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1 Inleiding 

In 2019 is het Cornelius Haga Lyceum, een Islamitische middelbare school in Amsterdam, veelvuldig 

in het nieuws. De Inspectie van het onderwijs (hierna: inspectie) brengt in mei een rapport1 uit van 

een uitgebreid onderzoek dat zij op de school heeft uitgevoerd naar aanleiding van signalen van de 

AIVD en NCTV. De inspectie concludeert dat de school de financiën niet op orde heeft en dat de 

school in strijd handelt met de zogenoemde burgerschapsopdracht. De wijze waarop de school het 

burgerschapsonderwijs invult voldoet volgens de inspectie niet aan de wettelijke vereisten. 

Daarnaast zou de school contacten onderhouden met personen met discutabele opvattingen met 

betrekking tot de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De directeur-bestuurder weigert 

afstand te nemen van deze personen. 

Nog vóór de definitieve vaststelling van het inspectierapport staat toenmalig minister Slob voor 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media onder druk in de Tweede Kamer. Verschillende moties2 

worden ingediend verzoekende in te grijpen op het Cornelius Haga Lyceum. De minister wordt 

verzocht financiële sancties te treffen of de school te sluiten3, dan wel de regelgeving zodanig te 

wijzigen dat sluiting mogelijk wordt. Op 16 september geeft de minister een aanwijzing ertoe 

strekkende dat het hele bestuur moet worden vervangen en op 15 oktober volgt de aankondiging dat 

de gehele bekostiging zal worden ingehouden als er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing. 

Geen van deze maatregelen houden in de rechtszaal stand.4 Uiteindelijk komt de situatie rond het 

Haga Lyceum ‘vanzelf’ tot rust;5 het bestuur wordt alsnog vervangen als gevolg van interne 

onenigheid. De rechtszaken krijgen zo geen vervolg. 

De burgerschapsopdracht in het onderwijs is de verplichting voor scholen, opgenomen in 

sectorwetten zoals de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de Wet op het voortgezet onderwijs 

(Wvo), om binnen het onderwijs (en inmiddels ook daarbuiten) aandacht aan burgerschap te 

besteden. De burgerschapsopdracht is een deugdelijkheidseis in de zin van art. 23 lid 5 GW, ook wel 

een bekostigingsvoorwaarde genoemd.6 De niet-naleving van dergelijke deugdelijkheidseisen kan 

worden gesanctioneerd met bekostigingssancties. In 2006 werd de burgerschapsopdracht voor het 

eerst ingevoerd.  Het betrof een brede en vaag geformuleerde opdracht die, zo bleek uit een 

uitspraak7 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) in 2011, 

                                                             
1 Het rapport is te vinden op de website van de inspectie: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl.  
2 Kamerstukken II 2018/2019, 29614, nrs. 115, 119, 123, 125, 127, 128. 
3 Sluiting was en is op het moment van schrijven overigens niet mogelijk en het is, op de zaken vooruitlopend, 
maar de vraag of dat onder de voorgestelde nieuwe wetgeving wel mogelijk zou zijn geweest. 
4 Zie met betrekking tot de aanwijzing en de bekostigingssanctie respectievelijk Rb. Amsterdam 20 januari 
2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 en ABRvS 22 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3949. Deze zaken worden later 
in deze tekst behandeld. 
5 Overigens heeft de inspectie haar pijlen op het moment van schrijven weer gericht op het Cornelius Haga 
Lyceum, ook al heeft dat ditmaal niets met de burgerschapsopdracht te maken: https://nos.nl/artikel/2418833-
minister-wiersma-dreigt-haga-lyceum-met-maatregelen.  
6 Dergelijke deugdelijkheidseisen zijn ‘speciale deugdelijkheidseisen’, die zich onderscheiden van ‘algemene 
deugdelijkheidseisen’ in de zin van art. 23 lid 2 GW. De laatstgenoemden betreffen het toezicht en het 
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven en gelden ook voor niet-
bekostigde onderwijsinstellingen. Zie daarover De Boer 2021, p. 28-29. 
7 Het betreft de zaak As Siddieq, die later in deze tekst wordt besproken: ABRvS 30 maart 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BP9541. 

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/
https://nos.nl/artikel/2418833-minister-wiersma-dreigt-haga-lyceum-met-maatregelen
https://nos.nl/artikel/2418833-minister-wiersma-dreigt-haga-lyceum-met-maatregelen
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weinig beet had. Inmiddels is, op 1 juli 2021, de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht8 in 

werking getreden, die de burgerschapsopdracht moet aanscherpen of verduidelijken. Deze wet was 

al in de maak voordat de Haga-casus zich voordeed. In antwoord op een tweetal voorvallen, 

waaronder de casus Haga,9 is op 30 september 2021 een volgend wetsvoorstel, het voorstel voor de 

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs,10 ingediend. Ook dit voorstel betreft (ten 

dele) de burgerschapsopdracht, ditmaal de handhaving daarvan. Het voorstel beoogt het 

instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht uit te breiden. Het handelen in strijd 

met de burgerschapsopdracht wordt in de onderwijswetten toegevoegd aan de definitie van 

wanbeheer, waarmee dit een grond wordt voor het geven van een zogenoemde aanwijzing. 

Daarnaast omvat het voorstel de invoering van een spoedaanwijzing, die in dit onderzoek buiten 

beschouwing blijft.11 

De twee hierboven beschreven ontwikkelingen vormen de aanleiding van dit onderzoek en zullen in 

onderlinge samenhang worden besproken. Beoogd wordt de burgerschapsopdracht te analyseren 

vanuit het oogpunt van handhaving, van de handhaafbaarheid van de norm zelf tot het toezicht en 

de sanctionering. De strekking van de vernieuwde burgerschapsopdracht en het voorgestelde 

handhavingsinstrumentarium zullen worden geanalyseerd, om vervolgens de inrichting van het 

toezicht op de burgerschapsopdracht en de uitvoering daarvan te bespreken. Het is niet mijn 

bedoeling in te gaan op de verhouding tussen de burgerschapsopdracht en de vrijheid van onderwijs 

of normatieve uitspraken te doen over de wenselijkheid van verdere inperking van deze vrijheid, al 

zal de vrijheid van onderwijs onvermijdelijk ter sprake komen, met name bij de interpretatie van de 

inhoud van de vernieuwde opdracht.  

Ik beperk me bij het onderzoek tot de burgerschapsopdracht in het voortgezet onderwijs, zoals 

vervat in de Wvo, aangezien de Haga-casus een instelling voor voortgezet onderwijs betrof. Dat 

neemt niet weg dat kan worden aangenomen dat het in deze tekst besprokene voor een groot deel 

ook van toepassing is op het basisonderwijs, want de burgerschapsopdracht is in de Wpo identiek 

geformuleerd12 en ook de voorgestelde uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium is hetzelfde 

voor de Wpo. Dat geldt echter niet wanneer kerndoelen of examenprogramma’s worden behandeld. 

Examenprogramma’s gelden uiteraard slechts voor het voortgezet onderwijs, en kerndoelen worden 

voor het basis- en voortgezet onderwijs afzonderlijk en op basis van verschillende regelgeving 

vastgesteld. 

                                                             
8 Wet van 23 juni 2021, Stb. 2021, 320. In deze tekst wordt de wet omwille van de leesbaarheid aangehaald als 
‘Wet verduidelijking burgerschapsopdracht’. 
9 De andere casus betrof het VMBO Maastricht, waar problemen waren met de afname van schoolexamens 
waardoor de examens van honderden leerlingen ongeldig werden verklaard. 
10 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 2. 
11 Behalve de beperkte tijd die ik tot mijn beschikking heb, zijn er ook inhoudelijke redenen om de voorgestelde 
spoedaanwijzing buiten beschouwing te laten. De spoedaanwijzing beperkt zich niet tot de handhaving van de 
burgerschapsopdracht; ook het tekortschieten in de naleving van andere deugdelijkheidseisen kan aanleiding 
zijn voor de inzet van dit instrument. De invoering van een spoedaanwijzing moet mijns inziens onderdeel zijn 
van een bredere discussie over de wenselijkheid van dergelijke procedures voorzien van minder waarborgen, 
die de context van dit onderzoek te buiten gaat. Voorts heb ik sterk de indruk dat de spoedaanwijzing vooral 
een reactie is op de situatie die zich voordeed bij het VMBO Maastricht – die situatie was immers sterk 
tijdsgebonden wegens vaste examendata –, en dus niet, of in mindere mate, bedoeld als instrument ter 
handhaving van de burgerschapsopdracht (ook al maakt het voorstel dat wel mogelijk). 
12 De wetsgeschiedenis en jurisprudentie geven geen aanleiding om aan te nemen dat de 
burgerschapsopdracht voor het basisonderwijs anders moet worden geïnterpreteerd. 
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Zoals de situatie rond het Haga Lyceum in 2019 liet zien, leiden incidenten rond 

burgerschapsvorming op school al snel tot maatschappelijke onrust. Een recenter voorbeeld betreft 

de vermeende misstanden met betrekking tot de omgang met homoseksualiteit op de 

scholengemeenschap Gomarus in 2021. Ook een discussie over discriminatie op grond van 

homoseksualiteit raakt aan de burgerschapsopdracht, waar gelijkwaardigheid, diversiteit en 

solidariteit prominente onderdelen van zijn. Dit onderzoek betreft de reacties van de wetgever op 

dergelijke voorvallen. Het Tweede Kamerdebat over het voorstel voor de Wet uitbreiding bestuurlijk 

instrumentarium onderwijs moet op het moment van schrijven nog beginnen. Wanneer het zover is 

zouden de uitkomsten van dit onderzoek daarbij van waarde kunnen zijn. 

1.1 Onderzoeksvraag 

De Afdeling Advisering van de Raad van State adviseerde tégen de indiening van het voorstel voor de 

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.13 In haar advies werd het voorstel inhoudelijk 

slechts zeer summier besproken; het voornaamste kritiekpunt was dat de noodzakelijkheid en 

proportionaliteit van het voorstel niet zijn aangetoond.14 De Afdeling achtte het niet duidelijk 

waarom het bestaande instrumentarium ontoereikend zou zijn. Voorts constateerde zij dat er in het 

onderwijs naar aanleiding van incidenten steeds zwaardere handhavingsmiddelen worden 

geïntroduceerd, en stelde daarbij dat dit slechts gerechtvaardigd is wanneer de incidenten 

overduidelijk gebreken in het stelsel blootleggen, waar in dit geval geen sprake van is.15 De 

gepubliceerde bespreking van de wetsvoorstellen betreft veelal hun wenselijkheid en hun 

verhouding tot de vrijheid van onderwijs.16 Bij dit onderzoek richt ik me niet op vragen omtrent de 

wenselijkheid of noodzakelijkheid van de nieuwe en voorgestelde wetgeving, maar op de vraag of 

verwacht kan worden dat deze het beoogde effect zal hebben, namelijk dat er effectiever kan 

worden ingegrepen wanneer de inspectie misstanden constateert. Zo kom ik tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

In hoeverre bieden de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht en het wetsvoorstel Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs een versterkte grondslag voor het nemen 

van  handhavingsbesluiten wegens strijd met de burgerschapsopdracht in het onderwijs? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van drie deelvragen, die hieronder worden toegelicht 

(de deelvragen zijn cursief weergegeven). Aan elk van deze vragen wordt een hoofdstuk gewijd. 

De eerste deelvraag betreft de strekking van de nieuwe burgerschapsopdracht. De Wet 

verduidelijking burgerschapsopdracht is in essentie een antwoord op de uitspraak van de ABRvS in de 

zaak As Siddieq (een bespreking van deze zaak volgt in hoofdstuk 2). De Afdeling concludeerde dat 

scholen slechts in strijd handelen met de burgerschapsopdracht wanneer zij daar op geen enkele 

wijze gestalte aan geven, aangezien de wet niet voorschrijft hoe, maar alleen dat er aan de 

burgerschapsopdracht gestalte moet worden gegeven. Mijns inziens volgt hieruit dat deze norm, de 

                                                             
13 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 17. 
14 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 3. 
15 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 4. 
16 Zie Berendsen & Van Roekel, School en Wet 2020, p. 12-16 en Prins, TvCR 2021, p. 189-207. 
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oude17 burgerschapsopdracht, inherent gebrekkig handhaafbaar of niet handhaafbaar was. Dit 

bedoel ik niet in de zin dat er iets onmogelijks van de normadressaten (de scholen, of liever 

schoolbesturen) of toezichthouder (de inspectie) wordt gevraagd, maar in die zin dat het nagenoeg 

onmogelijk is om de norm te overtreden; elke invulling die een school aan de burgerschapsopdracht 

geeft voldeed aan de wet. De norm is simpelweg niet concreet genoeg om te kunnen handhaven. 

Aangezien een discussie over de handhaving van een norm onmogelijk is als de strekking van die 

norm niet duidelijk is, en mede gelet op het geschetste gebrek van de oude burgerschapsopdracht, 

wordt de strekking van de nieuwe opdracht onder de loep genomen. De eerste deelvraag, die in 

hoofdstuk 2 wordt behandeld, luidt als volgt: waar verplicht de vernieuwde burgerschapsopdracht 

scholen toe, en in hoeverre verschilt deze van de oude? 

Zoals hierboven vermeld, maakt het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 

onderwijs het voor de minister mogelijk om scholen een aanwijzing te geven wanneer de 

burgerschapsopdracht niet wordt nageleefd.18 Daaraan verbindt het voorstel wel strenge 

voorwaarden. Naast de aanwijzing blijft ook het reeds bestaande instrumentarium, de 

bekostigingssancties, behouden. Om uitspraken te kunnen doen over de toekomstige effectiviteit van 

de handhaving van de burgerschapsopdracht is het zaak een totaalbeeld te krijgen van het 

voorgestelde handhavingsinstrumentarium. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 3, waarin de tweede 

deelvraag centraal staat: hoe ziet het instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht 

eruit als de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs wordt aangenomen, en hoe 

moeten de voorwaarden die aan de inzet van de nieuwe instrumenten zijn verbonden worden geduid? 

Handhaving bestaat uiteraard niet alleen uit sanctionering, maar ook uit het toezicht. Terwijl de 

bevoegdheden tot sanctionering van het handelen in strijd met bepalingen uit de onderwijswetten 

toekomen aan de minister, is het de onderwijsinspectie die belast is met het toezicht op de 

naleving.19 De, inmiddels deels voltrokken, ontwikkelingen in wetgeving betreffende de 

burgerschapsopdracht richt(t)en zich op de strekking van de opdracht zelf en de sanctionering van 

gebrekkige naleving daarvan. Het wettelijk kader met betrekking tot de inrichting van het toezicht op 

de burgerschapsopdracht blijft ongewijzigd. Toch behoeven de inrichting van het toezicht en de rol 

van de inspectie bespreking.20 Het is immers aan de inspectie om overtredingen met betrekking tot 

burgerschap te constateren, waarbij het ook in de eerste plaats aan haar is de nieuwe wetgeving te 

interpreteren. Zo kom ik tot de derde deelvraag: hoe is het toezicht op de naleving van de 

burgerschapsopdracht ingericht en hoe vult de onderwijsinspectie haar toezichthoudende taak in? 

Hoofdstuk 4 wordt aan deze vraag gewijd. Daarbij pretendeer ik geen totaalbeeld te geven van de 

                                                             
17 Wanneer in deze tekst de terminologie oude en nieuwe burgerschapsopdracht wordt gebruikt geeft dit het 
onderscheid aan tussen de situaties van voor en na de invoering van de Wet verduidelijking 
burgerschapsopdracht. 
18 In het verlengde daarvan wordt het mogelijk de bekostiging te beëindigen wanneer de aanwijzing niet wordt 
nageleefd. Daarover meer in hoofdstuk 3. 
19 Overigens zijn de bevoegdheden tot sanctionering wel in beperkte mate aan de inspectie gemandateerd. Het 
gaat dan om de lichtere sancties. Daarover meer in hoofdstuk 4. 
20 In chronologisch opzicht is het misschien merkwaardig om het toezicht ná de sanctionering te bespreken. 
Toch heb ik ervoor gekozen om de eerdere hoofdstukken te wijden aan de Wet verduidelijking 
burgerschapsopdracht en het wetsvoorstel Wet uitbreiding instrumentarium onderwijs, aangezien dat nu juist 
de aanleidingen van dit onderzoek zijn. Ook thematisch is deze volgorde mijns inziens te verdedigen; de eerste 
twee hoofdstukken zijn volledig gewijd aan wetsinterpretatie terwijl het derde hoofdstuk daarnaast ingaat op 
de uitvoeringspraktijk. 
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taken van de inspectie; het hoofdstuk beperkt zich strikt tot het toezicht op de 

burgerschapsopdracht. 

De overkoepelende onderzoeksvraag wordt beantwoord in het concluderende hoofdstuk 5. 

1.2 Onderzoeksmethode 

De onderzoeksmethode waarvan in dit onderzoek overwegend gebruik wordt gemaakt is de 

juridisch-dogmatische: de deelvragen worden onderzocht aan de hand van de bestudering van 

regelgeving, parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie. Dit geldt met name voor de eerste 

twee deelvragen, die naar hun aard de interpretatie van nieuwe en voorgestelde regelgeving 

betreffen. In hoofdstuk 2 wordt geprobeerd de strekking van de vernieuwde burgerschapsopdracht 

zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven aan de hand van met name de wetsgeschiedenis. Datzelfde 

geldt voor de duiding van de voorwaarden voor de inzet van het voorgestelde nieuwe 

handhavingsinstrumentarium in hoofdstuk 3. De behandeling van de derde deelvraag, in hoofdstuk 

4, begint met een uiteenzetting van relevante regelgeving. Voorts wordt met betrekking tot de 

werkwijze van de inspectie bij het houden van toezicht op de burgerschapsopdracht het 

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs (hierna: onderzoekskader),21 

een beleidsregel betreffende de werkwijze van de inspectie, als uitgangpunt genomen. 

Vervolgens wordt bij het onderzoek naar de derde deelvraag een minder conventionele weg gevolgd. 

Naast de papieren werkelijkheid van het onderzoekskader was ik geïnteresseerd in de daadwerkelijke 

uitvoeringspraktijk. Om daarvan een beeld te krijgen heb ik een selectie22 van 20 schoolplannen23 en 

50 inspectierapporten bestudeerd, die, meen ik, representatief is voor het Nederlandse stelsel van 

voortgezet onderwijs. Gelet op de uitwerking van de burgerschapsopdracht in schoolplannen en de 

onderzoeksmethodologie in de rapporten hoopte ik een duidelijk beeld te kunnen vormen van de 

kans dat eventuele handelingen in strijd met de burgerschapsopdracht daadwerkelijk worden 

geconstateerd. Voorts vroeg ik me af wat de inspectie zoal aantreft, en hoe een en ander zich laat 

vertalen naar de wettelijke vereisten omtrent burgerschap. Op de zaken vooruitlopend: de resultaten 

van deze steekproefsgewijze bestudering van schoolplannen en inspectierapporten zijn, tegen de 

achtergrond van de vragen die ik daarmee hoopte te beantwoorden, onbevredigend, ook al is het 

niet een geheel zinloze exercitie gebleken. 

  

                                                             
21 Bijlage II bij Stcrt. 2021, 34766. 
22 De precieze wijze van selectie wordt beschreven in de paragrafen die aan de steekproeven zijn gewijd: 4.3.1 
en 4.3.2, voor respectievelijk de schoolplannen en de inspectierapporten. 
23 In het schoolplan dienen scholen hun visie op, en uitwerking van, de burgerschapsopdracht op te nemen. 
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2 De burgerschapsopdracht 

De burgerschapsopdracht voor het voortgezet onderwijs werd voor het eerst wettelijk vastgelegd in 

2005,24 en trad in 2006 in werking. De bepaling (art. 17 Wvo) luidde als volgt: 

Het onderwijs: 

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 

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 Wet verduidelijking burgerschapsopdracht trad in werking op 1 juli 2021. Het huidige artikel 17 

Wvo luidt: 

1. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, 

waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: 

a. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals 

verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en 

het handelen naar deze basiswaarden op school; 

b. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te 

maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en 

c. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen 

gelijk behandeld worden. 

2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel a, creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen 

met de omgang met en het handelen naar deze waarden en draagt voorts zorg voor een omgeving waarin 

leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht de in het eerste lid, onder c, genoemde 

verschillen. 

De nieuwe burgerschapsopdracht is een stuk gedetailleerder. Dat neemt niet weg dat ook de nieuwe 

bepaling op het eerste gezicht vol staat met open normen. In dit hoofdstuk staat de volgende vraag 

centraal: 

Waar verplicht de vernieuwde burgerschapsopdracht scholen toe, en in hoeverre verschilt 

deze van de oude? 

Eerst wordt in paragraaf 2.1 ingegaan op de onderlinge relatie tussen de burgerschapsopdracht, het 

burgerschapsonderwijs en de kerndoelen, aangezien de wetgever deze begrippen aan elkaar koppelt 

met betrekking tot de verplichting voor scholen. In paragraaf 2.2 wordt een tweetal rechtszaken 

besproken waarin de naleving van de burgerschapsopdracht ter discussie stond. Dit schetst een 

beeld van de situatie zoals die was vóór de invoering van de vernieuwde opdracht, en kan zo dienen 

als vergelijkingskader. In paragraaf 2.3 wordt de strekking van het nieuwe artikel 17 Wvo 

geanalyseerd en wordt voor zover mogelijk bezien hoe de verschillende daarin vervatte begrippen 

moeten worden ingevuld, waarbij ook terugkoppelingen worden gemaakt naar de situatie onder het 

oude artikel 17 Wvo. 

 

                                                             
24 Wet van 9 december 2005, Stb. 2005, 678. 
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2.1 De burgerschapsopdracht, het burgerschapsonderwijs en de kerndoelen 

De begrippen ‘burgerschapsopdracht’ en ‘burgerschapsonderwijs’ zijn noodzakelijkerwijs nauw met 

elkaar verbonden. Scholen zijn onderwijsinstellingen en de burgerschapsopdracht zal dan ook voor 

een groot deel gestalte moeten krijgen in het onderwijs. Dit gegeven is ook terug te vinden in de 

formulering van art. 17 Wvo: “[…] waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op […]”. 

In de memorie van toelichting van de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht komt dit ook naar 

voren: “Scholen houden […] op grond van deze algemene, overkoepelende begrippen – actief 

burgerschap en sociale cohesie – veel ruimte om zelf inhoud en vorm te geven aan 

burgerschapsonderwijs” (curs. JK).25 Gelet op het systeem van de Wvo moeten deze begrippen toch 

van elkaar onderscheiden worden. De wetgever benadrukt dat deze wet slechts de algemene 

burgerschapsopdracht (art. 8 lid 3 Wpo) aan scholen betreft, terwijl de inhoud van het onderwijs 

wordt geregeld in art. 9 Wpo (het equivalent in de Wvo is art. 11b) en de daarop gebaseerde 

kerndoelen.26 

Op basis van de Wvo worden bij amvb kerndoelen vastgesteld voor verschillende kennisgebieden: de 

na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee 

leerjaren (Art. 11b jo. art. 1 Wvo).27 De kerndoelen zijn te vinden in de bijlage bij artikel 1 van het 

Besluit kerndoelen onderbouw VO. In de bijlage is, per leergebied, in detail uitgewerkt wat leerlingen 

geacht worden te leren tijdens hun eerste twee jaren voortgezet onderwijs. Zo stelt het eerste 

kerndoel bij het onderdeel Nederlands, bijvoorbeeld, dat ‘de leerling leert zich mondeling en 

schriftelijk begrijpelijk uit te drukken’. Ook voor de latere leerjaren – vanaf het derde jaar voor het 

mavo (art. 10 Wvo) en het vbo (art. 10 b Wvo), en vanaf het vierde jaar voor het vwo en het havo 

(art. 12 Wvo) – voorziet de Wvo in delegatie met betrekking tot de inhoud van het onderwijs (art. 29 

lid 4 Wvo). De vakken die moeten worden aangeboden zijn wettelijk vastgelegd. Op ieder niveau van 

voortgezet onderwijs worden een aantal profielen verzorgd, die allen bestaan uit een 

gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.28 De inhoud van de vakken is voor elk 

niveau, onder de noemers ‘examenprogramma’ en ‘examenstof’, uitvoerig vastgesteld in de bijlagen 

bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.29 Dergelijke gedetailleerde regelingen 

bieden houvast voor zowel scholen als de inspectie. Scholen kunnen hun curriculum afstemmen op 

de kerndoelen en examenprogramma’s. Daarnaast zijn dit voor de inspectie maatstaven bij de 

beoordeling of een school de wettelijke voorschriften naleeft30. Wanneer er in het schoolplan geen 

aandacht wordt besteed aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, of de resultaten 

bij proefwerken Nederlands stelselmatig laag zijn, dan zal dat voor de inspectie betrekkelijk 

eenvoudig te constateren zijn. 

Een vergelijkbare delegatiebepaling ontbreekt in art. 17 Wvo. De burgerschapsopdracht kan niet 

verder worden uitgewerkt in lagere regelgeving. Krachtens art. 11g Wvo worden kerndoelen 

                                                             
25 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 9 (MvT). 
26 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 3 (MvT). De wetgever neemt de Wpo als uitgangspunt, maar de 
Wvo heeft in het kader van de burgerschapsopdracht en de inhoud van het onderwijs een vergelijkbare 
systematiek. 
27 Voor het havo en het vwo gelden de kerndoelen voor de eerste drie leerjaren (art. 11f Wvo). 
28 Zie bijvoorbeeld art. 10 lid 3-7 Wvo voor het mavo. 
29 Deze ministeriële regeling berust op art. 7 van het Examenbesluit VO, dat weer berust op (onder andere) art. 
29 lid 4 Wvo. 
30 Art. 3 lid 1 onder a Wot. 
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vastgesteld met betrekking tot geschiedenis en staatsinrichting (onderdeel c) en biologie (onderdeel 

h). Deze thema’s vertonen overlap met onderdelen van de burgerschapsopdracht: geschiedenis en 

staatsinrichting met onderdeel a, en biologie deels met onderdeel c. Ook in de latere leerjaren komt 

iedere leerling op basis van de examenprogramma’s in aanraking met aspecten van burgerschap. Zo 

is het vak maatschappijleer verplicht voor alle profielen op ieder niveau van voortgezet onderwijs.31 

Geschiedenis is geen verplicht vak voor iedere leerling, maar behelst op ieder niveau geschiedenis 

van de staatsinrichting.32 Dit alles neemt niet weg dat de kerndoelen en examenprogramma’s slechts 

eisen kunnen stellen aan de inhoud van het onderwijs, en niet aan de invulling van de 

burgerschapsopdracht. Naar mijn lezing lijken de wetgever en de regering dit wat betreft de 

kerndoelen enigszins te miskennen. Zo wordt in de MvT bijvoorbeeld gesteld dat bij de invulling van 

onderdeel a van de burgerschapsopdracht aansluiting moet worden gezocht bij de daarmee 

samenhangende kerndoelen.33 

In de uitspraak in de zaak As Siddieq van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

kwam deze problematiek aan de orde.34 De zaak betrof het besluit van de staatssecretaris van OCW 

de bekostiging van de basisschool As Siddieq gedeeltelijk op te schorten wegens strijd met de 

burgerschapsopdracht, waartegen de school bezwaar maakte. Ter motivering van het besluit op 

bezwaar voerde de minister aan dat de school niet voldeed aan verschillende kerndoelen die 

invulling zouden geven aan de burgerschapsopdracht.35 De kerndoelen konden echter niet worden 

aangemerkt als nadere invulling van de burgerschapsopdracht aangezien artikel 8 Wpo niet de 

bevoegdheid verleent kerndoelen vast te stellen.36 De wetgever lijkt hieraan voorbij te gaan, nu ook 

de vernieuwde burgerschapsopdracht deze bevoegdheid niet verleent. 

Voorts bevat de bijlage bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO de volgende passage: 

“verschillende kerndoelen concretiseren de opdracht aan elke school om aandacht te besteden aan 

burgerschap”. Het moet dan gaan om de kerndoelen 43 en 44, maar ‘te denken valt’ ook aan 6, 35, 

36 en 56. Wellicht is deze passage terug te voeren op art. 11b Wvo (de grondslag voor de 

kerndoelen), en slechts ongelukkig geformuleerd. Als de passage echter zó gelezen moet worden dat 

de genoemde kerndoelen de burgerschapsopdracht uit art. 17 Wvo concretiseren, en daar heeft het 

alle schijn van, dan berust deze niet op een wettelijke grondslag. Artikel 17 voorziet immers niet in de 

mogelijkheid tot delegatie (en wordt ook niet genoemd in de aanhef van het besluit). Dit deel van het 

besluit is daarmee de facto een zelfstandige AMvB. Krachtens art. 23 lid 5 GW kunnen 

deugdelijkheidseisen – en dat zijn de kerndoelen – slechts bij de wet worden geregeld. Artikel 23 

verzet zich er in beginsel niet tegen dat dit in lagere regelgeving gebeurt,37 maar dan moet daarvoor 

wel een wettelijke grondslag zijn. Ook kan worden gewezen op aanwijzing 2.22 van de Aanwijzingen 

voor de regelgeving (Ar 2.22). Ar 2.22 bepaalt dat zelfstandige AMvB’s niet gebruikt worden voor het 

vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, behoudens in uitzonderlijke situaties bij wijze 

                                                             
31 Zie art. 10 lid 5 Wvo voor het mavo, art. 10b lid 5 Wvo voor het vbo, art. 13 lid 1-2 Wvo voor het vwo en art. 
14 lid 1 Wvo voor het havo. 
32 Zie bijvoorbeeld domein D van het examenprogramma geschiedenis vwo in bijlage 1 bij de Regeling 
examenprogramma’s voortgezet onderwijs, of onderdeel 2.18 van bijlage 2 voor het vmbo. 
33 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 13 (MvT). 
34 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541. In de volgende paragraaf wordt in een andere context 
uitgebreider ingegaan op deze uitspraak. 
35 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541, r.o. 2.3. 
36 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541, r.o. 2.9.2. 
37 Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2020, p. 7. 
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van tijdelijke voorziening. De kerndoelen zijn algemeen verbindende voorschriften, nu ze 

verplichtend zijn voor alle scholen, op straffe van sanctionering (zoals het inhouden van bekostiging). 

De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn niet bindend, maar dienen zo mogelijk door de regering in 

acht te worden gehouden (zie AR 1.1 en 1.2). Bovendien is Ar 2.22 een uitwerking van het 

legaliteitsvereiste. 

Concluderend: er kunnen kerndoelen en examenprogramma’s worden vastgesteld met betrekking 

tot het (burgerschaps)onderwijs, maar ze mogen niet worden gebruikt ter invulling van de algemene 

burgerschapsopdracht. Zoals de zaak As Siddieq laat zien is dit is een belangrijk onderscheid, dat 

terugkomt in hoofdstuk 3 in het kader van handhaving. Zo zullen zowel scholen als de inspectie – en 

eventueel de rechter – het moeten doen met de wettekst. 

2.2 De zaken As Siddieq en Cornelius Haga 

Jurisprudentie met betrekking tot het niet naleven van de oude burgerschapsopdracht is schaars, en 

waar het gaat om de vernieuwde opdracht nog niet voorhanden. Hier wordt ingegaan op de in dit 

kader relevante aspecten van twee rechtszaken waar sanctionering wegens vermeende strijd met de 

burgerschapsopdracht aan de orde was: As Siddieq38 en Cornelius Haga39. Dit biedt een kader voor 

vergelijking met de huidige situatie: in hoeverre zouden deze, of vergelijkbare zaken, tot andere 

uitkomsten kunnen leiden onder de nieuwe wetgeving? In hoofdstuk 3 wordt hierbij ook de 

voorgestelde wetgeving betrokken. In de zaken As Siddieq en Cornelius Haga ging het om 

respectievelijk een beroep tegen een besluit tot gedeeltelijke inhouding van de bekostiging ex art. 

164 Wpo en een beroep tegen een aanwijzing ex art. 103g Wvo. 

As Siddieq 

As Siddieq is een Islamitische basisschool in Amsterdam,40 waarvan de Stichting Islamitische Scholen 

Amsterdam (hierna: stichting) het bevoegd gezag is. De zaak As Siddieq betrof een beroep tegen de 

ongegrondverklaring van het bezwaar van de stichting tegen een besluit van de staatssecretaris van 

OCW, ertoe strekkende de bekostiging van de school gedeeltelijk op te schorten ex art. 164 Wpo. Eén 

van de door de staatssecretaris aangevoerde gronden was dat de school in strijd handelde met de 

(toenmalige) burgerschapsopdracht (art. 8 lid 3 Wpo).41 De Afdeling overwoog, onder verwijzing naar 

de wetsgeschiedenis, het volgende:  

“dat artikel 8, derde lid, aanhef en onder b, aan scholen een grote vrijheid laat bij het vormgeven 

aan de doelstellingen van burgerschapsvorming en integratie, en het bevoegd gezag daarmee 

alleen in strijd handelt indien het op geen enkele wijze gestalte heeft gegeven aan onderwijs dat 

mede is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie”.42 

Op alle vestigingen van As Siddieq was – voordat het bestreden besluit werd genomen – begonnen 

met de implementatie van het programma ‘De Vreedzame School’, waarin invulling werd gegeven 

                                                             
38 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541. 
39 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226. 
40 Inmiddels is de school van naam veranderd. 
41 Zowel de tekst van de oude als die van de huidige burgerschapsopdracht is (en was) in de Wpo identiek aan 
die in de Wvo. 
42 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541, r.o. 2.9.4. 



13 
 

aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.43 Het was dus niet zo dat de school 

op geen enkele wijze gestalte had gegeven aan de burgerschapsopdracht. De Afdeling verklaarde het 

beroep gegrond. 

Zo toetst de Afdeling de naleving van de burgerschapsopdracht – gebruikmakend van de 

wetshistorische interpretatie – zeer terughoudend. De voorgaande overweging letterlijk nemende 

kan men zich afvragen of de toenmalige burgerschapsopdracht wellicht een ‘dode letter’ in de wet 

was. Ik wil daarbij een kleine kanttekening maken. Om tot het oordeel te komen dat “niet staande 

kan worden gehouden dat de stichting op geen enkele wijze gestalte heeft gegeven”44 aan de 

burgerschapsopdracht verwijst de Afdeling naar de conclusie van de Inspectie, “dat op alle 

vestigingen van As-Siddieq […] een door de schoolleiding aangestuurd structureel en planmatig 

onderwijsaanbod is geïmplementeerd dat invulling geeft aan onderwijs ter bevordering van actief 

burgerschap en sociale integratie”.45 Misschien kan hieruit worden afgeleid dat het bevorderen van 

actief burgerschap en sociale integratie toch in ieder geval op een structurele en planmatige wijze, of 

middels een structureel en planmatig onderwijsaanbod moet geschieden. 

Cornelius Haga 

Het Cornelius Haga Lyceum is een Islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 

basis van analyses van de NCTV zouden verschillende op de school werkzame personen 

antidemocratisch gedachtengoed hebben uitgedragen. De minister voor BVO gaf het bevoegd gezag 

van de school – de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland (SIO) – in 2019 een aanwijzing ex art. 

103g Wvo, inhoudende dat het gehele schoolbestuur vervangen moest worden. Tegen het 

aanwijzingsbesluit stelde SIO beroep in bij de rechtbank Amsterdam. Eén van de ‘pijlers’ waarop het 

aanwijzingsbesluit berust was dat er sprake zou zijn van wanbeheer in de zin van art. 103g lid 2 onder 

b Wvo, en één van de redenen daarvoor was dat er niet voldaan zou worden aan de 

burgerschapsopdracht.46 Mijns inziens is dit op zich al opmerkelijk. Het artikel luidt – voor zover 

relevant – als volgt: 

“Onder wanbeheer wordt uitsluitend verstaan: […] ernstige nalatigheid om […] maatregelen te 

treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het 

onderwijs aan de school […]”. 

De Rechtbank overweegt het volgende met betrekking tot de argumentatie van de minister: 

“De minister vindt dat SIO in strijd met de burgerschapsopdracht heeft gehandeld en daarmee 

onvoldoende zorg heeft gedragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Daardoor is SIO ernstig 

nalatig om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de goede 

kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs aan de school en is sprake van wanbeheer.”47 

Zoals ik het lees stelt de minister niets anders dan: strijd met de burgerschapsopdracht betekent 

zonder meer wanbeheer in de zin van art. 103g lid 2 onder b. Deze redenering kan ik niet volgen, of 

lijkt me in ieder geval vergezocht. Ter vergelijking, in de zaak As Siddieq ging het om het handelen in 

                                                             
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 10. 
47 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 27. 
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strijd met het bepaalde bij of krachtens deze wet in de zin van art. 164 Wpo, ofwel, met de 

burgerschapsopdracht. Art. 103g Wvo heeft echter het karakter van een limitatieve opsomming, 

waar burgerschap geen onderdeel van is. Als de wetgever dit zo heeft bedoeld is het niet nodig het 

niet naleven van de burgerschapsopdracht aan het artikel toe te voegen met het wetsvoorstel Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (daarover meer in hoofdstuk 3). Hoe dan ook, de 

rechter gaat daar verder niet op in. 

De Rechtbank volgt de lijn van de Afdeling.48 De wet schrijft niet voor hoe er gestalte moet worden 

gegeven aan de burgerschapsopdracht, maar alleen dat er gestalte aan moet worden gegeven. Een 

school handelt slechts in strijd met de opdracht wanneer er op geen enkele wijze gestalte aan de 

opdracht wordt gegeven, en op het Haga Lyceum wordt deze concreet ingevuld binnen de reguliere 

schoolvakken. Zo wordt het beroep gegrond verklaard. 

2.3 De vernieuwde burgerschapsopdracht 

Een belangrijke aanleiding voor de vernieuwde burgerschapsopdracht is dat scholen onvoldoende 

houvast hadden bij de invulling van de opdracht.49 De opdracht was te algemeen geformuleerd. De 

wetgever spreekt van een gebrek aan richting.50 Dit had ook tot gevolg dat de Inspectie onvoldoende 

houvast heeft bij de handhaving van de opdracht, en leidde, in het verlengde daarvan, tot de 

uitspraak in de zaak As Siddieq. Om te bezien in hoeverre de wetswijziging meer richting biedt, wordt 

de vernieuwde opdracht eerst op enkele hoofdlijnen besproken, om vervolgens in meer detail in te 

gaan op de begrippen in de wettekst.51 

2.3.1 De hoofdlijnen 

Vrijheid van onderwijs blijft het uitgangspunt 

In de MvT wordt meerdere malen herhaald dat de vrijheid van onderwijs het uitgangspunt blijft voor 

de vernieuwde burgerschapsopdracht.52 De wetgever benadrukt echter dat de vernieuwde opdracht 

ten opzichte van de oude een beperking van de vrijheid van onderwijs oplevert,53 en dat de 

rechtvaardiging daarvoor is gelegen in art. 23 lid 1 GW.54 De oude ‘algemene opdracht’ is 

geconcretiseerd in een ‘gemeenschappelijke kern’.55 Net als de algemene opdracht gaat deze kern uit 

van de begrippen ‘actief burgerschap’ en ‘sociale integratie’, behalve dat het tweede begrip is 

vervangen door het begrip ‘sociale cohesie’.56 De gemeenschappelijke kern is nader uitgewerkt in de 

onderdelen a en b van art. 17 lid 1 Wvo,57 en is voor alle scholen verplicht,58 maar scholen houden 

                                                             
48 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 30-32. 
49 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 7 (MvT). 
50 Idem. 
51 Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd door R.O. Prins met betrekking tot de verhouding van de vernieuwde 
burgerschapsopdracht tot de vrijheid van onderwijs. Zie daarvoor Prins, TvCR 2021, p. 189-207, 
p. 192-195. 
52 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 21 (MvT). 
53 Dat een wet die ertoe strekt (en beoogt) de vrijheid van onderwijs in te perken datzelfde grondrecht als 
uitgangspunt heeft is wat mij betreft een wat merkwaardige stelling. 
54 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 5, 21 (MvT). 
55 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 2, 7 (MvT). 
56 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 9-10 (MvT). 
57 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 12-15 (MvT). 
58 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p.10 (MvT). 
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veel ruimte om zelf vorm te geven aan hun burgerschapsonderwijs;59 het primaat voor de 

vormgeving ligt bij de scholen.60 

Het systeem is dus onveranderd. Binnen de wettelijke kaders zijn scholen vrij om de 

burgerschapsopdracht in te vullen, zij het dat die kaders zijn ingeperkt. Op het eerste gezicht is dit 

een indicatie dat ‘de problematiek’ – om het zo maar even te noemen – uit de zaak As Siddieq zich 

onder de vernieuwde burgerschapsopdracht nog steeds kan voordoen. Het volgende gaat nog steeds 

op: de wet schrijft niet voor ‘hoe’ er invulling moet worden gegeven aan de burgerschapsopdracht, 

maar alleen ‘dat’ er invulling aan moet worden gegeven. 

Verplichtend karakter 

In de MvT wordt meerdere malen ingegaan op het te weinig verplichtende karakter van de oude 

burgerschapsopdracht.61 De terminologie ‘het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van’ is 

vervangen door ‘het onderwijs bevordert’ actief burgerschap en sociale integratie (nu: cohesie), om 

de opdracht verplichtender te maken.62 

Het komt misschien over als haarkloverij, maar mijns inziens leest zowel de oude als de nieuwe tekst 

als een positieve verplichting. In de in paragraaf 2.1 besproken rechtszaken gingen noch de Afdeling, 

noch de Rechtbank Amsterdam (de Afdeling volgende) met de burgerschapsopdracht om als iets 

vrijblijvends. In de MvT wordt uit de uitspraak van de Afdeling afgeleid dat de burgerschapsopdracht 

een te weinig verplichtend karakter had.63 De Afdeling erkende echter wel degelijk dat de scholen 

aan de opdracht moesten voldoen. De reden voor de terughoudende toetsing was niet gelegen in het 

verplichtend karakter van de opdracht, maar in de vrijheid van onderwijs, en daarmee de vrijheid 

gestalte te geven aan de opdracht.64 Wel is het natuurlijk zo dat de vrijheid om aan de 

burgerschapsopdracht gestalte te geven verder wordt ingeperkt naarmate de wettelijke bepaling 

gedetailleerder wordt. 

Hoe dan ook, de passages in de MvT die ingaan op de zaak As Siddieq zijn wel degelijk van belang, en 

laten zien dat de gewijzigde opdracht deels een antwoord is op het standpunt van de Afdeling. Het is 

niet meer de bedoeling tot de conclusie te komen dat het bevoegd gezag alleen in strijd handelt met 

de burgerschapsopdracht als het daar op geen enkele wijze gestalte aan geeft.65 Hoe de Afdeling hier 

in de toekomst mee om zal gaan is giswerk, maar duidelijk is dat het hanteren van een 

wetshistorische interpretatie zal moeten leiden tot een striktere toetsing. In dit opzicht krijgt de 

opdracht meer ‘beet’, en daarmee wordt de kans vergroot dat handhavingsbesluiten wegens strijd 

met de opdracht overeind zullen blijven. 

 

 

                                                             
59 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 21 (MvT). 
60 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 9 (MvT). 
61 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 7-9 (MvT). 
62 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 10 (MvT). 
63 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 9 (MvT). 
64 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541, r.o. 2.9.4. 
65 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 9 (MvT). 
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Doelgericht en samenhangend 

Voorts dient de invulling van de burgerschapsopdracht ‘doelgericht’ en ‘samenhangend’ te zijn.66 Het 

bevoegd gezag ontwikkelt een visie op burgerschap die in het onderwijsprogramma tot uitdrukking 

komt.67 De activiteiten (met betrekking tot burgerschap) die deel uitmaken van het 

onderwijsprogramma, worden, gekoppeld aan heldere leerdoelen, concreet opgenomen in het 

schoolplan.68 Ongelukkigerwijs maakt de wetgever ook hier een koppeling naar de kerndoelen: “er is 

een doelgericht en samenhangend onderwijsprogramma vereist, dat aansluit bij de huidige en 

toekomstige kerndoelen” (curs. JK).69 

2.3.2 De begrippen (lid 1) 

De vervanging van het begrip ‘sociale integratie’ met ‘sociale cohesie’ beoogt meer nadruk te leggen 

op onderlinge verbinding, maar heeft de inhoud van de burgerschapsopdracht niet veranderd.70 Deze 

begrippen worden hier niet behandeld, nu ze ongewijzigd zijn en verder zijn uitgewerkt in de 

onderdelen a tot en met c van art. 17 lid 1 Wvo, waarop deze paragraaf zich richt. 

Onderdeel a – de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

Krachtens onderdeel a richt het onderwijs zich op het “bijbrengen van respect voor en kennis van de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet […] en het 

handelen naar deze basiswaarden op school”. Om te kunnen voldoen aan deze bepaling moet het 

voor scholen duidelijk zijn wat de wetgever daarmee bedoelt. De Onderwijsraad merkt op dat het 

begrip ‘democratische rechtsstaat’ op zeer uiteenlopende manieren wordt ingevuld.71 De wettekst 

suggereert dat de basiswaarden van de democratische rechtsstaat direct uit de Grondwet volgen, 

maar dat is niet het geval. In een advies over het wetsvoorstel  wees de Onderwijsraad erop dat de 

Grondwet geen preambule of algemene bepaling heeft waarin basisprincipes tot uiting worden 

gebracht.72 Van Steensel merkt op dat de Grondwet wel een drager is van basiswaarden, maar dat 

die daarin slechts impliciet verweven zijn.73 Bovendien beperkt de Grondwet zich tot de verticale 

verhouding tussen overheid en burgers.74 Uit de Grondwet valt dus niet eenduidig af te leiden wat 

onder de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moet worden verstaan. De MvT biedt hier 

houvast. De wetgever beschrijft de basiswaarden aan de hand van verschillende begrippen die op 

getrapte wijze met elkaar in verband staan. Bij enkele van deze begrippen geeft de wetgever een 

korte beschrijving van de wijze waarop ze moeten worden geïnterpreteerd. Verder zijn er enkele 

beschrijvingen te vinden in verschillende rapporten en adviezen waarop de wetgever zich baseert. In 

figuur 1 zijn de begrippen in onderlinge samenhang weergegeven.75 

                                                             
66 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 10 (MvT). 
67 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 33 (MvT). 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 10 (MvT). 
71 Onderwijsraad 2021, p. 20. 
72 Onderwijsraad 2018, p. 11-12. 
73 Van Steensel, TvRRB 2021, p. 6-22, p. 21. 
74 Idem. 
75 Ik heb dit schema opgesteld aan de hand van mijn analyse van de memorie van toelichting: Kamerstukken II 
2019/20, 35352, nr. 3 (MvT). 
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In de eerste plaats is het de bedoeling dat leerlingen kennis opbouwen van de democratische 

rechtsstaat zelf, en daarmee van de drie fundamentele beginselen waaruit deze bestaat: democratie, 

de rechtsstaat, en grondrechten.76 Het gaat dan om kennis van het staatsbestel en de grondrechten 

zoals die voortvloeien uit de Grondwet, verdragen en ongeschreven recht.77 Democratie betekent in 

dit kader meer dan het politieke systeem gebaseerd op instemming van het volk en 

machtenscheiding. Het gaat ook om sociale omgang buiten de sfeer van de overheid: democratie als 

“a way of living”.78 Dit impliceert gemeenschappelijke waarden zoals respect en verdraagzaamheid.79 

Deze gemeenschappelijke waarden worden aangemerkt als basiswaarden. Het begrip rechtsstaat 

omvat in ieder geval de scheiding der machten, de legaliteitseis, en de toegang van burgers tot een 

onafhankelijke rechter.80 In een advies van de Onderwijsraad waarnaar de wetgever verwijst worden 

de volgende grondrechten expliciet genoemd: de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, 

meningsuiting, vereniging, onderwijs, vergadering en betoging.81 

De fundamentele beginselen vloeien voort uit de basiswaarden. Het overkoepelende uitgangspunt 

voor de democratische rechtstaat en de grondrechten is de menselijke waardigheid.82 Menselijke 

waardigheid heeft verschillende aspecten zoals de beginselen van zelfbeschikking en persoonlijke 

autonomie.83 Uit de menselijke waardigheid vloeien drie algemeen erkende basiswaarden voort: 

vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.84 Onder vrijheid wordt in deze context verstaan de vrijheid 

om te doen en denken wat men wil, zolang daarbij rekening wordt gehouden met de vrijheid en 

gelijkheid van anderen.85 Vrijheid omvat weer afgeleide waarden zoals godsdienstvrijheid en vrijheid 

van meningsuiting.86 Dan zitten we dus weer in de sfeer van de grondrechten. Gelijkwaardigheid 

betekent als basiswaarde zowel gelijkwaardigheid in het algemeen – zoals de afwijzing van 

                                                             
76 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 33-34 (MvT). 
77 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 34 (MvT). 
78 Onderwijsraad 2012, p. 15. 
79 Idem. 
80 Staatscommissie Grondwet 2010, p. 37. 
81 Onderwijsraad 2017, p. 28. 
82 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 34 (MvT). 
83 Staatscommissie Grondwet 2010, p. 42. 
84 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 34 (MvT). 
85 Idem. 
86 Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat 2008, p. 29. 
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discriminatie87 – en gelijkheid voor de wet.88 Solidariteit “ziet op gemeenschappelijke waarden die 

betrekking hebben op de omgang tussen mensen zoals respect, verdraagzaamheid, integriteit en 

verantwoordelijkheidszin”.89 Solidariteit brengt mee dat democratie niet (alleen) gaat om het 

opleggen van de wil van de meerderheid, maar ook om zorg voor minderheden.90 

Samengevat dient het onderwijs zich dus te richten op kennis van en respect voor de inrichting van 

de Nederlandse Staat en de waarden die aan die inrichting ten grondslag liggen. Al met al hebben 

scholen mijns inziens een betrekkelijk helder kader voor de invulling van de burgerschapsopdracht, in 

de zin dat de bovengenoemde begrippen in ieder geval behoren te worden behandeld. Binnen dit 

kader is er echter ruimte voor interpretatie (denk aan begrippen als ‘solidariteit’ of 

‘verantwoordelijkheid’). De nieuwe bepaling expliciteert waaraan invulling moet worden gegeven, 

maar de wijze waarop dat gebeurt – het hoe – is nog steeds aan de scholen. 

Tot slot dient er op school naar de basiswaarden gehandeld te worden. Deze zinsnede is bij wijze van 

amendement in de bepaling terechtgekomen. De toelichting bij het amendement is beknopt en niet 

bijzonder verhelderend. ‘Kennis van’ en ‘respect voor’ zijn ‘beschouwende begrippen’, en geen 

normen tot handelen.91 Als voorbeeld wordt gegeven dat iemand die kennis heeft van LHBT+-

personen deze personen nog steeds kan uitschelden en pesten.92 Ik zou zeggen dat dat niet het geval 

is wanneer men respect heeft voor LHBT+-personen. Voorts gebeurt pesten en uitschelden – naar ik 

aanneem (en hoop) – hoofdzakelijk tussen leerlingen onderling en is het onmogelijk voor docenten 

en ander schoolpersoneel om hier te allen tijde zicht op te houden. Zo lijkt dit voorbeeld (incorrect) 

te suggereren dat leerlingen normadressaat zijn van de burgerschapsopdracht, aangezien het 

handelen naar de basiswaarden meebrengt dat zij zich van dit gedrag moeten onthouden. 

Onderdeel b – sociale en maatschappelijke competenties 

Over de inhoud van onderdeel b van de burgerschapsopdracht, “het ontwikkelen van de sociale en 

maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen 

aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving”, is de wetgever aanmerkelijk minder 

helder, en dat is kennelijk de bedoeling geweest. In reactie op de internetconsultatie wordt 

aangegeven dat een nadere invulling van de sociale en maatschappelijke competenties zich niet 

verhoudt tot de vrijheid van onderwijs.93 In het verlengde daarvan dient de Inspectie zich bij het 

toezicht op dit onderdeel terughoudend op te stellen.94 Ook wordt gesteld dat de specifieke 

competenties bewust niet nader zijn uitgewerkt, omdat zij onderdeel zullen zijn van de integrale 

curriculumherziening.95 Daarmee wordt de vaststelling van kerndoelen bedoeld.96 En daar lopen de 

zaken dus weer door elkaar (zie 2.1). Kerndoelen kunnen worden vastgesteld met betrekking tot het 

                                                             
87 Inspectie van het onderwijs 2016, p. 19. 
88 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 34 (MvT). 
89 Idem. 
90 Onderwijsraad 2017, p. 28. 
91 Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 29, p. 4. 
92 Idem. NB Hier valt op dat dit voorbeeld specifiek lijkt te verwijzen naar onderdeel c (ook uit het amendement 
afkomstig), terwijl ‘het handelen naar’ onderdeel a betreft. Maar zoals beschreven zijn zaken als solidariteit en 
tolerantie ook onderdeel van de basiswaarden. 
93 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 26 (MvT). 
94 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 15 (MvT). 
95 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 26 (MvT). 
96 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 4 (MvT). 
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(burgerschaps)onderwijs, maar niet met betrekking tot de algemene burgerschapsopdracht. Het niet 

naleven van de kerndoelen kan daarmee in strijd zijn met art. 11b jo. 11c Wvo, maar niet met art. 17 

Wvo. 

De volgende competenties worden genoemd: “waarheidsgetrouwheid, empathie en sympathie voor 

anderen, respect voor de mening van anderen en de bereidheid tot het corrigeren en laten 

corrigeren van de eigen oordeelsvorming, sociale vaardigheden als flexibiliteit, responsiviteit en 

verantwoordelijkheidszin, en het kunnen verdragen van onzekerheid en ambivalenties”.97 Ook 

dienen leerlingen te leren “samen te werken en te leven, om te gaan met maatschappelijke 

spelregels, hun eigen identiteit te ontwikkelen, hun mening te vormen en die van anderen te 

respecteren […] en zelfstandig politieke en maatschappelijke vraagstukken kritisch te doordenken 

teneinde een eigen geïnformeerde positie in te kunnen nemen” (curs: JK).98 Scholen zijn vrij in het 

kiezen van de wijze waarop leerlingen deze competenties ontwikkelen.99 De tekst van de MvT geeft 

niet ondubbelzinnig aan of de genoemde competenties slechts voorbeelden zijn of moeten worden 

gezien als minimuminvulling van de sociale en maatschappelijke competenties. Gelet op de stelling 

van de wetgever, aangehaald in de vorige alinea, dat het nader invullen van onderdeel b zich niet zou 

verhouden tot de vrijheid van onderwijs, ga ik uit van dat laatste. 

Onderdeel c – kennis over en respect voor verschillen 

Krachtens het laatste onderdeel van lid 1 richt het onderwijs zich op “het bijbrengen van kennis over 

en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, 

handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.” 

Ook dít onderdeel is bij wijze van amendement in de wet terechtgekomen. Bij de formulering is 

aansluiting gezocht bij art. 1 GW.100 

Ik heb mijn twijfels over de toegevoegde waarde van dit onderdeel. Respect voor deze verschillen is 

in feite niets anders dan ‘tolerantie’ of ‘verdraagzaamheid’101. Die begrippen vallen, zoals reeds 

behandeld, onder de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (onderdeel a). Vervolgens is 

het gelijkheidsbeginsel, dat ook onder de basiswaarden valt, opgenomen. Zo is dit onderdeel mijns 

inziens grotendeels een herhaling van onderdeel a. De kenniscomponent voegt wél iets toe; kennis 

van deze verschillen zal in het curriculum moeten worden opgenomen, al kan men zich afvragen of 

dergelijke kennis niet al per definitie onderdeel moet zijn van leerstof over thema’s als 

gelijkwaardigheid, respect en tolerantie (onderdeel a). 

Blijkens de toelichting is onderdeel c een antwoord op enkele situaties die zich zouden hebben 

voorgedaan, zoals het gebruik van lesmethoden die voorschreven dat jongens en meisjes geen 

oogcontact mochten maken, het op religieuze gronden beargumenteren dat homoseksualiteit 

verwerpelijk is, en het volkomen links laten liggen van het onderwerp seksuele diversiteit.102 Zelfs als 

al deze situaties zich zouden voordoen heeft onderdeel c mijn inziens, gelet op het voorgaande, 

                                                             
97 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 15 (MvT). 
98 Idem. 
99 Idem. 
100 Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 29, p. 4. 
101 Amnesty International beschrijft deze begrippen als: “de erkenning dat naast de eigen denkbeelden, 
gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde”: 
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/tolerantie-en-mensenrechten. 
102 Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 29, p. 4. 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/tolerantie-en-mensenrechten
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slechts toegevoegde waarde met betrekking tot de laatste – het thema seksuele diversiteit moet 

onderdeel zijn van het curriculum. 

2.3.3 De begrippen (lid 2) 

Krachtens het tweede lid: 

- draagt het bevoegd gezag zorg voor een ‘schoolcultuur’ die in overeenstemming is met de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat, 

- creëert het “een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de 

omgang met en het handelen naar deze waarden”, en 

- draagt het zorg voor “een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en 

geaccepteerd weten, ongeacht de in het eerste lid, onder c, genoemde verschillen.” 

Het derde gedeelte is wederom toegevoegd bij amendement. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het 

amendement in mijn optiek overbodig was, en dat is niet anders met betrekking tot deze passage. In 

de eerste plaats heeft het bevoegd gezag op basis van art. 3b Wvo reeds een zorgplicht voor de 

veiligheid op school, en “ongeacht de […] verschillen” is niets anders dan het beginsel van non-

discriminatie, een basiswaarde waar de schoolcultuur mee in overeenstemming dient te zijn. 

Bovendien specificeert art. 3b lid 2 dat onder veiligheid niet alleen fysieke veiligheid, maar ook 

sociale en psychische veiligheid wordt verstaan. Het ligt mijns inziens in de rede aan te nemen dat 

een gebrek aan acceptie in ieder geval leidt tot sociale onveiligheid. 

Waar het in het eerste lid voornamelijk gaat om de inhoud van het onderwijs, ziet de schoolcultuur 

op “de dagelijkse interactie tussen leraren en leerlingen”, en meer specifiek “de bejegening van 

leerlingen”, “het schoolbeleid”, en “de onderlinge omgang tussen de betrokkenen bij het 

onderwijs”.103 Het gaat hier dus niet om het curriculum maar om de omgangsvormen op school, 

zowel tijdens als buiten de lessen, en om wat leerlingen buiten de les van docenten en andere 

werknemers meekrijgen. Medewerkers van een school dienen ten allen tijde het goede voorbeeld te 

geven met betrekking tot de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.104 Dit betekent dat zij 

de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie, verdraagzaamheid 

en het afwijzen van onverdraagzaamheid, onderling begrip en autonomie van leerlingen als centrale 

spelregels hanteren en voorleven.105 De verplichting zorg te dragen voor de schoolcultuur richt zich 

niet tot de individuele medewerkers – het is aan het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat het 

beleid ten aanzien van burgerschap niet alleen theoretisch vorm krijgt, maar ook in praktijk wordt 

gebracht.106 Het is echter niet zo dat een enkele uitlating in strijd met de basiswaarden ook strijd met 

                                                             
103 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 15-16 (MvT). 
104 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3 , p. 16 (MvT). 
105 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 17 (MvT). Ik wijs hier even op een tegenstrijdigheid in de MvT. 
Vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie, verdraagzaamheid en het 
afwijzen van onverdraagzaamheid, onderling begrip en autonomie van leerlingen worden genoemd als 
suggestie voor scholen (p. 13). Zij zouden de basiswaarden kunnen belichten door aandacht aan deze 
onderwerpen te besteden. De inspectie moet in het kader van de schoolcultuur echter op deze aspecten van 
burgerschap toezien (p. 17). Dit impliceert dat het gaat om een verplichting. 
106 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 16 (MvT). 
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de zorgplicht oplevert. Het moet dan gaan om structurele of vergaande uitingen, waartegen het 

bevoegd gezag niet optreedt.107 

De toevoeging van het tweede lid brengt een aanzienlijke uitbreiding van de burgerschapsopdracht 

met zich mee. Waar het voorheen zo was dat het schoolbestuur slechts in strijd met de opdracht 

handelde wanneer het daar geen enkele gestalte aan gaf, is het nu zo dat het bestuur zelfs in strijd 

kan handelen met de opdracht als het onderwijs daar inhoudelijk volledig aan voldoet. Het uitdragen 

van antidemocratische of anti-integratieve opvattingen, waar op het Haga Lyceum vermeend sprake 

van was (zie 2.2), kan nu dus strijd opleveren met de burgerschapsopdracht, óók als dat buiten het 

onderwijs om gebeurt. Overigens bleek er op het Haga Lyceum wat dit betreft überhaupt weinig aan 

de hand te zijn,108 en was er dus geen sprake van structurele of vergaande uitingen. 

2.4 Samenvattend 

Afgaande op een wetshistorische interpretatie heeft de nieuwe burgerschapsopdracht met 

betrekking tot de aan de inhoud van het onderwijs gestelde eisen (art. 17 lid 1 Wvo) duidelijk aan 

concreetheid gewonnen. Het gaat dan met name om de basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat (onderdeel a), aangezien de wetgever voor de invulling daarvan een helder 

begrippenkader verschaft. Dat geldt niet voor het bijbrengen sociale en maatschappelijke 

competenties (onderdeel b). Zoals ook gold voor de oude burgerschapsopdracht brengt dit 

onderdeel opnieuw een zeer onduidelijke opdracht met zich mee. Onderdeel c voegt mijns inziens 

weinig tot niets toe. Al met al kan gesteld worden dat de redenering dat iedere invulling van de 

burgerschapsopdracht volstaat niet meer opgaat. Daarnaast brengt de toevoeging van de zorgplicht 

voor het zorgklimaat (lid 2) een geheel nieuwe dimensie van de burgerschapsopdracht met zich mee: 

de opdracht betreft niet slechts meer de inhoud van het onderwijs, maar heeft ook werking buiten 

het onderwijs om. Uit de koppeling van de zorgplicht aan de basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat volgt dat ook dit een betrekkelijk duidelijke opdracht aan scholen is. 

Nu de strekking van de vernieuwde burgerschapsopdracht in detail is besproken, zal in het volgende 

hoofdstuk worden ingegaan op de instrumenten ter handhaving van de opdracht. 

  

                                                             
107 Idem. 
108 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 35-37. 
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3 Het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs 

Op 30 september 2021 is het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs109 

ingediend bij de tweede kamer. Dit voorstel wijzigt verschillende wetten, maar hier wordt slechts 

ingegaan op de wijziging van de Wvo.110 Het wetsvoorstel kan worden opgedeeld in drie onderdelen: 

de uitbreiding van de definitie van wanbeheer (art. 103g lid 2 Wvo), de invoering van een 

spoedaanwijzing (het nieuwe art. 103g1) en de toevoeging van wanbeheer als grond voor het 

beëindigen van de bekostiging (art. 109a Wvo). Een behandeling van de spoedaanwijzing gaat de 

reikwijdte van deze tekst te buiten. Ik volsta er mee te vermelden dat ook aan het geven van een 

spoedaanwijzing strenge voorwaarden zijn verbonden, maar dat er in dat geval slechts sprake hoeft 

te zijn van een ‘ernstig vermoeden’ van wanbeheer, terwijl het wanbeheer bij de reguliere aanwijzing 

moet worden vastgesteld. Het wetsvoorstel voegt het handelen in strijd met de 

burgerschapsopdracht toe aan de definitie van wanbeheer, waarmee dit een nieuwe grond wordt 

voor het geven van een aanwijzing.111 De voorgestelde bepalingen luiden - voor zover relevant - als 

volgt: 

Artikel 103g 

1. Onze Minister kan het bevoegd gezag een aanwijzing tot het nemen van een of meer maatregelen geven, 

indien sprake is van wanbeheer. 

2. Onder wanbeheer wordt verstaan: […] 

g. het structureel handelen in strijd met de burgerschapsopdracht, bedoeld in artikel 17, dat leidt of dreigt te 

leiden tot ernstige aantasting van een of meer basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

Artikel 109a 

1. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 23a1, eerste lid, kan Onze Minister besluiten dat […] 

een […] schoolsoort of leerweg van een openbare school wordt opgeheven en de bekostiging van een […] 

schoolsoort of leerweg van een bijzondere school wordt beëindigd. […] 

5. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien uit een inspectierapport als bedoeld in artikel 20, 

eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht blijkt dat een bevoegd gezag niet of niet volledig heeft voldaan 

aan een aanwijzing wegens wanbeheer als bedoeld in artikel 103g, tweede lid, onderdeel f of g, en dat het 

wanbeheer niet is beëindigd. 

In dit hoofdstuk wordt de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs besproken aan de 

hand van de volgende deelvraag: 

Hoe ziet het instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht eruit als de Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs wordt aangenomen, en hoe moeten de 

voorwaarden die aan de inzet van de nieuwe instrumenten zijn verbonden worden geduid? 

Paragraaf 3.1 beschrijft kort het bestaande instrumentarium en in paragraaf 3.2 wordt in meer detail 

ingegaan op de nieuwe instrumenten. 

 

                                                             
109 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 2. 
110 Het instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht is zowel vóór als na de aanname van dit 
wetsvoorstel identiek voor het basisonderwijs. 
111 Ook komt het handelen in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid onder de definitie van wanbeheer te 
vallen en vervalt de zogenoemde ‘stelsel-eis’ in onderdeel b van lid 2. Deze tekst beperkt zich tot de uitbreiding 
met betrekking tot de burgerschapsopdracht. 
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3.1 Het huidige instrumentarium 

Op het moment van schrijven is het enige instrument dat de minister voorhanden heeft ter 

handhaving van de niet-naleving van de burgerschapsopdracht het geheel of gedeeltelijk inhouden 

van de bekostiging ex art. 104 Wvo.112 Het gaat hier om een algemene handhavingsbevoegdheid die 

ingezet kan worden wanneer een school handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Wvo, 

of wanneer een school een aanwijzing ex art. 103g niet naleeft. Daaronder valt dus ook het handelen 

in strijd met lagere regelgeving, zoals het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Examenbesluit VO 

en de daarop gebaseerde Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs. De Wvo verplicht niet 

dat er aan de inhouding van de bekostiging een inspectierapport voorafgaat. Doorgaans – zo niet 

altijd – zal dit uiteraard wel het geval zijn. Hieronder geef ik in figuur 2 het huidige systeem weer (BG 

staat voor bevoegd gezag). De gronden voor de inhouding van de bekostiging, ofwel de conclusies 

van de inspectie, zijn in grijze vlakken weergegeven. 

 

Voor de volledigheid – en met het oog op de zaak As Siddieq en enkele in het vorige hoofdstuk 

aangehaalde overwegingen van de wetgever – heb ik het handelen in strijd met de kerndoelen en 

examenprogramma’s ook in het schema opgenomen, ook al gaat het dan niet om handhaving van de 

burgerschapsopdracht. In de in het vorige hoofdstuk aangehaalde zaak As Siddieq113 ging het hier 

‘mis’. De minister besloot tot gedeeltelijke inhouding van de bekostiging ex art. 164 Wpo (het 

equivalent van art. 104 Wvo) wegens strijd met de burgerschapsopdracht (zie 2.1). Ter motivering 

daarvoor werden verschillende kerndoelen aangehaald. Er kunnen echter geen kerndoelen worden 

vastgesteld ter invulling van de burgerschapsopdracht. Zo kan het handelen in strijd met kerndoelen 

                                                             
112 De bevoegdheid tot het opleggen van mildere bekostigingssancties is aan de inspectie gemandateerd. Ik 
kom hierop terug in paragraaf 4.1. 
113 ABRvS 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9541. 
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(en daarmee met art. 11b jo.11c Wvo) op zichzelf wel een grond zijn voor het inhouden van de 

bekostiging, maar kan daar geen strijd met de burgerschapsopdracht uit worden afgeleid. In figuur 2 

is dit weergegeven met de ‘X’. 

3.2 De voorgestelde uitbreiding 

Het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs beoogt het huidige 

instrumentarium uit te breiden door twee reeds bestaande handhavingsinstrumenten inzetbaar te 

maken bij niet-naleving van de burgerschapsopdracht: de aanwijzing en de opheffing van de school 

dan wel inhouding van de bekostiging. Zoals eerder aangegeven blijft het volledig nieuwe instrument, 

de spoedaanwijzing, buiten beschouwing. Eerst worden de voorgestelde instrumenten beschreven. 

Vervolgens wordt in meer detail ingegaan op de voorwaarden voor het geven van een aanwijzing en 

wordt de onderlinge verhouding tussen de instrumenten besproken. 

3.2.1 De hoofdlijnen 

In figuur 3 geef ik het voorgestelde instrumentarium (exclusief spoedaanwijzing) ter handhaving van 

de burgerschapsopdracht weer. De gronden voor de inzet van de instrumenten staan weer in grijze 

vlakken, en de ‘X’ geeft weer aan dat er geen strijd met de burgerschapsopdracht kan worden 

afgeleid uit het handelen in strijd met kerndoelen of examenprogramma’s. 



25 
 

 

Krachtens art. 103g Wvo kan de minister het bevoegd gezag een aanwijzing geven tot het nemen van 

een of meer maatregelen, als er sprake is van wanbeheer. Als een aanwijzing niet wordt opgevolgd is 

dat een afzonderlijke grond voor de inhouding van de bekostiging ex art. 104 Wvo. Aan het geven 

van een aanwijzing dient krachtens art. 103g lid 4 Wvo altijd een inspectierapport vooraf te gaan. In 

het huidige systeem is de term wanbeheer voorbehouden aan relatief eenvoudig vast te stellen 

zaken zoals financieel wanbeleid en ongerechtvaardigde verrijking, maar ook aan de “ernstige 

nalatigheid om […] maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit 

en goede voortgang van het onderwijs […]” (art. 103g onder b Wvo). Het wetsvoorstel Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs voegt handelen in strijd met de 

burgerschapsopdracht toe aan de definitie van wanbeheer (het nieuwe art. 103g lid 2 onder g). 

Het verdient hier opmerking dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat het huidige art. 103g 

Wvo uitsluit dat de niet-naleving van de burgerschapsopdracht kan leiden tot de aanname van 

wanbeheer. Het lijkt mij vergezocht, maar het is denkbaar dat ernstige niet-naleving van de 

burgerschapsopdracht gelijk kan worden gesteld aan de ernstige nalatigheid om maatregelen te 
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treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het 

onderwijs. De minister ging hier in de zaak Cornelius Haga in ieder geval wel van uit (zie 2.2). De 

aanwijzing werd (deels) gegeven wegens wanbeheer in de zin van art. 103g onder b Wvo, en het niet 

voldoen aan de burgerschapsopdracht zou aan dat wanbeheer ten grondslag liggen.114 De rechtbank 

lijkt in beginsel open te staan voor deze redenering. Voor zover de zaak de burgerschapsopdracht 

betrof was een inhoudelijke behandeling immers overbodig geweest als de niet-naleving van de 

burgerschapsopdracht überhaupt niet zou kunnen leiden tot de aanname van wanbeheer. In dit 

opzicht is het jammer dat deze zaak nooit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak terecht is gekomen. 

Hoe dan ook, als het voorstel wordt aangenomen is dit niet meer relevant, aangezien strijd met de 

burgerschapsopdracht als aparte grond voor wanbeheer wordt opgenomen. Daarbij hanteert het 

voorstel echter wel zeer strenge criteria. Het moet gaan om een structureel handelen in strijd met de 

burgerschapsopdracht, dat leidt of dreigt te leiden tot ernstige aantasting van een of meer 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

In het verlengde van de aanwijzing omvat het wetsvoorstel nog een verdere uitbreiding van het 

instrumentarium – met de zwaarste sanctie die de Wvo kent. Als het bevoegd gezag niet of niet 

volledig voldoet aan de aanwijzing en het wanbeheer niet is beëindigd, kan de minister overgaan tot 

opheffing van de school, wanneer het een openbare school betreft – wat in het kader van de 

burgerschapsopdracht niet voor de hand ligt – , of tot de (definitieve) beëindiging van de bekostiging, 

als het gaat om een bijzondere school.115 Onder de huidige Wvo kan deze sanctie slechts worden 

opgelegd als er sprake is van zeer zwak onderwijs in de zin van art. 23a1 Wvo. Het tweede 

(cumulatieve) criterium – ‘het wanbeheer is niet beëindigd’ – lijkt me overigens wat overbodig, of in 

ieder geval merkwaardig. De aanwijzing is een herstelsanctie,116 dus als het wanbeheer voortduurt 

terwijl het bevoegd gezag volledig aan de aanwijzing voldoet, lijkt het me dat de aangewezen te 

nemen maatregelen te wensen over laten. 

Ingevolge het voorgestelde art. 109a lid 5 Wvo moet het gegeven dat er geen gehoor wordt gegeven 

aan de aanwijzing weer blijken uit een inspectierapport. Aan een besluit tot beëindiging van de 

bekostiging moeten dus twee inspectierapporten voorafgaan: het eerste als grondslag voor de 

aanwijzing en het tweede op basis waarvan wordt vastgesteld dat de aanwijzing niet wordt 

opgevolgd. Opmerkelijk is dat deze sanctie slechts kan worden opgelegd bij het niet opvolgen van 

een aanwijzing gegeven voor wanbeheer wegens handelen in strijd met de zorgplicht voor de 

veiligheid of de burgerschapsopdracht, en niet bij de reeds bestaande vormen van wanbeheer 

(voorgesteld art. 109a lid 5 Wvo). Zo ontstaat er – wat sanctionering betreft – een tweedeling in de 

vormen van wanbeheer, waarbij de ‘nieuwe vormen’ door de regering kennelijk als ernstiger worden 

beschouwd. 

 

 

                                                             
114 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 10. 
115 Het voorgestelde nieuwe lid 5 van art. 109a verklaart het eerste lid, de grondslag voor de opheffing of 
beëindiging van de bekostiging, van overeenkomstige toepassing wanneer er sprake is van wanbeheer wegens 
niet-naleving van de burgerschapsopdracht. 
116 Zoontjens 2021, p. 138. 
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3.2.2 De aanwijzing 

Een aanwijzing wordt gegeven aan het bevoegd gezag, maar het wanbeheer kan in beginsel ook 

bestaan uit de nalatigheid op te treden tegen het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht 

door individuele docenten of ander schoolpersoneel (zie 2.3.3). 

Welke maatregelen kunnen worden voorgeschreven is niet wettelijk vastgelegd. Zo is het, mede door 

een gebrek aan jurisprudentie – de aanwijzing wordt immers zelden gebruikt –, niet eenduidig vast te 

stellen waar de grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar precies ligt. In de zaak Cornelius Haga 

moest het hele bestuur worden vervangen. De rechtbank Amsterdam achtte dit in beginsel 

toelaatbaar, en noemde dit “de zwaarst mogelijke en meest ingrijpende aanwijzing die denkbaar 

is”.117 Dit terwijl de Afdeling advisering van de Raad van State in 2008, vóór de invoering van de 

aanwijzing, stelde dat “een aanwijzing die direct ingrijpt in het bestuur of organisatie van een school, 

zich niet verdraagt met art. 23 GW” (curs. JK).118 Voorts merkt de Afdeling advisering in haar advies 

over het onderhavige wetsvoorstel op dat het legaliteitsbeginsel de specificatie van maatregelen in 

de wet vereist119 en adviseert deze verder uit te werken in een amvb.120 De regering volgt de Afdeling 

hierin niet.121 Hoe dan ook, aan het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid zijn strenge 

voorwaarden verbonden. 

Structureel handelen 

In de eerste plaats is het voor de vaststelling van wanbeheer, en daarmee het gebruik van de 

aanwijzing, vereist dat het bevoegd gezag structureel handelt in strijd met de burgerschapsopdracht. 

Wat betreft de zorgplicht voor de schoolcultuur (art. 17 lid 2 Wpo) zit dit al min of meer ‘ingebakken’ 

in de zorgplicht zelf. Van handelen in strijd met deze zorgplicht is immers slechts sprake wanneer het 

gaat om structurele of vergaande uitingen in strijd met de basiswaarden (zie 2.3.3). 

Het structurele karakter van de overtreding122 kan blijken uit de duur van de overtreding en 

‘signalen’, zoals herstelopdrachten, die het bevoegd gezag over de overtreding heeft gekregen, maar 

het is geen hard vereiste dat de inspectie een herstelopdracht geeft alvorens over te gaan op een 

aanwijzing.123 Van een structurele overtreding is in ieder geval sprake wanneer het bevoegd gezag 

meerdere herstelopdrachten heeft gekregen en daar onvoldoende gehoor aan heeft gegeven.124 Wat 

betreft de duur van de overtreding wordt in de MvT gesteld dat “indien de inspectie constateert dat 

een overtreding al jarenlang aan de gang is […] ook sprake kan zijn van een structurele overtreding” 

(curs. JK).125 Zo ligt het mijns inziens in de rede aan te nemen dat – herstelopdrachten daargelaten – 

een overtreding ten minste één jaar moet voortduren voordat er een aanwijzing gegeven wordt. 

Wanneer het structurele karakter van de overtreding volgt uit het negeren van meerdere 

herstelopdrachten komt de aanwijzing eerder in beeld, aangezien de kans klein is dat er wel aan een 

                                                             
117 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226, r.o. 61. 
118 Kamerstukken II 2008/09, 31828, nr. 4, p. 11. 
119 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 10. 
120 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 11. 
121 Idem. 
122 Ik doel hiermee niet op een overtreding in strafrechtelijke zin, maar op niet-naleving. Daarmee sluit ik aan 
bij de terminologie die in de MvT wordt gebruikt, waarnaar in deze paragraaf veelvuldig wordt verwezen. 
123 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 10 (MvT). 
124 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 25 (MvT). 
125 Idem. 
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volgende herstelopdracht zal worden voldaan.126 Het structurele karakter kan met terugwerkende 

kracht worden vastgesteld, wanneer bij een onderzoek van de inspectie bijvoorbeeld blijkt dat een 

overtreding zich al vaker heeft voorgedaan.127 

Ernstige aantasting van een of meer basiswaarden 

Voorts moet de overtreding om voor een  aanwijzing in aanmerking te komen van zodanige aard zijn 

dat deze leidt of dreigt te leiden tot een ernstige aantasting van een of meer basiswaarden.128 Bij een 

dergelijke ernstige aantasting kan blijkens de MvT aan de situatie worden gedacht waarin een school 

onderwijs verzorgt dat haaks staat op de burgerschapsopdracht, bijvoorbeeld door de leerlingen 

actief op te roepen om te handelen in strijd met de basiswaarden.129 De vrijheid van onderwijs 

brengt mee dat niet alle opvattingen die in de ogen van velen ongewenst zijn grond zijn voor een 

aanwijzing.130 Het moet gaan om een schoolcultuur die, of onderwijs dat, bijdraagt aan de 

verwerping van de basiswaarden en die verwerping als wenselijk en acceptabel presenteert. Er wordt 

dan een subcultuur gecreëerd waarbinnen gedrag in strijd met de basiswaarden als normaal en 

acceptabel geldt.131 Een aanwijzing is op zijn plaats wanneer het bevoegd gezag dit faciliteert of hier 

geen afstand van neemt.132 

Naar mijn lezing lijkt de gemene noemer – mede gelet op de cursief gemarkeerde woorden in de 

vorige alinea – hier te zijn dat het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht, om aangemerkt 

te kunnen worden als wanbeheer, moedwillig dient te geschieden. Onvoldoende is bijvoorbeeld de 

situatie waarin een school in het onderwijs te weinig aandacht besteedt aan een of meer 

basiswaarden. Het onderwijs of de schoolcultuur moet de basiswaarden actief ondermijnen – daar 

haaks op staan en de verwerping daarvan als wenselijk en acceptabel presenteren. Ook de volgende 

passage suggereert een en ander: “een bevoegd gezag dat de burgerschapsopdracht in ernstige mate 

schendt, laat zien die rechtsstatelijke kaders niet te (willen) accepteren”.133 Daarnaast wordt 

benadrukt dat de invoering van het instrumentarium samenhangt met casussen waarin sprake is van 

extremisme of de verspreiding van antidemocratisch gedachtengoed.134 

Tot slot kan het volgende nog worden opgemerkt. Het nieuwe onderdeel g van art. 103g lid 2 Wvo 

spreekt van handelen in strijd met de burgerschapsopdracht dat leidt of dreigt te leiden tot 

aantasting van basiswaarden. In beginsel gaat het dus om de opdracht in het geheel, maar het ligt, 

mede gelet op het voorgaande, niet voor de hand dat een gebrekkige ontwikkeling van sociale en 

                                                             
126 Idem. 
127 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 10 (MvT). 
128 Dit is wat mij betreft een wat ongelukkige formulering. Zelfs als de burgerschapsopdracht op een school in 
ernstige mate niet wordt nageleefd, kan – gelet op het lokale karakter – moeilijk worden volgehouden dat dit 
een ernstige aantasting van de basiswaarden in het algemeen oplevert. Dit heeft wat weg van de ‘stelsel-eis’ 
uit art. 103g lid 2 onder b, die komt te vervallen als dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Een gebrekkige 
onderwijskwaliteit op één school zal doorgaans geen gevaar voor het stelsel van voortgezet onderwijs 
opleveren. Een wetshistorische of teleologische interpretatie mag dan misschien leiden tot een andere uitleg 
van de bepaling, maar dat neemt niet weg dat het mijns inziens beter was geweest om ernstig gevaar voor de 
ontwikkeling van leerlingen, of iets dergelijks, als criterium te hanteren. 
129 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 10 (MvT). 
130 Idem. 
131 Idem. 
132 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 11 (MvT). 
133 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 9 (MvT). 
134 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 18 (MvT). 
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maatschappelijke competenties kan leiden tot een ernstige aantasting van basiswaarden. Feitelijk 

komt het er dus op neer dat slechts de niet-naleving van lid 1 onder a of lid 2 aanleiding kan zijn voor 

het geven van een aanwijzing.135 

3.2.3 De verhouding tussen de instrumenten 

Naast de aanwijzing blijft de inhouding van de bekostiging (art. 104 Wvo) als instrument ter 

handhaving van de burgerschapsopdracht behouden. Ondanks de mogelijkheid tot gehele inhouding 

van de bekostiging wordt dit instrument door de regering minder ingrijpend geacht dan de 

aanwijzing.136 In de regel is dat echter pas de laatste stap in het handhavingstraject. Eerst wordt 

begonnen met een herstelopdracht, om vervolgens over te gaan op opschorting en gedeeltelijke 

inhouding.137 Een en ander is vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van de Beleidsregel financiële sancties 

bij bekostigde onderwijsinstellingen (hierna: beleidsregel). 

De aanwijzing zal blijkens de MvT zelden voor toepassing in aanmerking komen.138 Als aan de strenge 

voorwaarden voor het geven van een aanwijzing is voldaan, is uiteraard ook voldaan aan het enkele 

vereiste van ‘strijd met de burgerschapsopdracht’ uit art. 104 Wvo. Evenredigheid (art. 3:4 lid 2 Awb) 

brengt mee dat het minst belastende (geschikte) instrument moet worden gebruikt.139 Ook als er 

sprake is van wanbeheer zal er dus voor herstelopdrachten of reguliere bekostigingssancties moeten 

worden gekozen140, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat daarmee niet het gewenste effect kan 

worden bereikt.141 Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als het bevoegd gezag al meerdere 

herstelopdrachten heeft genegeerd of te kennen geeft herstelopdrachten naast zich neer te 

leggen.142 

De opheffing van een school of beëindiging van de bekostiging bij het niet opvolgen van een 

aanwijzing (art. 109a lid 5 Wvo) is een ultimum remedium. Voor deze sanctie wordt niet gekozen als 

de naleving van de burgerschapsopdracht nog binnen bereik is.143 Ook wanneer een aanwijzing niet 

wordt opgevolgd zal een reguliere bekostigingssanctie ex 104 Wvo doorgaans dus voor de hand 

liggen. Voor dit laatste is, in tegenstelling tot de beëindiging van de bekostiging, geen nader 

inspectierapport vereist. Verder bevat de beleidsregel in dit geval een uitzondering: als art. 104 Wvo 

wordt toegepast naar aanleiding van het niet naleven van een aanwijzing, kan de minister besluiten 

de bekostiging meteen geheel in te houden (art. 5a). Deze uitzondering is ingevoerd naar aanleiding 

van de Cornelius Haga-casus, waarin de minister besloot tot gehele inhouding van de bekostiging 

omdat de aanwijzing niet werd opgevolgd. Bij voorlopige voorziening werd dit besluit geschorst 

                                                             
135 Zoals eerder is besproken ga ik ervan uit dat onderdeel c van lid 1 weinig of niets toevoegt, aangezien de 
strekking daarvan mijns inziens al is verdisconteerd in onderdeel a (zie 2.3.2). 
136 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 8 (MvT). 
137 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 2 (MvT). 
138 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p. 11 (MvT). 
139 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 376. 
140 Opvallend genoeg wordt in de memorie van toelichting gesteld dat een aanwijzing in het geval van 
wanbeheer geboden is (p. 10). Gelet op het vervolg van de tekst vat ik dit op als een ongelukkige formulering. 
141 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p.11 (MvT). 
142 Idem. 
143 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 3, p.12 (MvT). 
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aangezien daarmee ongemotiveerd werd afgeweken van de beleidsregel, die een escalatie van 

sancties voorschrijft, beginnend met een opschorting van 15% van de bekostiging.144 

3.3 Samenvattend 

Na de eventuele invoering van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs blijft de 

reguliere bekostigingssanctie het meest voor de hand liggende instrument ter handhaving van de 

burgerschapsopdracht. Het geven van de aanwijzing is slechts aan de orde wanneer aan zeer strenge 

criteria is voldaan, namelijk een structureel handelen dat leidt of dreigt te leiden tot een ernstige 

aantasting van de basiswaarden. Uit de memorie van toelichting concludeer ik dat er dan sprake 

moet zijn van een moedwillige en actieve ondermijning van de basiswaarden door een school of 

schoolbestuur. Het ultimum remedium, de beëindiging van de bekostiging, dat slechts kan worden 

ingezet wanneer er al een niet-opgevolgde aanwijzing is gegeven, komt daarvoor slechts in 

aanmerking wanneer er geen kans op naleving meer bestaat. 

In het voorgaande zijn de strekking van de burgerschapsopdracht en de handhavingsinstrumenten 

aan bod gekomen. Het volgende hoofdstuk richt zich op de schakel tussen beide: het toezicht op de 

naleving van de burgerschapsopdracht. 

  

                                                             
144 ABRvS 22 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3949, r.o. 7.4. 
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4 Het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht 

Het is de onderwijsinspectie die toezicht houdt op de naleving van de burgerschapsopdracht. De 

inspectie en haar werkzaamheden zijn het onderwerp van dit hoofdstuk. De volgende vraag staat 

centraal: 

Hoe is het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht ingericht en hoe vult de 

onderwijsinspectie haar toezichthoudende taak in? 

In paragraaf 4.1 wordt het wettelijk kader met betrekking tot het toezicht op de naleving van de 

burgerschapsopdracht besproken. Paragraaf 4.2 gaat in op de invulling die de inspectie geeft aan die 

toezichthoudende taak. Dat gebeurt aan de hand van het onderzoekskader145 dat de inspectie 

hanteert. Tot slot wordt in paragraaf 4.3 een beeld geschetst van de uitvoeringspraktijk van het 

toezicht. Dit gebeurt aan de hand van een steekproefsgewijze selectie van bestudeerde 

schoolplannen, die het startpunt vormen van ieder regulier inspectieonderzoek, en 

inspectierapporten over verrichte onderzoeken. Ook wordt het rapport uit 2019 over het bestuur van 

het Cornelius Haga Lyceum besproken, dat uiteindelijk heeft geleid tot de indiening van het 

wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. 

4.1 Wettelijk kader 

Taken en bevoegdheden onderwijsinspectie 

De inspectie is geen zelfstandig bestuursorgaan, maar ressorteert onder de minister van OCW (art. 2 

lid 1 Wot). De taken van de inspectie zijn vervat in art. 3 Wot. In het kader van dit onderzoek is 

slechts de controletaak (art. 3 lid 1 onder a) relevant,146 waarbij het gaat om het toezicht op de 

naleving van deugdelijkheidseisen. Krachtens art. 3 lid 1 onder a Wot ziet de inspectie toe op de 

naleving van bij of krachtens de onderwijswetten gegeven voorschriften, waaronder de 

burgerschapsopdracht. Bij het houden van toezicht neemt de inspectie de vrijheid van onderwijs in 

acht (art. 4 lid 1 Wot). De wetgever geeft aan dat burgerschapsonderwijs nauw is verbonden met de 

levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag van scholen en daarmee raakt aan de vrijheid van 

onderwijs.147 De invulling van het begrip burgerschap kan ook samenhangen met normen en 

waarden die voortkomen uit de godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag.148 

Dit alles brengt mee dat de inspectie zich bij het toezicht op de naleving van de 

burgerschapsopdracht, met name wanneer het gaat om de ontwikkeling van sociale en 

maatschappelijke competenties en de schoolcultuur, terughoudend dient op te stellen.149 

De bevoegdheden tot sanctionering in de sectorwetten zijn verleend aan de minister, die in beginsel 

vrij is deze te mandateren (art. 10:3 Awb). De Wot voorziet echter expliciet in de mogelijkheid de 

inspectie mandaat te verlenen ten aanzien van bepaalde bevoegdheden (art. 3 lid 2), waaruit moet 

worden afgeleid dat dit niet is toegestaan ten aanzien van andere aan de sectorwetten ontleende 

                                                             
145 Het onderzoekskader is een beleidsregel die krachtens art. 13 Wot door de minister wordt vastgesteld op 
voordracht van de inspectie. 
146 Zie voor een complete beschouwing van de taken van de inspectie De Boer 2021, p. 221-238. 
147 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 2 (MvT). 
148 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 21 (MvT). 
149 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 15, 18, 23 (MvT). 
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bevoegdheden.150 Art. 3 lid 2 onder a Wot bepaalt dat de bevoegdheid om de bekostiging voor ten 

hoogste 15% in te houden of geheel of gedeeltelijk op te schorten aan de inspectie kan worden 

gemandateerd, en dit mandaat is ook verleend.151 Een besluit dat ertoe strekt een zwaardere 

bekostigingssanctie op te leggen of een aanwijzing te geven mag dus niet in mandaat worden 

genomen. 

Onderzoeken en rapporten 

Krachtens art. 11 lid 1 Wot onderzoekt de inspectie jaarlijks het onderwijs aan elke instelling, aan de 

hand van onder andere het schoolplan, leerresultaten en de jaarstukken (art 11 lid 2 Wot). De 

inspectie vult deze taak in met de ‘jaarlijkse prestatieanalyse’. Als uit dit onderzoek een redelijk 

vermoeden voortvloeit dat de instelling tekortschiet in de naleving van wettelijke voorschriften 

wordt nader onderzoek ingesteld, waarbij ook de oorzaken van het tekortschieten worden 

onderzocht (art. 11 lid 3 Wot). Op grond van art. 11 lid 8 Wot bezoekt de inspectie eens in de vier 

jaar een representatief aantal onder een bestuur ressorterende instellingen, waar zij onderzoek 

verricht aan de hand van het schoolplan (art. 11 lid 8 Wot). Naast het reguliere onderzoek ex art. 11 

Wot kan de inspectie op grond van art. 15 Wot uit eigen beweging of op aanwijzing van de minister 

een specifiek onderzoek verrichten. Op deze onderzoeken wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2. 

Zowel de jaarlijkse prestatieanalyse als het vierjaarlijks onderzoek worden door de inspectie 

uitgevoerd aan de hand van, onder andere, het schoolplan. Dit document wordt ten minste eens in 

de vier jaar door ieder bevoegd gezag vastgesteld (art. 24a1 lid 1 Wvo). Krachtens art. 24 Wvo moet 

het schoolplan een beschrijving van het onderwijskundig beleid bevatten. Deze beschrijving omvat in 

ieder geval de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de 

doelstelling en de inhoud van het onderwijs (lid 2 onder a) en het schoolklimaat (lid 2 onder c). Het 

bijbrengen van kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (art. 

17 lid 1 onder a Wvo) is een wettelijk voorschrift betreffende de inhoud van het onderwijs, waar in 

het schoolplan aandacht aan moet worden besteed. De handreiking aan scholen, Schoolplan: 

handvat voor kwaliteitsbeleid (hierna: handreiking)152, afkomstig van het ministerie van OCW, 

verwoordt het zo: het schoolplan bevat een uitwerking van de inrichting van het 

burgerschapsonderwijs.153 Voorts ligt het in de rede aan te nemen dat de ‘schoolcultuur’, in de zin 

van art. 17 lid 2 Wvo, nu aangemerkt moet worden als onderdeel van het ‘schoolklimaat’,154 in de zin 

van art. 24 lid 2 onder c Wvo, ook al was de laatstgenoemde term al onderdeel van de wet voordat 

de burgerschapsopdracht werd verduidelijkt. In de handreiking wordt echter ook gesteld dat 

uitwerkingen van ‘kernpunten’, zoals burgerschap, ook ‘in een ander document’ mogen worden 

opgenomen.155 

Ingevolge art. 20 Wot legt de inspectie haar bevindingen en oordelen naar aanleiding van reguliere 

en specifieke (art. 15 lid 2 Wot) onderzoeken vast in inspectierapporten.  Vóór de vaststelling wordt 

het bestuur in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van, en overleg te voeren over, het concept-

                                                             
150 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 108. 
151 Zie de artikelen 7-9 van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020. 
152 Ministerie van OCW 2019. 
153 Ministerie van OCW 2019, p. 5. 
154 Of misschien zelfs als synoniem, wat weinig fraai zou zijn en, gelet op Aanwijzing voor de regelgeving 3.7 
(uniformiteit van begrippen), ook niet de bedoeling. 
155 Ministerie van OCW 2019, p.5. 
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rapport (art. 20 lid 3 Wot). Vijf weken na de vaststelling worden de rapporten openbaar gemaakt 

(art. 21 lid 1 Wot). Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 moet aan besluiten tot het geven van een 

aanwijzing ex art. 103g Wvo, of het beëindigen van de bekostiging ex art. 109a Wvo, een 

inspectierapport ten grondslag liggen, terwijl dit voor een reguliere bekostigingssanctie ex art. 104 

Wvo strikt genomen niet het geval is (zie 3.2.1). 

4.2 Werkwijze van de inspectie 

De werkwijze van de inspectie is vastgelegd in de beleidsregel Onderzoekskader 2021 voor het 

toezicht op het voortgezet onderwijs.156 In deze paragraaf wordt deze werkwijze, met betrekking tot 

het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht157, onder de loep genomen. Eerst worden 

de activiteiten die de inspectie uitvoert bij het houden van toezicht besproken. Met andere woorden, 

hoe vult de inspectie haar wettelijke taak in? Vervolgens komt de interpretatie van de 

burgerschapsopdracht zoals deze volgt uit het onderzoekskader, en waaruit de naleving van de 

opdracht moet blijken, aan bod. Ofwel, waar let de inspectie op? 

4.2.1 Toezichthoudende activiteiten 

Ieder jaar voert de inspectie voor elke school een prestatieanalyse uit.158 Dit gebeurt aan de hand van 

gegevens waarover de inspectie al beschikt, zoals het schoolplan, financiële gegevens, en gegevens 

over het personeel, de veiligheid op scholen en over de resultaten en doorstroom van leerlingen.159 

Daarnaast wordt een risicoanalyse uitgevoerd als er een vermoeden van risico’s bestaat.160  

Iedere vier jaar wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij ieder schoolbestuur. Bij dit onderzoek 

wordt een representatief aantal scholen bezocht. Het vierjaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd op 

basis van een onderzoeksplan dat voor ieder onderzoek ‘op maat’ wordt vastgesteld.161 Het plan 

bevat de onderzoeksvragen en de zogenoemde ‘verificatieactiviteiten’ – de binnen het onderzoek uit 

te voeren onderzoeksactiviteiten –, en wordt vastgesteld aan de hand van ‘een analyse’ en een 

startgesprek met het bestuur.162 De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van beschikbare 

informatie, zoals openbare of eerder door het bestuur ingezonden documenten.163 Om het tijdens 

het startgesprek gegeven beeld van de kwaliteit en de sturing van het bestuur te verifiëren voert de 

inspectie verificatieactiviteiten uit.164 Dit houdt in ieder geval in dat er gesprekken worden gevoerd 

met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad165 en het intern toezicht166.167 Daarnaast kunnen 

                                                             
156 Bijlage II bij Stcrt. 2021, 34766. In de veelvuldige verwijzingen naar het onderzoekskader in het navolgende 
verwijs ik naar ‘Onderzoekskader 2021’, zoals ik het heb opgenomen in de literatuurlijst, en gebruik daarbij de 
paginanummers van de versie die te vinden is op de website van de onderwijsinspectie: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-
onderwijs. Deze versie is heeft mijn voorkeur omdat de paginanummers bij ‘1’ beginnen. 
157 Het onderzoekskader is al aangepast aan de verduidelijkte burgerschapsopdracht en geldt sinds 1 augustus 
2021. 
158 Onderzoekskader 2021, p. 48. 
159 Idem. 
160 Idem. 
161 Onderzoekskader 2021, p. 48-50. 
162 Onderzoekskader 2021, p. 49. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft een medezeggenschapsraad waarvan de leden worden 
gekozen door en uit personeel, ouders, en leerlingen (Wet medezeggenschap op scholen, art. 3). Als een 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-onderwijs
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aanvullende gesprekken met het bestuur worden gevoerd.168 Ook worden er lessen bezocht en 

wordt er gesproken met leerlingen, ouders of schoolleiders.169 Uit de uitgevoerde steekproef van 

inspectierapporten, die wordt besproken in paragraaf 4.3, volgt dat er ook geregeld gebruik wordt 

gemaakt van vragenlijsten, in te vullen door leerlingen en docenten. 

Wanneer ernstige signalen of andere aanwijzingen daar aanleiding toe geven, voert de inspectie een 

onderzoek over een specifiek onderwerp (art. 15 Wot) uit.170 Dit kan dus een onderzoek met 

betrekking tot burgerschap inhouden. Een specifiek onderzoek kan zowel binnen het vierjaarlijks 

onderzoek plaatsvinden als daarbuiten.171 Bij ‘urgente signalen’ en ‘ernstige incidenten’ intervenieert 

de inspectie meteen op een passende manier.172 

Voor al deze vormen van toezicht geldt dat de inspectie uitgaat van ‘proportionaliteit’, wat inhoudt 

dat de intensiteit van het toezicht wordt afgestemd op de kwaliteit van het bestuur – bij een 

effectiever bestuur is het toezicht minder intensief.173 De kwaliteit van het bestuur wordt bepaald 

aan de hand van eerdere prestatie- en risicoanalyses en vierjaarlijkse onderzoeken, en andere 

signalen, zoals berichten of incidenten.174 Wanneer een bestuur of school er niet in slaagt 

verbeteringen door te voeren die de inspectie noodzakelijk acht, dan wordt eerst het toezicht 

geïntensiveerd, voordat er in het uiterste geval sancties worden opgelegd.175 

4.2.2 Waar let de inspectie op? 

Om een beeld te krijgen van de zaken waar de inspectie bij haar onderzoek op let, wordt hier eerst 

de uitwerking van de burgerschapsopdracht door de inspectie besproken, waarbij ook een 

vergelijking wordt gemaakt met de invulling die de wetgever daaraan geeft (zie hoofdstuk 2). 

Vervolgens wordt het zogenoemde waarderingskader scholen besproken. 

Uitwerking burgerschapsopdracht inspectie 

De inspectie benadrukt dat zij bij het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht geen 

‘eigen’ eisen hanteert, maar slechts de wet, die minimumeisen bevat, als uitgangspunt neemt.176 

Zolang aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kunnen scholen zelf een passende invulling kiezen.177 

Krachtens art 17 lid 1 Wvo bevordert het onderwijs burgerschap op doelgerichte en samenhangende 

wijze, en moet het onderwijs zich daar herkenbaar op richten. Doelgerichtheid moet blijken uit de 

                                                                                                                                                                                              
bevoegd gezag meerdere scholen in stand houdt, stelt het een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in, 
waarin de medezeggenschapsraad van iedere school is vertegenwoordigd (Wet medezeggenschap op scholen, 
art. 4). 
166 Het intern toezicht is onderdeel van het bevoegd gezag en houdt op onafhankelijke wijze toezicht op het 
bestuur (art. 24e Wvo). 
167 Onderzoekskader 2021, p. 49. 
168 Idem. 
169 Onderzoekskader 2021, p. 50. 
170 Onderzoekskader 2021, p. 51. 
171 Idem. 
172 Idem. 
173 Onderzoekskader 2021, p. 47. 
174 Idem. 
175 Onderzoekskader 2021, p. 53. 
176 Onderzoekskader 2021, p. 166. 
177 Idem. 
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formulering van geconcretiseerde leerdoelen.178 Samenhangend onderwijs bereikt die leerdoelen 

met een logische opbouw van de leerstof en aanpak, en de herkenbaarheid moet blijken uit de 

realisering van die leerstof en aanpak.179 

Wat de basiswaarden van de democratische rechtsstaat betreft komt het onderzoekskader 

grotendeels overeen met de overwegingen van de wetgever die in hoofdstuk 2 uiteen zijn gezet (zie 

2.3.2), zij het dat de inspectie de nadruk lijkt te leggen op bepaalde waarden en grondrechten. In de 

eerste plaats worden de drie basiswaarden – vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – genoemd. 

Over de invulling van deze waarden wordt het volgende gesteld: 

“De basiswaarde vrijheid wordt bevorderd door aandacht voor vrijheid van meningsuiting en 

autonomie. Gelijkwaardigheid wordt bevorderd in de vorm van het gelijkheidsbeginsel en het 

afwijzen van discriminatie. Solidariteit wordt bevorderd door verdraagzaamheid, begrip en 

verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid.”180 

Het gaat hier volgens de inspectie om de ‘minimale kern’ van de basiswaarden – om aan de 

burgerschapsopdracht te voldoen moet een school minimaal aandacht besteden aan de vrijheid van 

meningsuiting, het gelijkheidsbeginsel, begrip, verdraagzaamheid, het afwijzen van 

onverdraagzaamheid en discriminatie, en autonomie en verantwoordelijkheidsbesef.181 Vervolgens 

worden er uitwerkingen van deze begrippen gegeven waar de inspectie in de toezichtspraktijk van 

uitgaat: 

- “Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt of tegen de 

opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, of 

zijn of haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet je je wel houden aan de wet. 

- Het gelijkheidsbeginsel (ook wel gelijkheid of gelijkwaardigheid genoemd) betekent dat 

mensen van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit wat je denkbeelden zijn of wat je 

gelooft. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden of gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel 

dat mensen met andere denkbeelden en gebruiken niet minder waard zijn dan jij of dan jouw 

groep. 

- Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of groepen 

bepaalde denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is dat 

belangrijk voor een ander? 

- Verdraagzaamheid (ook wel tolerantie genoemd) betekent dat je de mening of het gedrag van 

een ander accepteert, ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En het betekent ook dat je 

iedereen de ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag te hebben. Natuurlijk moet 

iedereen zich daarbij wel houden aan de wet. 

- Afwijzen van onverdraagzaamheid: onverdraagzaamheid (ook wel intolerantie genoemd) is 

het tegenovergestelde van tolerantie. Het betekent dat je vindt dat andere mensen of 

groepen, dingen waar jij het niet mee eens bent niet zouden mogen denken of doen; en dat je 

het niet nodig vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo’n mening of zulk gedrag te hebben. 

- Afwijzen van discriminatie: discriminatie betekent dat mensen of groepen bij anderen 

achtergesteld worden of dat je vindt dat er voor mensen met andere denkbeelden of 

gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn of dat die denkbeelden of gebruiken misschien zelfs 

verboden moeten worden. 

                                                             
178 Idem. 
179 Onderzoekskader 2021, p. 166-167. 
180 Onderzoekskader 2021, p. 167-168. 
181 Onderzoekskader 2021, p. 168. 
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- Autonomie betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/haar 

leven wil leiden. Iedereen is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke denkbeelden of 

welk geloof voor hem/haar belangrijk zijn/is. Daarbij moet je je wel houden aan de wet. 

- Verantwoordelijkheidsbesef betekent dat mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor 

wat ze zeggen en doen (en wat ze niet zeggen en doen) en dat ze daarbij rekening willen 

houden met wat dat voor anderen betekent. Daarbij is vooral belangrijk dat je probeert 

anderen niet te schaden en dat je de samenleving en de democratie wilt helpen om goed te 

functioneren. Hoe je dat doet, mag iedereen zelf weten.”182 

Grotendeels komen deze uitwerkingen overeen met die van de wetgever (zie 2.3.2), maar er zijn ook 

verschillen. In figuur 4 geef ik de uitwerkingen van de inspectie en die van de wetgever onder elkaar 

weer. 

 

De inspectie gaat uit van dezelfde drie basiswaarden als de wetgever: vrijheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. De begrippen waar scholen volgens de inspectie aandacht aan moeten besteden om die 

waarden te bevorderen worden ook allemaal door de wetgever gebezigd. Dit laatste volgt niet direct 

uit figuur 1 (hoofdstuk 2) aangezien de termen ‘autonomie’, ‘begrip’ en ‘het afwijzen van 

                                                             
182 Onderzoekskader 2021, p. 168. Ik heb ervoor gekozen deze uitwerkingen integraal over te nemen aangezien 
ze al in een beknopte lijst zijn vervat. Ook is er zo geen risico op betekenisverandering of het verlies van 
nuance.    
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onverdraagzaamheid’ door de wetgever niet worden gebruikt ter invulling van de basiswaarden van 

de democratische rechtsstaat (art. 17 lid 1 onder a Wvo), maar als suggesties voor scholen183 en 

punten waarop de inspectie dient te letten in het kader van het toezicht op de schoolcultuur (lid 2); 

het afwijzen van onverdraagzaamheid, onderling begrip en de autonomie van leerlingen moeten 

door alle bij het onderwijs betrokken personen als centrale spelregels worden gehanteerd.184 Zo 

lopen de voorschriften uit het eerste en tweede lid van art. 17 Wvo in het onderzoekskader enigszins 

door elkaar. Vrijheid van meningsuiting is uiteraard onder grondrechten te scharen, en zowel het 

afwijzen van discriminatie als het gelijkheidsbeginsel worden door de wetgever genoemd als 

onderdelen van gelijkwaardigheid (zie 2.3.2). De wetgever biedt geen verdere definitie van begrippen 

als ‘autonomie’ of ‘verantwoordelijkheid’, dus het is onvermijdelijk dat de inspectie deze zelf verder 

uitwerkt. Geen van de eerder weergegeven uitwerkingen van de inspectie lijken mij vergezocht, laat 

staan contrair aan de strekking van de burgerschapsopdracht.185 Gelet op het voorgaande blijft de 

inspectie bij strikte toepassing van het onderzoekskader wat betreft de burgerschapsopdracht 

‘netjes’ binnen de kaders van de wet, ook al blijkt dat eerder uit de wetsgeschiedenis dan uit de Wvo 

zelf. Er lijkt zo geen sprake te zijn van een legaliteitsprobleem, dat zou kunnen zijn ontstaan als het 

onderzoekskader minder goed zou aansluiten bij de MvT bij de Wet verduidelijking 

burgerschapsopdracht. 

Andersom valt het echter op dat de wetgever een aantal begrippen noemt die niet terug te vinden 

zijn in het onderzoekskader. Deze zijn in figuur 4 gearceerd weergegeven. Het ‘overkoepelende 

uitgangspunt’, de menselijke waardigheid, wordt niet genoemd in het onderzoekskader. De wetgever 

stelt echter ook niet met zoveel woorden dat scholen daar aandacht aan moeten besteden. Ook 

ontbreken, op de vrijheid van meningsuiting na wat de grondrechten betreft (vandaar de lichtere 

arcering), de ‘fundamentele beginselen’, terwijl de wetgever er duidelijk over is dat deze moeten 

worden behandeld (zie 2.3.2). Tot slot zijn de begrippen ‘respect’ en ‘integriteit’, die door de 

wetgever als onderdelen van solidariteit worden beschouwd, niet in het onderzoekskader terug te 

vinden. Strikt juridisch gezien lijken deze omissies me niet problematisch. Wat betreft het toezicht 

met betrekking tot de fundamentele beginselen: dat is in de ogen van de inspectie wellicht 

voldoende gedekt door het toezicht op de naleving van de kerndoelen en examenprogramma’s. Dat 

lijkt me geen onredelijk standpunt; op grond van de kerndoelen en examenprogramma’s moeten 

onderwerpen als de rechtsstaat en grondrechten sowieso aan bod komen binnen het verplichte 

curriculum,186 en wat betreft het handhavingsinstrumentarium zijn deze voorschriften vergelijkbaar 

met de burgerschapsopdracht. Immers, de niet-naleving van de kerndoelen en examenprogramma’s 

is net als de niet-naleving van de burgerschapsopdracht een grond voor de inhouding van de 

bekostiging ex art. 104 Wvo (zie 3.2.1), ook al moet hierbij worden opgemerkt dat er wel een verschil 

in het beschikbaar instrumentarium ontstaat als het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk 

instrumentarium onderwijs wordt aangenomen: het niet-naleven van kerndoelen of 

examenprogramma’s kan niet leiden tot wanbeheer en is daarmee geen grond voor het geven van 

een aanwijzing ex art. 103g Wvo. Voorts leidt het hanteren van een beperktere selectie aspecten van 

burgerschap dan de wetgever voor ogen heeft niet tot legaliteitsproblematiek, en kan het toespitsen 

                                                             
183 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 13 (MvT). 
184 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 17 (MvT). 
185 Hoewel van gering belang, is het wel wat merkwaardig dat het gelijkheidsbeginsel gelijk wordt gesteld aan 
gelijkwaardigheid – het lijkt me hier een uitwerking van gelijkwaardigheid te betreffen. 
186 Zie bijvoorbeeld de examenprogramma’s maatschappijleer vwo en geschiedenis en staatsinrichting vmbo in 
de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs. 



38 
 

van het toezicht op bepaalde aspecten van de burgerschapsopdracht in mijn ogen worden gezien als 

een prioritering van toezicht en handhaving – wat in beginsel is toegestaan –,187 zij het dat het hier 

niet gaat om de prioritering van bepaalde voorschriften boven andere, maar om prioritering van 

bepaalde aspecten binnen een en hetzelfde voorschrift. 

Wat de inspectie verstaat onder de ‘sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat 

stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse 

samenleving’ (art 17 lid 1 onder b Wvo) volgt niet uit het onderzoekskader. Er wordt slechts 

opgemerkt dat deze competenties moeten aansluiten bij de ‘verwachtingen van het 

vervolgonderwijs en de maatschappij’.188 

Het ‘waarderingskader scholen’ 

Voor de beoordeling van besturen (ofwel bevoegde gezagen) en scholen worden twee aparte, maar 

nauw met elkaar samenhangende189, ‘waarderingskaders’ gehanteerd. Burgerschap is onderdeel van 

het waarderingskader voor scholen, maar slechts in beperkte mate van dat voor besturen. 

Uiteindelijk is het echter het bestuur dat, gelet op het systeem van de Wvo en andere sectorwetten, 

verantwoordelijk is voor de naleving van de burgerschapsopdracht. Hoe de beoordeling precies in 

zijn werk gaat is in het kader van deze tekst niet relevant – en een lage beoordeling brengt niet 

noodzakelijkerwijs strijd met wettelijke voorschriften met zich mee. Toch geeft het waarderingskader 

voor scholen enigszins weer waar de inspectie op let bij het toezicht op de naleving van de 

burgerschapsopdracht. 

Scholen moeten om te beginnen een gedragen visie hebben die wordt vertaald naar onderwijskundig 

beleid (het schoolplan), waarin wordt beschreven op welke wijze de naleving van wettelijke eisen – 

waaronder dus de burgerschapsopdracht – wordt gerealiseerd.190  De inspectie beoordeelt of het 

onderwijsaanbod bijdraagt aan het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden en 

het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties.191 Hier gaat het dus om de 

‘kenniscomponent’ (zie 2.3.2). Het onderwijsaanbod moet worden gestructureerd met heldere uitleg 

en geschikte opdrachten die de leerlingen in staat stellen zich de stof eigen te maken.192 Leraren 

stemmen de instructies, begeleiding en opdrachten af op de onderwijsbehoeften van groepen en 

individuele leerlingen, inclusief de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.193 

Op iedere school moet voorts een veiligheidsbeleid worden opgesteld, bestaande uit een 

samenhangend geheel van maatregelen, waaronder maatregelen die genomen worden in het geval 

van uitingen die strijdig zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals discriminatie 

en onverdraagzaamheid.194 De school onderneemt actie als er onvoldoende sprake is van een cultuur 

die in overeenstemming is met de basiswaarden195. Uitingen in strijd met de basiswaarden worden 

                                                             
187 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982. 
188 Onderzoekskader 2021, p. 36. 
189 Onderzoekskader 2021, p. 29. 
190 Onderzoekskader 2021, p. 37. 
191 Onderzoekskader 2021, p. 29. 
192 Onderzoekskader 2021, p. 33. 
193 Idem. 
194 Onderzoekskader 2021, p. 35. 
195 Idem. 
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gesignaleerd en gecorrigeerd.196 Ook zorgt de school voor een schoolklimaat197 dat leerlingen 

voorbereidt op het leven in de maatschappij, door een oefenplaats te creëren voor het ontwikkelen 

van sociale en maatschappelijke competenties.198 De na afsluiting van het onderwijs behaalde sociale 

en maatschappelijke competenties dienen aan te sluiten bij de verwachtingen van het 

vervolgonderwijs en de maatschappij.199 De op dat gebied te bereiken resultaten worden 

onderbouwd, en de resultaten worden op een inzichtelijke manier in kaart gebracht.200 

Samenvattend 

Mijns inziens kan de insteek van de inspectie met betrekking tot de burgerschapsopdracht als volgt 

worden samengevat. De inspectie hanteert bij het houden van toezicht een ietwat beperktere 

invulling van de burgerschapsopdracht dan de wetgever. Om daaraan te voldoen moeten scholen 

aandacht besteden aan de volgende beginselen en waarden201: vrijheid van meningsuiting, het 

gelijkheidsbeginsel, begrip, verdraagzaamheid, het afwijzen van onverdraagzaamheid en 

discriminatie, en autonomie en verantwoordelijkheidsbesef. 

Dát scholen dit doen moet blijken uit een gedragen visie die wordt uitgewerkt in concrete 

leerdoelen, die worden bereikt met behulp van logische leerstof, een heldere uitleg, en geschikte 

opdrachten. Uitingen in strijd met de basiswaarden moeten worden gesignaleerd en gecorrigeerd. 

Scholen formuleren wat er bereikt moet worden op het gebied van sociale en maatschappelijke 

competenties en brengen de resultaten daarvan in kaart. Deze competenties moeten ‘aansluiten bij 

wat het vervolgonderwijs en de maatschappij verwachten’. 

4.3 De uitvoeringspraktijk 

Om een beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk van het toezicht op de naleving van de 

burgerschapsopdracht zijn 20 schoolplannen en 50 inspectierapporten bestudeerd. Eerst volgt een 

bespreking van de schoolplannen, aangezien schoolplannen het startpunt vormen van reguliere 

inspectieonderzoeken. Vervolgens wordt ingegaan op de bestudeerde inspectierapporten, waarbij 

het rapport uit 2019 over het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum uitvoerig aan bod komt. 

4.3.1 Schoolplannen 

Met de bestudering van schoolplannen wordt beoogd een beeld te schetsen van de informatieve 

waarde daarvan voor de inspectie. Zowel de jaarlijkse prestatieanalyse als het vierjaarlijks onderzoek 

worden immers uitgevoerd aan de hand van het schoolplan (zie 4.1). Bij de jaarlijkse prestatieanalyse 

vindt er geen schoolbezoek plaats, waardoor het schoolplan daarbij feitelijk de enige indicator is voor 

de mate van naleving van de burgerschapsopdracht (zie 4.2.1). Eerst wordt de selectie besproken, 

waarna enkele inzichten volgen die ik uit de lezing van de plannen heb verkregen. 

De selectie 

                                                             
196 Onderzoekskader 2021, p. 36. 
197 De Onderwijsraad – en kennelijk ook de inspectie – geeft voorkeur aan deze term boven ‘schoolcultuur’, 
maar het zijn synoniemen: Onderwijsraad 2021, p. 34. 
198 Onderzoekskader 2021, p. 36. 
199 Onderzoekskader 2021, p. 36, 37. 
200 Onderzoekskader 2021, p. 37. 
201 Ik vermijd hier de term ‘basiswaarden’ aangezien het, gelet op de wetsgeschiedenis, voor sommige van deze 
begrippen niet geheel duidelijk is of ze daar deel van uitmaken. 
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Het schoolplan is bedoeld als een document voor intern gebruik, en als uitgangspunt voor de 

inspectie bij het houden van toezicht. De wet vereist dan ook niet dat het schoolplan openbaar wordt 

gemaakt, maar slechts dat het de inspectie wordt toegestuurd (art. 24a1 lid 1 Wot)202. Daarom heb ik 

slechts schoolplannen kunnen inzien van scholen die er zelf voor hebben gekozen deze online 

beschikbaar te stellen. Ik heb 20 plannen gekozen (zie bijlage 1) waarbinnen verschillende 

schooltypen (wat betreft locatie, richting, en onderwijstype) vertegenwoordigd zijn en deze plannen 

integraal gelezen. Ook leek het me informatief om ter vergelijking een Islamitische en een Joodse 

school mee te nemen, ook al is dat, gelet op het geringe aantal van deze scholen in Nederland, 

binnen een selectie van 20 niet representatief voor het stelsel. De Islamitische school die ik heb 

gekozen, Al Maes, ressorteert onder schoolbestuur Stichting Islamitische Scholen Amsterdam uit de 

zaak As Siddieq (zie 2.2).203 Alle opgenomen schoolplannen zijn vastgesteld onder de ‘oude’ 

burgerschapsopdracht. Dit is op het moment van schrijven, gelet op het feit dat er slechts een korte 

periode is verstreken sinds de inwerkingtreding van de verduidelijkte opdracht, helaas 

onvermijdelijk. 

Bevindingen en conclusies 

De hoeveelheid aandacht die er in schoolplannen aan de burgerschapsopdracht wordt besteed loopt 

enorm uiteen. In sommige plannen wordt er uitgebreid op ingegaan, zoals in het plan van De Goudse 

Waarden en, met name, in dat van de basisschool Al Maes.204 Uit andere plannen, zoals die van het 

Barlaeus Gymnasium, de Joodse Scholengemeenschap Maimonides en het Agrarisch 

Opleidingscentrum Terra, vallen niet of nauwelijks passages te destilleren die aan burgerschap te 

relateren zijn. Dit is opmerkelijk, aangezien de uitwerking van de burgerschapsopdracht wel een 

wettelijk vereiste is.205 De inspectie tilt daar kennelijk niet zo zwaar aan, wellicht omdat de 

uitwerking volgens de handreiking ook ‘in een ander document’ opgenomen mag worden (zie 4.1). Ik 

ben echter slechts in twee plannen, namelijk die van het Charlemagne College Eijkhagen en het 

Dollard College, verwijzingen naar dergelijke uitwerkingen in andere documenten tegengekomen. 

Verder is het opvallend dat de passages die in de plannen aan burgerschap zijn gewijd in veel 

gevallen eerder een bepaalde ideologie uitdragen, dan dat ze zijn aan te merken als uitwerking van 

de inrichting van het burgerschapsonderwijs.206 Er kan dan wel gesproken worden van een bepaalde 

visie op burgerschap die in het schoolplan naar voren komt, maar het is mij na lezing van deze 

                                                             
202 Dit in tegenstelling tot de schoolgids, die aan ouders, verzorgers, voogden en leerlingen beschikbaar moet 
worden gesteld (art. 24a1 lid 2). De schoolgids is echter geen document dat door de inspectie wordt gebruikt 
bij het doen van onderzoek – de wet schrijft dat in ieder geval niet voor –, tenzij het schoolplan daarnaar 
verwijst. Dit laatste is kennelijk toegestaan (zie Ministerie van OCW 2019, p. 6), maar ik ben het niet 
tegengekomen. 
203 Het betreft hier een basisschool. Het schoolplan van het Cornelius Haga Lyceum is echter niet openbaar, en 
ik wilde toch een schoolbestuur meenemen waarop de inspectie in het verleden kritiek heeft geuit. Verder is de 
strekking van de burgerschapsopdracht niet anders in het basisonderwijs. 
204 Het zou kunnen dat dit in het geval van Al Maes samenhangt met geïntensiveerd toezicht door de inspectie. 
Bij dit bestuur had de inspectie in het verleden immers kritiek op de invulling van de burgerschapsopdracht, en 
de mate van toezicht wordt bepaald aan de hand van eerdere onderzoeken (zie 4.2.1). 
205 Onder de verduidelijkte opdracht is de wetgever hierover heel duidelijk: activiteiten moeten gekoppeld aan 
heldere leerdoelen worden opgenomen in het schoolplan (zie 2.3.1). 
206 Hier volgen twee voorbeelden, afkomstig uit de schoolplannen van respectievelijk het Agrarisch 
Opleidingscentrum Terra en de RSG Magister Alvinus: “Ons onderwijs creëert voorwaarden om waardevol te 
zijn en te kunnen presteren op persoonlijk en professioneel vlak en als burger in onze samenleving”; “Wij zijn 
een school […]: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actief pluriform, waarin openheid en respect 
vanzelfsprekend zijn en er geen plek is voor discriminatie en geweld”. 
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plannen vaak nog steeds onduidelijk hoe de betreffende school concreet invulling geeft of beoogt te 

geven aan de burgerschapsopdracht.207 

De beperkte aandacht die in een deel van de plannen aan burgerschap wordt besteed betekent op 

zichzelf niet dat scholen daar niets aan doen, maar slechts dat het schoolplan hier geen goed beeld 

van geeft. Gelet op de huidige praktijk, en met de kanttekening dat deze kleine steekproef mogelijk 

niet representatief is, heb ik dan ook twijfels over de geschiktheid van het schoolplan als middel ter 

controle van de naleving van de burgerschapsopdracht. In dit opzicht vervult het schoolplan mijns 

inziens momenteel niet de prominente rol die de wetgever, gelet op de Wot, de Wvo en andere 

sectorwetten, voor ogen heeft.  De plannen laten zien dat de burgerschapsopdracht wel degelijk 

effect sorteert – scholen zijn er, in meer of mindere mate, mee bezig –, maar geven de inspectie 

mijns inziens weinig houvast bij het houden van toezicht op de naleving daarvan. Dit laatste kan in de 

nabije toekomst veranderen, wanneer de nieuwe schoolplannen worden vastgesteld met het oog op 

de verduidelijkte burgerschapsopdracht, ook al heb ik sterke twijfels over het verschil dat dit zal 

maken met betrekking tot de constatering van nalevingsgebreken. Nalevingsgebreken zullen dan 

moeten worden geconstateerd tijdens de vierjaarlijkse onderzoeken, die in de volgende sub-

paragraaf aan bod komen, of op basis van onderzoeken naar aanleiding van meldingen. 

4.3.2 Inspectierapporten 

Zoals vermeld heb ik steekproefsgewijs 50 inspectierapporten doorgenomen – met name lettend op 

de onderzoeksmethodologie en opmerkingen met betrekking tot burgerschap. Opmerkingen 

aangaande de burgerschapsopdracht wilde ik vergelijken met de strekking van de opdracht 

(hoofdstuk 2). Ik hoopte, gelet op de gebruikte onderzoeksmethoden, een idee te kunnen vormen 

over de kans dat niet-naleving van de burgerschapsopdracht daadwerkelijk wordt geconstateerd. 

Ook had ik de volgende vragen. Hoe vaak doet de inspectie constateringen die geconstrueerd kunnen 

worden als handelingen in strijd met de burgerschapsopdracht of die daar in ieder geval mee 

schuren? Hoe wordt dan gemotiveerd dat een dergelijke constatering zich niet verhoudt met de 

burgerschapsopdracht? 

De uitkomsten van deze exercitie zijn helaas onbevredigend. Het is op basis van de rapporten 

moeilijk vast te stellen waar precies op is gelet. Opmerkingen met betrekking tot burgerschap zijn 

veelal summier. Vaak is de burgerschapsopdracht helemaal geen onderdeel van het onderzoek, wat 

te maken zal hebben met de proportionaliteit en het maatwerk (zie 4.2.1). Dit alles is overigens niet 

bedoeld als kritiek op de inspectie – het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht is 

slechts één onderdeel van haar toezichthoudende taak en deze rapporten zijn niet geschreven om 

mij als onderzoeker een totaalbeeld te geven. 

Naast de steekproef heb ik het rapport uit 2019 over het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum 

gelezen,208 dat uiteraard meer is toegespitst op burgerschap. De inhoud van dit rapport is, bezien in 

                                                             
207 Naast de visie op burgerschap dienen ook de activiteiten met betrekking tot burgerschap die deel uitmaken 
van het onderwijsprogramma concreet te worden opgenomen in het schoolplan (zie 2.3.1). 
208 Ook heb ik het meest recente rapport over de Stichting Islamitische School Amsterdam, het bestuur van de 
As Siddieq-school, gelezen. Onder het bestuur vallen drie Islamitische basisscholen. In dit rapport werd iets 
meer dan gemiddeld aandacht besteed aan burgerschap, “ook in relatie tot de Islamitische grondslag”. De 
opmerkingen van de inspectie zijn ook in dit rapport summier en generiek (en overigens positief), en dus weinig 
verhelderend. 
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het licht van hetgeen is besproken in de hoofstukken 2 en 3, van voorspellende waarde met 

betrekking tot de hoofdvraag van dit onderzoek: wat als de inspectie een soortgelijke situatie 

aantreft na de eventuele invoering van de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht? 

Hieronder komt eerst de steekproef aan bod, waarna het rapport over de Stichting Islamitisch 

Onderwijs Nederland (het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum) wordt besproken. 

4.3.2.1 Steekproef inspectierapporten 

Bij de steekproef is uitsluitend gebruik gemaakt van rapporten van vierjaarlijkse onderzoeken. Er zijn 

daarvoor twee redenen, een inhoudelijke en een praktische. De jaarlijkse prestatieanalyse is in het 

kader van toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht, zoals reeds geconcludeerd (zie 

4.3.1), waarschijnlijk weinig relevant – niet-naleving zal hoogstwaarschijnlijk niet worden 

geconstateerd aan de hand van een onderzoek dat geen schoolbezoek behelst, tenzij die direct uit 

het schoolplan volgt. Als er (vermeende) handelingen in strijd met de burgerschapsopdracht worden 

geconstateerd, ligt het voor de hand dat dat ofwel tijdens het uitgebreide vierjaarlijks onderzoek 

gebeurt, of via meldingen – bijvoorbeeld van ouders.209 Verder was ik simpelweg genoodzaakt de 

vierjaarlijkse rapporten te gebruiken, aangezien deze allemaal online beschikbaar zijn, terwijl dat niet 

geldt voor andere onderzoeken. 

De selectie 

In bijlage 2 zijn de bestudeerde rapporten weergegeven. Een manier van willekeurige selectie was 

snel gevonden – de lijst die ik vond op de website van de inspectie, met enkel het filter ‘voortgezet 

onderwijs’ geselecteerd, is, voor zover ik kan beoordelen, volstrekt willekeurig. De lijst is niet 

alfabetisch geordend, niet geordend naar schooltype, naar hoeveelheid scholen onder het bestuur, 

naar datum van uitgave, naar locatie, of naar beoordeling. Ik heb dus simpelweg de eerste 50 

rapporten uit deze lijst genomen. Dit leverde een gevarieerde lijst op van scholen en besturen. Deze 

bevat zowel openbare als bijzondere scholen/besturen, van verschillende groottes – van 

zogenoemde ‘éénpitters’ tot een bestuur met 79 scholen. Scholen uit alle delen van het land zijn 

vertegenwoordigd, zowel grootstedelijke als provinciale, en uit nagenoeg iedere provincie. Ook bevat 

de lijst scholen/besturen met variërende beoordelingen (op bepaalde onderdelen of over het geheel 

genomen onvoldoende, voldoende en goed). Wat betreft de opgenomen bijzondere scholen met 

religieuze grondslag kan worden opgemerkt dat dit allemaal scholen van verschillende christelijke 

stromingen zijn. Dat is verder weinig opmerkelijk nu dat het geval is voor grofweg 70% van de 

bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs, inclusief die van algemeen-bijzondere grondslag.210 

Gegeven deze kenmerken van de lijst meen ik te mogen concluderen dat de selectie representatief is 

voor het Nederlandse stelsel van voortgezet onderwijs. 

De eerste 3 rapporten die ik onder ogen had heb ik grondig doorgenomen om een goed idee te 

krijgen van de structuur. Van de overige rapporten heb ik het hoofdstuk over de opzet van het 

onderzoek doorgenomen, en vervolgens de passages gelezen rond de volgende zoektermen: 

‘burgerschap’, ‘sociale cohesie’, ‘sociale integratie’, ‘basiswaarden’, ‘schoolklimaat’, ‘schoolcultuur’, 

‘sociale en maatschappelijke competenties’, ‘pluriforme samenleving’ en ‘seksuele gerichtheid’. Deze 

zoektermen dekken zowel de terminologie onder de oude als de nieuwe burgerschapsopdracht. 

                                                             
209 In de zaak casus Haga ging het om signalen van de AIVD en de NCTV.  
210 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzonder_onderwijs.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzonder_onderwijs
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Het overgrote deel van de opgenomen rapporten betreft de ‘oude’ burgerschapsopdracht, en alle 

opgenomen rapporten betreffen onderzoek verricht aan de hand van het oude onderzoekskader.211 

Dit zou weinig problematisch moeten zijn nu de opdracht is verduidelijkt, terwijl de beoogde 

strekking van de opdracht nauwelijks is gewijzigd (zie 2.3.2). Voor de inspectie, waarvan als 

toezichthouder verwacht mag worden die strekking te kennen, is er dus weinig veranderd. Ook lijkt 

het erop dat de inspectie geanticipeerd heeft op de verduidelijkte opdracht – vaak trof ik ‘nieuwe’ 

terminologie aan in rapporten van vóór de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking 

burgerschapsopdracht. 

Weergegeven gegevens 

In bijlage 2 zijn de volgende gegevens opgenomen: het betreffende bestuur, het aantal onderzochte 

scholen en het totaal aantal scholen onder het bestuur, de datum van uitgave van het rapport en 

overwegingen met betrekking tot de burgerschapsopdracht. De laatstgenoemde overwegingen zijn 

over het algemeen summier en generiek en zijn in de bijlage letterlijk geciteerd. De lijst is geordend 

naar de datum van uitgave. Ik heb ervan afgezien een kolom op te nemen met betrekking tot de 

onderzoeksmethodes aangezien daar weinig variatie in bleek te zijn. Wat dat betreft verwijs ik terug 

naar sub-paragraaf 4.2.1. 

Conclusies 

Vanwege de summiere behandeling van burgerschap binnen de rapporten valt er op basis van deze 

steekproef weinig te concluderen over de aanpak van de inspectie met betrekking tot het toezicht op 

de naleving van de burgerschapsopdracht. Desalniettemin opper ik hieronder een paar voorzichtige 

conclusies, beginnend met de enige inhoudelijke.  

- Wat betreft de sociale en maatschappelijke competenties (art. 17 lid 2 onder b Wvo) gaat het om 

competenties die de school zelf heeft geformuleerd.212 Dit strookt met de stelling van de 

wetgever dat invulling van de competenties in strijd zou zijn met de vrijheid van onderwijs (zie 

2.3.2). Dit brengt mee dat een school slechts in strijd met dit onderdeel van de 

burgerschapsopdracht handelt wanneer het de eigen ambities met betrekking tot de 

competenties niet realiseert.213 Dit is mijns inziens te vergelijken met het oordeel van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak over de ‘oude’ burgerschapsopdracht (zie 2.2), in de zin dat een school 

slechts in strijd handelt met dit onderdeel wanneer er helemaal niets wordt gedaan aan het 

bijbrengen van sociale en maatschappelijke competenties. Ik vermoed dan ook dat onderdeel b 

van art. 17 lid 2 vanuit een handhavingsoogpunt weer een ‘dode letter’-karakter heeft. 

                                                             
211 Ik heb contact opgenomen met de inspectie en kreeg te horen dat er op het moment van schrijven wegens 
het coronavirus nog geen rapporten zijn uitgegeven van vierjaarlijkse onderzoeken die zijn verricht aan de hand 
van het nieuwe onderzoekskader. Ik neem aan dat dit te maken heeft met de gebrekkige mogelijkheden tot 
schoolbezoek vanwege gesloten scholen. 
212 Het waarderingskader scholen doet dit al vermoeden (zie 4.2.2) en de rapporten bevestigen dit (zie bijlage 
2: nummers 17, 27, 33 en 46). De inspectie onderzoekt slechts of de school doelen stelt en beoordeelt aan de 
hand van resultaten die de school zelf in kaart brengt of die doelen worden gerealiseerd. 
213 Dit vertoont sterke gelijkenis met het stimulerend toezicht (art. 3 lid 1 onder b Wot), dat geen betrekking 
heeft op de naleving van deugdelijkheidseisen, maar op het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. De 
inspectie beoordeelt daarbij of scholen zelf gestelde doelen met betrekking tot de onderwijskwaliteit bereiken. 
Zie daarover De Boer 2021, p. 175-181. 
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- De burgerschapsopdracht is (bij lange na) geen onderdeel van ieder vierjaarlijks onderzoek, ook 

al kan er natuurlijk vanuit worden gegaan dat dat wel altijd zo zal zijn ingeval van verontrustende 

signalen hieromtrent. 

- Op basis van de rapporten is meestal niet vast te stellen hoe conclusies met betrekking tot de 

burgerschapsopdracht volgen uit de onderzoeksactiviteiten. Er blijkt uit de rapporten 

bijvoorbeeld niet wat er tijdens de gesprekken is besproken of welke vragen er waren 

opgenomen op een eventuele vragenlijst. 

4.3.2.2 Inspectierapport betreffende de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland 

In 2018 deed de inspectie een vierjaarlijks onderzoek bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. 

Nadat het onderzoek was afgerond, maar vóór de definitieve vaststelling van het rapport, ontving de 

inspectie ‘ernstige signalen’ van de AIVD, onder andere met betrekking tot de 

burgerschapsopdracht.214 Naar aanleiding daarvan is in 2019 een verbreed en verdiept onderzoek 

uitgevoerd.215 Dit onderzoek had een zeer uitgebreide opzet.216 Vijf verschillende inspecteurs 

bezochten onaangekondigd lessen van alle docenten. Er werden gesprekken gevoerd met alle 

denkbare relevante personen, van leerlingen, docenten en ouders tot ‘externe stakeholders’. Ook 

werd gebruik gemaakt van vragenlijsten en werden documenten geanalyseerd. Ook hier geldt echter 

dat niet uit het rapport volgt waar de gevoerde gesprekken precies over gingen of welke vragen er 

opgenomen waren in de vragenlijsten. 

De inspectie stelde vast dat er geen aanwijzingen waren dat het onderwijs op de school in strijd was 

met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.217 Ook werden in uitingen van docenten en 

sprekers bij godsdienstige activiteiten geen inhouden aangetroffen die in strijd waren met de 

basiswaarden, en het schoolklimaat was evenmin gericht op afzijdigheid van de Nederlandse 

samenleving of het tegengaan van integratie.218 Toch beoordeelde de inspectie de realisering van de 

burgerschapsopdracht als onvoldoende.219 De school gaf wel invulling aan de burgerschapsopdracht 

via reguliere vakken zoals geschiedenis en biologie, 220 maar deze invulling was volgens de inspectie 

te beperkt en ad-hoc.221 Daar kwam bij dat er contacten werden onderhouden met ‘personen 

waarvan de opvattingen over basiswaarden discutabel zijn’.222 Dit zou zich niet verhouden met een 

schoolklimaat gericht op de bevordering van actief burgerschap. De terminologie basiswaarden van 

de democratische rechtsstaat was destijds geen onderdeel van de wettekst, maar de inspectie 

gebruikte daarvan wel een uitwerking bij het onderzoek, die grotendeels overeenkwam met de reeds 

besproken uitwerking (zie 4.2.2).223 

Uit deze bevindingen van de inspectie meen ik, gelet op het besprokene in de hoofdstukken 2 en 3, 

de volgende conclusies te kunnen trekken. Als een identieke situatie zich voordoet na de eventuele 

aanname van het voorstel voor de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, en dus 

                                                             
214 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 5. 
215 Zie 2.2 voor de rechtszaak die hieruit volgde. 
216 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 7, 8, 39, 41. 
217 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 12. 
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 34. 
221 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 12. 
222 Idem. 
223 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 62. 
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ook na de verduidelijking van de burgerschapsopdracht, zou dat hoogstwaarschijnlijk alsnog geen 

aanleiding zijn voor het geven van een rechtsgeldige aanwijzing ex 103g Wvo. Er was geen sprake van 

een ernstige aantasting van basiswaarden, aangezien het onderwijs daarmee niet in strijd was – het 

stond daar niet haaks op (zie 3.2.2). Een kanttekening daarbij is dat het contact met ‘personen 

waarvan de opvattingen over basiswaarden discutabel zijn’, een aanwijzing zou kunnen zijn dat de 

schoolcultuur niet in overeenstemming is met de basiswaarden (art. 17 lid 2 Wvo), wat 

mogelijkerwijs leidt tot een ernstige aantasting van de basiswaarden. Dan is het waarschijnlijk van 

belang of, en in welke mate, deze personen met leerlingen in contact staan. De schoolcultuur ziet 

immers op de dagelijkse interactie tussen leraren en leerlingen en de onderlinge omgang tussen de 

betrokkenen bij het onderwijs (zie 2.3.3). Dat was hier in beperkte mate het geval,224 maar er waren 

geen aanwijzingen dat deze personen opvattingen strijdig met de basiswaarden overbrachten op 

leerlingen.225 Wel zou deze casus zich onder de huidige wetgeving kunnen lenen voor het opleggen 

van een reguliere bekostigingssanctie. De school gaf immers onvoldoende invulling aan de 

burgerschapsopdracht. De redenering dat de school slechts in strijd handelt met de 

burgerschapsopdracht wanneer daar helemaal geen invulling aan wordt gegeven gaat niet meer op 

(zie 2.3.1), en het onderwijsaanbod is inmiddels te toetsen aan de verduidelijkte opdracht (zie 2.3.2). 

Voor het opleggen van reguliere bekostigingssancties is de Wet uitbreiding bestuurlijk 

instrumentarium onderwijs echter niet nodig. 

4.4 Samenvattend 

Uit de analyse van de interpretatie van de burgerschapsopdracht door de inspectie en de vergelijking 

daarvan met de invulling die de wetgever daaraan geeft, is gebleken dat deze niet op een met het 

oog op legaliteit problematische wijze van elkaar afwijken. Het onderzoekskader geeft een vrij goed 

beeld van de invulling die de inspectie geeft aan het houden van toezicht op de 

burgerschapsopdracht, maar op basis van de rapporten over concrete onderzoeken is daar niet veel 

over te zeggen. Wel doen de bestudeerde inspectierapporten vermoeden dat de opdracht aan 

scholen om zich te richten op de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties (art. lid 

1 onder b Wvo) waarschijnlijk opnieuw lijdt aan een inherent gebrek aan handhaafbaarheid. Op basis 

van het rapport over de Stichting Islamitisch Onderwijs en het besprokene in hoofdstuk 3 twijfel ik er 

sterk aan of de casus Haga zich onder de voorgestelde wetgeving zou lenen voor het geven van een 

aanwijzing. Tot slot is geconcludeerd dat het constateren van gebreken in de naleving van de 

burgerschapsopdracht, gelet op de wettelijke inrichting van het toezicht en de inhoud van 

schoolplannen, alleen realistisch is tijdens het vierjaarlijks onderzoek, of bij onderzoek naar 

aanleiding van een melding. De mogelijkheden daartoe zijn dus schaars. 

In het volgende en laatste hoofdstuk wordt de overkoepelende onderzoeksvraag beantwoord. 

  

                                                             
224 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 38. 
225 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 15. 
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5 Conclusies 

In de vorige drie hoofdstukken zijn de strekking van de burgerschapsopdracht, het instrumentarium 

ter handhaving van de burgerschapsopdracht en het toezicht op de naleving daarvan besproken. Dit 

is gebeurd aan de hand van drie deelvragen: 

Waar verplicht de vernieuwde burgerschapsopdracht scholen toe, en in hoeverre verschilt 

deze van de oude? 

Hoe ziet het instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht eruit als de Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs wordt aangenomen, en hoe moeten de 

voorwaarden die aan de inzet van de nieuwe instrumenten zijn verbonden worden geduid? 

Hoe is het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht ingericht en hoe vult de 

onderwijsinspectie haar toezichthoudende taak in? 

Wat resteert is de beantwoording van de overkoepelende onderzoeksvraag, die ik hier integraal 

herhaal: 

In hoeverre bieden de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht en het wetsvoorstel Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs een versterkte grondslag voor het nemen 

van handhavingsbesluiten wegens strijd met de burgerschapsopdracht in het onderwijs? 

5.1 Beantwoording onderzoeksvraag 

Ik begin de beantwoording met een voorvereiste voor het nemen van handhavingsbesluiten: de 

(kans op) constatering van handelingen die in strijd zijn met de burgerschapsopdracht. Vervolgens 

kom ik tot een antwoord dat zich beperkt tot de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht, oftewel, 

tot de situatie zoals die is sinds 1 juli 2021. De aanname van het wetsvoorstel Wet uitbreiding 

bestuurlijk instrumentarium onderwijs is immers onzeker. Daarna wordt de vraag beantwoord voor 

de situatie zoals die zal zijn na de eventuele aanname van het wetsvoorstel Wet uitbreiding 

bestuurlijk instrumentarium onderwijs. 

Detectiekans nalevingsgebreken 

De inrichting van het toezicht op de naleving van de burgerschapsopdracht blijft door de nieuwe en 

voorgestelde wetgeving ongewijzigd. Deze wetgeving heeft zo slechts indirect effect op de kans dat 

nalevingsgebreken worden geconstateerd: de inspectie heeft haar werkwijze aangepast aan de 

nieuwe burgerschapsopdracht en de aanpassing van nieuwe schoolplannen aan de strekking van de 

nieuwe burgerschapsopdracht heeft invloed op de informatievoorziening van de inspectie. Op basis 

van de bestudeerde schoolplannen en inspectierapporten (zie 4.3) kunnen er slechts in beperkte 

mate uitspraken worden gedaan over de detectiekans. De schoolplannen geven geen goed beeld van 

de wijze waarop scholen invulling geven aan de burgerschapsopdracht en de behandeling van 

burgerschap in de inspectierapporten is te summier om daaruit te kunnen afleiden hoe de inspectie 

precies te werk is gegaan om de naleving van de burgerschapsopdracht bij de onderzochte scholen 

en besturen te controleren. 

Ik heb geconcludeerd dat schoolplannen in de huidige praktijk geen goed beeld geven van de wijze 

waarop de burgerschapsopdracht vorm krijgt en dus geen geschikte graadmeter zijn voor de mate 
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waarin deze wordt nageleefd. Dit brengt met zich mee dat het onwaarschijnlijk is dat gebrekkige 

naleving van de burgerschapsopdracht aan het licht komt bij de jaarlijkse prestatieanalyse. Daarbij 

vindt immers geen schoolbezoek plaats maar worden slechts het schoolplan en andere gegevens226 

die de inspectie van scholen ontvangt onderzocht (zie 4.2.1 en 4.3.1). Overtredingen zullen naar 

verwachting dus slechts worden geconstateerd tijdens het vierjaarlijks onderzoek of bij onderzoek 

naar aanleiding van een melding. Het vierjaarlijks onderzoek vindt uiteraard slechts eens in de vier 

jaar plaats en het is goed denkbaar dat de aanwezigheid van inspecteurs het verloop van de les of 

het schoolklimaat beïnvloedt, zeker op een school waar het curriculum of opvattingen van het 

personeel op gespannen voet staan met de burgerschapsopdracht. Bovendien maakt de 

burgerschapsopdracht vaak geen onderdeel uit van het onderzoek (zie 4.3.2). Wat betreft meldingen 

kan nogmaals worden verwezen naar het Cornelius Haga Lyceum, waar een ‘taxatie’ door de school 

zelf aangaf dat negentig procent van de ouders sterk afwijzende opvattingen heeft over de 

gelijkwaardigheid van en omgang met mensen met een homoseksuele leefstijl,227 en waar de 

inspectie constateerde dat aandacht op school voor de basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat zou stuiten op onbegrip en verzet van ouders.228 Het is onwaarschijnlijk dat ouders met 

dergelijke opvattingen situaties die zich slecht verhouden tot de burgerschapsopdracht zouden 

melden bij de inspectie. De mogelijkheden tot constatering van het handelen in strijd met de 

burgerschapsopdracht zijn dus beperkt. Andere factoren buiten beschouwing gelaten is hierdoor de 

kans klein dat er daadwerkelijk handhavingsbesluiten zullen worden genomen. 

Wet verduidelijking burgerschapsopdracht 

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de burgerschapsopdracht afzonderlijk behandeld 

aan de hand van de onderzoeksvraag, om vervolgens tot een overkoepelende conclusie te komen. 

Onderdeel a van het eerste lid, het bijbrengen van kennis van en respect voor de basiswaarden van 

de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de grondwet, is op het eerste gezicht een zeer open 

norm. Uit de wetsgeschiedenis volgt echter een concreet kader van begrippen (zie 2.3.2) die onder 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten worden verstaan. Het begrippenkader is een 

verzameling minimumvereisten voor de inhoud van het onderwijs dat in mijn optiek concreet genoeg 

is om zich te lenen voor toetsing. Daarbij kan wel worden opgemerkt dat het weinig fraai is, of 

tenminste merkwaardig, dat de strekking van de bepaling hoofdzakelijk uit de wetsgeschiedenis 

moet volgen. Mijns inziens had hier gekozen kunnen worden voor een uitgebreidere bepaling of, bij 

voorkeur, voor het voorzien in de mogelijkheid tot delegatie, zodat de basiswaarden verder 

uitgewerkt konden worden in een amvb. Dat zou de vrijheid van onderwijs niet verder inperken dan 

nu het geval is, aangezien hetzelfde de facto is gebeurd door de opname van de uitwerking in de 

memorie van toelichting. Het opnemen van een uitwerking van de norm in een materiële wet 

verdient mijns inziens de voorkeur boven het ‘verstoppen’ daarvan in de wetsgeschiedenis. Hoe dan 

ook, het begrippenkader kan door de inspectie en de rechter als toetsingskader worden gebruikt. 

Gelet op het onderzoekskader doet de inspectie dat inderdaad, zij het dat zij niet het volledige kader 

hanteert, maar een selectie daaruit (zie 4.2.2). In vergelijking met de oude burgerschapsopdracht 

                                                             
226 Het gaat hier om gegevens die geen indicator zijn voor de mate van naleving van de burgerschapsopdracht, 
zoals leerresultaten en informatie over de doorstroom van leerlingen. 
227 Inspectie van het onderwijs 2019 (inspectierapport), p. 36. 
228 Idem. 
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mag dus worden verwacht dat de kans dat handhavingsbesluiten wegens strijd met onderdeel a (mits 

deugdelijk gemotiveerd) een aanzienlijk grotere kans hebben de rechterlijke toets te doorstaan. 

De wetgever schept geen duidelijkheid over de vraag welke sociale en maatschappelijke 

competenties (lid 1 onder b) leerlingen moeten ontwikkelen en stelt dat het nader invullen daarvan 

zich niet verhoudt tot de vrijheid van onderwijs (zie 2.3.2). Ook de inspectie specificeert deze 

competenties niet, maar volstaat met de opmerking dat deze ‘moeten aansluiten bij de 

verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij’ (zie 4.2.2), wat aan helderheid ook te 

wensen overlaat. Uit de bestudeerde inspectierapporten blijkt dat de inspectie er slechts op toeziet 

of scholen de zelf-geformuleerde ambities met betrekking tot de competenties al dan niet realiseren 

(zie 4.3.2.1). Naar mijn verwachting is de kans groot dat eventuele handhavingsbesluiten wegens 

niet-naleving van dit onderdeel in de rechtszaal zullen sneuvelen, via een redenering vergelijkbaar 

met die van de ABRvS in de zaak As Siddieq (zie 2.2), namelijk dat een school alleen in strijd handelt 

met dit onderdeel wanneer daar helemaal niets aan wordt gedaan. Dit onderdeel lijdt daarmee aan 

hetzelfde mankement als in hoofdstuk 1 geschetst met betrekking tot de oude 

burgerschapsopdracht: het is inherent gebrekkig handhaafbaar. 

Tot slot. Onderdeel c van het eerste lid, het bijbrengen van kennis en respect voor diverse 

verschillen, voegt mijns inziens weinig of niets toe; de strekking van dit onderdeel is al 

verdisconteerd in onderdeel a (zie 2.3.2). Het is niet mogelijk onderdeel a na te leven terwijl in strijd 

wordt gehandeld met onderdeel c. 

De toevoeging van het tweede lid, de zorgplicht voor de schoolcultuur, brengt de grootste 

verandering in de verplichting voor scholen met zich mee. Het betreft hier niet slechts de 

concretisering van normen maar vooral ook een aanzienlijke toename in de reikwijdte van de 

burgerschapsopdracht, die zich voorheen beperkte tot de inhoud van het onderwijs. De zorgplicht 

ziet op de interactie tussen leerlingen en medewerkers van een scholen, zowel binnen als buiten de 

les (zie 2.3.3). Met de verwijzing naar de basiswaarden van de democratische rechtsstaat lijkt de 

strekking van de zorgplicht, gelet op het voorgaande, voldoende duidelijk om het handelen in strijd 

daarmee te kunnen vaststellen. In het verlengde daarvan leent het handelen in strijd met de 

zorgplicht zich voor het nemen van handhavingsbesluiten die rechterlijke toetsing kunnen doorstaan. 

Al met al mag worden verwacht dat de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht, op zichzelf 

genomen, het beoogde effect zal hebben; de voorheen tandeloze burgerschapsopdracht heeft beet 

gekregen. De onderdelen b en c van het eerste lid hadden wat mij betreft weggelaten mogen 

worden, aangezien ze respectievelijk gebrekkig handhaafbaar229 en overbodig lijken te zijn. Dat 

neemt niet weg dat in de resterende gedeelten (lid 1 onder a en lid 2) normen zijn vervat die zich in 

beginsel lenen voor het nemen van afdoende gemotiveerde handhavingsbesluiten. 

Voorstel voor de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs 

Over de toegevoegde waarde van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs bij de 

handhaving van de burgerschapsopdracht heb ik, de spoedaanwijzing buiten beschouwing latende, 

sterke twijfels. Ook zonder de invoering van deze wet kan er op scholen worden ingegrepen wanneer 

                                                             
229 Hier zou tegenin kunnen worden gebracht dat de opname van een dergelijke bepaling wel degelijk effect 
kan sorteren ongeacht de handhaafbaarheid daarvan; het is immers ook niet zo dat scholen zich van de oude 
burgerschapsopdracht niets aantrokken. 
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de burgerschapsopdracht niet wordt nageleefd, namelijk met reguliere bekostigingssancties ex art. 

104 Wvo (zie 3.1). In feite is het instrumentarium ter handhaving van de burgerschapsopdracht al op 

indirecte wijze uitgebreid door de invoering van de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht; 

voorheen was het onmogelijk om (juridisch houdbare) bekostigingssancties op te leggen wegens de 

niet-naleving van de burgerschapsopdracht, terwijl dat nu vermoedelijk wel kan. Het wetsvoorstel is 

ingediend zonder de praktische effectiviteit van deze indirecte uitbreiding af te wachten. In die zin 

sluit ik me aan bij het standpunt van de Afdeling Advisering van de Raad van State dat de noodzaak 

van dit wetsvoorstel geenszins is aangetoond (zie 1.1). Daar zou tegenin kunnen worden gebracht dat 

reguliere bekostigingssancties minder effectief zijn in urgente situaties aangezien deze bij wijze van 

escalatie moeten worden opgelegd, beginnend met een milde sanctie. Het is echter niet de Wvo zelf 

die het eerder opleggen van zwaardere sancties verbiedt; de Beleidsregel financiële sancties bij 

bekostigde onderwijsinstellingen (zie 3.2.3), en mogelijkerwijs de Awb en/of algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, verzetten zich daartegen. De beleidsregel kan zo nodig worden aangepast en 

beginselen als evenredigheid (3:4 Awb) of de eis van deugdelijke motivering van besluiten (3:46 Awb) 

zullen zich niet snel tegen versnelde escalatie van sancties verzetten als de noodzaak daarvan is 

aangetoond. 

Los van dit noodzakelijkheidsvraagstuk zijn er mijns inziens, gelet op de tekst van het voorstel, 

vraagtekens te plaatsen bij de inzetbaarheid van de aanwijzing als instrument ter handhaving van de 

burgerschapsopdracht. Blijkens de memorie van toelichting is de aanwijzing uitsluitend bedoeld voor 

uitzonderlijke situaties; de reguliere bekostigingssanctie blijft het voornaamste 

handhavingsinstrument (zie 3.2.3). De vraag is dan wat er aan de hand moet zijn voordat er een 

rechtsgeldige aanwijzing kan worden gegeven. De niet-naleving van de burgerschapsopdracht 

wegens een gebrekkig onderwijsaanbod, in de zin dat het aanbod niet voldoet aan de vereisten van 

art. 17 lid 1 Wvo, geeft daar in ieder geval geen aanleiding toe. Zelfs als een school niet of nauwelijks 

burgerschapsonderwijs verzorgt is er geen sprake van onderwijs dat haaks staat op de basiswaarden 

van de democratische rechtsstaat en de verwerping daarvan als wenselijk en acceptabel presenteert. 

Er kan dan niet worden gesproken van een ernstige aantasting van basiswaarden in de zin van het 

wetsvoorstel (zie 3.2.2). De aanwijzing zal slechts voor toepassing in aanmerking komen wanneer het 

onderwijs of de schoolcultuur de basiswaarden structureel en moedwillig ondermijnen. Natuurlijk 

moet er in een dergelijke situatie ingegrepen kunnen worden, maar los van het feit dat er al 

onbeproefde interventiemogelijkheden bestaan,230 is dit wel een sterk hypothetische situatie. Zoals 

geconcludeerd in hoofdstuk 4 heeft het er sterk de schijn van dat de situatie op het Cornelius Haga 

Lyceum – de situatie waarop het onderhavige wetsvoorstel een antwoord moet zijn, en het enige 

praktijkvoorbeeld van een situatie waarin de minister het geven van een aanwijzing wegens de niet-

naleving van de burgerschapsopdracht noodzakelijk achtte – niet ernstig genoeg was om voor het 

geven van een aanwijzing in aanmerking te komen (zie 4.3.2.2).231 Het andere nieuwe 

handhavingsinstrument, de beëindiging van de bekostiging, komt pas aan de orde nadat er een 

                                                             
230 Naast reguliere bekostigingssancties kan worden gedacht aan instrumenten buiten het onderwijsrecht die in 
dit onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven. De Onderwijsraad wijst op de gelijkebehandelingswetgeving, 
het rechtspersonenrecht, het strafrecht, en het civiele aansprakelijkheidsrecht: Onderwijsraad 2021, p. 41. 
231 Hierbij hou ik de slag om de arm dat het denkbaar is dat het beperkte contact dat ‘personen waarvan de 
opvattingen over basiswaarden discutabel zijn’ met leerlingen hadden voldoende is om aan te nemen dat er 
sprake was van een schoolcultuur die leidde of dreigde te leiden tot ernstige aantasting van een of meer 
basiswaarden.  
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aanwijzing is gegeven die niet wordt opgevolgd. Zo lijkt het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk 

instrumentarium al met al een sterk symbolisch karakter te hebben. 

5.2 Ter afronding 

Mijn conclusie is dat van de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht mag worden verwacht dat 

deze grotendeels het beoogde effect zal hebben, maar dat dat voor het wetsvoorstel Wet uitbreiding 

bestuurlijk instrumentarium onderwijs twijfelachtig is. 

Met betrekking tot het wetsvoorstel concludeer ik dat de handhavingsinstrumenten die het beoogt 

in te voeren hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar zullen zijn in situaties die naar ernst vergelijkbaar zijn 

met de casus naar aanleiding waarvan het voorstel is ingediend, i.e. de Haga-casus, maar slechts in 

ernstigere situaties. De invoering van handhavingsinstrumenten enkel om deze achter de hand te 

hebben voor het geval dat hypothetische situaties zich voordoen, lijkt mij onwenselijk. Dat is 

misschien anders als er aanwijzingen zijn dat zulke situaties zich naar grote waarschijnlijkheid zullen 

voordoen, maar ik beschik niet over de benodigde informatie om daarover uitspraken te kunnen 

doen. Uiteraard zijn minder strikte interpretaties van de tekst van het voorstel verdedigbaar, maar ik 

vermoed dat de aanwijzingsbevoegdheid minder streng zal moeten worden ingekaderd om de Wet 

uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs een functioneel karakter te geven. Dat brengt een 

verdere inperking van de vrijheid van onderwijs met zich mee en druist in tegen het advies van de 

Afdeling Advisering van de Raad van State,232 die de toevoeging van de het handelen in strijd met de 

burgerschapsopdracht aan de definitie van wanbeheer in de huidige vorm al te ver vindt gaan. 

  

                                                             
232 Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 4, p. 9. 
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Bijlage 1 – Lijst van bestudeerde schoolplannen 

Schoolnaam Locatie Openbaar / 
richting 

Onderwijstype(s) Looptijd 
schoolplan 

1. 2college Tilburg Rooms-katholiek vmbo / havo/ vwo 2021-2025 

2. Al Maes Amsterdam Islamitisch PO 2016-2020 

3. Amsterdams 
Beroepscollege 
Noorderlicht 

Amsterdam Interconfessioneel vmbo 2017-2021 

4. Barlaeus Gymnasium Amsterdam Openbaar vwo 2017-2021 

5. Beatrix College Tilburg Openbaar vmbo / havo / vwo 2018-2022 

6. Charlemagne College 
Eijkhagen 

Landgraaf Rooms-katholiek vmbo / havo / vwo 2019-2023 

7. Christelijk Gymnasium 
Utrecht 

Utrecht Protestants-
christelijk 

vwo 2018-2022 

8. Christelijke 
Scholengemeenschap 
Buitenveldert 

Amsterdam Protestants-
christelijk 

vmbo / havo / vwo 2020-2024 

9. Christelijke 
Scholengemeenschap 
Walcheren 

Walcheren Protestants-
christelijk 

vmbo / havo / vwo 2018-2022 

10. Dollard College Oost-
Groningen 

Algemeen 
bijzonder 

vmbo / havo / vwo 2020-2022 

11. De Goudse Waarden Gouda Protestants-
christelijk 

vmbo / havo / vwo 2021-2024 

12. Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn Openbaar vwo 2020-2023 

13. Havo de Hof Amsterdam Interconfessioneel havo 2018-2022 

14. Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap 

Apeldoorn Reformatorisch mavo (vmbo-t) / 
havo 

2021-2024 

15. Joodse 
Scholengemeenschap 
Maimonides 

Amsterdam Joods mavo (vmbo-t) / 
havo/vwo 

2019-2023 

16. Morgen College Harderwijk Samenwerking PC-
RK 

vmbo 2019-2022 

17. Regionale 
Scholengemeenschap 
Wolfbos 

Hoogeveen Openbaar vmbo / havo / vwo 2016-2020 

18. RSG Magister Alvinus Sneek Openbaar vmbo / havo / vwo 2019-2022 

19. Terra Assen Assen Algemeen 
bijzonder 

vmbo 2019-2023 

20. UniC Utrecht Openbaar havo / vwo 2020-2025 
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Bijlage 2 – Steekproef rapporten vierjaarlijkse onderzoeken 

Bestuur Onderzochte 
scholen / 
totaal aantal 
scholen 

Datum 
rapport 

Opmerkingen inspectie m.b.t. burgerschap(sopdracht) 

1. Stichting Katholiek VO 
Heerhugowaard 

2 / 2 19-01-
2018 

 

2. Stichting Scholengroep 
Spinoza 

3 / 8 22-01-
2018 

 

3. Sancta Maria Stichting 1 / 1 23-02-
2018 

 

4. Stichting voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag 
‘De Driestar’ 

2 / 4 20-03-
2018 

 

5. Kardinaal Alfrink Stichting 1 / 1 17-04-
2018 

- “In het Leerlingenstatuut en op de website van de school 
benoemt het de uitgangspunten voor het schoolklimaat: 
respect, veiligheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid. 
Expliciet wordt dat laatste verwoord: "veiligheid is het lef 
hebben om anderen te wijzen op veilig en storend gedrag". 
Leerlingen bevestigen dat zij dit doen. Wel geven zij aan, 
dat per leraar de geldende gedragsregels kunnen 
verschillen.” 

6. Stichting Scholengroep 
Leonardo Da Vinci Leiden 

2 / 3 22-05-
2018 

 

7. Vereniging voor 
Gereformeerd Voortgezet 
Onderwijs voor Midden-
Nederland 

3 / 3 
(vestigingen) 

03-07-
2018 

 

8. Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs in 
Noord-Oost Friesland 

2 / 5 10-07-
2018 

 

9. Stichting Achterhoek VO 5 / 12 17-07-
2018 

- “Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) dat driemaal per jaar wordt geëvalueerd tijdens de 
zogenoemde presentatieweek. In het OPP is aandacht voor 
doelen van de leerling die betrekking hebben op de vier 
domeinen van het praktijkonderwijs (werken, wonen, vrije 
tijd en burgerschap).” 

10. Stichting Fioretti Teylingen 2 / 6 06-09-
2018 

 

11. Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Goeree-Overflakkee 

1 / 1 17-09-
2018 

- “De conclusie hieruit is dat er sprake is van aandacht voor 
kritisch denken, een ondernemende of onderzoekende 
houding of wereldburgerschap en internationalisering. Het 
is daarbij echter niet zo dat de concrete doelen altijd 
duidelijk zijn.” 
 
NB In dit onderzoek werden leraren en leerlingen 4 
‘portretten’ (hypothetische situaties) m.b.t. burgerschap 
voorgelegd en gevraagd welk portret het beste bij de school 
paste. Een dergelijke opzet ben ik elders niet 
tegengekomen. 

12. Stichting 
Scholengemeenschap Voor 
Vrijeschoolonderwijs 

2 / 4 25-09-
2018 

- “Bij verschillende vakken worden leerlingen voorbereid op 
het functioneren in een pluriforme samenleving” 

13. Stichting Scholengroep 
Willem van Oranje 

5 / 6 04-10-
2018 

 

14. Stichting Alliantie 
Voortgezet Onderwijs 
Nijmegen 

7 / 7 02-11-
2018 

- “Als Unesco-school geeft de school brede invulling aan het 
burgerschapsonderwijs.” 
- “Ook is er onderwijs ontwikkeld dat leerlingen helpt bij het 
ontwikkelen van hun burgerschap. Het kennis hebben van 
en kennismaken met andere culturen wordt bewust 
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ontwikkeld en dit sluit goed aan bij de school als Unesco-
school.” 
- “Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen bevordert actief 
burgerschap en sociale integratie door onder andere de 
actieve Gay-Straight Alliance, het Europees Jeugdparlement 
en Sport&Handicap.” 
- “De school besteedt in diverse projecten aandacht voor 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
Ook de heterogene klassen dragen bij aan de ontmoeting 
van leerlingen uit diverse milieus.” 
- “De school heeft een aanbod voor taal en rekenen en een 
ruim aanbod voor (actief) burgerschap.” 

15. Stichting voor Evangelisch 
Bijbelgetrouw Onderwijs De 
Passie 

2 / 3 VO 10-12-
2018 

- “Het pedagogisch klimaat draagt bij aan een open en 
positieve schoolcultuur, wat ruimschoots blijkt uit het 
welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Ook 
bevordert de school het aanleren van sociale en 
maatschappelijke competenties.” 

16. Stichting Christelijk 
Voortgezet Onderwijs 
Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

5 / 8 07-01-
2019 

- “Alle andere onderdelen van de standaard aanbod (OP1) 
zijn niet expliciet onderzocht. We hebben echter geen 
contra-indicaties aangetroffen die erop zouden duiden dat 
de kwaliteit van bijvoorbeeld het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie onvoldoende is.” 
- “Alle andere onderdelen van het aanbod zijn niet expliciet 
onderzocht, maar slechts geverifieerd. Er zijn geen redenen 
om te veronderstellen dat de kwaliteit van bijvoorbeeld het 
loopbaanleren (LOB) of het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie niet aan de wettelijke 
eisen zou voldoen.” 

17. Samenwerkingsstichting 
Voortgezet Onderwijs Regio 
Venlo 

3 / 3 11-01-
2019 

- “De sociaal-emotionele problematiek van veel leerlingen 
heeft de aandacht van de docenten. De school brengt de 
ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke 
competenties van alle leerlingen echter niet structureel in 
beeld.” 

18. Het Amsterdams Lyceum 1 / 1 24-01-
2019 

 

19. Vereniging voor Christelijk 
VO in Noord-Fryslân 

5 / 7 24-01-
2019 

 

20. Stichting Het Stedelijk 
Lyceum Enschede 

7 / 7 (locaties) 05-03-
2019 

 

21. Stichting St.-Jozef MAVO 
Vlaardingen 

1 / 1 13-03-
2019 

 

22. Stichting Christelijk 
Voortgezet Onderwijs de 
Noordgouw 

1 / 1 26-03-
2019 

 

23.Stichting Christelijk VO 
Zeeland 

2 / 3 13-06-
2019 

 

24. Stichting Voortgezet 
Onderwijs van Amsterdam 

4 / 8 07-05-
2019 

 

25. Stichting voor Voortgezet 
Onderwijs Kennemerland 

6 / 6 04-06-
2019 

 

26. Stichting Erasmus College 1 /1 14-06-
2019 

- “Er is veel aandacht voor burgerschapsvorming.” 

27. Stichting Alberdingk Thijm 
Scholen 

12 / 25 01-07-
2019 

- “De uitingen van de leerlingen en personeel zijn in lijn met 
de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (art. 17 
WVO). Leerlingen zeggen daarover: 'Je kunt hier zijn wie je 
bent, hier wordt niet gediscrimineerd.'” 
- “[…] dat de school de ontwikkeling van leerlingen volgt, 
waaronder de sociale en maatschappelijke competenties. 
De beschikbare informatie leent zich goed voor de 
begeleiding van leerlingen en minder goed voor het bepalen 
van de inhoud en het niveau van de competenties. Dit 
laatste is nodig om te kunnen vaststellen of de school de 
doelen voor de ontwikkeling van deze competenties 
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realiseert. Daarom waarderen wij de sociale en 
maatschappelijke competenties als 'kan beter’.” 

28. Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Noord-
Holland-Noord 

4 / 9 04-07-
2019 

 

29. Stichting Katholiek VO 
Dongemondgebied 

2 / 2 06-01-
2020 

 

30. Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Kampen Dronten 

6 / 7 30-01-
2020 

 

31. Stichting voor Bijzonder 
Voortgezet Onderwijs 
Bilthoven 

1 / 1 20-02-
2020 

 

32. Stichting Scala College en 
Coenecoop College 

5 / 5 (locaties 21-02-
2020 

 

33. Stichting Lucas Onderwijs 10 PO, 2 SO, 8 
VO / 79 

06-03-
2020 

- “De school gebruikt methoden en bronnenboeken die 
voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. Er is ook 
een aanbod voor het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie.” 
- “Binnen de multiculturele wijk waarin de school staat, 
vormt zij een stabiele basis waarin verbinding, veiligheid en 
respect voor verschillen in afkomst en levensovertuiging 
vanzelfsprekend zijn.” 
- “Op de standaard Sociale en maatschappelijke 
competenties komen wij tot een lager oordeel (Voldoende) 
dan de school en het bestuur. De reden hiervoor is niet 
omdat we denken dat de school hierin tekort schiet. Maar 
het ontbreekt de school aan concrete doelen en ambities 
dies zij op dit gebied met de leerlingen wil realiseren en hoe 
deze zichtbaar gemaakt kunnen worden.” 

34. Openbare Scholengroep 
Vlaardingen Schiedam 

2 / 8 04-04-
2020 

 

35. Stichting Protestants 
Christelijk Voortgezet 
Onderwijs Huizen 

1 / 1 07-04-
2020 

 

36. Willibrord Stichting 7 / 11 15-05-
2020 

- “De school heeft een coördinator en aanspreekpunt voor 
het tegengaan van pesten. Daarbij hebben wij geen 
aanwijzingen dat uitingen van de leerlingen en personeel in 
strijd zijn met de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat.” 

37. Stichting Het Baarnsch 
Lyceum 

1 / 1 25-05-
2020 

 

38. Stichting voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs op 
Reformatorische grondslag te 
Gorinchem 

2 / 2 23-06-
2020 

 

39. Stichting Voortgezet 
Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen 

3 / 4 16-07-
2020 

- “In het onderwijs van de school is aandacht voor het 
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Op 
dit punt voldoet het Zwin College aan de wet.” 
- “Daarnaast besteedt de school binnen en buiten de lessen 
voldoende aandacht aan veiligheid, actief burgerschap en 
sociale integratie via speciaal hiervoor ingerichte 
cursussen.” 

40. Stichting rsg de Borgen 2 / 5 07-12-
2020 

 

41. Onderwijsstichting Esprit 9 / 13 15-01-
2021 

- “In dit aanbod stelt de school vanuit haar visie vier 
thema’s centraal: (wereld)burgerschap, intercultureel leren, 
vrede en mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Door 
het aanbod vanuit deze vier thema’s in te richten wil de 
school haar leerlingen opleiden tot actieve en 
verantwoordelijke volwassenen die een actieve bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving van nu en die van 
morgen.” 
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- “Leerlingen krijgen een rijk en divers aanbod in een 
aantrekkelijke leeromgeving. Niet alleen voor de 
Nederlandse taal en rekenen, wiskunde, maar ook voor 
wereldoriëntatie, Engels, (wereld)burgerschap […]” 

42. Wellantcollege 4 / 20 (VO) 26-01-
2021 

- “We hebben geen gericht onderzoek gedaan naar de 
standaarden Sociale en maatschappelijke competenties en 
Vervolgsucces. Op grond van de zelfevaluatie en onze eigen 
bevindingen beoordelen we deze als Voldoende.” 

43. Stichting Dunamare 
Onderwijsgroep 

7 / 22 10-02-
2021 

- “Het aanbod van het onderwijs voor leerlingen in de 
bovenbouw is passend en gericht op het behalen van het 
Centraal Examen. Het aanbod voldoet in alle vakken. 
Daarnaast is het gericht op de referentieniveaus taal en 
rekenen, alsmede burgerschap.” 

44. Stichting ZAAM, 
Interconfessioneel 
Voortgezet Onderwijs 

6 / 25 16-02-
2021 

 

45. Stichting Meridiaan 
College 

2 / 4 19-04-
2021 

- “We geven de school mee dat het (in een periode waarin 
dat weer mogelijk is) een meer op de eigen doelgroep 
afgestemd burgerschapsprogramma kan inrichten waarbij 
leerlingen kennis maken en leren omgaan met de diversiteit 
in de maatschappij.” 

46. Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs 
Rotterdam en omgeving 

5 /38 25-05-
2021 

- “De school heeft ook normen voor de competenties die de 
leerlingen met het praktijkgerichte onderwijs bereiken en 
vergelijkt de bereikte sociale en maatschappelijke 
competenties met deze normen.” 
- “De school heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de 
onderwijsresultaten. Op basis van een eigen norm over de 
resultaten en sociale en maatschappelijke competenties 
stelt de school vast of zij tevreden is over de resultaten.” 

47. Stichting Purmerendse 
Scholengroep 

4 / 6 08-06-
2021 

- “De school heeft een coördinator en aanspreekpunt voor 
het tegengaan van pesten. Daarbij hebben wij geen 
aanwijzingen dat uitingen van de leerlingen en personeel in 
strijd zijn met de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat.” 

48. Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Fryslân-
Noord 

7 / 13 
(vestigingen) 

06-07-
2021 

 

49. Stichting Agrarisch 
Opleidingscentrum Terra 

5 / 7 (VO) 30-07-
2021 

 

50. Stichting Voortgezet 
Onderwijs Steenwijkerland-
Weststellingwerf 

4 /6 
(vestigingen) 

02-11-
2021 

- “Docenten en leerlingen geven in gesprekken aan dat de 
school een open en tolerante sfeer kent, waarin zaken met 
elkaar worden besproken en incidenten adequaat worden 
aangepakt.” 

 


