of islamitisch) als scholen met een niet-
levensbeschouwelijke signatuur (algemeen bijzonder).

Tabel 7.2 geeft inzicht in de verdeling van de basisschoolleerlingen over het openbaar 
onderwijs en de talrijke richtingen binnen het bijzonder onderwijs.

Wat opvalt is niet alleen het grote aantal godsdienstige dan wel levensbeschouwelijke 
richtingen, maar ook de grote diversiteit daarin, met name in protestants-christelijke 
kring. Met achtereenvolgende immigratiestromen deden nieuwe religieuze groeperin-
gen, zoals hindoestanen en islamieten, hun intrede in de Nederlandse samenleving. 
Hun kinderen werden in eerste instantie opgevangen in het openbaar onderwijs en in de 
bestaande richtingen van het bijzonder onderwijs. Pas later ontstond er vraag naar scho-
len van eigen richting, waardoor de levensbeschouwelijke pluriformiteit verder toenam. 
Een nieuw fenomeen zijn de hierboven genoemde samenwerkingsscholen, niet alleen 
binnen het bijzonder onderwijs, maar ook tussen openbaar en bijzonder onderwijs.3
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Tabel 7.2

Verdeling van leerlingen over openbaar en bijzonder onderwijs, naar richting, 2009 

Aantal leerlingen In % 

Openbaar onderwijs 473.909 30,6
Rooms-katholiek 525.723 33,9
Protestants-christelijk 378.493 24,5
Reformatorisch 28.306 1,8
Gereformeerd 21.162 1,4
Evangelisch 904 0,06
Broedergemeente 415 0,03
Interconfessioneel 595 0,04
Algemeen bijzonder 77.874 5,0
Vrije school 13.077 0,8
Islamitisch 9.318 0,6
Hindoe 1.696 0,1
Joods 385 0,02
Samenwerking pc en rk 14.942 1,0
Samenwerking pc, rk en ab 213 0,01
Samenwerking op en rk 714 0,04
Samenwerking op en pc 130 0,0
Samenwerking op, rk en pc 111 0,0
Totaal 1.547.967 100

Bron: oc w/Cfi

Invloed van secularisering, ontkerkelijking en individualisering van religie
Zoals ontwikkelingen in het scholenaanbod een resultante zijn van de Nederlandse 
kerkgeschiedenis − met name in protestants-christelijke kring − en van internationale 
migratiestromen, zo zijn ontwikkelingen in de schoolkeuzemotieven van ouders niet los 
te zien van processen als secularisering, ontkerkelijking en veranderingen in de beleving 
van religie. Daarbij staat secularisering voor de afname van maatschappelijke invloed van 
religie, de scheiding van kerk en staat en de reductie van religie tot de privésfeer.
Ontkerkelijking verwijst naar het proces waarbij de kerk als instituut aan invloed inboet, 
hetgeen het duidelijkst tot uitdrukking komt in minder kerkbezoek. Het regelmatig kerk-
bezoek (eenmaal per maand of vaker) is de afgelopen decennia onder alle leeftijdsgroepen 
flink teruggelopen (tot 13% bij jongeren onder de 25 jaar en 34% bij ouderen van 75 jaar en 
ouder in 2008), zij het in de afgelopen vijftien jaar een stuk minder (−2%) dan in de daar-
aan voorafgaande decennia. Ook met het stijgen van het opleidingsniveau neemt de kerke-
lijke betrokkenheid af (cbs 2009b: 44-46).
Ondanks de ontkerkelijking hechten mensen echter nog steeds aan het geloof, wat dat dan 
ook is; ze willen ten minste iets geloven en ergens bijhoren. Religie is geïndividualiseerd 
en gedemocratiseerd: mensen halen hun zingeving uit uiteenlopende bronnen, en daarbij 
is steeds minder sprake van institutionele dwang (Becker en De Hart 2006). De w r r con-
stateerde in dit verband dat er niet zozeer sprake is van een terugkeer naar  religie, maar 
meer van een transformatie en individualisering van religie (w r r 2006).



150

overheid en onderwijsbestel

Richting en schoolkeuze4

Het marktaandeel van het christelijk confessioneel bijzonder onderwijs is ondanks de 
ontkerkelijking en secularisering die zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw voltrok 
nauwelijks kleiner geworden, zo liet tabel 7.1 zien. Anno 2010 gaan nog steeds twee van de 
drie kinderen naar een confessionele basisschool. Als gevolg van ontwikkelingen als indivi-
dualisering en ontzuiling is de van oudsher sterke band tussen religieuze  instituties en hun 
respectievelijke achterbannen geleidelijk aan steeds meer verwaterd. Het percentage bui-
tenkerkelijken is sinds de jaren zestig ongeveer verdubbeld (Becker en De Hart 2006). Omdat 
het marktaandeel van het confessioneel bijzonder onderwijs nauwelijks is verminderd 
moeten confessionele scholen dus wel in toenemende mate worden bevolkt door leerlingen 
uit buitenkerkelijke en andere religieuze/levensbeschouwelijke milieus. Tabel 7.3 laat zien 
dat die ontwikkeling in de afgelopen decennia inderdaad heeft plaatsgevonden. De daarin 
gepresenteerde cijfers zijn ontleend aan het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek 
(avo), dat sinds 1979 om de vier jaar door het scp wordt gehouden.

Tabel 7.3:

Schoolkeuze basisonderwijs naar kerkelijke gezindte van de ouders (I), en kerkelijke gezindte van 

leerlingen in het confessioneel basisonderwijs (i i), 1979-2007 (in procenten)

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

I Schoolkeuze naar kerkelijke gezindte van de ouders
Ouders rooms-katholiek → rooms-katholiek onderwijs 87 87 76 76 68 69 67 65
Ouders Nederlands hervormd → protestants-christelijk
onderwijs 54 65 64 62 62 59 62 62
Ouders gereformeerd → protestants-christelijk onderwijs 89 83 86 77 69 70 79 78
Ouders geen kerkelijke gezindte → confessioneel onderwijsa 27 35 31 37 38 43 44 37

II Kerkelijke gezindte van de leerlingen in het confessioneel basisonderwijs
Rooms-katholiek onderwijs
Leerling rooms-katholieke kerkelijke gezindte 86 81 76 70 64 59 55 57
Leerling overige kerkelijk gezind 5 5 7 8 10 10 11 12
Leerling geen kerkelijke gezindte 9 14 17 22 26 31 34 32
Protestants-christelijk onderwijs
Leerling protestantse gezindteb 75 69 63 57 53 52 52 47
Leerling overige kerkelijk gezind 11 8 17 18 21 19 18 25
Leerling geen kerkelijke gezindte 14 23 20 25 25 29 30 27
Openbaar onderwijs 
Leerlingen geen kerkelijke gezindte 58 67 65 67 55 60 61 61
Leerling rooms-katholieke kerkelijke gezindte 11 10 14 14 19 17 18 16
Leerling protestantse gezindteb 27 18 14 14 12 14 10 7
Leerling overige kerkelijk gezind 3 5 7 5 15 10 11 16

a Rooms-katholiek of protestants-christelijk onderwijs.
b Nederlands-hervormd of gereformeerd.

Bron: scp (avo’79-’03)
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De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de relatie tussen kerkelijke gezindte en de 
gekozen richting in het basisonderwijs.
Het eerste deel (I) van tabel 7.3 laat per kerkelijke gezindte het percentage ouders zien 
dat voor een school van de overeenkomstige richting heeft gekozen. Uit de cijfers blijkt 
dat rooms-katholieke ouders in de afgelopen drie decennia steeds minder gericht zijn 
geraakt op het rooms-katholieke basisonderwijs. Eind jaren zeventig ging nog bijna 
90% van de rooms-katholieke kinderen naar een rooms-katholieke basisschool, in 2007 
is dit afgenomen tot twee derde. De gerichtheid van Nederlands-hervormde ouders lag 
van meet af aan al minder op de protestants-christelijke richtingen (50-60%), en is de 
afgelopen dertig jaar niet afgenomen. Gereformeerde ouders richten zich nog steeds 
voor namelijk op het protestants-christelijk onderwijs (78%), zij het dat hun richting-
trouw wel enigszins is verminderd. Buitenkerkelijke ouders zijn, zoals verwacht, steeds 
vaker gaan kiezen voor een confessionele basisschool. In 2003 gold dat al voor 44%; 
onduidelijk is of het lagere cijfer voor 2007 (37%) meer is dan een steekproeffluctuatie.
In het tweede deel van de tabel (i i) wordt de ontwikkeling van de kerkelijke gezindte van 
de leerlingen in de verschillende richtingen in het basisonderwijs weergegeven. Daaruit 
blijkt dat het rooms-katholiek basisonderwijs in de afgelopen drie decennia in religieus 
en levensbeschouwelijk opzicht steeds heterogener is geworden. Inmiddels heeft nog 
maar iets meer dan de helft van de leerlingen er een rooms-katholieke achtergrond 
en komt een op de drie leerlingen uit een buitenkerkelijk milieu. In het protestants-
christelijk onderwijs heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan; ook daar 
heeft inmiddels bijna een op de drie leerlingen een niet-kerkelijke achtergrond. In het 
openbaar onderwijs heeft de meerderheid (ongeveer 60%) geen kerkelijke achtergrond. 
Daarin is de afgelopen decennia weinig veranderd. Binnen de 40% leerlingen van kerke-
lijken huize heeft zich een verschuiving voorgedaan van de protestantse naar katholieke 
en overige kerkelijke gezindten. De afname van het aantal leerlingen van protestantsen 
huize in het openbaar basisonderwijs is vooral veroorzaakt door de afgenomen omvang 
van deze groep in de bevolking; met name het aantal Nederlands-hervormden liep sterk 
terug. Nog altijd kiest ongeveer een kwart van hen voor een openbare school, maar door 
de afgenomen omvang van de groep gaat het om steeds minder leerlingen (Herweijer 
2009a).

Hoe belangrijk is ‘richting’ bij de keuze van een basisschool?
Bij de keuze van een school spelen tal van overwegingen een rol. Bij de veelheid aan 
mogelijke schoolkeuzemotieven wordt meestal een onderscheid gemaakt in drie soor-
ten overwegingen: kwaliteit, bereikbaarheid en richting. In een in 2000 door het scp 
uitgevoerd enquêteonderzoek (Kwaliteit van het funderend onderwijs (k fo)) is een 
uitgebreide lijst van 21 keuzemotieven aan ouders voorgelegd. Daarbij werd niet alleen 
gevraagd wat zij in principe belangrijk vinden bij de keuze van een school, maar ook 
welk motief uiteindelijk de doorslag heeft gegeven bij de schoolkeuze.
In het basisonderwijs blijkt het wat ongrijpbare begrip ‘de goede sfeer’ van de school het 
meest genoemde motief, niet alleen als kenmerk dat in principe belangrijk wordt gevon-
den, maar ook als motief dat de doorslag heeft gegeven bij de feitelijke schoolkeuze. 
Ook kwalitatieve kenmerken als ‘een onderwijskundige aanpak die past bij het kind’ en 
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‘de goede naam van de school’ stonden hoog op de lijst van kenmerken die in principe 
belangrijk worden gevonden. De (lopende) bereikbaarheid en het levensbeschouwelijke 
motief (‘de school moet aansluiten op ons geloof of levensbeschouwing’) scoorden vrij 
laag op de lijst van schoolkeuzemotieven (Herweijer en Vogels 2004).
Uit de gegevens komt naar voren dat het levensbeschouwelijke keuzemotief slechts bij 
een minderheid van de ouders een doorslaggevende rol speelt. Alleen bij ouders die 
hadden gekozen voor een reformatorische of gereformeerde school hadden levens-
beschouwelijke overwegingen (‘aansluiting bij geloof of levensbeschouwing’) bij de 
schoolkeuze vrijwel altijd de doorslag gegeven (respectievelijk bij 90% en 86%). Voor 
ouders die voor een protestants-christelijke school hadden gekozen was die overweging 
veel minder vaak doorslaggevend (36%);’de goede naam van de school’ kwam bij hen op 
de tweede plaats (30%). De schoolkeuze van ouders die kozen voor een rooms-katholieke 
school werd maar zelden gestuurd door levensbeschouwelijke overwegingen. Zij had-
den zich, net als ouders die voor een openbare school hadden gekozen, het meest laten 
 leiden door de bereikbaarheid, de goede sfeer, de goede naam van de school en de 
onderwijskundige aanpak.
Voor de schoolkeuzemotieven van niet-westerse allochtone ouders moest destijds een 
andere gegevensbron (het Prima-onderzoek 1998) worden gebruikt. Daaruit kwam 
naar voren dat ouders van Turkse en Marokkaanse herkomst zowel pragmatische over-
wegingen, zoals de bereikbaarheid van de school, als overwegingen die met het geloof 
te maken van belang vonden. Bij autochtone Nederlanders zijn dat in de regel tegen-
gestelde oriëntaties: wie aansluiting bij het geloof heel belangrijk vindt hecht over het 
algemeen weinig aan bereikbaarheid. Veel Turkse en Marokkaanse ouders kozen in 
1998 voor een school in de buurt, waarbij het dan wel van belang was dat deze rekening 
hield met hun geloof. Daarbij moet bedacht worden dat deze ouders doorgaans niet in 
de ge legenheid waren een islamitische school te kiezen. Het aanbod aan islamitische 
scholen was daarvoor te gering. Zij kozen dan ook meestal voor een openbare school (die 
immers onderdak biedt aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof of levensbeschouwing). 
Diverse onderzoeken die rond de eeuwwisseling werden gehouden lieten bovendien, 
tegen de verwachting in, een afnemende voorkeur van Turkse en Marokkaanse ouders 
voor islamitisch onderwijs zien (Herweijer en Vogels 2004: 95-97, 126-128).

Verklaringen voor het grote marktaandeel van het confessioneel onderwijs.
Er is een aantal mogelijke verklaringen voor het feit dat marktaandeel van het confes-
sioneel bijzonder onderwijs sinds de jaren zestig zo stabiel is gebleven. Hoe komt het dat 
rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen steeds meer leerlingen trekken die 
van huis uit een andere of geen godsdienstige dan wel levensbeschouwelijke opvatting 
zijn toegedaan?
Een eerste verklaring hiervoor is dat op een groot aantal scholen met een confessionele 
signatuur de geloofsgrondslag van de school langzaam maar zeker verwaterd is. Door 
minder nadruk te leggen op hun religieuze identiteit hebben veel confessionele scholen 
zich aan de veranderde samenstelling van hun leerlingenpopulatie aangepast. Daardoor 
werden ze ook acceptabel voor ouders die weinig affiniteit hebben met de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke visie van de school. Aanpassingen aan de veranderende popu-
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latie van de school hebben geen gevolgen voor de richting van de school. De overheid 
heeft geen taak erop toe te zien of en op welke wijze inhoud wordt gegeven aan het levens-
beschouwelijke karakter van het onderwijs.
Een andere, aanvullende verklaring heeft te maken met de beeldvorming over openbare 
en bijzondere scholen van verschillende richtingen. Aan confessionele scholen worden op 
het gebied van orde, discipline, normen en waarden andere eigenschappen toe gedicht dan 
aan openbare scholen. Die beelden kunnen een aantrekkingskracht op ouders uitoefenen, 
ook als ze de religieuze of levensbeschouwelijke visie van de school niet aanhangen.
Een derde verklaring voor de aanhoudende populariteit van confessionele scholen hangt 
samen met (gepercipieerde) kwaliteitsverschillen tussen openbare en bijzondere scho-
len. Bijzondere scholen hebben hun aantrekkingskracht mede te danken aan hun relatief 
goede onderwijsresultaten. Die betere resultaten zouden gedeeltelijk samenhangen met 
het feit dat ouders op dergelijke scholen veel meer betrokken zijn bij de school dan ouders 
op openbare scholen.

Conclusie
De eerder beschreven resultaten over de schoolkeuzemotieven en schoolkeuze van ouders 
laten zien dat een kleine minderheid van de ouders met overtuiging kiest voor een school 
van de gewenste religieuze/levensbeschouwelijke richting, en dat het merendeel van de 
ouders kiest op grond van andere overwegingen, zoals ‘de goede sfeer’, ‘de bereikbaar-
heid’, ‘de goede naam’ en ‘de onderwijskundige aanpak’, en de richting van de school in 
zekere zin op de koop toeneemt. In dat opzicht is er duidelijk sprake van een discrepantie 
tussen aanbod en vraag.

7.3 Beleidsontwikkeling rond de institutionele aspecten van het richtingbegrip

Deze paragraaf biedt een overzicht van de beleidsontwikkeling rond het scholenaanbod in 
het basisonderwijs zoals die zich sinds het begin van de jaren negentig heeft voltrokken. 
Paragraaf 7.3.1 behandelt de invloed van de tot op heden gehanteerde definitie van het 
richtingbegrip op de ontwikkeling van het aanbod aan scholen. Waarom kwam het pro-
bleem van de discrepantie tussen het bestaande scholenaanbod en de wensen van ouders 
(‘verlangd onderwijs’) op de politieke agenda, en door wie werd het op de agenda gezet? 
Wat gebeurde er vervolgens, en waartoe heeft het beleidsvormingsproces uit eindelijk 
geleid? Paragraaf 7.3.2 gaat in op de beleidsdiscussie die vanaf de jaren negentig rond de 
stichting van islamitische scholen heeft gewoed.

7.3.1 Verlangd onderwijs

De beleidsdiscussie over de eerder geschetste discrepantie tussen het scholenaanbod en 
de vraag van ouders startte begin jaren negentig.

Toerusting en bereikbaarheid (1991)
In 1991 presenteerde de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 
Jacques Wallage (PvdA) (kabinet-Lubbers i i i  − cda/PvdA: 1989-1994) een beleidsnota met 
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de titel Toerusting en bereikbaarheid (O&W 1991a). Daarin werden voorstellen gedaan om een 
einde te maken aan het proces van schaalverkleining dat zich in de jaren tachtig in het 
lager en later basisonderwijs had voltrokken. Die schaalverkleining leidde niet alleen 
tot oplopende kosten (kleine scholen zijn relatief duur), maar ook tot een verschra-
ling van de kwaliteit op de heel kleine scholen (met soms minder dan 23 leerlingen). 
De nota vormde een reactie op een in 1990 uitgebracht rapport waarin onder andere de 
aan beveling werd gedaan een minimale schoolgrootte van 250 leerlingen na te streven 
(O&W 1990a). Dat voorstel stuitte op veel verzet, want veel scholen in kleine gemeenten 
werden hierdoor met opheffing bedreigd.
De nota Toerusting en bereikbaarheid bood een oplossing waarmee in belangrijke mate 
tegemoetgekomen werd aan de bezwaren vanuit de minder dichtbevolkte gebieden: 
de opheffingsnorm van een school zou gerelateerd worden aan de leerlingendichtheid 
in de gemeente. De stichtingsnorm werd echter flink verhoogd (tussen 200 en 333, 
afhankelijk van de leerlingdichtheid in de gemeente). Met het voorstel werd duidelijk 
voort geborduurd op de eerder genoemde overwegingen van kosten en kwaliteit. De 
besparingen die de schaalvergrotingsoperatie zou opleveren, zouden bovendien weer 
terugvloeien naar het basisonderwijs.
De voorgestelde aanpak mondde in datzelfde jaar nog uit in een akkoord tussen de 
staatssecretaris, de besturenorganisaties en drie van de vier ouderorganisaties (O&W 
1991b). In het akkoord werd de verwachting uitgesproken dat het aantal basisscholen tus-
sen 1991 en 1996 met 1.360 zou afnemen (Boef-van der Meulen et al. 1995: 34). Die ver-
wachting werd in de jaren daarna grotendeels gerealiseerd: het aantal scholen liep terug 
van 8.435 in 1991 tot 7.287 in 1996 (een afname van 1.148 scholen).

Een motie (1993) en een commissie (1994)
In november 1993 werd het wetsvoorstel Toerusting en bereikbaarheid in een uit gebreide 
commissievergadering van de Tweede Kamer behandeld. Tijdens die vergadering werd 
nog eens vastgesteld dat het scholenaanbod op lokaal niveau lang niet altijd goed 
aansloot bij de wensen van ouders. Dat was uit verschillende onderzoeken naar ‘ver-
langd onderwijs’ naar voren gekomen. Ook een landelijke peiling van de vraag naar 
onderwijs van verschillende richtingen liet een overschot aan confessioneel onderwijs 
zien (Boef-van der Meulen en Herweijer 1992). Door het in het kader van de schaal-
vergrotingsoperatie optrekken van de stichtingsnormen zou het stichten van een 
nieuwe school echter vrijwel onmogelijk worden. Ook het zogeheten ‘van kleur ver-
schieten’ (veranderen van richting) zou worden bemoeilijkt, omdat in zo’n situatie 
eveneens aan de hogere stichtingnormen moest worden voldaan. Het scholenaanbod 
dreigde door dat alles ‘versteend’ te raken.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen nam de Tweede Kamer de volgende 
motie aan, die werd ingediend door De Cloe (PvdA), Jorritsma (v v d), Versnel (D66) en 
Willems (GroenLinks):

‘De Kamer, gehoord de beraadslagingen; van oordeel, dat de voorkeur van ouders niet altijd goed 
aansluit bij het feitelijk scholenaanbod: verzoekt de regering in 1994 een voorstel aan de Kamer 
voor te leggen dat aanpassing van het scholenbestand aan veranderende voorkeuren mogelijk 
maakt, en gaat over tot de orde van de dag.’ (Tweede Kamer, 1993/1994, 23 070, nr. 29)
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Als uitvloeisel van deze motie stelde minister Jo Ritzen (PvdA) in 1994 de tijdelijke 
adviescommissie Aanpassing scholenbestand in (onder voorzitterschap van Van 
Wieringen). De commissie bracht in juni van datzelfde jaar het advies School voor de samen-
leving uit (commissie Aanpassing scholenbestand 1994).
De commissie Aanpassing scholenbestand (c a s) signaleerde een sterk toegenomen 
secularisatie en tegelijkertijd een toenemende differentiatie op religieus en levens-
beschouwelijk gebied, niet alleen als gevolg van immigratie, maar ook van de opkomst 
van nieuwe levensbeschouwelijke stromingen binnen Nederland zelf. Die toegenomen 
religieuze en levensbeschouwelijke pluriformiteit wordt in het basisonderwijs op twee 
manieren opgevangen: door interne differentiatie (vergroting van de pluriformiteit 
binnen de bestaande denominaties) en door externe differentiatie (vergroting van 
het aantal kleine richtingen). De integrerende mechanismen die zich voorheen vooral 
manifesteerden in de vorm van het op landelijke niveau maken van gemeenschappelijke 
afspraken tussen de toppen van de verschillende zuilen zijn sinds de ontzuiling echter 
grotendeels weggevallen. De balans tussen differentiatie en integratie zou volgens de 
commissie onder andere moeten worden gerealiseerd door het geven van onderwijs in 
de Nederlandse taal, door kerndoelen en exameneisen en door het bewaken van natio-
nale standaarden door de inspectie.
De ruimte voor het stichten van een nieuwe bekostigde school wordt in de eerste plaats 
beperkt door de ophoging van de stichtingsnormen. De stichting van een nieuwe school 
is hierdoor, behalve in nieuwbouwwijken, nagenoeg onmogelijk geworden. Een tweede 
belemmerende factor is de gehanteerde stichtingsmethodiek, die vooral uitgaat van 
prognoses die gebaseerd zijn op de verdeling van richtingen onder de bestaande basis-
scholen. De toegepaste methodieken bevoordelen de traditionele confessionele richtin-
gen ten opzichte van de ‘kleine’ en ‘nieuwe’ richtingen, en dat leidt tot een discrepantie 
tussen vraag en aanbod. De toename van pedagogisch-didactische vernieuwingsscholen 
(Montessori, Jenaplan, Dalton, Freinet, vrije school en individualiserend onderwijs) 
vindt overwegend binnen de algemeen bijzondere richting plaats.
De c a s kwam in haar rapport weliswaar met een uitvoerige analyse van de verschil-
lende aspecten en invalshoeken van het probleem, maar niet met eenduidige voor-
stellen voor de oplossing ervan. Wel werd een aantal mogelijkheden voor innovatie naar 
voren gebracht, bijvoorbeeld een verbreding van het richtingbegrip naar pedagogische 
motieven, een periodieke inhoudelijke invulling van het richtingbegrip, een systeem 
van richtingvrije planning, het stimuleren van nieuwe aanbieders (bijvoorbeeld leraren-
coöperaties) of een versterking van de inbreng van ouders (bijvoorbeeld via deelname in 
het schoolbestuur of via directe meting) (Commissie aanpassing scholenbestand 1994).  
Parallel aan de c a s riepen de twee confessionele koepelorganisaties, de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (nk sr) en de Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad 
(npcs), een eigen adviescommissie in het leven. Die bracht in augustus 1994 het Advies 
van de commissie Scholenbestand en maatschappelijke pluriformiteit uit (nk sr/npcs 1994).

Naar aanleiding van het rapport van de c a s besloot de minister een conferentie te 
organiseren met alle betrokkenen (onderwijsorganisaties, maar ook direct belang-
hebbenden) en de Onderwijsraad om advies te vragen over de fundamentele aspecten 
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van de diverse voorstellen. De conferentie vond plaats in december 1994, en zowel de 
rapporten van de c a s en van de beide confessionele koepelorganisaties als het rapport 
Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(Boef-van der Meulen en Herweijer 1992) werden er besproken.

Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad (1996)
Naar aanleiding van de conferentie stelde de inmiddels aangetreden staatssecretaris 
Tineke Netelenbos (PvdA) (kabinet-Kok I − PvdA/v v d/D66: 1994-1998) vast dat was geble-
ken dat de mate van discrepantie geen eenduidig, objectief gegeven is. De voorkeuren 
van ouders zijn wat het richtingaspect betreft volgens de staatssecretaris niet altijd 
even sterk of scherp. Ook de mate waarin individuele scholen hun richting waarmaken 
verschilt. Bij de meeste deelnemers aan de conferentie leefde de opvatting dat in een 
aantal concrete situaties sprake was van een problematische discrepantie tussen het 
scholenbestand en de voorkeuren van ouders. Dat gold in het bijzonder voor allochtone 
bevolkingsgroepen. De staatssecretaris was van mening dat hiervoor oplossingen moes-
ten worden gevonden, waarbij ze met name refereerde aan het door de c a s genoemde 
oplossingsmodel van ‘een praktische relativering van het richtingbegrip’. Ze verzocht de 
Onderwijsraad advies uit te brengen over een concretere uitwerking van dat oplossings-
model.

Advies Onderwijsraad: richtingvrije planning
In januari 1996 publiceerde de Onderwijsraad het advies Richtingvrij en richtingbepalend. 
Hierin stelde de raad nog eens vast dat het begrip richting vóór 1920 nog een open 
begrip was, en dat het pas na de invoering van de Lageronderwijswet in 1920 om finan-
ciële redenen (mede door de jurisprudentie, uitmondend in de eerder genoemde 
uitspraak van de Kroon van 15 mei 1933) een gesloten begrip was geworden. Sindsdien 
speelt dit gesloten richtingbegrip een belangrijke rol bij de stichting en instandhouding 
van scholen en bij de vervoerskosten (leerlingenvervoer). De raad wees er bovendien 
nog eens op dat het als gevolg van de groeiende pluriformiteit in de samenleving voor 
de overheid steeds moeilijker werd om tot een oordeel te komen met betrekking tot de 
vraag of er sprake is van een nieuwe richting. De scheiding van kerk en staat verlangt van 
de overheid immers een grote terughoudendheid in zaken van godsdienst en levens-
overtuiging. De indeling in een beperkt aantal richtingen dwingt scholen zich tot een 
van die richtingen te beperken en verhindert daardoor een optimale aansluiting tussen 
het scholenaanbod en de wensen van ouders.5 De Onderwijsraad adviseerde daarom een 
systeem van richtingvrije planning in te voeren. Dat sloot volgens de raad het beste aan 
bij de bedoelingen van de grondwetgever (Onderwijsraad 1996).

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad (1996)
In december 1996 verscheen onder de titel De identiteit van de school in een pluriforme 
samenleving de beleidsreactie van staatssecretaris Netelenbos op het advies van de 
Onderwijsraad. Deze beleidsnotitie bevatte diverse voorstellen om de identiteit van het 
scholenbestand beter te laten aansluiten bij de voorkeuren van ouders (t k 1996/1997).
Na geconstateerd te hebben dat er aan de richtinggewijze planning nogal wat nadelen 
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zijn verbonden, stelde het kabinet voor de richting niet langer een rol te laten spelen bij 
stichting en opheffing van scholen (richtingvrije planning). Het kabinet volgde hierin 
het advies van de Onderwijsraad. Richtingvrije planning betekent dat bij het stichten van 
nieuwe scholen of bij het veranderen van richting (‘van kleur verschieten’) de godsdienst 
of levensbeschouwing (richting) geen rol meer zal spelen voor de bekostiging. Alleen 
het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs blijft bestaan. Stichting van 
scholen zal voortaan gebaseerd moeten worden op ouderverklaringen. Bij het opheffen 
van een basisschool zal geen uitzondering meer gelden voor de laatste school van een 
richting. Bij het leerlingenvervoer zal de richting ook geen rol meer spelen. Het kabinet 
zal onderzoeken hoe de positie van ouders bij het besturen van scholen kan worden 
versterkt. De lijn van medezeggenschap op schoolniveau wordt door het kabinet minder 
geschikt geacht, omdat het bestuur drager is van de identiteit.
De beleidsnotitie werd in maart 1997 in de Tweede Kamer besproken. Het overleg richtte 
zich vooral op de uitvoeringsaspecten van de richtingvrije planning en op de gevolgen 
voor de bestaande scholen. De Kamer gaf daarbij de voorkeur aan zorgvuldigheid boven 
snelheid. In april 1999 kondigde de nieuw aangetreden staatssecretaris Karin Adelmund 
(PvdA) (kabinet-Kok ii  − PvdA/v v d/D66: 1998-2002) bij brief aan de Kamer een beleids-
notitie aan waarin voornoemde punten nader zouden worden uitgewerkt.

Naar een flexibeler scholenbestand (2000)
De aangekondigde beleidsnotitie Naar een flexibeler scholenbestand verscheen pas in okto-
ber 2000. Hierrin concludeerde staatssecretaris Adelmund allereerst dat het systeem 
van stichting van scholen minder rigide was dan ten tijde van de indiening van de 
motie van De Cloe c.s. werd gevreesd. Tussen 1993 en 2000 waren 106 basisscholen 
gesticht, waarvan ongeveer 90% in nieuwbouwwijken. In het voortgezet onderwijs 
kwamen er 8 nieuwe scholen bij. Daar lag in die periode de nadruk op fusies en her-
schikking van bestaande scholen. Adelmund verwees ook naar het promotieonderzoek 
van Miek Laemers (1999), waaruit bleek dat de discrepantie tussen vraag en aanbod in 
zowel het basis- als het voortgezet onderwijs niet erg groot is. Zij zag daarom af van het 
voornemen van haar voorgangster om het begrip ‘richting’ helemaal geen rol meer te 
laten spelen bij de beslissing over de bekostiging van scholen voor basis- en voortge-
zet onderwijs. De richting van de school blijft bij de planning en instandhouding van 
scholen van toepassing, maar er wordt daarnaast ruimte geboden voor aanpassing van 
het scholenaanbod aan de wensen van ouders. Zo komt er naast de indirecte meting 
(op basis van een enquête) een mogelijkheid om via ouderverklaringen en waarborgs-
ommen een school te stichten, en wordt het eenvoudiger om scholen van kleur te doen 
ver schieten. De staatssecretaris hield echter wel vast aan de minimumstichtingsnorm 
van 200 kinderen, omdat anders het risico zou ontstaan dat de opbrengsten van de 
schaal vergrotingsoperatie ‘Toerusting en bereikbaarheid’ weer verloren zouden gaan. 
Het systeem van ouderverklaringen moest het eenvoudiger maken om een school te 
stichten.
De Onderwijsraad gaf in een naar aanleiding van de beleidsnotitie uitgebracht advies aan 
positief te staan tegenover deze eerste betekenisvolle stap op weg naar meer flexibiliteit 
in het scholenstand. De raad bleef wel van mening dat door een systeem van richting-
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vrije planning de verschillende keuzes van ouders (al dan niet op levensbeschouwelijke 
grondslag) ten aanzien van het door hen gewenste onderwijs het beste tot uitdrukking 
komen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de discrepantie tussen aanbod en vraag in kwan-
titatief opzicht beperkt is, is de problematiek met betrekking tot de terughoudendheid 
die de overheid moet betrachten bij de beoordeling van een nieuwe richting naar het 
oordeel van de raad nog steeds actueel. Het systeem van ouderverklaringen zou volgens 
de raad wel aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen (Onderwijsraad 2000b).

Uiteindelijk wordt er geen wetsontwerp ingediend
Het in 2001 door staatssecretaris Adelmund ontwikkelde wetsvoorstel Flexibilisering 
scholenbestand, dat de invoering van de nieuwe systematiek van richtingvrije planning 
uit de beleidsnotitie zou moeten regelen, werd uiteindelijk naar aanleiding van een 
 kritisch advies van de Raad van State (2002) niet ingediend. De Raad van State vroeg zich 
namelijk af of er wel een serieus probleem aan de orde was dat een dergelijke ingrijpende 
stelselwijziging met een mogelijk problematische en bureaucratische werking recht-
vaardigde. Minister Maria van der Hoeven (cda) (kabinet-Balkenende ii  − cda/v v d/
D66: 2003-2006) maakte in december 2004 bekend dat er geen wetsontwerp zou worden 
ingediend; elf jaar na de indiening van de motie die de aanleiding vormde voor het beleid 
rond ‘verlangd onderwijs. Ze deed dat zowel mondeling in de Tweede Kamer als via een 
publicatie in de Staatscourant (2004, nr. 241).

7.3.2 De gang van zaken rond islamitische scholen6

In 1988, ongeveer twintig jaar nadat de eerste islamitische gastarbeiders uit Turkije 
en Marokko naar Nederland kwamen, werden de eerste twee islamitische basisschool 
gesticht: Al-Ghazali in Rotterdam en Tarieq ibnoe Ziyad in Eindhoven. In de jaren daarna 
groeide het aantal islamitische basisscholen naar 29 in 1993, 35 in 2001 en 43 in 2010. 
Ruim 9.300 leerlingen (iets meer dan 0,5% van alle basisschoolleerlingen en ongeveer 
6% van alle moslimkinderen van 4-12 jaar) bezoekt een islamitische school. Er werden 
ook twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs gesticht, één in Amsterdam en 
één in Rotterdam.

Redenen voor het ontstaan van islamitische scholen
Waarom kwamen er eigenlijk islamitische scholen? De moslimgemeenschap kende 
immers, anders de katholieken en protestanten in het begin van de twintigste eeuw, 
geen duidelijke emancipatiebeweging. De moslims zijn bovendien onderling sterk langs 
etnische lijnen verdeeld en worden niet vertegenwoordigd door een gemeenschappelijk 
organisatie. De aan de Turkse overheid gelieerde Islamitische Stichting Nederland (isn) 
spande zich vanaf 1982 als eerste in om islamitisch onderwijs te realiseren. Artikel 23 
biedt immers alle religieuze groeperingen, dus ook moslims, de wettelijke mogelijkheid 
om eigen islamitische scholen te stichten en van overheidswege bekostigd te krijgen.
De behoefte aan islamitisch onderwijs kwam vooral voort uit onvrede over de pedago-
gische en didactische aanpak in het Nederlandse onderwijs. Turkse en Marokkaanse 
ouders vonden dat Nederlandse leerkrachten te zachtmoedig waren, niet streng genoeg 
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optraden tegen lastige leerlingen en te veel tijd besteedden aan andere activiteiten dan 
de traditionele lesactiviteiten. De resultaten van hun kinderen bleven bovendien achter 
bij die van de autochtone Nederlandse kinderen, en allochtone kinderen stroomden veel 
minder door naar de hogere vormen van voortgezet onderwijs. Daarnaast zagen ouders 
dat de scholen die hun kinderen bezochten steeds meer ‘verkleurden’ tot zwarte scholen 
die alleen nog maar werden bezocht door kinderen uit uiteenlopende en snel wisselende 
migrantengroepen die de Nederlandse taal niet beheersten. Net als Nederlandse ouders 
waren ze bang dat die ontwikkeling de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zou 
komen. De ‘zwarte scholen’ kregen in deze jaren ook een steeds negatiever imago.
Veel ouders vonden bovendien dat hun kinderen te snel verwesterden en vervreemd 
raakten van hun eigen cultuur. Op de openbare en christelijke scholen werd naar hun 
oordeel te weinig aandacht besteed aan de religie, taal en cultuur van kinderen uit 
migrantengezinnen. In het destijds nog bestaande ‘onderwijs in eigen taal en cultuur 
(oec t)’ gebeurde dat ook nauwelijks (Van der Meij 2010). Van de kant van de scholen was 
er eveneens het nodige onbegrip. Hun contact met islamitische ouders was vaak slecht, 
en ze verweten hen niet voldoende geïnteresseerd te zijn in het onderwijs aan hun kin-
deren, ouderavonden vaak niet te bezoeken en zich op te sluiten in hun eigen gemeen-
schap.
Omdat veel islamitische, maar ook Hindoestaanse ouders zich zeer bewust zijn van het 
belang van goed onderwijs voor hun kinderen leek het oprichten van eigen scholen 
dan ook een goed alternatief. Ze hadden ook maar weinig keus: een zwarte school of 
een eigen islamitische school (De Jong 2002). Islamitische scholen werden niet alleen 
gesticht uit onvrede met de bestaande scholen, eigen scholen hadden ook voordelen. 
Ze versterkten het gemeenschapsgevoel onder moslims (en hun kinderen), er kon 
 klassikaal aandacht besteed worden aan de problemen met de tweede taal, er kon 
 godsdienstles gegeven worden door moslims zelf en er kon op school socialisering in de 
islam plaatsvinden (Van der Meij 2010).

Schoolkeuzemotieven van islamitische ouders
Medio jaren tachtig werd geleidelijk aan duidelijk dat de voormalige gastarbeiders en 
hun gezinnen in Nederland wilden blijven. Aanvankelijk probeerde een aantal gemeen-
ten de vestiging van islamitische scholen te ontmoedigen, maar artikel 23 bood hier 
geen ruimte voor. De afgelopen decennia zijn op gemeentelijk niveau tal van onder-
zoeken gedaan naar de behoefte van (islamitische) ouders aan onderwijs dat aansluit 
bij de eigen religie of levensbeschouwing. Met name in de grote steden werd onderzoek 
gedaan naar derrgelijk ‘verlangd onderwijs’. Uit een aantal enquêtes die daarover eind 
jaren negentig werd gehouden kwam naar voren dat er een grote behoefte bestond aan 
islamitisch onderwijs. Een enquête in Amsterdam maakte duidelijk dat ook daar, net als 
in Rotterdam, plaats was voor een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Uit al 
deze enquêtes kwam naar voren dat ongeveer 30% van de Turkse ouders en 40% van de 
Marokkaanse ouders hun kind het liefst naar een islamitische school zou sturen.
In het keuzeproces van ouders speelde niet alleen de behoefte aan aansluiting bij het 
eigen geloof, maar ook de etnische samenstelling van de school een rol. Terwijl autoch-
tone Nederlandse ouders een voorkeur hebben voor scholen met leerlingenpopulatie 
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met eenzelfde sociale en culturele achtergrond, kijken ouders met een niet-westerse 
achtergrond vaker naar de goede naam van de school, de aandacht voor leerachter-
standen en het leren van Nederlands. Beide groepen ouders vinden zwarte scholen in de 
buurt het minst geschikt (Karsten et al. 2002).
De toegenomen etnische segregatie in het onderwijs wordt overigens maar gedeel-
telijk bepaald door het schoolkeuzegedrag van ouders. Ook andere factoren spelen 
een rol, zoals de opeenvolgende immigratiestromen, de gesegregeerde woonsituatie, 
 marktwerking, profilering en concurrentie tussen scholen en het toelatingsbeleid van 
sommige scholen.
De kloof tussen ouders met een niet-westerse achtergrond en het Nederlandse onderwijs 
lijkt de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner te zijn geworden, zo omschreef Lot-
ty Eldering in 2008 de ontwikkeling bij Marokkaanse ouders. Waren ouders in de periode 
na de gezinshereniging nog hoopvol gestemd over de kansen van hun kinderen in het 
Nederlandse onderwijs, nu leeft er onvrede over het culturele klimaat in de Nederlandse 
samenleving, zoals de gedoogcultuur op het terrein van drugs, het alcohol misbruik, de 
jeugdcultuur en de tolerantie ten aanzien van seksueel gedrag in het publieke domein. 
Daartegenover staat dat de Nederlandse samenleving zich door het opkomend moslim-
fundamentalisme, de aanslagen op 11 september 2001 en de moord op Van Gogh 
bedreigd is gaan voelen. Volgens Eldering zal het niet eenvoudig zijn die kloof te dichten 
(Eldering 2008).

Verschillen tussen islamitische scholen
Een in 2002 door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bv d, sinds 2002 a i v d) gepubli-
ceerd rapport verschaft wat meer inzicht in de verschillende achtergronden van de 
islamitische scholen (bv d 2002).
Van de islamitische basisscholen is ongeveer 30% opgericht vanuit de Turkse gemeen-
schappen in Nederland. Het aantal Turkse islamitische scholen neemt de laatste jaren 
niet toe. De Turken hebben minder behoefte aan islamitisch onderwijs dan de Maro-
kaanse Nederlanders, omdat de meesten het standpunt van de Turkse staat onder-
schrijven dat islamitisch onderwijs niet nodig is. Volgens Turkije voorziet de moskee in 
voldoende mate in de religieuze vorming. De meeste leerlingen van deze islamitische 
scholen zijn van Turkse afkomst, de scholen zijn meestal gematigd.
Ongeveer 45% van de islamitische scholen is opgericht vanuit de Marokkaanse gemeen-
schap. De bestuursleden van deze scholen hebben vaak een conservatief islamitische 
geloofsovertuiging, en een aantal van deze scholen wordt ondersteund door islamitische 
gidslanden of buitenlandse islamitische fondsen. Die scholen zijn vaak zeer conserva-
tief. De leerlingen zijn overwegend van Marokkaanse afkomst, maar de scholen trekken 
ook leerlingen uit nieuwe minderheden, zoals Somaliërs, Soedanezen en Afghanen. Het 
aantal scholen in deze groep neemt het sterkst toe.
Ongeveer een kwart van de scholen is gemengd, in het bestuur zitten mensen van diverse 
afkomst. Het initiatief voor deze scholen ligt vaak bij moslims van Surinaamse herkomst. 
Net als het bestuur zijn ook de leerlingen van gemengde herkomst. Deze scholen zijn het 
meest gematigd.
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Beleidsontwikkelingen rond het islamitisch onderwijs
Nadat in de jaren tachtig duidelijk was geworden dat de voormalige gastarbeiders niet 
meer zouden terugkeren naar het land van herkomst, kwam in de jaren negentig lang-
zamerhand het integratiedebat op gang. Zo nam Frits Bolkestein (v v d) al in 1991 het 
standpunt in dat moslims die ervoor kiezen in Europa te wonen zich moeten aanpassen 
aan de westerse samenleving en de basisbeginselen daarvan moeten onderschrijven, 
ook al maken die geen deel uit van hun eigen erfgoed. Zijn stellingname werd in die 
jaren echter nog fel bestreden.
In eerste helft van de jaren negentig viel het integratiebeleid bijna helemaal samen met 
het achterstandenbeleid: de bestaande sociale achterstanden moesten worden weg-
gewerkt door het onderwijs en door begeleiding naar werk. Vanaf de tweede helft van de 
jaren negentig werden de politiek en de autochtone bevolking steeds kritischer over de 
multiculturele samenleving. Allochtone Nederlanders moesten meer gaan deelnemen 
aan de samenleving, en zo veel mogelijk integreren.
In 1999 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs 
op de islamitische basisscholen zeker niet lager was dan die op vergelijkbare scholen 
met een hoog aandeel allochtonen (70 procent of meer). Het pedagogisch klimaat liet er 
volgens de inspectie wel te wensen over (Inspectie van het Onderwijs 1999b).

Verscherping van het politieke klimaat, vooral na 11 september 2001
In juli 1998 berichtte het weekblad Vrij Nederland over de inmenging van de radicale 
 Saoedische stichting Al Waqf al-Islami in het Nederlandse islamitische onderwijs. 
Aan leiding was het rapport De politieke islam in Nederland van de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst (bv d), waarin aandacht besteed werd aan de bemoeienis van buitenlandse 
overheden en politiek-islamitische organisaties met islamitische scholen in Nederland. 
Naar aanleiding daarvan, maar ook van artikelen in verschillende dagbladen startte de 
bv d in 1999 uitgebreider een onderzoek naar de bemoeienis van politiek-islamitische 
groeperingen en buitenlandse mogendheden met het islamitische onderwijs.
Het politieke klimaat rond de islamitische scholen werd er na de aanslagen in de 
 Verenigde Staten niet beter op.

Een onderzoek van de bvd en twee inspectierapporten
Het onderzoek van de bv d werd in februari 2002 afgerond. Het rapport De democratische 
rechtsorde en islamitisch onderwijs maakte duidelijk dat er zich bij een ruime meerderheid 
(80%) van de islamitische scholen nauwelijks problemen voordeden in verband met de 
democratische rechtsorde. Er waren drie landen die invloed probeerden uit te oefenen 
op het islamitisch onderwijs in Nederland: Libië, Turkije en Saoedi-Arabië. Dat gebeurde 
vooral door de scholen financieel te steunen. De invloed was echter, met uitzondering 
van het godsdienstonderwijs, beperkt. Wel waren er in de lessen godsdienstonderwijs 
en in het onderwijs in allochtone levende talen (oa lt) verschillende personen werk-
zaam die zich tegenstander betoonden van de integratie van moslims in de Nederlandse 
samenleving. Ook de aanwezigheid van radicaal-islamitische overtuigingen onder de 
leden van de schoolbesturen bij ruim 20% van de basisscholen was zorgelijk.
In de week van het verschijnen van het bv d-rapport kwam het televisieprogramma nova 
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met een eigen onderzoek waaruit bleek dat 30% van de destijds aanwezige 32 islamiti-
sche scholen via het bestuur nauwe banden onderhield met buitenlandse fundamenta-
listische groeperingen. De toenmalige staatssecretaris Adelmund (PvdA) keerde zich, 
net als Aboutaleb, directeur van Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling), 
tegen deze invloeden omdat ze schadelijk zouden zijn voor de kinderen en voor de 
samenleving. In moslimkringen werd negatief gereageerd op de reportage van nova, het 
rapport van de bv d en de reactie van staatssecretaris Adelmund. Hoewel de Islamitische 
Schoolbesturen Organisatie (isbo, opgericht in 1990) veel kritiek had op de reportage 
en aangaf dat deze vooral voortkwam uit de angst die na aanslag van 11 september 2001 
was ontstaan, trad het isbo-bestuur kort na de publicatie van het bv d -rapport af. 
Het bestuur vond dat het gefaald had en riep ook de gewraakte schoolbesturen op hun 
positie ter beschikking te stellen. De staatssecretaris kondigde een onderzoek door de 
inspectie aan en beloofde scholen die in hun lessen opriepen tot fundamentalisme kei-
hard aan te pakken.
In 2002 bracht de Inspectie van het Onderwijs een rapport uit met de titel Islamitische 
scholen en sociale cohesie (Inspectie van het Onderwijs 2002). Daarin constateerde zij, na 
een onderzoek op 37 scholen, dat het volgen van islamitisch onderwijs de integratie 
in Nederland niet in de weg stond. Volgens de inspectie hadden bijna alle islamitische 
scholen een open houding naar de Nederlandse samenleving en droegen zij zo bij aan 
de sociale cohesie. De inspectie vond wel de kwaliteit van het onderwijs op een aantal 
scholen onder de maat.
In de media en in het parlement had men echter grote twijfels over deze conclusies. 
Die twijfel vloeide met name voort uit het feit dat de inspecteurs geen godsdienstlessen 
hadden bijgewoond; juist de godsdienstlessen zouden integratie in de weg staan, zo 
vond men. Bij de beoordeling van het godsdienstonderwijs geldt echter het beginsel van 
de scheiding van kerk en staat. Dat veronderstelt een terughoudende opstelling van de 
overheid. De Kamerleden vroegen zich bovendien af of een schoolbezoek wel voldoende 
was om de bijdrage aan integratie te beoordelen. Een aantal leden vond het rapport 
 ver sluierend en verlangde nader onderzoek.
Minister van der Hoeven (cda) gaf daarom opdracht aan de inspectie om de scholen in 
2003 opnieuw te onderzoeken. Dit keer werden ook de godsdienstlessen bijgewoond en 
werden oud-medewerkers en leerlingen gehoord. In oktober 2003 verscheen het rap-
port Islamitische scholen nader onderzocht (Inspectie van het Onderwijs 2003). De conclusie 
in 2003 was gelijk aan die in 2002: islamitische scholen staan integratie niet in de weg: 
‘Er zijn geen bevindingen gedaan die tot onrust zouden moeten leiden of tot ernstige 
ontevredenheid.’ Wel vond de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de helft van de 
scholen nog onder de maat, vooral op didactisch vlak. Ook de besturen waren volgens de 
inspectie ‘kwetsbaar’.

Motie van Ayaan Hirsi Ali (v vd)
Met de tamelijk geruststellende rapporten van de inspectie was de discussie over het isla-
mitisch onderwijs echter geenszins van de baan. In november 2003 diende het Kamerlid 
Ayaan Hirsi Ali namens de v v d een motie in waarin ze het kabinet vroeg nieuwe scholen 
op religieuze grondslag te onderzoeken. Als de scholen ‘te zwart’ waren zou de overheid 
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de oprichting ervan moeten voorkomen, want op ‘te zwarte’ scholen zouden leerlingen 
een achterstand oplopen. Door te wijzen op de samenstelling van het leerlingenbestand 
probeerde de v v d een discussie rond de vrijheid van onderwijs (artikel 23) te omzeilen. 
De v v d sprak waar ze eigenlijk moslimscholen bedoelde over achterstandsscholen. 
Leerlingen op dergelijke scholen zouden niet alleen een achterstand oplopen, maar 
bovendien slechter integreren, aldus de v v d. De motie werd ondersteund door de PvdA, 
de sp en de l pf.
Minister Van der Hoeven (cda) was tegen de motie. Ze kon en wilde de komst van 
nieuwe moslimscholen niet blokkeren. Premier Balkenende (cda) noemde islamitische 
scholen daarentegen een ‘gevangenis van achterstand’ waar leerlingen nauwelijks ken-
nismaken met de Nederlandse samenleving en gedwongen worden om in hun eigen 
kring te verkeren. De discussie in het kabinet strandde op het feit dat de vrijheid van 
onderwijs geen ruimte laat om één soort onderwijs uit te zonderen. De motie werd niet 
aangenomen, omdat de PvdA uiteindelijk haar steun introk. Strengere regels voor islami-
tische scholen waren daarmee van de baan.

Tal van incidenten na de moord op Van Gogh
In de eerste drie weken na de moord op Theo van Gogh, op 2 november 2004, deden zich 
ruim 800 incidenten voor, die varieerden van bekladding van gebouwen, discriminatie 
en bedreiging tot brandstichting. Naast overheids- en particuliere gebouwen waren 
vooral islamitische en christelijke instellingen het doelwit. Tussen november 2004 en 
maart 2005 vonden 22 incidenten plaats bij islamitische scholen en 47 bij moskeeën. Een 
aantal scholen brandde volledig uit, maar in de meeste gevallen bleef de schade beperkt. 
Voor zover de daders werden gepakt, bleken het jongeren te zijn met extreem-rechtse 
ideeën.

Onderzoek naar financiële fraude bij islamitische scholen
In de jaren 2006 en 2007 constateerde het ministerie bij incidentele controles op diverse 
islamitische scholen fraude. Naar aanleiding daarvan deed de inspectie een thema-
onderzoek in het islamitisch onderwijs, waarbij zij op een aantal ernstige misstanden 
stuitte. Bij een aantal scholen waren grote geldsommen onrechtmatig besteed. Vol-
gens de toenmalige staatssecretarissen van onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) voor het 
basisonderwijs en Marja van Bijsterveldt (cda) voor het voortgezet onderwijs (kabinet-
Balkenende i v − cda/PvdA/cu: 2007-2010)) was de staat van het islamitisch onderwijs 
reden tot grote zorg (oc w persbericht, 13 november 2008). Het inspectieonderzoek wees 
namelijk uit dat er bij 86% van de islamitische schoolbesturen problemen waren met de 
besteding van het van het rijk ontvangen geld. De kwaliteit van het onderwijs was bij 
bijna de helft van de islamitische schoolbesturen onder de maat. Enkele miljoenen aan 
overheidsgeld werden teruggevorderd. Verder kondigden de staatssecretarissen aan op 
korte termijn een wetsvoorstel over goed bestuur bij de Tweede Kamer in te dienen. Met 
dat voorstel zou de overheid meer mogelijkheden krijgen om op te treden als de kwali-
teit van het onderwijs en/of het handelen van bestuursleden ernstig tekortschoot.
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Resultaten van het beleid anno 2010: twee nieuwe wettelijke regelingen
De gang van zaken rond het islamitisch onderwijs heeft niet tot wijziging, laat staan tot 
afschaffing van artikel 23 van de Grondwet geleid, alhoewel op dat laatste in de publieke 
opinie en vanuit sommige politieke partijen diverse malen werd aangedrongen. Door de 
invoering van twee nieuwe wettelijke regelingen beschikt de overheid inmiddels over 
een aantal mogelijkheden om, indien nodig, in te grijpen. Beide regelingen zijn van 
toepassing op het gehele basis- en voortgezet onderwijs, en dus niet alleen op het isla-
mitisch onderwijs.
De wettelijke verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen 
in de Nederlandse samenleving, ook wel aangeduid als bevordering actief burgerschap en soci-
ale integratie, werd in februari 2006 van kracht en is de eerste wettelijke regeling die mede 
op basis van het advies Onderwijs en burgerschap van de Onderwijsraad (2003) tot stand 
kwam7 (Stb. 2005, 678). De bedoeling van de wet is zowel de sociale binding te vergro-
ten als de Nederlandse cultuur centraal te stellen. De opdracht aan scholen voor basis-, 
 speciaal en voortgezet onderwijs is in de regeling als volgt omschreven:

‘Het onderwijs (a) gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samen-
leving, (b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
(c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.’

De inspectie beoordeelt of het onderwijsaanbod voldoet aan een aantal eisen, waar-
onder ‘de bevordering van basiswaarden van de democratische rechtsstaat’, en 
beoordeelt de kwaliteit van de burgerschapvorming op scholen door onder andere te 
kijken naar de wijze waarop de school ‘het aanbod afstemt op risico’s en ongewenste 
opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie’. 
Het inspectietoezicht wordt geïntensiveerd indien sprake is van onderwijs dat strijdig is 
met de basiswaarden (bijvoorbeeld bij discriminatie) of als het burgerschap onder jon-
geren risico’s loopt (bijvoorbeeld ingeval van extremistische ideeën) (Inspectie van het 
Onderwijs 2006a en 2008).
De tweede wettelijke regeling staat bekend als de Wet goed onderwijs, goed bestuur (Stb. 
2010a: 80). Deze wet, die in augustus 2010 van kracht werd, biedt in de eerste plaats 
de mogelijkheid op te treden wanneer de kwaliteit op een school ernstig of langdurig 
tekortschiet of wanneer er sprake is van bestuurlijk wanbeheer. In geval van onvol-
doende kwaliteit kan de overheid in het uiterste geval de bekostiging beëindigen. Bij 
bestuurlijk wanbeheer kan de minister in een beperkt aantal gevallen een aanwijzing 
geven, hetgeen inhoudt dat hij van de school kan verlangen dat zij bepaalde maatregelen 
neemt. Daarnaast stelt de wet ook eisen op het terrein van goed bestuur, zoals een ver-
plichte functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht.
Beide wettelijke regelingen dragen duidelijk de sporen van de heftige discussie die zich 
vanaf de tweede helft van de jaren negentig voltrok naar aanleiding van de toename van 
het aantal islamitische scholen, de problemen die dat opriep in verband met de con-
centratie van achterstanden en de integratie van moslimleerlingen, en de bestuurlijke 
wantoestanden in het islamitisch onderwijs. Met deze twee wettelijke regelingen kan de 
overheid beter optreden in geval er in het basis- en voortgezet onderwijs sprake is van 
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schending van de basiswaarden van de democratische rechtstaat, van slecht onderwijs of 
van zwak bestuur.

7.4 Beleidsontwikkeling rond de inhoudelijke aspecten van het richtingbegrip

De in artikel 23 van de Grondwet neergelegde vrijheid van onderwijs en de daarin 
vast gelegde vrijheid van richting komen niet alleen tot uitdrukking in de vrijheid van 
stichting, maar ook in de vrijheid van inrichting. Paragraaf 7.4.1 richt zich op de vrij-
heid van richting met betrekking tot de inhoud van het onderwijs (‘het wat’ in de vorm 
van eindtermen, kerndoelen, leerstandaarden en referentieniveaus). Paragraaf 7.4.2 
behandelt de vrijheid van inrichting op het punt van de onderwijskundige aanpak en 
pedagogisch-didactische werkwijzen in het onderwijs (‘het hoe’) en de invloed die ver-
anderingen in de rol van de Inspectie van het Onderwijs teweegbrachten.

7.4.1 Vrijheid van richting: van eindtermen via globale kerndoelen naar 
referentieniveaus8

De beleidsdiscussie over de vrijheid van richting en inrichting van het bijzonder onder-
wijs richtte zich eind jaren tachtig, begin jaren negentig met name op de eindtermen 
voor het basisonderwijs en de basisvorming die in januari 1989 door minister Wim Dee-
tman (cda) waren gepubliceerd. Op deze eindtermen kwam veel kritiek, zowel vanuit 
het onderwijsveld als vanuit de Tweede Kamer. Volgens velen waren ze niet alleen veel te 
gedetailleerd, maar ook te uitgebreid en te onsamenhangend. Er waren ook twijfels over 
de inhoudelijke keuzes die waren gemaakt. Naar aanleiding van al die kritiek schakelde 
minister Deetman de commissie voor de Toetsing van wetgevingsprojecten (commis-
sie-Hirsch Ballin) in, die in juli 1989 het rapport Verantwoordelijkheid voor het onderwijs 
publiceerde. Volgens de commissie dreigden de gedetailleerde eindtermen de vrijheid 
van richting en inrichting van het bijzonder onderwijs en de eerbiediging van eenieders 
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging in het openbaar onderwijs aan te tasten. 
Zij achtte het onaanvaardbaar dat eindtermen gewenste attitudes of opinies bepalen, 
dan wel in feite het gebruik van bepaalde leermiddelen voorschrijven. Eindtermen zou-
den bovendien verstarrend kunnen werken op de ontwikkeling van het onderwijs en op 
de professionele onderwijskundige verantwoordelijkheid van de scholen. De commissie 
kwam met een alternatief: scholen worden verplicht zelf eindtermen te formuleren en 
vast te leggen.

Van gedetailleerde eindtermen naar globale kerndoelen
Eind 1989 trad het kabinet-Lubbers i i i  (cda/PvdA: 1989-1994) aan. De nieuwe bewinds-
lieden, Ritzen en Wallage (beide-PvdA), stelden de commissie Herziening eindtermen, 
in die de eindtermen uit 1989 moest vervangen door kerndoelen. Er zouden niet alleen 
veel minder eindtermen moeten komen, maar deze moesten in hun formuleringen ook 
minder specifiek en veel globaler worden.
In 1990 verscheen het gevraagde advies: Kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. De circa duizend eindtermen voor de basisvorming werden terug-
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gebracht naar zo’n tweehonderd kerndoelen. De commissie constateerde daarbij wel 
dat deze globalisering ten koste ging van de functionaliteit. Ze achtte globaal geformu-
leerde kerndoelen echter verantwoord indien deze gecombineerd zouden worden met 
voorschriften van procedurele aard, bijvoorbeeld in de vorm van een wettelijk verplicht 
schoolwerkplan waarin scholen de onderwijs- en vormingsdoelen vastleggen, en in het 
laten ontwikkelen van voorbeeldmateriaal, uitwerkingsvarianten en dergelijke.
De voorstellen van de commissie werden door de bewindslieden overgenomen en 
voor advies voorgelegd aan het georganiseerde onderwijsveld (de Centrale Commissie 
voor Onderwijsoverleg (ccoo)) en de Onderwijsraad. De Onderwijsraad plaatste grote 
vraagtekens bij de haalbaarheid en de duidelijkheid van de kerndoelen. Volgens de raad 
konden die in de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen niet allemaal worden 
gerealiseerd. Door de globalisering was de onduidelijkheid over welk niveau leerlingen 
moeten bereiken en/of wat er geleerd moet worden aanzienlijk versterkt. De globale 
kerndoelen boden volgens de Onderwijsraad te weinig houvast voor de onderwijs-
praktijk. Er deed zich volgens de raad in feite het volgende dilemma voor: kerndoelen 
zijn alleen functioneel als ze concreet zijn, maar alleen legitiem (vanwege de vrijheid van 
onderwijs) als ze globaal zijn.
In november 1992 verdedigde staatssecretaris Wallage het kerndoelenvoorstel tegen 
de kritiek op de haalbaarheid en duidelijkheid. Op het punt van de duidelijkheid en 
functionaliteit van de kerndoelen waren de politieke partijen sterk verdeeld. De v v d en 
GroenLinks bleven een voorkeur houden voor gedetailleerde kerndoelen of eindtermen 
om een inhoudelijk onderwijsniveau te garanderen, terwijl de cda-fractie en de kleine 
christelijke fracties het globale karakter per saldo aanvaardbaar vonden, omdat daarmee 
uitdrukking werd gegeven aan respect voor de inrichtingsvrijheid van de (bijzondere) 
school en de professionele autonomie van leraren. De PvdA-fractie kon met de globale 
kerndoelen leven, omdat zij een zeker gemeenschappelijk niveau van de basisvorming 
garandeerden. De staatssecretaris pareerde de kritische noten rond de onduidelijkheid 
met het antwoord dat het juist de bedoeling was dat de kerndoelen globaal zijn: ze moe-
ten richtinggevend, maar zo min mogelijk voorschrijvend zijn. De kerndoelen werden 
in mei 1993 niet in de wet zelf, maar in een daarop gebaseerde Algemene Maatregel van 
Bestuur voor vijf jaar vastgelegd (Bronneman-Helmers 2008a: 67-71).

Advies van de Onderwijsraad: leerstandaarden (1999)
In 1997 bracht de Onderwijsraad het advies Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs uit. 
Daarin werd geconstateerd dat er grote verschillen waren in de mate waarin scholen de 
doelen die zij voor hun leerlingen nastreven daadwerkelijk weten te bereiken. In scholen 
waarin dat niet lukt lopen leerlingen het risico kennis en vaardigheden te missen die 
in hun verdere loopbaan in het onderwijs noodzakelijk zijn, waardoor ze onvoldoende 
toegerust worden voor de leerroute die ze gezien hun aanleg en capaciteiten eigenlijk 
met succes hadden moeten kunnen doorlopen. Voor de zwakste leerlingen dreigt boven-
dien het gevaar dat ze tijdens hun schoolloopbaan niet de basistoerusting verwerven 
die onmisbaar is, waardoor ze in latere onderwijsfasen en vervolgens maatschappelijk 
buiten de boot vallen. De raad vroeg zich af of een oplossing voor dit probleem niet 
zou liggen in het vastleggen van ‘standaarden’ voor datgene wat scholen in ieder geval 
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voor al hun leerlingen dienen te bereiken. Minister Ritzen vond het een zeer interessant 
thema en vroeg de raad het nader uit te werken.
In 1999 verscheen het advies Zeker weten. Leerstandaarden als basis voor toegankelijkheid, 
waarin het voorstel om te komen tot leerstandaarden nader wordt uitgewerkt (Onder-
wijsraad 1999). Doel van het advies is te komen tot een aanpak die leidt tot verheldering 
van doelen en beheersingsniveaus die essentieel zijn voor de toegankelijkheid van de 
verdere leer- en ontwikkelingsroutes die passen bij de leerlingen. Belangrijke oorzaken 
voor de eerder (in evaluatierapporten) gesignaleerde tekortschietende resultaten in het 
basis onderwijs en de basisvorming zijn volgens de raad niet alleen de te grote hoeveel-
heid kerndoelen (gegeven de beperkt beschikbare onderwijstijd) en het ontbreken van 
een ijkpunt om vast te stellen welke kerndoelen cruciaal zijn voor de verdere school-
loopbaan, maar ook de globale formulering van kerndoelen. ‘Identificatie en heldere 
omschrijving van wat cruciale doelen zijn en van wat als beheersingsniveau voor een 
acceptabele verdere voortgang van het onderwijsproces vereist is, is voor de school, voor 
de overheid én voor de leerling van belang,’ zo constateerde de raad: voor de leerlingen 
in verband met de verdere toegankelijkheid van hun onderwijstraject, voor de overheid 
om over ijkpunten te kunnen beschikken om het (achterstanden)beleid te kunnen evalu-
eren (in plaats van het gebruikelijke criterium van relatieve verschillen tussen groepen) 
en voor de school om te weten waarop zij zich in ieder geval moeten richten. Onder leer-
standaarden verstaat de raad ‘een geoperationaliseerde en genormeerde omschrijving 
van doelen die aan het eind van bepaalde onderwijsfasen beheerst moeten zijn’. Leer-
standaarden zouden volgens de raad moeten worden ontwikkeld op drie niveaus en voor 
drie momenten in de schoolloopbaan en zouden slechts een beperkt deel van alle kern-
doelen (cruciale en in principe voor alle leerlingen haalbare doelen) moeten bestrijken.
Ook in de jaren daarna pleitte de Onderwijsraad in diverse adviezen voor invoering van 
leerstandaarden. Die pleidooien leidden tijdens het ministerschap van Maria van der 
Hoeven (cda: kabinetten-Balkenende i  t/m ii i  (cda/l pf/v v d en cda/v v d/D66: 2002-
2006)) echter niet tot beleidsacties.

Toename van het aantal klachten over onvoldoende basisvaardigheden bij 
leerlingen en studenten9

In de jaren 2006 en 2007 groeide het aantal klachten over tekorten in basisvaardighe-
den bij leerlingen en studenten. Jongeren die aan een lerarenopleiding in het hoger 
beroepsonderwijs (pabo) begonnen kampten met aanzienlijke tekorten in reken- en 
taalvaardigheid, en ook studenten in het wetenschappelijk onderwijs bleken grote pro-
blemen te hebben met spelling en grammatica. In 2007 luidde een oud-medewerker 
van het Cito de noodklok over het dalende kennisniveau van leerlingen aan het eind van 
het basisonderwijs (Van Dam 2007). De prestaties waren niet alleen bij rekenen en taal 
onder de maat, maar ook bij kennisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 
De kwaliteit van het basisonderwijs zou vooral tekortschieten als gevolg van een te 
geringe ambitie. De heersende idee is dat onderwijs leuk moet zijn. Alles wat het leren 
minder aangenaam maakt of inspanning kost (spelling, grammatica, jaartallen leren, 
sommen maken) was de afgelopen decennia uitgebannen, aldus Van Dam. Een jaar later 
kwam ook het Cito zelf tot de conclusie dat het niveau van het basisonderwijs al jaren 
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niet vooruitging en achterbleef bij wat wenselijk is. In veel van de door het Cito gehouden 
onderzoeken naar het onderwijsniveau in verschillende vakken en leergebieden moest 
worden vastgesteld dat minder dan 60% of zelfs minder dan de helft het standaardniveau 
niet haalde (Van der Schoot 2008). Internationaal vergelijkend onderzoek liet eveneens 
zien dat Nederlandse basisschoolleerlingen sinds 1995 slechter zijn gaan rekenen, hoewel 
ze vergeleken met andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren (Bouma 2008).

Van leerstandaarden naar referentieniveaus
De drie bewindslieden die tijdens het kabinet Balkenende i v (cda/PvdA/cu: 2007-2010) 
op oc w de scepter zwaaiden, legden in hun beleidsagenda’s voor de verschillende 
onderwijssectoren een stevig accent op de noodzaak te komen tot verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. Die focus op kwaliteit werd niet alleen ingegeven door de 
toenemende klachten over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook gevoed door het 
eindrapport Tijd voor onderwijs van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar 
de onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig waren ingevoerd (commissie- 
Dijsselbloem 2008a).
In mei 2007 installeerde staatssecretaris voor het voortgezet en middelbaar beroeps-
onderwijs Van Bijsterveldt (cda) de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen met als voorzitter Meijerink, die eerder werkzaam was bij de Inspectie van het 
Onderwijs (verder aangeduid als commissie-Meijerink). De commissie kreeg de opdracht 
te adviseren over de vraag wat leerlingen bij verschillende overgangen in hun school-
loopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het eindrapport 
van de commissie, getiteld Over de drempels met taal en rekenen, werd in januari 2008 aan de 
bewindslieden van onderwijs aangeboden (commissie-Meijerink 2008).
De commissie constateerde in haar eindrapport dat jongeren die het mbo en hbo instro-
men veel moeite hadden met lezen, spellen en rekenen. Bij de overgangen (drempels) 
tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo, hbo en universiteit hebben ze daar last 
van. De commissie stelde referentieniveaus voor vier verschillende momenten in de 
schoolloopbaan voor: aan het eind van het basisonderwijs, van het vmbo, van de havo 
en het mbo en van het vwo. Ten aanzien van de beheersing van kennis en vaardigheden 
maakte de commissie een onderscheid tussen een fundamenteel niveau (voor 75% van 
de leerlingen) en een hoger streefniveau. De referentieniveaus zouden moeten zorgen 
dat de uitval in het onderwijs vermindert, dat het onderwijsresultaat van de ene sector 
naadloos aansluit op dat van de volgende en dat het kennisniveau van schoolverlaters 
op het gebied van taal en rekenen verbetert. De overheid zou de ontwikkelde niveau-
beschrijvingen voor rekenen en taal moeten voorschrijven.
De aanbeveling om de referentieniveaus door de overheid te laten voorschrijven mar-
keert een omslagpunt in het onderwijsbeleid. Tot dan toe hadden scholen namelijk heel 
veel vrijheid om hun leerlingen voor te bereiden op overgangen en examens. Volgens de 
commissie kent de autonomie van scholen echter grenzen. En dit was zo’n grens, aldus 
Meijerink.
De referentieniveaus gaan uit van een ambitie (het onderwijs moet beter) en bieden 
leraren een handvat. Een ander belangrijk kenmerk van het referentiekader is dat het 
sectoroverstijgend is.
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In 2009 verscheen een wetsvoorstel tot Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de 
taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. In de memorie van toelichting wordt ook aandacht 
besteed aan de verhouding van het voorstel tot de vrijheid van onderwijs. Die vrijheid 
wordt volgens de regering door het wetsvoorstel niet beperkt. In het basisonderwijs 
neemt een grote meerderheid van scholen aan het eind van het onderwijs al een toets af 
die inzicht geeft in de prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal. In het 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zullen de referentie niveaus 
doorwerken in de eindexamenprogramma’s en eindtermen, waardoor het slechts ten 
dele om nieuwe examenstof gaat. Voor zover er al sprake is van beperkingen van de 
vrijheid van inrichting zouden deze dus gering zijn, en bovendien als noodzakelijk en 
 evenredig te beschouwen. Het wetsvoorstel levert volgens de regering evenmin beper-
kingen op voor de vrijheid van richting. Bij de taal- en rekenvaardigheden, waarop de 
referentieniveaus betrekking hebben, gaat het immers om objectieve vaardigheden die 
niet raken aan de identiteit (richting) van scholen.
Het voorstel werd in juni 2009 voor advies voorgelegd aan de Onderwijsraad. Deze toon-
de zich in het in juli uitgebracht advies in algemene zin voorstander van het invoeren van 
referentieniveaus. Volgens de raad zou dat een stap zijn in de goede richting, maar niet 
het eindpunt (Onderwijsraad 2009a). Enkele maanden daarvoor had de Onderwijsraad 
in een advies over het wetsvoorstel Goed bestuur, goed onderwijs al aangegeven dat er 
in de verschillende sectoren van het onderwijs voor een aantal onderdelen van rekenen 
en taal uiteindelijk ook objectieve en absolute standaarden voor minimale leerresulta-
ten zouden moeten komen, waarvan de hoofdzaken als deugdelijkheidseisen in de wet 
zouden moeten worden vastgelegd (Onderwijsraad 2009b). Op dit moment hanteert de 
inspectie relatieve normen, waarbij zij onderscheid maakt tussen scholen met verschil-
lende soorten leerlingenpopulaties. Bij een relatieve systematiek, waarbij scholen met 
veel zwakke leerlingen vergeleken worden met scholen met een vergelijkbare leerlingen-
populatie, geeft de overheid feitelijk het signaal af dat de ze een lager niveau van onder-
wijs accepteert. Naast een relatieve beoordeling zou er volgens de raad daarom ook een 
absolute normstelling moeten komen.
Het aangepaste wetsvoorstel werd in april 2010 in beide Kamers van de Staten-Generaal 
behandeld en aangenomen, en is vanaf 1 augustus 2010 voor alle onderwijssectoren 
(po, vo en mbo) van kracht (Stb. 2010b: 194). Met het referentiekader heeft de overheid 
gekozen voor een terughoudende opstelling. Het gaat voorlopig alleen om een inspan-
ningsverplichting, en niet om een resultaatverplichting met betrekking tot een mini-
mumniveau dat voor alle scholen geldt. Het referentiekader is primair een hulpmiddel 
voor scholen en docenten, en geen normatief ijkpunt waarop scholen kunnen worden 
‘afgerekend’.

7.4.2 Vrijheid van inrichting: ontwikkelingen in het onderwijstoezicht10

In de tweede helft van de jaren negentig was sprake van een aantal belangrijke ont-
wikkelingen in het denken over kwaliteit en over het toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs. De ontwikkeling naar deregulering en een grotere autonomie van scho-
len kreeg in het voortgezet onderwijs een stevige impuls door een aantal belangrijke 
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veranderingen in de bekostigingssystematiek, waarbij het traditionele systeem van 
declaratiebekostiging uiteindelijk in 1996 werd vervangen door een systeem van 
lumpsumbekostiging. Daardoor kregen scholen voor voortgezet onderwijs volledige 
bestedingsvrijheid binnen het totale budget dat zij jaarlijks via hun schoolbestuur van 
de overheid ontvangen. In 2007 werd het systeem van lumpsumbekostiging ook in het 
primair onderwijs ingevoerd. In 1998 werd de zogeheten Kwaliteitswet van kracht. Deze 
werd mede ingegeven door de overweging dat er vanwege de grotere beleidsvrijheid van 
scholen een actief kwaliteitsbeleid nodig is. De wet regelt dat scholen in het kader van 
hun kwaliteitsbeleid een aantal documenten moeten opstellen: een schoolplan, een 
schoolgids en een klachtenregeling.
Een derde ontwikkeling die in de tweede helft van de jaren negentig speelde was de over-
gang van vertrouwelijkheid naar openbaarheid van inspectieoordelen over de kwaliteit 
van het onderwijs op individuele scholen. Die openbaarheid werd min of meer afge-
dwongen door een publicatie, in oktober 1997, in het dagblad Trouw waarin op basis van 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verkregen inspectiegegevens de 
prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werden vergeleken. 
Het ministerie reageerde daarop door de inspectie vanaf 1998 zelf de eigen informatie 
over de kwaliteit van scholen te laten publiceren.

Kwaliteitskenmerken en een verschuiving in de taakopvatting van de inspectie
In hoofdstuk 5 werd al aangegeven dat het globale karakter van de kerndoelen voor 
het basisonderwijs en de basisvorming (in verband met de vrijheid van onderwijs) 
in de tweede helft van de jaren negentig ook het werk van de inspectie bemoeilijkte. 
De  criteria en normen waarmee de inspectie individuele scholen moest beoordelen 
waren namelijk niet direct uit de wet af te leiden.
Daarom zocht de inspectie naar nieuwe werkwijzen en maatstaven. Zij ging niet langer 
alleen meer na of de school wel aan de wettelijke voorschriften voldeed, maar ook of de 
school zich wel ontwikkelde volgens de bedoelingen van de wetgever. De inspectie ging 
in die periode bovendien steeds meer nadruk leggen op de stimuleringstaak (zie ook 
hoofdstuk 5, paragraaf 5.1).
Deze nieuwe werkwijze en de maatstaven die de inspectie in het kader van het school-
toezicht was gaan toepassen kregen in 2002, tijdens het ministerschap van Loek Her-
mans (v v d) (kabinet-Kok ii, − PvdA/v v d/D66: 1998-2002) een wettelijke basis in de Wet 
op het onderwijstoezicht (wo t).

Deugdelijkheidseisen en kwaliteitskenmerken.
In artikel 23 van de Grondwet komt de term ‘kwaliteit’ van het onderwijs niet voor. De 
Grondwet zegt alleen dat de wetgever voorschriften kan stellen met het oog op de deug-
delijkheid van het onderwijs. Deugdelijkheidseisen, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
aantal uren onderwijs en de bevoegdheid van leraren, zijn minimumnormen die voor 
zowel het openbaar als het bekostigde bijzonder onderwijs gelden. Ze vervullen een 
kwaliteitsnormerende functie ten aanzien van het onderwijs. Het bevorderen van kwa-
liteit behoort tot de autonomie van scholen om zelf invulling te geven aan de inrichting 
van hun onderwijs en om eigen beleid te voeren (de ‘vrijheid van inrichting’).
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In het kader van het nieuwe stimulerende toezicht keek de inspectie niet alleen of de 
school voldeed aan de wettelijk vastgelegde deugdelijkheidseisen, maar beoordeelde 
zij scholen ook op andere kwaliteitskenmerken, bijvoorbeeld kenmerken op het vlak 
van de pedagogisch-didactische aanpak, zoals activerende werkvormen.11 Dat laatste 
stond echter op gespannen voet met de vrijheid van inrichting van het onderwijs. De 
aanvullende kwaliteitskenmerken van de inspectie, waaronder allerlei organisatie- en 
proceskenmerken die samenhingen met onderwijsvernieuwingen als de basisvorming 
en het studiehuis, waren bovendien bepaald niet onomstreden. Hoewel de aanvullende 
kwaliteitsaspecten van de inspectie, anders dan de wettelijke deugdelijkheidseisen, niet 
tot ministeriële sancties kunnen leiden, ging er voor de scholen toch een normerende 
werking van uit, al was het maar vanwege de openbaarheid van de inspectiegegevens. 
Volgens het toenmalige kabinet was deze invulling van de ‘actieve zorgplicht van de 
regering voor het onderwijs’ gerechtvaardigd, omdat het systeem van deugdelijkheids-
eisen onvoldoende garantie bood voor het realiseren van ‘goed’ onderwijs.
De Onderwijsraad was echter van mening dat met deze politieke uitleg de grondwet-
telijke functie van de deugdelijkheidsnorm vervaagt en begrippen als deugdelijkheid 
en kwaliteit als het ware integrerende bestanddelen worden van een nieuw begrip als 
‘basiskwaliteit’. Daarmee worden beleidsregels volgens de raad erkend als zelfstandige 
bron van kwaliteitsmaatstaven, en wordt het primaat van de wetgever gerelativeerd 
(Onderwijsraad 2002).

Commissie-Dijsselbloem: overheid bepaalt ‘het wat’, scholen gaan over ‘het hoe’
De commissie-Dijsselbloem, die de onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig in 
het voortgezet onderwijs onderzocht, constateerde in 2008 dat de verantwoordelijk-
heden van de overheid en van de scholen in de loop der tijd door elkaar heen zijn gaan 
lopen, met name op het punt van de overheidsbemoeienis met het primaire proces. 
De commissie drong daarom aan op een heldere afbakening van verantwoordelijkheden. 
De overheid moet gaan over ‘het wat’ (de onderwijsinhoud), en doet dat door middel 
van een kerncurriculum, de examens en het toezicht. De scholen gaan nadrukkelijk over 
‘het hoe’ (de organisatie en inrichting van het onderwijs en de pedagogisch-didactische 
aanpak). Dit onderscheid tussen ‘het wat’ en ‘het hoe’ zou bij de rolverdeling tussen 
overheid en scholen het belangrijkste criterium moeten zijn. De commissie drong ook 
aan op heldere leerstandaarden voor elementaire basisvaardigheden als rekenen/wis-
kunde en taal (Nederlands). Daarnaast hechtte de commissie sterk aan een gedeelde 
kennisbasis. Het proces van canonisering, dat voor het vak geschiedenis al heeft 
plaatsgevonden, zou volgens haar geleidelijk aan kunnen worden verbreed naar andere 
vakgebieden, zoals de natuurwetenschappen (commissie-Dijsselbloem 2008a).
Bij de laatstgenoemde aanbeveling van de commissie is de vrijheid van richting echter 
duidelijk in het geding. De uitbreiding naar andere vakgebieden zal grote weerstanden 
oproepen, omdat het hier algauw om waardegebonden inhouden gaat.
De inhouden en opbrengsten van het onderwijs (‘het wat’) zijn in de praktijk overigens 
nauwelijks los te zien van het onderwijsproces (‘het hoe’). Zo vereist het bijbrengen van 
rekenvaardigheden bijvoorbeeld veel oefening. De discussie over ‘het nieuwe leren’ 
had destijds niet zozeer te maken met de verhouding tussen kennis en vaardigheden, 
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maar veel meer met verschillen van inzicht over het soort kennis (theoretisch of toe-
passingsgericht) en het type vaardigheden (vakgebonden of vakoverstijgend) dat op 
school moet worden bijgebracht. De meningsverschillen gingen in essentie over de 
vraag wat nu eigenlijk goed onderwijs is. De overheid spreekt zich daarover van ouds-
her niet uit. Uit angst voor het verwijt staatspedagogiek te bedrijven wordt de beleids-
voorbereiding ten aanzien van de inhouden van het onderwijs grotendeels gedelegeerd 
aan externe instanties en organisaties, zoals de Stichting voor de Leerplanontwikkeling 
(sl o), commissies voor de opstelling of herziening van kerndoelen of exameneisen, 
organisaties van vakdocenten en organisaties uit het vervolgonderwijs of uit diverse sec-
toren van de arbeidsmarkt. De wetgever stelt de kerndoelen of exameneisen uiteindelijk 
wel vast (Bronneman-Helmers 2008c).

Van stimulerend naar risicogericht toezicht
In 2007 stelde het vierde kabinet-Balkenende (cda/PvdA/cu: 2007-2010) in het 
regeerakkoord een nieuwe wijze van toezicht voor, namelijk toezicht op basis van het 
uitgangspunt ‘verdiend vertrouwen’. Bij goed presteren van onderwijsinstellingen zal 
sprake zijn van vermindering van toezicht. Dat vermindert de administratieve belasting 
voor scholen en de werkdruk (en kosten) van de inspectie. De in 2009 ingevoerde nieuwe 
werkwijze houdt in dat de inspectie in het basis- en voortgezet onderwijs meer risico-
gericht te werk gaat. Scholen waarbij de inspectie, op basis van een risicoanalyse, geen 
tekortkomingen constateert worden nog maar eenmaal per vier jaar bezocht. Bij tekort-
komingen kan een school een verscherpt toezichtarrangement worden opgelegd.
De regering heeft volgens het achtste lid van artikel 23 van de Grondwet de opdracht om 
jaarlijks aan de Staten-Generaal verslag te doen over ‘de staat van het onderwijs’. De toe-
nemende fixatie van de inspectie op de naar verhouding kleine categorie van zwakke en 
zeer zwakke scholen verslechtert echter het zicht op ontwikkelingen in de kwaliteit van 
het onderwijs in brede zin.

Resultaten van het beleid anno 2010
De resultaten van het beleid met betrekking tot de vrijheid van richting en inrichting 
op het gebied van de inhouden en werkwijzen zijn tweeërlei. De inhouden van het 
onderwijs (‘het wat’) voor de kernvakken rekenen en Nederlandse taal zijn duidelijk 
aangescherpt. Voor deze twee niet identiteitsgevoelige vakken zijn in de wet refe-
rentieniveaus opgenomen. Die referentieniveaus geven aan over welke kennis en 
vaardigheden leerlingen op verschillende overgangsmomenten in hun schoolloopbaan 
ten minste moeten beschikken. Ze zijn vooralsnog vooral een hulpmiddel voor leraren: 
scholen worden niet afgerekend op het behalen van de referentieniveaus.
Op het gebied van de werkwijzen (‘het hoe’) is vooral de toezichtpraktijk van de Inspec-
tie van het Onderwijs aangepast. Het aantal kwaliteitskenmerken dat de inspectie bij 
het toezicht op scholen hanteert is afgenomen, waarbij vooral kwaliteitskenmerken die 
specifiek op het onderwijsproces waren gericht (zoals activerend leren) zijn geschrapt. 
De inspectie richt zich nu veel meer op de opbrengsten van het onderwijs en op de aan-
wezigheid van een kwaliteitsbeleid bij de scholen zelf.
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7.5 De beleidsarena rond artikel 23

In de voorgaande paragrafen kwamen enkele beleidsonderwerpen aan de orde die nauw 
samenhangen met artikel 23 van de Grondwet en de politieke invulling die daaraan 
door achtereenvolgende kabinetten is gegeven. In hoofdstuk 6 werd aangegeven dat 
de beleidsvormingsprocessen in het onderwijs zullen worden beschreven aan de hand 
van het zogeheten arenamodel, waarin naast de overheid (kabinet en parlement) tal van 
andere (beleids)actoren met uiteenlopende waarden en belangen opereren. Die onder-
wijsinterne en -externe beleidsactoren zijn in hoofdstuk 5 uitvoerig in beeld gebracht.
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde welke (beleids)actoren de afgelopen twee 
decennia invloed uitoefenden op de beleidsvorming rond het scholenaanbod in het 
basisonderwijs en de inhouden en werkwijzen binnen het basis- en voortgezet onder-
wijs.

De politiek
In de afgelopen twee decennia was artikel 23 regelmatig onderwerp van heftige discus-
sie. De meningsverschillen richtten zich vooral op de aanwezigheid van islamitische 
scholen en werden niet alleen ingegeven door de angst voor islamitisch fundamenta-
lisme, maar ook door zorgen over de concentratie van achterstanden op islamitische 
scholen en over de toenemende segregatie, die zou samenhangen met de mogelijkheid 
van het bijzonder onderwijs leerlingen te weigeren die de grondslag van de school niet 
onderschrijven. Artikel 23 zou een belemmering vormen voor de integratie van leerlin-
gen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook de discriminatie van leraren met 
een homoseksuele leefwijze op reformatorische scholen is al jaren een steen des aan-
stoots.
De christelijke politieke partijen (cda, cu en sgp) zijn van oudsher de belangrijkste 
steunpilaren van het grondwetsartikel. De PvdA is weliswaar in principe voorstander van 
het openbaar onderwijs, maar heeft op politiek niveau alleen gepleit voor aanpassing 
en modernisering van het grondwetsartikel, en nooit voor afschaffing ervan. Binnen de 
v v d zijn de meningen verdeeld. In de afgelopen decennia kwamen enkele kopstukken 
uit deze partij met het voorstel artikel 23 maar af te schaffen, omdat het op gespannen 
voet staat met de scheiding tussen kerk en staat. Andere bekende v v d’ers vinden daaren-
tegen dat de vrijheid van onderwijs nog steeds een recht is dat verdedigd moet worden, 
omdat het duidelijke grenzen stelt aan de overheidsbemoeienis met het onderwijs (zie 
ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.6).
Uitgaande van de drie belangrijkste politieke hoofdstromen − christendemocratie, 
sociaaldemocratie en liberalisme − waren er de afgelopen twintig jaar vier typen coali-
ties: cda/PvdA (1989-1994 en 2007-2010), PvdA/v v d (1994-1998 en 1998-2002), cda/v v d 
(2002-2007) en v v d/cda (sinds oktober 2010). Het cda maakte in vier van de vijf coali-
tieperiodes deel uit van het kabinet (1989-1994, 2002-2007, 2007-2010 en vanaf oktober 
2010). In drie van de vier coalities (2002-2007, 2007-2010 en vanaf 2010) zaten bewinds-
lieden van cda-huize als minister of staatssecretaris aan het onderwijsroer. Tijdens het 
eerste kabinet van cda en PvdA (1989-1994) en de twee paarse kabinetten − de periode 
1994-2002 − had het cda geen bewindspersoon op het ministerie van Onderwijs. 
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 Artikel 23 van de grondwet was tijdens de twee paarse kabinetten overigens net zo vaak 
onderwerp van discussie als in de periode dat het cda wel in het kabinet zat.

De Onderwijsraad
De Onderwijsraad is de belangrijkste adviseur van de overheid als het gaat om de toet-
sing van onderwijswetgeving en -beleid aan de beginselen van de Pacificatie, zoals 
die in artikel 23 van de Grondwet zijn neergelegd. De raad werd in 1919 ingesteld, twee 
jaar nadat de Schoolstrijd via een wijziging van de Grondwet was beslecht. Lange tijd 
fungeerde de raad vooral als bewaker van de gelijkberechtiging van het openbaar en 
het bijzonder onderwijs. Hij bewaakte niet alleen de belangen van het bijzonder onder-
wijs, maar trok ook aan de bel als de positie van het openbaar onderwijs in het gedrang 
kwam. Vanaf de jaren vijftig kregen naast de juridische invalshoek ook onderwijs-
kundige aspecten en onderwijsvernieuwingen zijn aandacht.
In de afgelopen twee decennia heeft de Onderwijsraad diverse verkenningen en adviezen 
over artikel 23 van de Grondwet uitgebracht. In het voorafgaande is een aantal daarvan 
reeds genoemd. In principe worden alle voorstellen van de regering mede beoordeeld 
op het grondwettelijke aspect van de vrijheid van onderwijs. Ook de Raad van State doet 
dat.
In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat de aard van de advisering door de raad sinds 1997 ver-
anderd is van beleidsreactief naar beleidsproactief. De juridische invalshoek is sindsdien 
wat minder dominant, maar zeker niet afwezig. Het spanningsveld tussen overheidszorg 
en regulering enerzijds en de vrijheid van inrichting en autonomie van onderwijs-
instellingen anderzijds is nog steeds een belangrijk onderwerp in de adviezen van de 
Onderwijsraad.
Artikel 23 van de Grondwet is vooral voer voor onderwijsjuristen. Het Nederlandse uni-
versitaire bestel telt vier leerstoelen voor onderwijsrecht: een bij de Universiteit van 
Tilburg, een bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, een bij de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, en een bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarmee representeren 
de vier leerstoelen de belangrijkste stromingen of zuilen binnen het onderwijsstelsel: 
rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar/algemeen bijzonder. Zaten er in de 
periode 1997-2000 nog drie onderwijsjuristen in de Onderwijsraad, sinds 2001 is dat er 
nog één.

Commissies van externe deskundigen (ad hoc)
Verschillende bewindslieden schakelden commissies van externe deskundigen in om 
adviezen te geven dan wel voorstellen te doen over identiteitsgevoelige onderwerpen die 
samenhangen met de in artikel 23 neergelegde vrijheid van onderwijs (richting, stich-
ting en inrichting). Daarbij ging het om zowel bestuurlijke (‘verlangd onderwijs’) als 
inhoudelijke (eindtermen, kerndoelen, referentieniveaus) vraagstukken. Bewindslieden 
kunnen door de formulering van de taakopdracht en de keuze van de voorzitter en de 
overige commissieleden de uitkomst in zekere mate in de door hen gewenste richting 
sturen.
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De Inspectie van het Onderwijs
Tot het midden van de jaren negentig keek de Inspectie van het Onderwijs vooral naar 
de deugdelijkheid van het onderwijs: zijn de leraren wel bevoegd, houden scholen zich 
wel aan de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd en is het onderwijsaanbod wel dek-
kend voor de kerndoelen en exameneisen? Daarover wordt nog steeds jaarlijks in het 
Onderwijsverslag gerapporteerd. Zo onderzocht de inspectie de afgelopen jaren naar 
aanleiding van de toenemende klachten van ouders over de lesuitval in het voortgezet 
onderwijs diverse malen of scholen wel voldeden aan de wettelijk minimumeisen voor 
de onderwijstijd. Naar aanleiding van berichten in de media deed zij ook enkele malen 
onderzoek op islamitische scholen.
De aandacht van de Inspectie van het Onderwijs gaat de laatste jaren vooral uit naar de 
kwaliteit van het onderwijs op scholen en naar het kwaliteitsbeleid van scholen. Daarbij 
richtte zij zich vanaf het midden van de jaren negentig niet meer alleen op de deugdelijk-
heidseisen, maar ook op kenmerken van het onderwijsproces die duidelijk gerelateerd 
waren aan de van overheidswege ingevoerde onderwijsvernieuwingen. In het nieuwe 
toezichtkader van de inspectie, dat sinds 2009 van kracht is, ligt het accent veel meer op 
de opbrengsten van het onderwijs, en is het aantal indicatoren dat betrekking heeft op 
het onderwijsproces aanzienlijk teruggebracht.
Met het eind jaren tachtig ingezette proces van deregulering en autonomievergroting 
is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds meer verschoven 
naar de scholen zelf.
Sinds de geleidelijke invoering, vanaf 2007, van het zogeheten risicogericht toezicht 
zijn schoolbesturen het eerste aanspreekpunt voor de inspectie. Voor die tijd waren dat 
de schooldirecties. De schooldirecties zijn niet helemaal uit het zicht verdwenen, maar 
schoolbesturen zijn als bevoegd gezag sindsdien nadrukkelijker betrokken bij de kwali-
teitszorg op hun scholen.

Het georganiseerde onderwijsveld
Onderwijsbeleid waarbij de vrijheid van richting, stichting of inrichting in het geding 
is, kan in de regel rekenen op kritische reacties van de kant van het georganiseerde 
bijzonder (confessioneel) onderwijs. Lieten tot het midden van de jaren negentig de koe-
pelorganisaties nk sr, npcs, na bs van zich horen, sinds de oprichting van de po -raad 
en de vo -raad worden onderwerpen die raken aan de levensbeschouwelijke identiteit 
van scholen behartigd door de verschillende confessionele besturenorganisaties (Bond 
k bo en Bond k bvo, Besturenraad, lvgs, isbo). De besturenorganisatie van het alge-
meen bijzonder onderwijs, de Verenigde Bijzondere scholen (v bs), laat met name van 
zich horen als de vrijheid van inrichting van de onder deze organisatie vallende traditi-
onele vernieuwingsscholen in het geding is. De Vereniging voor Openbare en Algemeen 
Toegankelijke Scholen (vos/a bb) stelt met enige regelmaat de invoering van een accep-
tatieplicht voor confessionele bijzondere scholen aan de orde.

Het onderwijsonderzoek
Bij het beleid rond de stichting van scholen (richtingvrije planning) hebben twee onder-
zoeken een rol gespeeld. In de eerste plaats was dat een onderzoek van het Sociaal en 
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Cultureel Planbureau waarin, op basis van gegevens over ontwikkelingen in het scho-
lenaanbod en in de schoolkeuzemotieven van ouders, een discussiemodel voor een 
andere invulling van de scholenplanning werd gepresenteerd (Boef-van der Meulen en 
Herweijer 1992). Dit onderzoek speelde een rol bij de agendering van het onderwerp 
richtingvrije planning. In de tweede plaats betreft dit een onderzoek naar schoolkeuze-
vrijheid waaruit bleek dat het wel meeviel met de discrepantie tussen vraag en aanbod 
(Laemers 1999). Dat onderzoek bood de argumenten om uiteindelijk af te zien van het 
voorstel over te gaan op een systeem van richtingvrije planning.
De conclusies uit het parlementaire onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen die in 
de jaren negentig in het voortgezet onderwijs zijn ingevoerd gaven aanleiding tot aan-
passingen in het toezichtkader van de inspectie op het punt van de pedagogisch-didacti-
sche aanpak van scholen (‘het hoe’). Diverse kwaliteitskenmerken uit het toezichtkader 
zouden haaks staan op de vrijheid van inrichting (commissie-Dijsselbloem 2008a).

De media
De media spelen een belangrijke rol bij het signaleren van problemen, het bieden van 
ruimte aan opvattingen van belanghebbenden en deskundigen en het stimuleren van 
een brede maatschappelijke discussie over het onderwijs. In dagbladen worden geregeld 
problemen, klachten en incidenten in het onderwijs aan de orde gesteld. Dat was met 
name het geval bij een aantal ontwikkelingen rond de islamitische scholen. Dikwijls 
leiden dergelijke krantenberichten tot Kamervragen, en soms zelfs tot een spoeddebat.
Sommige kranten, zoals Trouw, het Reformatorische Dagblad en het Nederlands Dagblad, 
besteden meer aandacht aan onderwerpen als religie en levensbeschouwing dan andere. 
Onderwerpen die raken aan ‘de grondwettelijke vrijheid van onderwijs’ komen in derge-
lijke kranten ook vaker aan de orde.
In 2010 publiceerde de Volkskrant een artikelenserie waarin op zoek werd gegaan naar de 
grootste problemen in en de beste oplossingen voor het onderwijs. Die serie resulteerde 
uiteindelijk in een Onderwijsagenda (Gerrits 2010a). Artikel 23 en de vrijheid van onder-
wijs kwamen daarin overigens niet voor. Kennelijk ervaart men het grondwetsartikel in 
onderwijsland niet als een groot probleem.

7.6 Slotbeschouwing

Een oordeel over de beleidsvorming rond artikel 23 van de Grondwet kan vanuit twee 
invalshoeken plaatsvinden. Bij de eerste invalshoek komt het centrale thema van deze 
publicatie − het beleidsvormingsproces – aan de orde: wie hebben het stelselprobleem 
op de agenda gezet, wanneer en waarom gebeurde dat, welke actoren hebben tijdens 
het beleidsvormingsproces een belangrijke rol gespeeld en waartoe heeft het proces 
uit eindelijk geleid? Bij de tweede invalshoek staan de inhoud en de resultaten van het 
beleid centraal. Welke oplossingen voor de diverse stelselproblemen kwamen aan de 
orde en wat heeft het beleid uiteindelijk opgeleverd?
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7.6.1 Het beleidsvormingsproces rond artikel 23

Waarom verscheen de vrijheid van richting en stichting op de agenda?
Aanleiding om het probleem van de scholenplanning in het basisonderwijs − en 
daarmee de vrijheid van richting en stichting − aan de orde te stellen was de schaal-
vergrotingsoperatie ‘Toerusting en bereikbaarheid’ en de sterke verhoging van de 
stichtingsnormen die daarmee gepaard ging. Hierdoor konden er nauwelijks nog nieuwe 
scholen worden gesticht en zou het scholenaanbod als het ware worden bevroren, zo 
luidde de diagnose. Een belangrijke reden om het onderwerp op de agenda te zetten was 
ook het naar verhouding hoge percentage confessionele scholen, zeker in het licht van 
processen als ontkerkelijking en secularisering die zich sinds de jaren zestig hadden vol-
trokken. Het scholenbestand in het basisonderwijs, dat voor ongeveer 60% uit scholen 
op confessionele grondslag bestond, zou niet langer beantwoorden aan de wensen van 
het merendeel van de ouders, die de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs 
belangrijker vonden dan de levensbeschouwelijke richting van de school. Niet alleen 
de verhoging van de stichtingsnormen, maar ook de definitie van het richtingbegrip in 
termen van religie of levensbeschouwing stond aanpassing van het scholenaanbod aan 
de wensen van ouders in de weg.

Welke actoren zetten de discrepantie tussen aanbod en vraag op de agenda?
Het waren vier fracties uit de Tweede Kamer (PvdA, v v d, D66 en GroenLinks) die de 
discrepantie tussen aanbod en vraag het onderwerp eind 1993 bij motie op de politieke 
agenda zetten. Onderzoek had weliswaar aangetoond dat schoolkeuzemotieven die 
te maken hadden met de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs bij ouders 
vooropstonden, maar had ook duidelijk laten zien dat de denominatie of richting van 
de school bij de feitelijke schoolkeuze toch belangrijker was dan men op basis van die 
schoolkeuzemotieven zou verwachten. Kennelijk had de denominatie van de school 
voor ouders een bredere betekenis dan de religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. 
Er lag dan ook geen sterke maatschappelijke druk vanuit bijvoorbeeld de (organisaties 
van) ouders aan de motie ten grondslag. De algemeen toegankelijke, niet-confessionele 
zuilen, waaronder met name het openbaar onderwijs, hadden wel een duidelijk belang 
bij aanpassing van de scholenplanning.

Beleidsvorming rond vrijheid van richting en stichting: ‘verlangd onderwijs’
Nadat in 1994 de door minister Ritzen (PvdA) ingestelde commissie Aanpassing scholen-
bestand een aantal mogelijke opties had geformuleerd, kwam in 1996 de Onderwijsraad 
met het advies een systeem van richtingvrije planning in te voeren. Een belangrijke 
overweging daarbij was dat het richtingbegrip oorspronkelijk, volgens de grondwetgever 
uit 1917, een open, niet aan religie of levensbeschouwing gekoppeld begrip was. Met een 
systeem van richtingvrije planning kon ook het probleem worden weggenomen dat de 
overheid regelmatig een oordeel moest geven over de vraag of er bij een aanvraag voor 
een school van een nog niet bestaande richting wel sprake was van een nieuwe richting: 
een oordeel dat de overheid, gegeven de scheiding tussen kerk en staat, feitelijk niet 
past. De indeling van scholen in een beperkt aantal richtingen belemmerde volgens de 
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raad een goede aansluiting tussen het scholenaanbod en de wensen van ouders.
In een beleidsreactie op het advies (1996) sprak de toenmalige staatssecretaris 
 Netelenbos (PvdA) zich positief uit over de richtingvrije planning. De Tweede Kamer stel-
de tijdens het overleg over die beleidsreactie echter tal van uitvoeringsproblemen aan 
de orde. Netelenbos’ opvolgster, staatssecretaris Adelmund (PvdA), kwam uiteindelijk in 
2000 met een beleidsnotitie waarin zij aangaf dat het systeem minder rigide was dan was 
gevreesd – er waren met name in nieuwbouwwijken nog veel nieuwe scholen gesticht 
– en dat nieuw onderzoek had aangetoond dat het wel meeviel met de discrepantie tus-
sen vraag en aanbod. Ze zag daarom af van het voorstel van haar voorgangster om het 
richtingbegrip helemaal geen rol meer te laten spelen bij de bekostiging van een nieuwe 
school. Ze wilde het wel eenvoudiger maken om een school te kunnen stichten door 
middel van ‘ouderverklaringen’. Daarbij hield ze vast aan de hoge stichtingsnormen.
Na een kritisch advies van de Raad van State besloot minister Van der Hoeven (cda) eind 
2004 het door Adelmund ontwikkelde wetsvoorstel Flexibilisering scholenbestand niet 
in te dienen bij de Tweede Kamer. Na beleidsvormingsproces van elf jaar veranderde er 
dus uiteindelijk niets; de definitie van het richtingbegrip bleef ongewijzigd en de plan-
ning van scholen in het basisonderwijs werd evenmin aangepast.

Wie waren de belangrijkste (beleids)actoren?
De belangrijkste spelers in het beleidsproces waren politici, zowel bewindslieden als 
leden van de Tweede Kamer. Ook de Onderwijsraad speelde een prominente rol. Koe-
pelorganisaties en besturenorganisaties van de verschillende confessionele richtingen 
uitten op diverse momenten in het beleidsvormingsproces forse kritiek. Hun invloed 
verliep vooral via verwante fracties in de Tweede Kamer. Ouderorganisaties lieten, voor 
zover achteraf kan worden nagegaan, nauwelijks van zich horen. Zij volgen bij rich-
ting- en identiteitsgevoelige thema’s vrijwel altijd het standpunt van de eigen zuil. Een 
onderzoek (proefschrift) naar de wensen van ouders en de (juridische aspecten van) 
schoolkeuzevrijheid bood uiteindelijk een aantal belangrijke argumenten om van de 
voorgestelde richtingvrije planning af te zien.

Islamitische scholen en artikel 23
De beleidsvorming rond islamitische scholen werd sterk bepaald door een aantal ingrij-
pende gebeurtenissen, zoals de aanslagen in New York, Madrid en Londen en de moord 
op Van Gogh. Die hadden niet alleen grote invloed op het politieke klimaat (Fortuyn), 
maar leidden ook tot heftige discussies over de integratie van migranten met een isla-
mitische achtergrond (Bolkestein, Scheffer) en over artikel 23 en de daarin neergelegde 
vrijheid van onderwijs die de stichting van islamitische scholen mogelijk maakte. De 
scherpste kritiek op artikel 23 was afkomstig van de v v d; verschillende kopstukken 
in die partij pleitten voor afschaffing van het grondwetsartikel. Daarbij werden zowel 
de scheiding van kerk en staat en de invloed van buitenlandse fundamentalistische 
groeperingen als de concentratie van achterstanden op islamitische scholen en de 
belemmeringen die deze voor de integratie van moslims opleverde als argumenten 
aangevoerd. Geruststellende rapporten van de bv d en de Inspectie van het Onderwijs 
werden met de nodige scepsis ontvangen. Meer recent staan bestuurlijke misstanden, 
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fraude en kwaliteitsproblemen boven aan de lijstjes met zorgen over het islamitisch 
onderwijs.

Wat heeft de beleidsvorming rond de vrijheid van richting en stichting uiteindelijk 
opgeleverd?
Alle discussie heeft tot op heden niet geleid tot aanpassing, wijziging of modernisering 
van artikel 23. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer hecht aan het behoud van 
de vrijheid van onderwijs en wenst geen uitzondering te maken voor islamitische of 
andere niet-westerse geloofsovertuigingen, ook niet als het gaat om aanvragen voor de 
stichting en bekostiging van scholen.
Gemeenten hebben echter soms grote aarzelingen om aan dergelijke verzoeken tege-
moet te komen. De discussie over islamitische scholen was wel (mede) aanleiding 
voor twee nieuwe wettelijke regelingen voor het hele basis- en voortgezet onderwijs, 
ongeacht denominatie of richting, namelijk de regeling Bevordering actief burgerschap en 
sociale integratie (Stb. 2005, 678) en de Wet goed onderwijs en goed bestuur (Stb. 2010a: 80). 
Deze bieden de onderwijsinspectie een instrument om bij discriminatie of in geval van 
extremistische ideeën intensief toezicht op scholen te kunnen uitoefenen, en maken het 
mogelijk om bij onvoldoende kwaliteit of bestuurlijk wanbeheer in het uiterste geval de 
bekostiging van een school te beëindigen.

Waarom verscheen de vrijheid van richting en inrichting op de agenda?
Veranderingen in de onderwijsinhouden en -werkwijzen waren verantwoordelijk voor 
een ander type stelselprobleem, namelijk aansluitingsproblemen tussen schoolsoorten 
en opleidingsniveaus. Bij de beleidsvorming over de inhoud van het onderwijs is de 
vrijheid van richting in het geding. Het formuleren van gedetailleerde eindtermen is 
weliswaar functioneel (bijvoorbeeld voor de aansluiting op het vervolgonderwijs), maar 
roept algauw het verwijt op van staatspedagogiek. Beleidsdoelstellingen met betrekking 
tot de pedagogisch-didactische werkwijze in het onderwijs staan op gespannen voet met 
de vrijheid van inrichting.

Context: nieuwe inhouden en werkwijzen in het onderwijs
Enkele onderwijsvernieuwingen die in de jaren tachtig en negentig in het basis- en 
voortgezet onderwijs werden ingevoerd hebben bijgedragen aan het ontstaan van een 
aantal aansluitingsproblemen. In het basisonderwijs was in de jaren tachtig – bij de 
invoering van de Wet op het basisonderwijs – een onderwijskundige verandering naar 
meer ontwikkelingsgericht onderwijs in gang gezet. In lijn met de marktgerichte opvat-
tingen over de wijze waarop aanbod en vraag zich in het onderwijs tot elkaar moesten 
verhouden veranderde vervolgens medio jaren negentig ook het discours over onderwijs. 
Er werd niet langer gesproken over onderwijs, maar over leren. De leerling moest in het 
onderwijs centraal staan. De samenleving en de eisen op de arbeidsmarkt veranderden 
steeds sneller en leerlingen en studenten moesten daarom vooral leren om te leren, zo 
luidde de achterliggende motivatie. Zij moesten dat bij voorkeur actief en zelfstandig 
doen. Onderwijsgevenden zouden een stap terug moeten doen; ze zouden leerlingen en 
studenten minder moeten onderwijzen en veel meer moeten begeleiden bij het ‘leren 
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leren’. Deze nieuwe onderwijskundige inzichten klonken niet alleen door in de formule-
ring van kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming (leerlingen leren om…), 
maar ook in de didactische werkwijzen die in het voortgezet onderwijs (studiehuis) 
 werden gepraktiseerd.

Wanneer verschenen de aansluitingsproblemen op de agenda?
Aansluitingsproblemen die samenhingen met de nieuwe kerndoelen en werkwijzen in 
het basisonderwijs werden voor het eerst zichtbaar in 1994 (bij de evaluatie van het in 
1985 ingevoerde basisonderwijs). In het voortgezet onderwijs gebeurde dat in 2005 (bij 
de evaluatie van de vernieuwde tweede fase van havo/vwo). Het basisonderwijs was te 
weinig opbrengstgericht en de vernieuwde tweede fase havo/vwo (profielen en studie-
huis) leverde leerlingen af die weliswaar over meer algemene vaardigheden beschikten 
(zoals zelfstandig leren), maar qua vakinhoudelijke kennis minder goed waren toe gerust. 
Opleiders in het hoger onderwijs lieten zich over dat laatste zeer kritisch uit.
Het zou echter nog tot 2006/2007 duren voordat de problematiek van de kennistekorten 
op terreinen als rekenen en taal echt op de politieke agenda verscheen. De klachten over 
deze tekorten kwamen in die periode niet langer uitsluitend van de vervolgopleidingen 
(met name de academische wereld en de academisch geschoolde docenten die zich vanaf 
2006 zouden gaan manifesteren in de vereniging Beter Onderwijs Nederland (bon)) en 
van betrokken deskundigen (bijvoorbeeld uit het Cito), maar ook van leerlingen en stu-
denten. De drie landelijke organisaties van scholieren en studenten (l a k s, job en l s vb) 
stuurden begin 2007 een brandbrief naar de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs 
waarin zij de noodklok luidden over ‘het nieuwe leren’. Dat vormde de directe aanleiding 
voor het parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen (commissie-Dijssel-
bloem) en voor acties van het in 2007 aangetreden kabinet-Balkenende i v om de kennis-
component in het onderwijs te versterken (Kwaliteitsagenda’s).

Beleidsvorming rond de inhouden (kerndoelen)
Begin jaren negentig werd besloten om voor het basisonderwijs en de basisvorming 
geen gedetailleerde eindtermen maar globale kerndoelen te formuleren. Aan dat besluit 
lag een advies van de commissie-Hirsch Ballin ten grondslag. Deze was van mening dat 
gedetailleerde eindtermen op gespannen voet stonden met de vrijheid van richting. Bij 
het voorstel om te komen tot globale kerndoelen tekende de Onderwijsraad echter aan 
dat er sprake was van een dilemma tussen functionaliteit (concrete kerndoelen) en legi-
timiteit (globale kerndoelen). De globaliteit van de kerndoelen stond de functionaliteit 
ervan in de weg. Het voorstel tot invoering van globale kerndoelen werd in1992 in het 
parlement aangenomen.
In latere adviezen zou de Onderwijsraad de problematiek van de onduidelijke kern-
doelen die niet aangeven wat leerlingen aan het eind van de basisschool moeten kennen 
en kunnen nog diverse malen aan de orde stellen. In 1999 kwam hij niet alleen met het 
voorstel om te komen tot leerstandaarden, maar ontwikkelde die ook. Ook in de jaren 
daarna pleitte de raad in diverse adviezen voor invoering van leerstandaarden. Dat leidde 
echter niet tot beleidsacties.
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Pas nadat de klachten over het gebrek aan basisvaardigheden onder leerlingen en stu-
denten toenamen stelde staatssecretaris Van Bijsterveldt (cda) in 2007 een Expertgroep 
in die moest adviseren over de vraag wat leerlingen bij de verschillende overgangen 
in hun schoolloopbaan op het gebied van rekenen/wiskunde en taal moesten ken-
nen en kunnen. De Expertgroep kwam, na uitvoerig met het onderwijsveld te hebben 
gesproken, in 2008 met het voorstel om referentieniveaus voor rekenen en taal door 
de overheid te laten vaststellen. Er kwam een sectoroverstijgend referentiekader met 
referentieniveaus voor vier overgangsmomenten in de schoolloopbaan: eind basis-
onderwijs, eind vmbo, eind havo en eind vwo. De referentieniveaus gelden alleen voor 
de vakken rekenen en taal (die niet identiteitsgevoelig zijn), en zijn vooral een hulp-
middel voor scholen en leerkrachten. Ze bieden geen normatief ijkpunt waarop scholen 
kunnen worden afgerekend. De wettelijke regeling voor het referentiekader is vanaf het 
schooljaar 2010/2011 van kracht.

Beleidsvorming rond de werkwijzen (onderwijskundige inrichting en didactiek)
In de jaren negentig kregen scholen geleidelijk aan steeds meer autonomie en beleids-
vrijheid. Daardoor namen de verschillen tussen scholen toe. Op schoolniveau zou de 
beleidsvrijheid gepaard moeten gaan met een actief kwaliteitbeleid, een ambitie die 
werd neergelegd in de Kwaliteitswet (1998). Deze wet bracht ook een andere werkwijze van 
de onderwijsinspectie met zich mee. Doordat heldere kerndoelen ontbraken waren er 
voor de inspectie geen duidelijke criteria waarop de scholen beoordeeld moesten wor-
den. Zij ging daarom op zoek naar eigen criteria en maatstaven. De bedoelingen achter 
de nieuwe beleidsregels voor de basisvorming en de tweede fase havo/vwo vormden 
daarbij een belangrijke richtsnoer. In het toezichtkader van de inspectie werden naast 
de wettelijke deugdelijkheidseisen ook kwaliteitskenmerken opgenomen die duidelijke 
gerelateerd waren aan het onderwijsproces (bijvoorbeeld didactische werkvormen als 
activerend leren).
Volgens de Onderwijsraad ging de inspectie daarmee buiten haar boekje. Haar nieuwe 
werkwijze (stimulerend toezicht) werd niettemin in 2002, tijdens het tweede paarse 
kabinet en het ministerschap van Loek Hermans (v v d), wettelijk vastgelegd, Wet op het 
onderwijstoezicht (wo t).
In de daarop volgende jaren ontstond in het onderwijsveld steeds meer verzet tegen de 
didactische vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. De parlementaire onderzoeks-
commissie die de vernieuwingen onderzocht concludeerde in 2008 dat de overheid zich 
niet alleen via exameneisen, maar ook via de band van de inspectie veel te veel was gaan 
bemoeien met de inrichting van het onderwijs (‘het hoe’). Het aantal procesgerichte 
kwaliteitskenmerken in het toezichtkader van de inspectie is inmiddels fors geredu-
ceerd. De inspectie beoordeelt scholen nu vooral op hun opbrengsten en op hun kwali-
teitsbeleid.

De inspectie richt zich vooral op (zeer) zwakke scholen
In het regeerakkoord van het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) werd een nieuwe 
wijze van toezicht voorgesteld: toezicht op basis van ‘verdiend vertrouwen’, later aan-
geduid als risicogericht toezicht. Daarbij richt de inspectie zich vooral op scholen waar 
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op basis van een risicoanalyse tekortkomingen in de kwaliteit worden geconstateerd. 
Zwakke of zeer zwakke scholen komen onder intensief toezicht te staan. Die focus op 
(zeer) zwakke scholen gaat echter ten koste van het inzicht in de kwaliteit van het onder-
wijs op stelselniveau.
Deze ontwikkeling roept de vraag op of de overheid (in casu de inspectie) nog wel kan 
voldoen aan de grondwettelijke opdracht jaarlijks een verslag uit te brengen over ‘de 
staat van het onderwijs’: een document waarin ontwikkelingen in de kwaliteit van het 
onderwijs in hun volle breedte (school- en sectoroverstijgend) aan de orde komen.

Veel beleidsdrukte over, maar geen aanpassingen van artikel 23
Dit hoofdstuk laat goed zien dat een plek op de politieke en beleidsagenda geenszins 
garandeert dat er vervolgens ook beleidsmaatregelen worden genomen. Ondanks alle 
beleidsnotities. adviezen en discussies over de vrijheid van richting en stichting is er in 
artikel 23 vrijwel niets12 veranderd of aangepast, laat staan dat het grondwetsartikel is 
afgeschaft. Voor dat laatste is de vrijheid van onderwijs, in de zin van vrijheid van al te 
veel overheidsbemoeienis met het onderwijs, voor een meerderheid in het parlement 
te belangrijk. In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid van het in oktober 2010 
aangetreden kabinet-Rutte (v v d/cda) is nog eens expliciet vastgelegd dat aan de vrijheid 
van onderwijs zoals gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet niet wordt getornd. Deze 
garantie is vermoedelijk als voorzorg bedoeld: de gedoogpartij (p v v) had namelijk in 
haar verkiezingsprogramma sluiting van alle islamitische scholen opgenomen.

7.6.2 Inhoud en resultaten van het beleid rond artikel 23

Een aantal van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen is nog steeds 
actueel. Bij de institutionele vraagstukken (vrijheid van stichting) hebben de beleids-
vormingsprocessen uiteindelijk geleid tot maatregelen om negatieve effecten van beleid 
tegen te gaan dan wel te voorkomen. Er kwamen instrumenten om in grijpen bij proble-
men met (islamitische) scholen. Op het punt van de inhoudelijke vraagstukken (vrijheid 
van inrichting) zijn de globale kerndoelen in het basisonderwijs uiteindelijk aangevuld 
met referentieniveaus en werd de aandacht voor de werkwijzen in het inspectietoezicht 
beperkt.

Nog steeds problemen met de huidige definitie van het begrip’richting’
De van oudsher gehanteerde definitie van het richtingbegrip roept echter nog steeds 
problemen op. De vrijheid van stichting staat onder druk. Het stichten van een nieuwe 
bekostigde school en zeker van een school die niet tot de ‘geijkte’ richtingen behoort, 
is door hoge stichtingsnormen nauwelijks mogelijk. Ook de regels voor particuliere, 
niet-bekostigde scholen zijn de afgelopen jaren via de Leerplichtwet flink aangescherpt. 
Aan deze scholen − in 2010 waren er 23 in het basisonderwijs en 15 in het voortgezet 
onderwijs − worden steeds meer eisen gesteld, inclusief toezicht van de inspectie. 
Recent gestarte particuliere scholen richten zich vaker op een intensieve begeleiding 
van leerlingen dan op een radicaal vernieuwend onderwijsconcept zoals dat bij de eerder 
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gestarte scholen (de Iederwijsscholen) het geval was (Inspectie van het Onderwijs 2010a: 
165-168).
Thuisonderwijs is niet wettelijk geregeld, en de inspectie houdt er geen toezicht op. 
Er kan pas sprake zijn van thuisonderwijs wanneer ouders zijn vrijgesteld van de leer-
plicht. Het sco -Kohnstamm Instituut deed in 2008 en 2010 onderzoek onder ouders van 
leerplichtige kinderen die, binnen redelijke afstand van de woonomgeving, geen school 
kunnen vinden die bij hun godsdienst of levensbeschouwing past. Indien dit zogeheten 
richtingbezwaar aan de gestelde eisen voldoet, zijn ouders vrijgesteld van de verplich-
ting hun kind naar school te laten gaan (op grond van artikel 5b van de Leerplichtwet). 
Om te voorkomen dat kinderen hiervan de dupe worden overwoog het ministerie enkele 
jaren geleden de inspectie ook toezicht te laten gaan houden op het thuisonderwijs, 
dat in het schooljaar 2006/2007 overigens maar 235 en in het schooljaar 2009/2010 
maar 328 leerlingen betrof (Blok en Karsten 2008). Naar aanleiding van het tweede 
onderzoek (Blok et al. 2010) meldde de minister in december 2010 nog dat ze afzag van 
het instellen van regels voor deze vorm van onderwijs, omdat dat niet noodzakelijk en 
 disproportioneel zou zijn en omdat het opnemen van thuisonderwijs in de wetgeving als 
ongewenst neveneffect zou kunnen hebben dat het als een volwaardig alternatief voor 
regulier onderwijs zou worden gezien.
Begin 2011 veranderde de situatie doordat ongeveer een kleine honderd islamitische 
ouders na de aangekondigde sluiting van de enige islamitische school voor voortgezet 
onderwijs in Amsterdam aangaven hun kinderen thuis les te willen geven. De minister 
acht dat onwenselijk en zal zich beraden of er toch nog regelgeving op dit vlak moet 
komen. Intussen heeft de wethouder van Onderwijs in Amsterdam de meeste ouders 
weten te overtuigen hun kind naar een andere school te laten gaan. Net als bij andere 
onderwerpen rond artikel 23 was het islamitisch onderwijs ook dit keer weer aanleiding 
tot nadere bezinning.

Naar een verbreding van het richtingbegrip?
Schoolbesturen vervullen een belangrijke functie binnen het onderwijsbestel. De afzon-
derlijke schoolbesturen zijn als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het onderwijs binnen hun scholen, en worden daar ook steeds meer op aangesproken. 
Hun invloed is als gevolg van de bestuurlijke schaalvergroting sterk toegenomen, wat in 
een aantal gemeenten heeft geleid tot een monopoliepositie met slechts één bestuur-
lijke aanbieder. In 2008 bracht de Onderwijsraad een advies uit waarin gepleit werd voor 
een fusietoets om te garanderen dat ouders de mogelijkheid houden om te kiezen tussen 
scholen van diverse levensbeschouwelijke richtingen of met verschillende pedagogisch-
didactische concepten. In een eerder advies had de raad al gepleit voor het faciliteren 
van initiatieven van ouders die willen komen tot een verzelfstandiging binnen of buiten 
het bestaande bestuurlijke verband. Deze gedachte werd in 2010 nader uitgewerkt. Daar-
bij maakt de raad een onderscheid tussen interne verzelfstandiging (door middel van 
profilering van individuele scholen, locaties of op leidingen), externe verzelfstandiging 
(door het verzelfstandigen van een bestaande of het stichten van een nieuwe school) 
en afsplitsing (door een bestuurlijke overdracht naar een ander bestuur of een nieuw 
bestuur dat wel bereid is om aan de wensen van ouders te voldoen). Het schoolbestuur 
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zou bij voorkeur moeten voorkomen dat dergelijke  ingrepen nodig zijn (Onderwijsraad 
2010a).
Ging het bij de beleidsontwikkeling rond het scholenaanbod tot dusver vooral om 
 religieuze pluriformiteit, de laatste tijd komt er langzaam maar zeker ook meer aandacht 
voor de noodzaak van voldoende variëteit in pedagogisch-didactisch opzicht, hetzij door 
het richtingbegrip te verbreden, hetzij door enigerlei vorm van verzelfstandiging van 
scholen of opleidingen binnen grote schoolbesturen te faciliteren.
Eerder in dit hoofdstuk is al gewezen op de trend onder grote schoolbesturen om zelf 
een nieuwe innovatieve school te stichten met een duidelijk ontwikkelings- en leer-
linggericht profiel. Het ligt echter in de rede dat bij een deel van de ouders de voorkeur 
eerder uitgaat naar scholen met wat meer gestructureerd, leerstofgericht en klassikaal 
onderwijs waar de docent een sturende rol vervult. Het particulier, niet van overheids-
wege bekostigd onderwijs speelt op die behoefte in, maar is voor de meeste ouders 
onbetaalbaar.
De stichting van de eerste islamitische scholen werd indertijd in belangrijke mate inge-
geven door de onvrede over de pedagogisch-didactische aanpak in het Nederlandse 
onderwijs. Veel leerlingen hebben meer rust, structuur en begeleiding nodig, Dat geldt 
ook voor leerlingen met adhd of een vorm van autisme. Ook het feit dat steeds meer 
leerlingen in het voortgezet onderwijs huiswerkcursussen volgen of uiteindelijk naar het 
particulier onderwijs overstappen duidt daarop (Sontag et al. 2009).
Door de huidige interpretatie van het richtingbegrip in termen van religie en levens-
beschouwing aan te vullen met of zelfs te vervangen door een beperkt aantal pedago-
gisch-didactische varianten zou het richtingbegrip niet alleen beter aansluiten bij de 
oorspronkelijke doelstelling van het grondwetsartikel, maar ook een groot aantal pro-
blemen wegnemen.

De onderwijsvrijheid is aan herziening toe
Er gaan – eind 2010 – steeds vaker geluiden op om het onderwijsstelsel en de verankering 
van de vrijheid van onderwijs zoals die in de Grondwet is neergelegd nog eens grondig 
tegen het licht te houden. Deze geluiden komen vanuit kringen van onderwijsjuristen, 
maar ook vanuit andere expertises. Zo constateert Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht 
aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Onderwijsraad, dat er over vele facetten 
van de onderwijsvrijheid geen maatschappelijke consensus meer bestaat: ‘het onder-
wijsstelsel kraakt in zijn uitgangspunten’ (Zoontjens 2010b). Van de Donk, hoogleraar 
maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, en tot 2010 voorzitter 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid, komt vanuit een meer bestuur-
lijke invalshoek tot de conclusie dat het onderwijsstelsel in de huidige constellatie niet 
meer voldoet en dat ‘het onderwijsstelsel eerder een stolsel is geworden dat innovatie en 
nieuwe toetreders tegenhoudt, en daarmee de verscheidenheid die wezenlijk is voor de 
veerkracht van de samenleving’ (Van de Donk, ontleend aan Dullemans 2010).
Volgens Zoontjens zou een nieuwe principiële visie op de vrijheid van onderwijs moe-
ten worden geformuleerd die zou moeten gaan ‘over de mate waarin men zich als 
individu kan verzekeren van onderwijs voor zijn kinderen dat aansluit bij zijn opvat-
tingen over vorming tot het goede leven. Die vrijheid heeft zowel betrekking op de 
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keuze uit bestaand aanbod als op de oprichting van nieuwe scholen. Bovendien hoeven 
de hier bedoelde opvattingen niet beperkt te blijven tot religie of levensbeschouwing. 
Zij om vatten in beginsel elke zienswijze omtrent relevant onderwijs, of die nu van 
in houdelijke of methodische (pedagogisch-didactische) aard is’. Deze visie heeft ten 
minste drie consequenties. In de eerste plaats zou bij de vormgeving van de vrijheid van 
onderwijs het perspectief van de vragers moeten domineren: besturen zijn er ten dienste 
van ouders en leerlingen. In de tweede plaats zou het richtingbegrip moeten worden 
verbreed en ook de pedagogisch-didactische signatuur moeten gaan omvatten. Het rich-
tingbegrip zou een ruimere betekenis moeten krijgen en, net als in het Belgisch recht, 
beter kunnen worden gestoeld op de vrijheid van meningsuiting dan op de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. In de derde plaats zou een sterkere nadruk moeten 
komen te liggen op de wijze waarop individuele ouders en leerlingen hun opvattingen 
en voorkeuren in het officiële bestel tot uiting kunnen brengen, bijvoorbeeld door parti-
culiere scholen gedeeltelijk van overheidswege te bekostigen. Daardoor wordt het stelsel 
meer opengesteld voor nieuwkomers. Het advies van de commissie Aanpassing scholen-
bestand (uit 1994) wordt hiermee weer heel actueel (Zoontjens 2010b).
Volgens Van de Donk, onder wiens leiding in 2006 de publicatie Geloven in het publieke 
domein. Verkenningen van een dubbele transformatie werd geproduceerd (Van de Donk et al. 
2006), moet de onderwijsvrijheid niet worden afgeschaft, maar juist worden door-
ontwikkeld. De aanbodvrijheid moet vooral door ouders worden uitgeoefend. School-
besturen zijn als gevolg van de bestuurlijke schaalvergroting veel te veel verzakelijkt, 
en vrijetijdsbestuurders zijn vervangen door professionals. Daarmee zijn veel sociaal 
kapitaal en maatschappelijke betrokkenheid verloren gegaan. Volgens Van de Donk is 
het cda te veel meegegaan met het neoliberale denken en heeft de partij te veel heil 
verwacht van management en markt, terwijl sociale betrokkenheid en gemeenschap-
vorming vragen om andere organisatieprincipes, die uitgaan van subsidiariteit. 
Als gevolg van het denken in termen van management en markt is bovendien de 
beroepseer van leraren aangetast en hun professionele ruimte beperkt. Van de Donk 
pleit voor een aanpak vanuit de inhoud. Met een stelseldiscussie ben je namelijk algauw 
een aantal jaren bezig (ontleend aan Dullemans 2010).

Een ander punt van heroverweging heeft betrekking op het duale karakter van het stel-
sel: openbaar onderwijs en daarnaast confessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. 
Veel openbare basisscholen zijn de afgelopen vijftien jaar op afstand van de gemeente 
komen te staan; in 2010 is ruim de helft van de besturen in het primair onderwijs een 
stichting en een vijfde een vereniging, de rest valt onder het openbaar bestuur. Nog maar 
10% van de besturen valt onder een integraal gemeentebestuur.13 Eerder in dit hoofdstuk 
werd al aangegeven dat de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs steeds 
meer vervagen. Veel bijzondere scholen met een confessionele grondslag kennen een 
algemeen toelatingsbeleid, waarbij leerlingen ongeacht hun religie worden toegelaten. 
Ook leraren behoren vaak niet meer tot de geloofsrichting die in de statuten van de 
school staat vermeld. Volgens Zoontjens is het denken in zuilen, zeker in het voort-
gezet onderwijs, steeds minder gebruikelijk, behalve als het om machtsposities gaat. 
Bestaande machtsstructuren blijven bestaan. De politiek biedt op dit punt echter geen 
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oplossing. Zij is positief over het duale bestel, omdat ouders hierin blijkbaar aan hun 
trekken komen − er zijn immers geen klachten. En voor een politicus functioneert iets 
goed zolang er geen klachten zijn (Zoontjens, ontleend aan Aarts 2009).
De belangrijkste kenmerken van artikel 23 en de daaraan gekoppelde vrijheid van rich-
ting en stichting, zoals het richtingbegrip, het schoolbestuur als drager van de vrijheid 
van onderwijs en het duale karakter van het bestel, staan eind 2010 kortom weer volop 
ter discussie. Een discussie die − en dat is opmerkelijk − met name vanuit wetenschappe-
lijke en confessionele (met name rooms-katholieke) kring wordt aangezwengeld.
De Onderwijsraad zal op verzoek van de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2011 
een advies over artikel 23 uitbrengen. Het is vervolgens aan de politiek om keuzes te 
maken.

Noten

1 Met dank aan Wim van Holsteyn (ministerie van oc w) voor zijn commentaar op het eerste concept 

van dit hoofdstuk. 

2 Het wetsvoorstel ligt op het moment dat dit hoofdstuk wordt geschreven (december 2010) nog bij de 

Eerste Kamer. 

3 Formeel bestaan die nog niet. Het zijn of openbare of bijzondere scholen waarin wordt samen-

gewerkt.

4 Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan Herweijer 2009.

5 Het duurde tot de jaren negentig voordat er islamitische en hindoeïstische scholen konden komen. 

Er zijn geen boeddhistische scholen en anders dan in de protestantse geloofsgemeenschap worden 

binnen het katholicisme, het joodse geloof en de islam geen zelfstandige subrichtingen geaccep-

teerd ( Zoontjens 2010). 

6 De tekst van deze paragraaf is gedeeltelijk ontleend aan Wikipedia: Islamitische onderwijs in Neder-

land.

7 De problematiek rond de islamitische scholen kwam in het advies van de Onderwijsraad niet aan de 

orde.

8 De tekst van deze paragraaf is grotendeels ontleend aan Bronneman-Helmers 2008.

9 Zie ook Bronneman-Helmers 2009.

10 Deze subparagraaf is grotendeels ontleend aan Bronneman-Helmers 2008.

11 Zie voor een uitgebreider overzicht van de kernindicatoren in het waarderingskader voor het voort-

gezet onderwijs 2006 van de Inspectie van het Onderwijs: Bronneman-Helmers 2008: 224.

12 Een uitzondering vormt de in artikel 23 geschapen ruimte om te komen tot een wettelijke regeling 

van de samenwerkingsschool. 

13 Ontleend aan Hofman et al. (2010).




