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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Op 25 maart 2020 is het conceptwetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in 

verband met de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium gepubliceerd.1 

Aanleiding voor dit conceptwetsvoorstel zijn onder meer de cases vmbo Maastricht en 

Cornelius Haga Lyceum.2 

Naar aanleiding van de casus vmbo Maastricht, waarin ernstige tekortkomingen naar boven 

kwamen met betrekking tot de schoolexaminering van de leerlingen,3 is er op 14 maart 2019 

door de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (hierna: ministers) naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal een brief 

verstuurd waarin onder andere staat vermeld dat er wordt gekeken naar uitbreiding van het 

bestuurlijk instrumentarium om in crisissituaties snel en overeenkomstig te kunnen handelen, 

aangezien het huidige instrumentarium van zowel de Minister als de Inspectie van het 

onderwijs (hierna: Inspectie) daarvoor onvoldoende toereikend wordt geacht.4  

Tevens zijn verschillende moties ingediend tijdens het debat over het Amsterdamse Cornelius 

Haga Lyceum – dat zou zijn beïnvloed door jihadisten – om de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (hierna: Minister) meer bevoegdheden te geven bij gevallen waarbij de 

nationale rechtsorde in het geding is.5 Zo werd er in de motie van de leden Rog en Kuiken 

verzocht of de regering kan onderzoeken of aanpassing van de Bibob-wetgeving mogelijk is 

en of de Gemeentewet zodat onderwijsinstellingen kunnen worden gesloten, indien zij een 

bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en of de nationale rechtsorde.6 De motie van 

het lid van Dijk constateerde dat de Minister het Cornelius Haga Lyceum niet kan sluiten 

ondanks het feit dat er ernstige misstanden plaatsvinden. Verder verzoeken zij de regering om 

sluiting mogelijk te maken bij dergelijk wanbeleid op een school.7 In een andere motie van de 

leden van Dijk en Kuiken wordt de regering verzocht in te grijpen met financiële maatregelen 

dan wel sluiting, indien de Inspectie de toegang wordt ontzegd tot een school.8 In de motie van 

het lid Bisschop wordt de regering er aan herinnerd dat er al eerder een motie is ingediend 

door hem waarin is verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden het toezicht heeft om 

gedachtegoed dat een gevaar vormt voor de rechtsorde te stoppen,9 maar dit nog niet is 

gebeurd. 10  De motie van het lid Heerema verzoekt de regering te onderzoeken of het 

ondermijnen van de Nederlandse rechtsstaat en het verspreiden van antidemocratische 

denkbeelden ‘scherper’ in de wet kunnen worden opgenomen als gronden voor sluiting of 

beëindiging van de bekostiging van een onderwijsinstelling.11  

 
1 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020. 
2 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 22. 
3 Brief van de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 14 december 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 92, p. 2). 
4 Brief van de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 14 december 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 92, p. 12); Brief van de 
Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
van 7 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33905, nr. 14, p. 1). 
5 Handelingen II 2018/19, nr. 63, item 7. 
6 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 119. 
7 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 123. 
8 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 125. 
9 Kamerstukken II 2016/17, 34412, nr. 20. 
10 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 127. 
11 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 128. 
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In de brief van 7 juni 2019 komen de ministers met vier voorstellen om het bestuurlijk 

instrumentarium uit te breiden: namelijk: de introductie van een aanwijzing in spoedeisende 

gevallen, de uitbreiding van de definitie van wanbeheer 12 , het aanscherpen van de 

Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen en de beëindiging van de 

bekostiging van funderend onderwijs.13 Voorts worden ook de aanscherping van termijnen in 

het huidige toezichtsproces en de introductie van de commissie beoordeling uitingen 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo genoemd als aanvullende 

voorstellen.14 

Dit zijn overigens niet de enige voorstellen die meer mogelijkheden bieden met betrekking tot 

de bestrijding van scholen die een gevaar vormen voor de rechtsorde. Zowel het bijzonder 

onderwijs als bepaalde vormen van openbaar onderwijs staan namelijk onder het bestuur van 

een rechtspersoon.15 Er is tevens een initiatiefwetsvoorstel dat de rechter meer mogelijkheden 

biedt om rechtspersonen in de zin van art. 2:20 BW te verbieden als de werkzaamheden of 

het doel van de rechtspersoon strijdig zijn met de openbare orde. Daarnaast moet dit 

wetsvoorstel ervoor zorgen dat bestuurders van een verboden verklaarde rechtspersoon voor 

drie jaar een bestuursverbod kan worden opgelegd.16 Een ander wetsvoorstel dat inmiddels 

bij de Eerste Kamer ligt, biedt de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid om een 

rechtspersoon te verbieden, indien deze daadwerkelijk en in ernstige mate de beginselen van 

de Nederlandse rechtsorde schendt. Onder voorbehoud dat het College van procureurs-

generaal daarover eerst is gehoord.17  

De vraag is echter hoe al deze nieuwe voorstellen zich verhouden tot de vrijheid van onderwijs, 

specifiek de vrijheid van richting en inrichting, neergelegd in art. 23 Gw. Deze wetsvoorstellen 

kunnen er immers in de praktijk voor zorgen dat onderwijsinstellingen minder 

bewegingsvrijheid zullen krijgen, terwijl in het regeerakkoord het voornemen was opgenomen 

de onderwijsvrijheid te vergroten.18 

1.2 Afbakening  

Zoals hiervoor aan de orde is gekomen, zijn er op meerdere rechtsgebieden wetsvoorstellen 

aanhangig om het sluiten van scholen gemakkelijker te maken. In dit onderzoek zullen de 

initiatiefwetsvoorstellen die het verbieden van een rechtspersoon ex art. 2:20 BW door een 

rechter vergemakkelijken en het verbieden van een rechtspersoon door de Minister voor 

Rechtsbescherming niet aan bod komen. De focus zal daarentegen liggen op het 

conceptwetsvoorstel om het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium van de Minister uit te 

breiden. Niet alle onderdelen van het voorstel zullen aan de orde komen. Er zal met name 

worden ingegaan op de uitbreiding van de definitie van wanbeheer, de uitbreiding van de 

mogelijkheid tot beëindiging van de bekostiging in het funderend onderwijs en het invoeren 

van de spoedaanwijzing. Voorts zal dit onderzoek zich voornamelijk richten op de wetgeving 

 
12 Zie o.a. art. 103g, tweede lid, Wvo. 
13 Brief van de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 7 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33905, nr. 14, p. 3-7, 11).  
14 Brief van de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 7 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33905, nr. 14, p. 7 en 11). 
15 Art. 1 en 49 WVO. 
16 Kamerstukken II 2019/20, 35366, nr. 3, p. 7-8 (MvT). 
17 Kamerstukken I 2020/21, 35079, A. 
18 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34, p. 11. 
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omtrent het primair en voortgezet onderwijs,19 de regelgeving omtrent het MBO, HBO en WO 

zal niet aan de orde komen.  

1.3 Doel- en probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het conceptwetsvoorstel tot wijziging en 

uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister niet in strijd is met de vrijheid van onderwijs, 

specifiek de vrijheid van richting en inrichting. Dit zal worden onderzocht aan de hand van de 

volgende onderzoeksvraag:  

Druist de uitbreiding van het interventie-instrumentarium en de wijziging van de 

aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in tegen de 

vrijheid van (in)richting neergelegd in art. 23 Gw? 

De onderzoeksvraag is op te delen in de volgende deelvragen: 

1. Wat behelst de zorgplicht van de overheid, voortvloeiend uit art. 23 Gw, ten aanzien van 

onderwijs en hoe is deze tot stand gekomen? 

2. Wat betekenen de vrijheid van oprichting, richting en inrichting neergelegd in art. 23 Gw? 

3. Wat is de aanleiding van de wijziging en uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 

4. Wat beoogt het conceptwetsvoorstel met de uitbreiding en wijziging van het bestuurlijke 

handhavingsinstrumentarium te veranderen? 

5. Hoe verhouden de besproken instrumenten uit het conceptwetsvoorstel zich tot de vrijheid 

van onderwijs? 

1.4 Verantwoording 

Dit onderzoek is te verdelen in twee deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek heeft 

betrekking op de zorgplicht van de overheid ten aanzien van onderwijs en de vrijheid van 

onderwijs neergelegd in art. 23 Gw. Dit onderzoek is zowel historisch als constitutioneel 

rechtelijk van aard. Om dit deelonderzoek te kunnen voltooien, wordt gebruik gemaakt van 

literatuur en kamerstukken. Het tweede deelonderzoek zal bestuursrechtelijk van aard zijn en 

zich primair richten op de achtergrond van het huidige instrumentarium van de Minister en de 

voorgestelde veranderingen voor dit instrumentarium. Dit deelonderzoek zal worden 

uitgevoerd met behulp van relevante rechtswetenschappelijke literatuur, rechtspraak en 

kamerstukken. Middels een analyse van de zorgplicht die overheid heef ten aanzien van 

onderwijs, de vrijheid van onderwijs, de problematiek die tot het conceptwetsvoorstel heeft 

geleid en de inhoud van het conceptwetsvoorstel, zal worden getracht een zo eenduidig 

mogelijke conclusie te formuleren als antwoord op de hoofdvraag.  

 

 
19 Voor verwijzingen naar bepalingen in onderwijswetgeving zal met name de Wvo worden gebruikt. 
Daar de Wpo en Wvo vrij identiek aan elkaar zijn, is het overbodig iedere keer naar beide te moeten 
verwijzen. 
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2. Onderwijs als aanhoudende zorg van de overheid 

2.1 Introductie 

Vanaf 1798 werd onderwijs een zorg van de overheid. 20  Daarna volgde een reeks 

ontwikkelingen die tot het huidige art. 23 Gw hebben geleid. Ieder lid van art. 23 Gw kent zijn 

eigen ontstaansgeschiedenis en achtergrond. Naast de ‘stelselverantwoordelijkheid’ 

neergelegd in dit artikel, 21  bevat deze grondwettelijke bepaling nog enkele belangrijke 

voorschriften zoals de vrijheid om scholen te stichten,22 de waarborging van neutraliteit van 

het openbaar onderwijs23 en de vrijheid van richting24 en inrichting25. In dit hoofdstuk zal een 

korte schets worden gegeven van de totstandkoming van art. 23 Gw om zo een beter begrip 

te krijgen van de achterliggende gelaagdheid die het bevat. In de daaropvolgende paragrafen 

van dit hoofdstuk, zal worden ingegaan op de zorgplicht van de overheid omtrent het onderwijs, 

aangezien dit onderdeel niet kan ontbreken in relatie tot zowel de vrijheid van onderwijs als 

het conceptwetsvoorstel waar in hoofdstuk 5 en 6 nader op in zal worden gegaan. In dit 

hoofdstuk zal bovendien de volgende deelvraag centraal staan: Wat behelst de zorgplicht van 

de overheid, voortvloeiend uit art. 23 Gw, ten aanzien van onderwijs en hoe is deze tot stand 

gekomen? 

2.2 Korte schets historie art. 23 Gw 

Voor een sterkere economie en loyalere samenleving werd degelijk openbaar onderwijs door 

de staat 26  gezien als een essentieel onderdeel. Het onderwijs moest voor iedereen 

toegankelijk zijn. Gezien de historie van Nederland was een nationale aanpak van onderwijs 

van belang, aangezien er een reëel risico bestond dat het land opnieuw zou uiteenvallen in 

verscheidene delen, des te meer omdat niet alle gewestelijke besturen zich konden vinden in 

centralisatie. In 1796 werd een commissie in het leven geroepen die zich bezig moest gaan 

houden met het vormgeven van het onderwijs op nationaal niveau, dit resulteerde twee jaar 

later in een document, genaamd: ‘Algemeene Denkbeelden over het Nationaal Onderwijs’, dat 

een belangrijk rol zou gaan spelen bij de hervorming. Verder stond er in de voorligger van de 

grondwet: ‘Staatsregeling van het Bataafsche Volk 1798’, dat ‘de Vertegenwoordigende Magt 

zoodanige inrigtingen maakt, waardoor het Nationaal Charakter wordt gewijzigd en de goede 

zeden wordt bevorderd’. 27 Dit betekende de oprichting van scholen in staatsverband. Tevens 

werd er in de Staatsregeling van 1798 een ‘Agent van nationale opvoeding’28 aangekondigd; 

deze agent was voornamelijk verantwoordelijk voor het onderwijs.29 Het onderwijs werd dus 

een verantwoordelijkheid van de overheid, waardoor het zich vanaf 1798 er actief mee ging 

bemoeien.30 Ondanks de grondwettelijke verankering van de scheiding tussen kerk en staat 

 
20 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 2. 
21 Art. 23 lid 1 Gw. 
22 Art. 23 lid 2 Gw. 
23 Art. 23 lid 3 Gw. 
24 Art. 23 lid 5 Gw. 
25 Art. 23 lid 6 Gw. 
26 Ontstaan in 1795 na de Bataafse revolutie. 
27 Art. LXI Staatsregeling van het Bataafsche Volk 1798. 
28 Art. XCII Staatsregeling van het Bataafsche Volk 1798; Over de betekenis van ‘Agent’ heersen 
verschillende opvattingen, minister, staatssecretaris en secretaris-generaal behoren alle drie tot de 
mogelijkheden, Boels, p. 26. 
29 Instructie voor den Agent der nationale opvoeding; Boekholt en de Booy 1987, p. 95-96. 
30 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 2. 
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toentertijd,31 maakte het bijbrengen van deugden naast het ontwikkelen van verstandelijke 

vermogens en het aanleren van nuttige kundigheden deel uit van het onderwijs.32 

In 1801 kwam er de eerste onderwijswet. Deze wet bepaalde onder andere dat iedere burger 

een bijzondere school zou kunnen oprichten. Dit betekende in de praktijk echter niet dat dit 

even makkelijk werd gemaakt als dat bij een openbare school het geval was. Ondanks dat art. 

53 Staatsregeling van het Bataafsche Volk 1798 de vrijheid bood om een bedrijf op te richten, 

gold er voor het oprichten van een bijzondere school een zogenaamde ‘admissieplicht’. De 

Agent van nationale opvoeding waakte namelijk voor het feit dat de zeden en de vorming van 

het verstand van de jeugd zouden worden overgelaten aan incompetente onderwijzers. 

Daarnaast werden ouders door de Agent niet geschikt geacht om goed onderwijs van slecht 

onderwijs te onderscheiden. Om voor admissie in aanmerking te komen moesten onderwijzers 

getuigschriften van hun goed burgerlijk en zedelijk gedrag produceren en voldoende proeven 

afleggen waaruit hun bekwaamheid en geschiktheid bleek om aan kinderen onderwijs te 

geven.33 

De onderwijswet uit 1801 was overigens van korte duur, hetzelfde gold voor de onderwijswet 

uit 1803 die ontstond wegens een nieuwe constitutie en de wens tot decentralisatie. De 

onderwijswet 1803 hield geen grondige wijzigingen in. Pas in 1806 kwam er een derde 

onderwijswet tot stand – wederom vanwege constitutionele redenen – die zou blijven gelden 

voor een halve eeuw.34 Naast de admissieplicht35 kwam er tevens een vergunningplicht voor 

het oprichten van een school,36 zodat het stichten van een school niet louter afhankelijk was 

van de competentie van de leraar, maar dat de stichting ook onder toezicht zou komen te staan 

van de Rijksoverheid.37 

Nog voor de grondwet van 1814 was vastgesteld, verklaarde Koning Willem I middels een 

Soeverein Besluit dat de Schoolwet uit 1806 en daarmee samenhangende regelingen voort 

zouden bestaan als de grondslag voor het lager onderwijs in Nederland. In de grondwet van 

1814 werden het huidige eerste en achtste lid van art. 23 Gw opgenomen; openbaar onderwijs 

werd een voorwerp van de aanhoudende zorg van de regering. Daarbij diende de regering 

jaarlijks verslag te doen aan het parlement over de staat van het onderwijs.38 

De – door het samengaan met België noodgedwongen herziene – grondwet van 24 augustus 

1815 wekte veel weerstand op bij de katholieke kerk. De bisschoppen waren het niet eens met 

de gelijke behandeling van godsdiensten en konden geen vrede hebben met het feit dat het 

onderwijs aan protestantse ambtenaren werd toevertrouwd. Willem I beschouwde de 

katholieke kerk als een bedreiging voor de stabiliteit in de samenleving en zette de kerk dan 

ook onder toezicht van een commissie uit de Raad van State.39 Daarnaast werd bij Koninklijk 

Besluit van 9 september 1817 het onderwijs in het zuiden van Nederland onder strenger 

toezicht gesteld middels het instellen van zogenaamde ‘jury’s’.40 Op 25 juli 1822 werd bij 

Koninklijk Besluit bepaald dat ook voor het Zuiden de admissieplicht uit de Schoolwet 1806 

zou worden ingevoerd. De reden hiervoor was dat de jury’s machteloos stonden tegenover 

 
31 Art. 21 en 23 Staatsregeling van het Bataafsche Volk 1798; Bos 2009, p. 56. 
32 Art. 22 Reglement voor het lager schoolwezen en onderwijs. 
33 Memorie Agent van nationale opoeding, Van Hoorn 1907, p. 35-37. 
34 Boekholt en de Booy 1987, p. 99. 
35 Art. 13 Schoolwet 1806 
36 Art. 12 Schoolwet 1806 
37 Philipsen 2017, p. 16. 
38 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 4; Boekholt en de Booy 1987, p. 102; Van Hoorn 1907, 
p. 292. 
39 Bos 2009, p. 164-166; Boekholt en de Booy 1987, p. 102; Scholten 1928, p. 28. 
40 De Nooij 1939, p. 49. 
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onwettige onderwijzers en schoolhouders door het ontbreken van strafbepalingen.41 Dit besluit 

zorgde ervoor dat de Schoolwet 1806 vrijwel volledig van toepassing was in het Zuiden.42 

Enkele gebeurtenissen brachten een opstand van de katholieken teweeg: op verzoeken van 

admissie uit het Zuiden werd niet of nauwelijks beslist, in 1825 vaardigde de Koning een besluit 

af dat ervoor zorgde dat alle Rooms-katholieke Latijnse scholen zonder vergunning moesten 

ophouden te bestaan en het nieuwe concordaat43 leidde niet tot intrekking van het Koninklijk 

Besluit.44 Een opstand die – feitelijk in 1830 en juridisch gezien pas in 1839 – ook leidde tot 

afsplitsing van Nederland door de zuidelijke provincies, waardoor het huidige België 

ontstond.45 De roep om vrijheid van onderwijs in het Noorden ontstond pas later toen met name 

orthodox-protestantse stromingen botste met het plaatselijke gezag over de vergunning- en 

admissieplicht.46 

De politieke druk van de katholieken en calvinisten leidde bij de herziening van de grondwet 

in 1848 tot erkenning van de vrijheid van onderwijs. Het tweede, derde en vierde lid van het 

huidige art. 23 Gw werden opgenomen in art. 194 Grondwet 1848. Samen met de Schoolwet 

van Van der Brugghen uit 1857 maakte het grondwetsartikel een einde aan de 

staatsmonopolie van de overheid op het onderwijs dat gekenmerkt werd door de verlicht-

neutraal christelijke invalshoek en legde zo de grondslag voor het duale onderwijsstelsel. ‘Het 

geven van onderwijs is vrij’ bezat een dubbel grondslag: enerzijds hield het de vrijheid van 

onderwijsverstrekking in, dat in de praktijk betekende dat iedere burger de mogelijkheid had 

om een bijzondere school te stichten, anderzijds betekende dit de vrijheid van 

onderwijsgenieting. Ouders kregen daardoor de mogelijkheid onderwijs te kiezen dat aansloot 

bij de opvoeding die zij voor hun kind voor ogen hadden.47 

Dat de vrijheid van oprichting in 1848 officieel werd erkend, betekende toen nog niet dat 

bijzondere scholen aanspraak maakten op bekostiging. De Pacificatie in 1917 zorgde voor een 

grondwetsherziening waarmee een einde kwam aan de schoolstrijd. Het eerste lid werd 

zodanig aangepast dat niet alleen het openbaar onderwijs onder de verantwoordelijkheid van 

de overheid viel, maar ook het bijzonder onderwijs; ‘het openbaar onderwijs’ werd immers 

veranderd in ‘het onderwijs’. Verder werden de leden vijf, zes en zeven toegevoegd aan het 

grondwetsartikel en werd lid vier aangepast. Het zevende lid bepaalt dat het bijzonder en 

openbaar algemeen vormend lager onderwijs gelijkwaardig worden bekostigd. De leden vijf en 

zes vullen dit nader in. Zo stelt het vijfde lid dat er deugdelijkheidseisen kunnen worden gesteld 

aan de bekostiging van het bijzonder onderwijs met inachtneming van de vrijheid van richting 

en het zesde lid dat deze deugdelijkheidseisen voor het bijzonder en openbaar onderwijs op 

gelijke voet moeten staan. Deze eisen dienen tevens het onderwijs- en personeelsbeleid van 

de bijzondere school te respecteren.48 

De laatste wijziging van art. 23 Gw vond plaats in 2006. Door een aanpassing van het vierde 

lid werd het oprichten van een samenwerkingsschool mogelijk gemaakt. Een 

samenwerkingsschool beoogt zowel bijzonder als openbaar onderwijs te verzorgen in één 

school. Het was echter aanvankelijk slechts mogelijk om een samenwerkingsschool te stichten 

door een bijzondere en openbare school, die op het punt staan te worden opgeheven, te 

 
41 De Nooij 1939, p. 54-55. 
42 Philipsen 2017, p. 17. 
43 Overeenkomst tussen het centrale bestuur van de katholieke kerk en de staat. 
44 De Nooij 1939, p. 73; Bos 2009, p. 231-235. 
45 Boekholt en de Booy 1987, p. 140-141. 
46 Bos 2009, p. 353-357. 
47 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 4-5. 
48 Art. 192 Grondwet 1917; Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 6; Onderwijsraad 2019, p. 17. 
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fuseren.49 De samenwerkingsschool diende dan ook slechts als oplossing voor uitzonderlijke 

situaties; het duale stelsel moest zoveel mogelijk in tact worden gehouden. 50  Door de 

versoepeling van het continuïteitscriterium, met intreding van de ‘Wet samen sterker door 

vereenvoudiging samenwerkingsschool’ in 2017, is het nog maar de vraag of het 

grondwettelijke stelsel van duaal onderwijs voldoende blijft gewaarborgd.51 

2.3 Verantwoordelijkheid voor het stelsel 

Conform art. 23 lid 1 Gw is het onderwijs een aanhoudende zorg van de regering. Maar wat 

houdt deze instructienorm precies in? Ten eerste betekent dit stelselverantwoordelijkheid. De 

overheid is verantwoordelijk voor het functioneren en de inrichting van het systeem van 

onderwijsvoorzieningen. Art. 23 Gw bepaalt dat de overheidszorg betrekking heeft op het 

algemeen lager, middelbaar en voorbereidend onderwijs.52 Ook wel funderend of leerplichtig 

onderwijs genoemd.53 

In Nederland worden een aantal kerntaken onderscheiden die voor de centrale overheid zijn 

weggelegd. Deze taken houden in: financiering van het initiële onderwijs, regels stellen met 

betrekking tot de bekwaamheid van leraren, 54  het bevorderen van de kwaliteit, 55 

toegankelijkheid en vrijheid van het onderwijs, waarborging van de samenhang van het 

onderwijsbestel, het bewaken van het civiele effect van diploma’s, het bewaken van 

rechtvaardige en doelmatige besteding van overheidsmiddelen en toezien op de naleving van 

verplichtingen die voortvloeien uit internationale wetgeving, alsmede het nationale 

onderwijsbeleid afstemmen op internationale ontwikkelingen die essentieel zijn.56 

In tegenstelling tot veel landen vult Nederland de zorg voor het onderwijs niet in via 

staatsscholen. De centrale overheid voert namelijk geen direct beheer en bestuur van een 

school. Gemeenten en provincies dragen de verantwoordelijkheid voor het aanbod aan 

openbaar onderwijs.57 

2.4 Instrumenten van de overheid 

2.4.1 Deugdelijkheidseisen 

De overheid heeft verscheidene instrumenten die de grondwet haar verschaft om aan de 

zorgplicht van art. 23 lid 1 Gw te kunnen voldoen. Zo biedt het tweede lid de mogelijkheid voor 

de overheid om toezicht te houden. De andere twee instrumenten zijn bekostiging en wettelijke 

eisen. Ten aanzien van bekostiging kan de overheid eisen stellen aan de bekwaamheid en 

zedelijkheid van leraren. Van meer betekenis zijn echter de deugdelijkheidseisen of 

bekostigingsvoorwaarden die de overheid kan stellen. Dit betekent in de praktijk dat als een 

openbare of bijzondere school bekostiging nodig heeft, deze dient te voldoen aan de wettelijke 

regels en gestelde voorwaarden voor bekostiging. De overheid ziet toe op de naleving van de 

 
49 Zie bijvoorbeeld art. 17d lid 1 Wpo. 
50 Handelingen II 2003/04, 28726, nr. 62, p. 4040. 
51 Kamerstukken II 2016/17, 34512, D, p. 7-8; Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 5-6 en 40. 
52 Art. 23 lid 7 Gw. 
53 Onderwijsraad 2019, p. 26. 
54 Zie onder andere art. 23 lid 2 Gw, art. 32e lid 2 Wvo, art. 36 Wvo en Besluit Bekwaamheidseisen 
Onderwijspersoneel. 
55 Art. 3 en 11 WOT. 
56 Leune 2007, p. 8-9. 
57 Art. 23 lid 4 Gw; Onderwijsraad 2019, p. 26. 
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voorwaarden. Indien de voorwaarden of regels niet worden nageleefd, kan de Minister de 

bekostiging stopzetten.58  

Aan niet-bekostigd particulier onderwijs kan de overheid geen deugdelijkheidseisen of 

bekostigingsvoorwaarden stellen, maar slechts bekwaamheidseisen. Er kan echter indirect wel 

invloed worden uitgeoefend door de overheid op grond van de Lpw. Op basis van die wet geldt 

er namelijk een plicht voor ouders om hun kind in te schrijven bij een wettelijk erkende school. 

Daarnaast dienen ouders te zorgen dat hun kind deze school ook geregeld bezoekt.59 Om 

wettelijk te worden erkend als school, gelden een aantal deugdelijkheidseisen.60 

Hoewel het verschil tussen bekostigingsvoorwaarden en deugdelijkheidseisen juridisch 

verwaarloosbaar is, zijn beide opgenomen in art. 23 Gw. Lid twee stelt dat de overheid eisen 

stelt aan de ‘zedelijkheid’ en ‘bekwaamheid’ van leraren, dit zijn algemene 

deugdelijkheidseisen. In lid vijf en zes gaat het expliciet over deugdelijkheidseisen voor 

bekostigd onderwijs, maar er wordt niet aangegeven welke aspecten hieronder vallen; dit laat 

de grondwetgever namelijk over aan de wetgever, mits deze rekening houdt met de vrijheid 

van richting. In het bijzonder de keuze van leermiddelen en de aanstelling van leraren. 

Desalniettemin zijn er volgens Zoontjens wel bekostigingsvoorwaarden die geen inhoudelijke 

ofwel ‘deugdelijke’ aspecten bezitten, zogenaamde ‘bekostigingsvoorschriften’. Daarbij moet 

worden gedacht aan voorschriften omtrent de wijze en aanvraag van bekostiging, zoals het 

minimum aantal leerlingen dat is benodigd bij de stichting van een nieuwe school.61 

2.4.2 Van kwaliteit naar deugdelijkheid? 

De grondwetgever heeft bij de totstandkoming van art. 23 Gw bewust onderscheid willen 

maken tussen ‘kwaliteit’ en ‘deugdelijkheid’. Met betrekking tot kwaliteit was het aan de scholen 

zelf om daar voldoende in te voorzien; de overheid stelde slechts deugdelijkheidseisen die 

overigens wel een normerende functie kunnen hebben aangaande de kwaliteit. 62  Deze 

normerende functie ten aanzien van kwaliteit dient echter minimaal te blijven; gezien de vrijheid 

van onderwijs mag het alleen gaan om het in stand houden van een ondergrens. 63  De 

onderwijsraad stelt dat deugdelijkheidseisen die over kwaliteit gaan ook een objectief karakter 

moeten hebben. Het kan aanvaardbaar zijn dat deugdelijkheidseisen een objectief karakter 

missen als er sprake is van democratische legitimatie en de mogelijkheid tot compensatie via 

procedurele maatstaven.64 

Het onderscheid tussen deze twee begrippen is in de afgelopen drie decennia steeds meer 

vervaagd. 65  In 1998 werden de termen kwaliteit en deugdelijkheid voor het eerst in 

onderwijswetgeving van elkaar onderscheiden. Als voorbeeld noemt Mentink het nieuw 

ingevoerde art. 10a uit de Wet op het basisonderwijs.66 Dit artikel bepaalde namelijk dat het 

bevoegd gezag zorg diende te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs op de instelling. 

Onder zorg dragen voor kwaliteit werd verstaan: de realisering van de in de wet neergelegde 

taken voor het onderwijs en de eveneens in het schoolplan opgenomen – door het bevoegde 

gezag – geformuleerde opdrachten. Kwaliteit omvatte het geheel aan taken dat een 

onderwijsinstelling zichzelf oplegt. Daaronder vielen zowel taken opgelegd vanuit de wet als 

 
58 Zie art. 103g en art. 104 lid 1 Wvo. 
59 Art. 2 lid 1 Lpw. 
60 Art. 1a1 lid 1 Lpw; Onderwijsraad 2019, p. 27 en 29. 
61 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 42. 
62 Onderwijsraad 2012, p. 56. 
63 Mentink 2012, p. 13. 
64 Onderwijsraad 2012, p. 42, 57-60. 
65 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 44-45. 
66 Mentink 2012, p. 13; Zie Stb. 1998, 398. 
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richtingspecifieke opdrachten die voortvloeien uit de grondslag van een school. Als het om 

kwaliteitsaspecten ging die niet toezagen op deugdelijkheid, was het de intentie van de 

wetgever dat de Inspectie inhoudelijk op afstand zou blijven. De Inspectie diende het begrip 

‘onderwijskwaliteit’ niettegenstaande wel te interpreteren in het kader van haar evaluatietaak 

voortvloeiend uit art. 23 lid 8 Gw. 67 De reden daarvoor was dat zo kon worden bezien of het 

onderwijs ‘zich naar tevredenheid’ vormt. Bovendien is de vraag of scholen zich aan de wet 

houden van mindere prioriteit.68 

In de loop der jaren kreeg de Inspectie een steeds grotere rol in het beoordelen van de kwaliteit 

van individuele scholen. De in 2002 in werking getreden WOT introduceerde namelijk een 

bepaling waarin stond dat de Inspectie als nieuwe taak had: het beoordelen van de kwaliteit 

van het onderwijs op grond van onderzoek naar de naleving van voorschriften die bij of 

krachtens een onderwijswet zijn gegeven en op grond van onderzoek naar andere 

kwaliteitsaspecten.69 Dit instrument van de Inspectie wordt ‘stimulerend toezicht’ genoemd.70 

De wetgever is overigens niet duidelijk over wat wordt bedoeld met ‘andere 

kwaliteitsaspecten’; in de nota naar aanleiding van het verslag komt namelijk naar voren dat 

onder ‘andere kwaliteitsaspecten’ moet worden verstaan: de vraag van ouders naar meer 

transparantie omtrent de nieuwe sturingsfilosofie van deregulering en autonomie die eigentijds 

toezicht met zich meebrengt en de kwaliteit van het onderwijs in brede zin. Veiligheid wordt 

daarentegen wel expliciet als een belangrijk aspect genoemd op basis waarvan de Inspectie 

de kwaliteit van een school beoordeelt.71  Onder de huidige wetgeving staan de ‘andere 

kwaliteitsaspecten’ opgesomd in art. 11 lid 2 WOT.72  

De regering stelt dat kwaliteitsaspecten slechts normen zijn aan de hand waarvan de Inspectie 

haar toezichtstaken uitvoert en dat zij zich niet richten op scholen.73 Uit het eindrapport ‘Tijd 

voor onderwijs’ volgt een conclusie door de Inspectie die aansluit op hetgeen gesteld door de 

regering.74 Volgens Mentink liet de toezichtpraktijk echter iets anders zien; scholen werden 

steeds meer gecontroleerd aan de hand van een minimum norm voor kwaliteit. Daarnaast 

werden bij de beoordelingen – die overigens ook werden gepubliceerd – door de Inspectie de 

kwalificaties ‘zeer zwakke’ of ‘zwakke’ scholen gebruikt. Ook brachten deze beoordelingen 

verplichte punten tot verbetering met zich mee.75 

Sinds de invoering van de Wet Goed onderwijs en bestuur,76 is het mogelijk om scholen op 

onvoldoende leerresultaten te beoordelen; de kwaliteit van scholen wordt ‘zeer zwak’ 

bevonden, indien het doorstroomrendement en de gemiddelde eindexamenresultaten, 

gemeten over de duur van drie schooljaren onder ‘de normering’ liggen én het bevoegd gezag 

in verband met dit tekortschieten ook tekortschiet in het naleven van één of meer voorschriften 

bij of krachtens de Wvo gesteld.77 Indien een school ‘zeer zwak’ wordt beoordeeld, kan de 

Minister overgaan tot het stopzetten van financiering of overgaan tot opheffing.78 Met de komst 

van deze wet hebben leerresultaten dus de juridische status van deugdelijkheidseisen 

verkregen, aangezien ‘voldoende’ leerresultaten nu gelden als voorwaarde voor bekostiging. 

 
67 Kamerstukken II 1997/98, 25459, nr. 5, p. 5. 
68 Kamerstukken II 1997/98, 25459, nr. 5, p. 5-6 en 17. 
69 Art. 3 lid 2 onder a van de wet van 20 juni 2002 (Stb. 2002, 387). 
70 Kamerstukken II 2001/02, 27783, nr. 3, p. 11. 
71 Kamerstukken II 2001/02, 27783, nr. 5, p. 5-6 en 44. 
72 Mentink 2012, p. 14. 
73 Kamerstukken II 2001/02, 27783, nr. 5, p. 2 
74 Kamerstukken II 2007/08, 31007, nr. 6, p. 126. 
75 Mentink 2012, p. 15. 
76 Stb. 2010, 80. 
77 Art. 23a1 lid 1, 2 en art. 4 Wvo. 
78 Art. 109a WOT. 
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Deze nieuwe constructie werd bij de totstandkoming van de WOT uitgesloten. Het uitsluiten 

van deze constructie werd toen als argument gebruikt om een aanvullend systeem met ‘andere 

aspecten van kwaliteit’ op te tuigen.79 De RvS is van mening dat de norm van een landelijk 

gemiddelde geen objectieve maatstaf representeert die de toegevoegde waarde van het 

onderwijs op alle scholen meet. Als er een gemiddelde wordt gehanteerd als maatstaf, 

betekent dit dat er feitelijk een grote groep scholen onder het gemiddelde zal presteren, terwijl 

dit niet te wijten hoeft te zijn aan de kwaliteit of prestatie van deze scholen.80 Volgens de 

onderwijsraad is een zeker mate van versmelting tussen ‘kwaliteit’ en ‘deugdelijkheid’ wel te 

verdedigen en aanvaarden, aangezien niet alleen de autonomie van scholen belangrijk is, 

maar ook het belang van de onderwijsvrager dient te worden meegewogen. Dit betekent 

volgens de raad echter niet dat de wetgever deugdelijkheidseisen kan stellen die niet tot het 

domein van de school behoren, in ogenschouw nemende de oorspronkelijke intentie van de 

grondwetgever.81  

2.4.3 Toezicht 

Art. 11 lid 1 WOT stelt dat de Inspectie82 jaarlijks het onderwijs aan elke instelling onderzoekt 

ter uitvoering van de taken neergelegd in art. 3 lid 1 onderdeel a tot en met c WOT. Dit doet 

de Inspectie aan de hand van wettelijke voorschriften en middels een aantal indicatoren 

genoemd in art. 11 lid 2 onder a tot en met e WOT.  

De controletaak van de Inspectie, die bestaat uit het toezien op de naleving van wettelijke 

voorschriften, sluit aan bij de definitie uit art. 5:11 Awb die wordt gebruikt voor toezichthouder. 

Onder de toezichthoudende taak valt dus ook het verzamelen van gegevens over de naleving 

van wettelijke regelingen en het beoordelen van die naleving. Daarnaast behoren activiteiten 

met betrekking tot advisering en voorlichting ook tot de controlerende taak van de Inspectie. 

De Inspectie kan er zo voor zorgen dat minder snel tot sancties hoeft te worden overgegaan.83 

De stimuleringstaak die volgt uit art. 3 lid 1 onder b WOT bestaat uit het bevorderen van de 

ontwikkeling van het onderwijs, maar in het bijzonder de kwaliteit. Het stimulerend toezicht 

omvat alles dat met kwaliteit te maken heeft zowel op instellingsniveau als op stelselniveau. 

De Inspectie heeft alle informatie die ziet op naleving van wettelijke kwaliteitsvoorschriften 

nodig ter uitvoering van de stimuleringstaak.84 Inmiddels behoren ook leerresultaten tot die 

informatie.85 Uit art. 11 lid 3 WOT volgt overigens dat de Inspectie een nader onderzoek instelt, 

indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de onderwijsinstelling tekortschiet in het naleven 

van de wettelijke voorschriften uit het tweede lid. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand 

van kwaliteitsindicatoren86 zoals leerresultaten. 

Uit art. 3 lid 1 onder d WOT vloeit de rapportagetaak van de Inspectie voort. De in rapportages 

neergelegde oordelen over de voortgang van het onderwijs, in het bijzonder de kwaliteit, zijn 

door de Inspectie onafhankelijk opgesteld. 87  Dit terwijl de Inspectie onder de Minister 

ressorteert.88 De Boer stelt dat op basis van de bewoording van art. 8 lid 3 WOT gedacht kan 

worden dat de onafhankelijkheid van de Inspectie zich slechts uitstrekt tot het ‘stimulerend 

 
79 Kamerstukken II 2000/01, 27783, nr. 3, p. 10-11 
80 Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 4, p. 5. 
81 Onderwijsraad 2012, p. 57. 
82 Art. 2 WOT. 
83 De Boer 2021, p. 222. 
84 De Boer 2021, p. 225. 
85 Zie vorige deelparagraaf. 
86 Art. 11 lid 2 onder a t/m e WOT. 
87 Art. 8 lid 3 WOT. 
88 Art. 2 lid 1 WOT. 
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toezicht’, maar niet tot het controlerend toezicht. In art. 11 lid 1 WOT staat namelijk 

aangegeven dat de Inspectie eveneens een oordeel velt over de naleving van wettelijke 

voorschriften door een onderwijsinstelling, naast dat het dit doet over de ontwikkeling van het 

onderwijs op een school. Eenzelfde onderscheid tussen controlerend toezicht (toezicht op 

naleving wettelijke voorschriften) en stimulerend toezicht (oordeel over ontwikkeling en 

kwaliteit onderwijs) is te vinden in art. 3 lid 1 onder a en b WOT. Dit onderscheid is echter 

misleidend volgens de Boer, aangezien dit onderscheid voorheen niet bestond in art. 3 WOT.89 

Het was niet de intentie van de wetgever om aan de onafhankelijkheid van de Inspectie te 

tornen bij de totstandkoming van art. 8 lid 3 WOT. De Inspectie is dus zowel onafhankelijk op 

het gebied van stimulerend als controlerend toezicht.90 

Ten slotte is er de financiële toezichtstaak die de Inspectie heeft op grond van art. 3 lid 1 onder 

c WOT. Volgens de Boer houdt deze taakstelling in dat de Inspectie toeziet op de naleving van 

wettelijke regelingen die financiële verplichtingen met zich meebrengen; de wetgever heeft 

namelijk gekozen voor een taakomschrijving die (onnodig) ingewikkeld is. De controletaak 

omvat echter al financieel toezicht – als voorbeeld daarvoor geeft de Boer dat het opstellen 

van een financieel jaarverslag als bekostigingsvoorwaarde geldt – maar wegens historische 

redenen is ervoor gekozen om financieel toezicht ook op te nemen in de WOT.91 

2.5 Internationaal perspectief 

De plicht tot overheidszorg voor onderwijs volgt niet alleen uit art. 23 Gw, maar in bepaalde 

mate ook uit internationale verdragen. Met betrekking tot de zorgplicht voor onderwijs is 

voornamelijk art. 2, Eerste Protocol, EVRM relevant om te bespreken. Dit artikel bepaalt dat 

er geen discriminatie mag plaatsvinden als het gaat om toegang tot onderwijs, iedereen heeft 

er recht op. In de tweede volzin staat dat de overheid ten aanzien van de taken die het op zich 

neemt aangaande onderwijs en opvoeding, daarbij het recht op schoolkeuze van ouders92 

dient te respecteren.  

Onder onderwijs moet zowel het primair, 93  secundair 94  als hoger onderwijs 95  worden 

verstaan.96 Het doet er niet toe of het onderwijs is bekostigd, de overheid moet altijd voor 

effectieve toegang tot onderwijs zorgen. 97  Hoewel de eerste volzin het recht om een 

particuliere school te stichten, garandeert, betekent dit geenszins dat de staat een positieve 

verplichting heeft om een dergelijke vorm van onderwijs te bekostigen.98 Dit in tegenstelling tot 

art. 23 Gw die de Nederlandse staat deze verplichting wel oplegt, mits een particuliere 

onderwijsinstelling voldoet aan de bekostigingsvoorwaarden. 

Het recht op toegang conform art. 2, eerste protocol, EVRM wordt middels de Lpw gestalte 

gegeven in het Nederlandse stelsel.99 Het verbod op thuisonderwijs neergelegd in de Lpw,100 

is niet in strijd met het recht op toegang, omdat er zowel landen zijn die thuisonderwijs toestaan 

 
89 Zie vorige paragraaf. 
90 De Boer 2021, p. 218-219. 
91 De Boer 2021, p. 227. 
92 Onder de term ‘ouders’ vallen ook grootouders. Zie European Court of Human Rights 2021, p. 16; 
EHRM 18 januari 2001, nr. 25289/94 (Lee t. het Verenigd Koninkrijk). 
93 Zie bijvoorbeeld EHRM 6 januari 1993, nr. 14524/89 (Yanasik t. Turkije).  
94 EHRM 10 mei 2001, nr. 25781/94 (Cyprus t. Turkije), par. 278. 
95 EHRM 29 juni 2004, nr. 44774/98 (Leyla Şahin t. Turkije), par. 134 en 136. 
96 European Court of Human Rights 2021, p. 7. 
97 EHRM 24 mei 2014, nr. 16032/07 (Velyo Yelev t. Bulgarije), par. 31. 
98 EHRM 6 september 1995, nr. 23419/94 (Verein Gemeinsam Lernen t. Austria). 
99 HR 30 mei 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD5728, NJ 1989/883, r.o. 8.1. 
100 Art. 2 lid 1 Lpw; Zoontjens 2019, p. 127. 
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als landen die aanwezigheid op staatsscholen of particuliere scholen verplichten. Het Hof heeft 

derhalve erkend dat het binnen de zogenaamde ‘margin of appreciation’ van een staat valt.101 

De tweede volzin van art. 2, Eerste Protocol, EVRM brengt zowel actief als passief keuzerecht 

met zich mee, vooral het laatste is van belang. Passief keuzerecht ziet erop dat de staat de 

vrijheid van schoolstichting eerbiedigt. 102 Daarnaast moet het ervoor zorgen dat de informatie 

of kennis die in het curriculum is opgenomen, wordt overgebracht op een objectieve, kritische 

en pluralistische manier. Het is niet toegestaan om als overheid bepaalde ideeën op te dringen 

die ervoor zorgen dat religieuze of filosofische overtuigingen van ouders in het geding komen. 

Dit weerhoudt de staat echter niet om middels onderwijs of opvoeding kennis of informatie te 

verstrekken van direct of indirect filosofische of religieuze aard. Ouders kunnen hiertegen geen 

bezwaar maken, aangezien anders al het openbaar onderwijs zou kunnen worden 

gehinderd.103 

2.6 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk heeft de deelvraag: Wat behelst de zorgplicht van de overheid, voortvloeiend 

uit art. 23 Gw, ten aanzien van onderwijs en hoe is deze tot stand gekomen? centraal gestaan. 

Teruggaande in de geschiedenis blijkt dat er als sinds de Staatsregeling van 1798 scholen 

werden opgericht in staatsverband. Ook kwam er in 1798 een Agent van nationale opvoeding, 

de toenmalige variant op de huidige Minister. De overheid wilde ten aanzien van bijzonder 

onderwijs de touwtjes strak in handen houden, daar gold namelijk een admissieplicht voor op 

grond van de Schoolwet 1801. In de grondwet van 1814 werd bepaald dat het openbaar 

onderwijs een onderwerp van de aanhoudende zorg van de regering was en daarbij hoorde 

de verplichting dat de regering jaarlijks verslag van de staat van het onderwijs diende uit te 

brengen aan het parlement. In de periode van 1814 tot 1848 deed de overheid, afgezien van 

het opvoedkundige aspect dat religie met zich meebracht, er alles aan om de invloed van het 

geloof op het onderwijs zoveel mogelijk in te perken; de overheid was namelijk bang dat het 

de samenleving zou ontwrichten. Vanaf 1848 verdween de staatsmonopolie op onderwijs en 

ontstond er de vrijheid van schoolstichting en onderwijsgenieting. In 1917 vond de financiële 

gelijkstelling van het bijzonder onderwijs plaats, daarmee viel ook bijzonder onderwijs onder 

de verantwoordelijkheid van de overheid. De zorgplicht van de overheid behelst inmiddels 

stelselverantwoordelijkheid; dit houdt in dat het een aantal kerntaken heeft zoals financiering 

van het onderwijs en waarborgen van de kwaliteit, vrijheid en toegankelijkheid van het 

onderwijs. Om aan de grondwettelijke zorgplicht te voldoen kan de overheid gebruik maken 

van drie samenhangende instrumenten: toezicht, bekostiging en wettelijke eisen. Aan 

bekostiging kan de overheid deugdelijkheidseisen stellen; de achterliggende gedachte van de 

grondwetgever was namelijk dat scholen zelf verantwoordelijk zouden zijn voor kwaliteit. Dit is 

echter steeds meer aan het veranderen; de overheid ziet in toenemende mate toe op kwaliteit, 

omdat kwaliteitseisen en deugdelijkheidseisen vervlochten raken. Tot slot is er ook een 

internationaalrechtelijke dimensie op grond van art. 2, Eerste Protocol, EVRM. Uit dit artikel 

vloeien een aantal zorgplichten voort die de overheid op zich dient te nemen. 

 

 

 
101 EHRM 11 september 2006, nr. 35504/03 (Konrad t. Duitsland); European Court of Human Rights 
2021, p. 17. 
102 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 59. 
103 EHRM 7 december 1976, nr. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen t. 
Denemarken), par. 53. 
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3. De vrijheid van onderwijs 

3.1 Introductie 

In het vorige hoofdstuk is de totstandkoming en de huidige betekenis van 

overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan bod gekomen. Tegenover de zorgplicht 

van de overheid voor het onderwijs staat de vrijheid van onderwijs die eveneens voortvloeit uit 

art. 23 Gw. In dit hoofdstuk zal daar nader op in worden gegaan. Het is van belang deze vrijheid 

toe te lichten om een beter beeld te krijgen hoe deze zich verhoudt tot bemoeienis van de 

overheid met het onderwijs en daarmee ook het in de inleiding besproken 

conceptwetsvoorstel. De vrijheid van onderwijs is in beginsel onder te verdelen in drie 

vrijheden. Deze vrijheden zijn: de vrijheid van oprichting, richting en inrichting. De deelvraag 

die in dit hoofdstuk zal worden behandeld is dan ook: Wat betekenen de vrijheid van oprichting, 

richting en inrichting neergelegd in art. 23 Gw?  

3.2 Vrijheid van oprichting 

Philipsen stelt dat de vrijheid van oprichting belangrijk is te onderscheiden als deelvrijheid van 

de vrijheid van onderwijs, aangezien het de reikwijdte verduidelijkt. De vrijheid van onderwijs 

begint namelijk niet pas bij het geven van onderwijs. Volgens hem kent de vrijheid van 

oprichting in principe hetzelfde karakter als de vrijheid van inrichting, maar heeft het slechts 

betrekking op de fase voordat sprake is van een school.104  

Uit het tweede lid van art. 23 Gw volgt onder meer dat iedereen vrij is om zowel een bijzondere 

als een openbare school op te richten. De zinsnede: ‘het geven van onderwijs is vrij’ werd in 

1848 toegevoegd aan art. 23 Gw om te zorgen dat de overheid geen algemene 

vergunningplicht meer kon stellen aan het oprichten van een particuliere openbare of 

bijzondere school. Dit betekende dat de overheid geen toestemming hoefde te verlenen voor 

iedere handeling die binnen de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs valt.105 Dit houdt echter 

niet in dat de overheid geen algemene beperkingen kan stellen; dit is namelijk wel mogelijk 

volgens de jurisprudentie, indien daarbij geen handelingen binnen de sfeer van het onderwijs 

direct worden beperkt.106 Het begrip ‘onderwijs’ moet ruim worden geïnterpreteerd; er vallen 

immers niet alleen bij de wet aangewezen vormen van overdracht van inzicht, kennis of 

vaardigheden onder, maar ook zaken als autorijles, dansles of les in de koran.107 

De vrijheid van stichting is dus als vrij ruim aan te merken. Desalniettemin zijn de meeste 

scholenbesturen afhankelijk van overheidsbekostiging, waardoor de omvang van de vrijheid 

van oprichting daarvan in grote mate afhankelijk is. 108  Om voor overheidsbekostiging in 

aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden voor 

schoolstichting.109 Sinds de inwerkingtreding van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen110 

op 1 november 2020111  is de procedure voor het aanvragen van bekostiging veranderd. 

Voorheen was er de eis dat een school een erkende richting moest uitdragen en dat het 

 
104 Philipsen 2017, p. 77. 
105 Philipsen 2017, p. 73-74. 
106 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 22; HR 5 mei 1959, NJ 1959, 361 (Sittardse 
danslessen). 
107 Zoontjens 2003; HR 5 mei 1959, NJ 1959, 361 (Sittardse danslessen); HR 10 December 1957, NJ 
1958, 176 (Goudse rijschool); HR 8 December 1961, NJ 1962, 56 (VAMOR). 
108 Onderwijsraad 2019, p. 31.; Philipsen 2017, p. 77. 
109 Art. 23 lid 5, 6 en 7 Gw. 
110 Stb. 2020, 160. 
111 Zie voor het besluit tot inwerkingtreding (Stb. 2020, 336). 
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middels een onderbouwde leerlingprognose – volgens een vastgesteld model – moest  

aantonen dat het door het aantal gestelde leerlingen van de stichtingsnorm zal worden 

bezocht.112 Nu is de richting van een school niet meer doorslaggevend bij de aanvraag voor 

overheidsbekostiging; een school hoeft dus niet per se van een erkende richting te zijn. 

Daarnaast moeten oprichters in de plaats van een onderbouwde prognose, door middel van 

ouderverklaringen of een marktonderzoek 113  aantonen dat er sprake is van voldoende 

belangstelling voor een nieuwe school. De komst van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

betekent ook een aantal aanvullende eisen om voor overheidsbekostiging in aanmerking te 

komen. Zo zal als onderdeel van de aanvraagprocedure, de Inspectie adviseren over de 

verwachte kwaliteit van het initiatief; een aanvraag moet namelijk ook worden vergezeld van 

een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 

Indien dit niet gebeurt, kan de Minister op advies van de Inspectie de aanvraag niet 

behandelen op grond van art. 4:5 Awb.114 Verder dienen de initiatiefnemers het betreffende 

samenwerkingsverband passend onderwijs, de gemeente en alle andere schoolbesturen uit 

het voedingsgebied, uit te nodigen voor een gesprek omtrent hun initiatief. Ook komt er een 

zogenaamde integriteitstoets. Deze toets vraagt van de personen die het intern toezicht en 

bestuur vormen van de nieuwe school een verklaring omtrent gedrag.115 Indien het bij de 

aanvraag gaat om een rechtspersoon die in het verleden een of meerdere scholen in stand 

hield, dient deze niet eerder een onherroepelijke aanwijzing116  te hebben gehad, dit kan 

namelijk een grond vormen om niet over te gaan tot bekostiging. Tevens dient de 

rechtspersoon niet betrokken te zijn geweest bij een sluiting wegens een zeer zwak 

kwaliteitsoordeel,117 anders kan tijdelijke uitsluiting van het starten van een nieuwe school 

volgen. De twee onderhavige voorwaarden gelden overigens ook voor toezichthouders en 

bestuurders. Tijdelijke uitsluiting geldt bovendien slechts, indien het zeer zwakke 

kwaliteitsoordeel aan het bestuur te wijten is geweest.118 Ofschoon er in zowel de memorie 

van toelichting als antwoord niet staat of de integriteitstoets gaat om een persoongerelateerd 

oordeel, lijkt dit wel het geval; het gaat immers over het verleden van iemands functioneren 

als bestuurder of toezichthouder. Voorts zijn de eerste jaren na de start van de school ook aan 

voorwaarden verbonden. Na één jaar wordt gecontroleerd of de onderwijskwaliteit in orde is 

en in de eerste jaren van de start van de school wordt het aantal leerlingen getoetst. 

Op het eerste gezicht lijkt de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn naam geen eer aan te 

doen. Er worden, afgezien van de verlaten erkende richtingstoets, namelijk een aantal 

aanvullende eisen gesteld bij een bekostigingsaanvraag. Dit schept mijn inziens een beeld van 

een aanzienlijk strikter toetsingsbeleid. Zoontjens stelt echter dat een aantal wettelijke normen 

ervoor zorgen dat er niet veel zal veranderen aan de vrijheid om een school op te richten. De 

Minister moet naast de betrokkenheid van de bestuurders of rechtspersoon in kwestie namelijk 

ook verwijtbaar handelen aantonen, voordat is voldaan aan de integriteitstoets.119  

3.3 Vrijheid van richting 

Volgens de Hoge Raad moet onder de vrijheid van richting een fundamentele oriëntatie worden 

verstaan die is ontleend aan een levensbeschouwing of ‘welbepaalde’ godsdienstige 

 
112 Kamerstukken II 2018/19, 35050, nr. 3, p. 13, 27; Onderwijsraad 2019, p. 31. 
113 Art. 68 lid 1 Wvo. 
114 Art. 67 lid 3 en art. 67a lid 2 onder b Wvo; Zoontjens, AA 2021/0029, p. 30. 
115 Art. 67a lid 2 onder d Wvo. 
116 Art. 103g Wvo. 
117 Art. 109a Wvo. 
118 Kamerstukken II 2018/19, 35050, nr. 3, p. 20-22; Kamerstukken I 2019/20, 35050, C, p. 2, 12. 
119 Zoontjens, AA 2021/0029, p. 30. 
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overtuiging.120 Blijkens de wetgeschiedenis kan worden beargumenteerd dat ‘richting’ bedoeld 

is als open begrip en dus ook kan zien op pedagogische visies (van bijzondere scholen).121 

De wetgever geeft er desalniettemin geen blijk van dat het deze interpretatie aanhangt.122 

Wat is nu precies de reikwijdte van de vrijheid van richting? De Onderwijsraad geeft in 2002 

het een en ander daar over aan. Het stelt dat de wetgever niet mag treden in de vrijheid van 

richting; dat betreft namelijk de ‘kern van de vrijheid van onderwijs’. Het mag echter wel 

deugdelijkheidseisen stellen, indien deze niet wezenlijk van aard zijn; ingrijpende eisen aan  

richtingverwante keuzes zoals de aanstelling van leraren of leermiddelen vallen daar 

bijvoorbeeld niet onder.123 Opvallend is ook dat in tegenstelling tot art. 7 en 8 Gw de vrijheid 

van richting geformuleerd is als een vrijheid die zelf beperkingen oplegt; art. 23 lid 5 Gw bepaalt 

namelijk dat bij de wet aan het onderwijs te stellen deugdelijkheidseisen rekening moet worden 

gehouden met de vrijheid van richting.124  

De vrijheid van richting geniet dus bijzondere bescherming, maar is niet absoluut van aard. 

Steeds als de wetgever de vrijheid van onderwijs wil inperken, in het bijzonder de vrijheid van 

richting, dient het de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te nemen. Staat 

de gewenste inperking van de vrijheid van richting en het daarmee beoogde doel wel in 

verhouding tot de inbreuk die wordt gepleegd op de vrijheid van richting? Deze afweging dient 

overigens ook te worden gemaakt, ingeval de inbreuk niet ziet op richting, maar inrichting. Des 

te meer de inbreuk op de inrichting betrekking heeft op richting, des te zwaarder het belang 

moet zijn dat de inbreuk op de vrijheid van onderwijs rechtvaardigt. 125  Onder academici 

heersen er overigens twijfels over de betekenis van het toetsingskader van proportionaliteit en 

subsidiariteit; de wetgever komt namelijk zelf de bevoegdheid toe om de Grondwet uit te 

leggen.126  

Tekenend is het wetsvoorstel voor de aanscherping van de burgerschapsopdracht. Indien een 

beperking van de kern van de vrijheid van richting rechtmatig wil worden geacht, dient er 

sprake te zijn van een zeer zwaarwegend algemeen belang. Handhaving van de 

constitutionele orde geldt als zodanig. De RvS merkt in zijn advies over het wetsvoorstel op 

dat het niet zo kan zijn dat de vrijheid van onderwijs voorrang krijgt op het bewaken van de 

constitutionele orde. Het is volgens de RvS niet onredelijk om bij de interpretatie van de vrijheid 

van onderwijs andere vrijheden in ogenschouw te nemen en aan scholen te vragen een 

positieve bijdrage te leveren aan het behoud van de democratische rechtsstaat.127 

Hoe zwaar het richtingsbegrip weegt, blijkt verder uit meerdere onderwijsrechtelijke 

regelingen. Zo bieden een aantal bepalingen een privilege of een mogelijkheid tot ontheffing. 

Bijvoorbeeld als het gaat om leerlingenvervoer,128 wordt er – in het geval dat een school van 

de gewenste richting niet binnen redelijke afstand van de woning ligt – door de gemeente 

onder voorwaarden het vervoer naar school bekostigd. Voor de leerplicht kan eveneens 

ontheffing worden verleend, indien ouders bezwaar hebben tegen de richting van scholen die 

zich op redelijke afstand van hun woning bevinden.129 

 
120 HR, 6 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6719, r.o. 2.2. 
121 Huisman e.a. 2011, p. 28. 
122 De Boer 2021, p. 36. 
123 Onderwijsraad 2002, p. 23 en 26. 
124 Mentink, Vermeulen en Zoontjens 2020, p. 13-14. 
125 De Boer 2021, p. 36 en 38. 
126 Zie art. 120 Gw; De Boer 2021, p. 49-50. 
127 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4, p. 5. 
128 Art. 4 Wvo. 
129 Art. 5 onder b, 6 en 8 Lpw. 
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3.4 Vrijheid van inrichting 

Uit art. 23 lid 6 Gw blijkt dat de vrijheid van inrichting onder andere betrekking heeft op de 

keuze van leermiddelen en benoeming van leraren; de opsomming is namelijk niet uitputtend 

bedoeld. Zo kan het selecteren van leerlingen er ook onder worden geschaard. Deze keuzes 

hebben allen betrekking op richting. Er kan dus worden gesteld dat er geen absolute scheidslijn 

is tussen de vrijheid van inrichting en richting. De vrijheid van inrichting wordt derhalve deels 

een praktische vertaling genoemd van de vrijheid van inrichting. De vrijheid van inrichting heeft 

echter ook betrekking op zaken die niet richting gerelateerd zijn zoals sommige pedagogische 

en onderwijskundige zaken. Daarbij gaat het om scholen die volop gebruik maken van de 

pedagogische en onderwijskundige autonomie die de vrijheid van inrichting biedt. Scholen die 

hierom bekend staan, zijn: dalton- montessori en jenaplanscholen.130 De Boer schaart ook de 

vrijheid om onderwijs te (doen) geven onder de vrijheid van inrichting, nu de vrijheid van 

inrichting ook gaat over het primaire onderwijsproces.131 

Op organisatorisch niveau genieten bijzonder scholen veel vrijheid. Zo volgt uit de 

jurisprudentie dat leerlingen mogen worden geweigerd op grond van toelatingsnormen van 

religieuze aard behoudens bijzondere omstandigheden. Dit ongeacht het feit of ouders een 

sterke voorkeur hebben voor het gegeven onderwijs op de betreffende instelling. Er moet 

echter wel aan drie voorwaarden zijn voldaan, wil het weigeren van toegang rechtmatig zijn. 

Bij het op basis van religie gemaakte onderscheid mag er geen sprake zijn van onderscheid 

op basis van ras of etniciteit. Tevens moet het toelatingsbeleid gestoeld zijn op de in de 

statuten - van de rechtspersoon die de school in stand houdt - neergelegde normen. Verder 

dient het toelatingsbeleid consistent te zijn met de vastgestelde doelstelling. 132  Indien dit 

laatste niet het geval is, heeft een school geen grond om een leerling de toegang tot de school 

te weigeren.133 Het komt er in principe op neer dat bijzondere scholen, leerlingen op basis van 

indirecte discriminatie de toegang mogen ontzeggen.134  

Indien voor een leerling geen openbaar onderwijs beschikbaar is binnen redelijke afstand, 

dient een bijzondere onderwijsinstelling deze leerling toegang te verlenen, tenzij de school 

uitsluitend is bedoeld voor ’interne’ leerlingen. De leerling hoeft dan eveneens geen 

levensbeschouwelijke of godsdienstige lessen te volgen, indien de bijzonder school geen 

exclusief toelatingsbeleid kent.135 Reguliere scholen in het primair en voortgezet onderwijs 

kennen overigens ook de mogelijkheid om leerlingen de richting die zij aanhangen, te laten 

onderschrijven. Tenzij het gaat om leerlingen die extra steun behoeven.136 

Als het gaat om het selectiebeleid ofwel benoemings- en ontslagrecht van leraren, dan is art. 

5 Awgb een belangrijkere maatstaf. Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: CRM) 

oordeelt namelijk aan de hand van de criteria neergelegd in Maimonides – die hiervoor reeds 

zijn besproken – of een bijzonder onderwijsinstelling een beroep kan doen op art. 5 lid 2 onder 

c Awgb.137 Ook met betrekking tot het selectiebeleid van leraren hebben bijzondere scholen 

veel vrijheid. Zo is het toegestaan een docent te ontslaan indien deze de grondslag van de 

school niet meer onderschrijft en deze het gereformeerde kerk lidmaatschap heeft 

 
130 Onderwijsraad 2019, p. 35. 
131 De Boer 2021, p. 35. 
132 HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151 (Maimonides Lyceum), r.o. 3.1.2 en 3.6. 
133 Hof Amsterdam 24 juli 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB0057 (Hoornbeeck College), r.o. 4.12. 
134 Zie ook art. 1, 2 en 7 lid 2 Awgb. 
135 Art. 48 Wvo. 
136 Art. 27 Wvo en 40 Wpo. 
137 CRM 31 oktober 2014, ECLI:NL:XX:2014:498 (nr. 2014-130), r.o. 3.4; CRM 20 oktober 2015, 
ECLI:NL:XX:2015:414 (nr. 2015-115), r.o. 3.5-3.6.  
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opgezegd.138 Evenals dat van een leraar kan worden verwacht dat deze meelevend lid is van 

een protestants-christelijke kerk bij het uitvoering geven aan de lerarenfunctie.139 

De grens ligt bij het eisen van het onderschrijven van de richting in geval van een tijdelijke 

aanstelling. Zoals het geval kan zijn bij een invalkracht. Deze grens kan desalniettemin toch 

worden omzeild door bijzondere scholen door ook met deze uitzondering rekening te houden 

in hun statuten.140 Bovendien kan de ‘zwaarte’ van een functie ook grenzen stellen aan het 

toelatingsbeleid; aan de functie roostermaker konden namelijk geen richtingspecifieke eisen 

worden gesteld.141 

Wat verder niet onbesproken kan worden gelaten, is de zogenaamde ‘enkele feit’-constructie 

die zijn intrede deed bij de totstandkoming van de Awgb. Deze constructie leidde tot discussie 

bij de vraag of een homoseksuele leraar kan worden ontslagen of niet worden aangenomen 

wegens de grondslag ofwel richting van een instelling. De constructie zag erop toe dat 

onderscheid niet alleen kon plaatsvinden op grond van het enkele feit van bijvoorbeeld 

geslacht, ras, burgerlijke staat of seksuele geaardheid. Deze ‘persoonskenmerken’ op zichzelf 

zijn namelijk niet relevant en kunnen niet dienen als arbeidscriterium voor een instelling met 

een bepaalde richting. Desalniettemin konden zich ‘bijkomende omstandigheden’ voordoen 

die wel als relevant konden worden aangemerkt met betrekking tot de grondslag van een 

instelling.142 Het hebben van een homoseksuele liefdesrelatie of het daarmee samenwonen 

alleen is geen gegronde reden voor onderscheid. Het moest gaan om bepaalde 

omstandigheden of gedragingen binnen of buiten school, zoals het niet uitdragen van de 

grondslag van de instelling tijdens lessen terwijl hij deze wel onderschrijft. Ofwel de leraar 

moest er een bepaalde levensstijl op na houden die haaks staat op de richting van de 

instelling.143   

De constructie is sinds 2015 geschrapt. 144  In de memorie van toelichting staat dat de 

onduidelijkheden rondom de constructie de indruk wekten dat de uitzonderingsbepalingen van 

de Awgb meer ruimte boden om af te wijken – van het verbod van onderscheid op basis van 

homoseksuele gerichtheid – dan is toegestaan conform richtlijn 2000/78/EG. De RvS bepleitte 

overigens al eerder dat de enkele-feitconstructie moest worden geschrapt.145 

3.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is de deelvraag: Wat betekenen de vrijheid van oprichting, richting en inrichting 

neergelegd in art. 23 Gw? aan bod gekomen. De vrijheid van oprichting heeft geen wezenlijk 

ander karakter dan de vrijheid van inrichting, maar kent puur zijn betekenis in het feit dat het 

vaststelt dat de vrijheid van onderwijs niet pas begint bij het lesgeven. De vrijheid van stichting 

is in beginsel vrij ruim, maar wordt wel beperkt door het onvermijdelijke: afhankelijkheid van 

bekostiging dat gehoorzaming aan regelgeving met zich meebrengt. Ook heeft de komst van 

de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen veel veranderd ten aanzien van de vrijheid van 

oprichting. Zo hoeft een school niet meer van een bepaalde richting te zijn, maar gaat de wet 

ook gepaard met nieuwe deugdelijkheids- en kwaliteitseisen.  

 
138 CRM 31 oktober 2014, ECLI:NL:XX:2014:498 (nr. 2014-130), r.o. 3.17-3.18. 
139 CRM 20 oktober 2015, ECLI:NL:XX:2015:414 (nr. 2015-115), r.o. 3.14. 
140 CGB 12 mei 2006, nr. 2006-93. 
141 CGB 4 maart 2005, nr. 2005-102. 
142 Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 7. 
143 Kamerstukken II 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 10-11. 
144 Stb. 2015, 200. 
145 Kamerstukken II 2009/10, 32476, nr. 3, p. 6. 



21 
 

De vrijheid van richting geeft de ruimte aan eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke 

interpretaties in het onderwijs. De enige manier om de vrijheid van richting te beperken, is het 

stellen van deugdelijkheidseisen, mits deze niet wezenlijk van aard zijn. Het kent dus 

bijzondere bescherming, maar kan in bijzondere gevallen wel worden ingeperkt. Des te groter 

het belang is dat de inperking rechtvaardigt, des te groter de inbreuk mag zijn. Zo bepaalde 

de RvS dat het wetsvoorstel tot aanscherping van de burgerschapsopdracht voor ging op de 

vrijheid van richting. Het waarborgen van de rechtsstaat weegt namelijk zwaarder dan de 

vrijheid van onderwijs. Ten slotte kent de vrijheid van richting ook in vele onderwijsrechtelijke 

bepalingen zijn werking; het zorgt in sommige gevallen immers voor ontheffing of privilege.  

De vrijheid van inrichting wordt ook wel een praktische vertaling van de vrijheid van richting 

genoemd, aangezien art. 23 lid 6 Gw vaak betrekking heeft op richting gerelateerde keuzes 

zoals het toelatingsbeleid voor leerlingen en het benoemings- en ontslagrecht van leraren. De 

jurisprudentie en wetgeving laat voornamelijk bijzondere scholen erg veel ruimte aangaande 

deze keuzes. Voorts heeft de vrijheid van inrichting niet alleen betrekking op richting; sommige 

pedagogische of onderwijskundige zaken hoeven hier namelijk niet aan gerelateerd te zijn. Al 

met al hoeven de drie vrijheden niet strikt gescheiden van elkaar te worden gezien, omdat ze 

op veel gebieden overlappen. 
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4. Achtergrond conceptwetsvoorstel en totstandkoming 

aanwijzingsbevoegdheid 

4.1 Introductie 

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder 

andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium is niet uit de lucht 

komen vallen. Zo is de aanwijzingsbevoegdheid die dit conceptwetsvoorstel eveneens beoogt 

te wijzigen kennelijk nog niet voldoende om adequaat in te kunnen grijpen. De 

aanwijzingsbevoegdheid van de Minister is nota bene nog niet zo heel oud.146 Aan de hand 

van vier cases zal in dit hoofdstuk de aanleiding tot wijziging van de aanwijzingsbevoegdheid 

en de achtergrond van het conceptwetsvoorstel worden beschreven. Het gaat om de cases: : 

Amarantis, ROC Leiden, vmbo Maastricht en het Cornelius Haga Lyceum. In dit hoofdstuk zal 

de derde deelvraag aan bod komen, namelijk: Wat is de aanleiding van de wijziging en 

uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 

4.2 Amarantis 

De Amarantis Onderwijsgroep, waar scholen uit Almere, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht 

onder vielen, verscheen in 2012 plots op de politieke agenda en kreeg ook belangstelling 

vanuit veel media. Er waren immers bestuurlijke problemen, waardoor Amarantis 

Onderwijsgroep failliet dreigde te gaan.147 In februari 2012 luidde het Parool de crisis rondom 

Amarantis in met de kop dat ’het kolos’ Amarantis miljoenen tekortkomt.148 Naar aanleiding 

van deze berichtgeving werd tijdens het vragenuur door enkele Kamerleden verhaal gehaald. 

De Minister beloofde dat de kwestie zou worden onderzocht en dat de Kamer hier nader over 

zou worden geïnformeerd. Tevens wordt er door haar gezegd dat er wordt gewerkt aan een 

plan om de situatie te verbeteren.149 

Tijdens het Algemeen Overleg van 14 maart 2012 bleek dat Amarantis al langere tijd onder 

verscherpt financieel toezicht van de Inspectie staat. Dit roept de vraag op of de Minister 

samen met de Inspectie wel over voldoende interventiemogelijkheden beschikt in geval van 

zowel falend bestuur als intern toezicht. Daarnaast wordt het governance-model ter discussie 

gesteld. Hierop wordt geantwoord dat: de ontwikkelingen van de Amarantis Onderwijsgroep in 

de gaten worden gehouden, de interim-bestuurder een kans wordt gegund en dat ze van de 

zomer met een analyse zal komen.150 

Gedurende een Algemeen Overleg op 11 april 2012 over het algemeen middelbaar 

beroepsonderwijs komt de casus Amarantis opnieuw ter sprake. Kamerleden vragen zich 

onder andere af waarom niet is ingegrepen terwijl de problemen al langere tijd bekend waren 

bij de Inspectie. Opnieuw wordt de vraag opgeworpen of er niets ontbrak aan de instrumenten. 

De Minister doet de belofte een onderzoekscommissie in te stellen naar de zaak omtrent de 

Amarantis Onderwijsgroep.151 

 
146 De aanwijzingsbevoegdheid is sinds 4 februari 2010 opgenomen in de Wpo, Wec en Wvo (Stb. 
2010, 80). 
147 Rapport 'Autonomie verplicht' (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr.1), p. 5. 
148 Logtenberg, Het Parool 4 februari 2012. 
149 Handelingen II 2011/12, nr. 50, item 5, p. 9-10. 
150 Kamerstukken II 2011/12, 31289, nr. 124, p. 13-16, 23-24, 37, 40. 
151 Kamerstukken II 2011/12, 31524, nr. 132, p. 6, 32. 
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Tijdens een Algemeen Overleg op 24 mei 2012 worden vragen gesteld naar aanleiding van 

een onderzoeksdocumentaire door ZEMBLA uitgezonden op 11 mei 2012 genaamd: ‘De 

ondergang van een onderwijsgigant”. Daarin komen onder meer de financiële problemen van 

Amarantis aan het licht en de manier daarmee is omgegaan door zowel bestuurders als 

toezichthouders. Er worden maar liefst vijf moties aangenomen. 

Uit de aanbevelingen van de commissie blijkt dat de grote omvang van sommige 

schoolbesturen en de complexiteit van bepaalde organisatiestructuren mogelijke problemen 

kunnen veroorzaken; zij concluderen dan ook dat de hiervoor genoemde feiten de financiële 

problematiek van Amarantis mede hebben veroorzaakt.152 Verder is opvallend dat de Inspectie 

expliciet wordt aanbevolen om een verbeterplan te vragen in plaats van het periodiek om 

informatie vragen en voeren van gesprekken. Indien het plan niet tot verbetering leidt en de 

situatie verslechtert, kan de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister sneller worden ingezet. 

Tevens kan de mogelijkheid tot intensief toezicht dan worden ingeschakeld door de 

Inspectie. 153  Bovendien wordt gepleit door de commissie om de Minister een ‘bredere 

aanwijzingsbevoegdheid’ te geven waarmee niet alleen kan worden ingegrepen bij wanbeleid 

of slecht bestuur, maar ook in geval van verscherpt of intensief toezicht. Van de 

aanwijzingsbevoegdheid moet binnen vier weken na het voorgenomen besluit gebruik kunnen 

worden gemaakt.154 

Op 19 april 2013 meldt de Minister in haar brief hoe zij voornemens is om de bestuurskracht 

van instellingen te versterken.155 Dit onder meer naar aanleiding van een eigen analyse van 

het huidige stelsel en het rapport over de casus Amarantis Onderwijsgroep.156 Als onderdeel 

van het plan om de bestuurskracht te versterken, wordt onder meer voorgesteld om de 

informatie-uitwisseling tussen het Ministerie en de Inspectie completer te maken en de 

Inspectie eerder financiële problemen in kaart te kunnen laten brengen.157 Tevens dient de 

aanwijzingsbevoegdheid van de Minister te worden uitgebreid, aangezien uit de Amarantis 

kwestie is gebleken dat het onderwijsstelsel in gevaar kan komen als individuele instellingen 

dreigen uiteen te vallen.158 Inmiddels is de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister uitgebreid 

om in een geval van ernstige nalatigheid – dat in strijd is met art. 23a Wvo – de nodige 

maatregelen te kunnen treffen.159  

4.3 ROC Leiden 

Sinds april 2012 krijgt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap signalen vanuit 

het ROC Leiden dat het last heeft van liquiditeitsproblemen wegens hoge huisvestingslasten. 

In 2011 schafte het namelijk een nieuwbouwpand aan; de financiering hiervan was complex 

en het ging daarnaast om zeer hoge investeringen. Naar aanleiding hiervan is het ROC onder 

financieel toezicht komen te staan van de Inspectie.160 

In maart 2014 meldt de Minister – naar aanleiding van een vraag van het kamerlid 

Jadnanansing – dat het ROC Leiden financiële problemen ondervindt. Dit komt volgens de 

Minister onder andere door de ‘complexe financiering’ van nieuwbouw. Daarnaast meldt zij 

aan de Kamer dat het ROC reeds onder verscherpt financieel toezicht staat van de Inspectie. 

 
152 Rapport 'Autonomie verplicht' (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr.1), p. 67. 
153 Rapport 'Autonomie verplicht' (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr.1), p. 70. 
154 Rapport 'Autonomie verplicht' (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr.1), P. 71. 
155 Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. 10, p. 1. 
156 Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. 10, p. 5. 
157 Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. 10, p. 19-22. 
158 Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. 10, p. 22-23. 
159 Zie huidige art. 103g lid 2 onder b Wvo. 
160 Kamerstukken II 2014/15, 33495, nr. 62, p. 3. 
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Bovendien laat de Minister weten dat zij een regisseur de casus ROC Leiden laat 

onderzoeken. 

Voor het ROC Leiden blijken de recente wetswijzigingen en uitbreidingen te laat.161 Op 13 

februari 2015 stelt de Minister namelijk in haar brief aan de Kamer namelijk dat het ROC niet 

meer is te redden, omdat het – ondanks vele pogingen om orde op zaken te stellen – te weinig 

geld heeft om ‘het onderwijs op peil te houden’. Zo doorgaan is geen mogelijkheid, want de 

huidige situatie kent geen toekomstperspectief. Verder meldt de Minister dat ze 

voorbereidingen heeft getroffen voor het geven van een aanwijzing.162 Het ROC ziet geen 

andere optie dan de onderwijsverplichtingen over te dragen aan het ID College.163 

In de aanbevelingen wordt de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister ontzien, het gaat 

voornamelijk over aanbevelingen ten aanzien van falend bestuurlijk handelen. Er wordt 

daarentegen wel gesproken over het financieel toezicht van de Inspectie. Dit toezicht moet 

worden gebaseerd op tijdige en reële signaleringswaarden.164 

4.4 Vmbo Maastricht 

De Inspectie startte een onderzoek naar aanleiding van een melding die zei op 14 juni 2018 

ontving van een klokkenleider over onregelmatigheden bij de schoolexamens van een leerling 

op één van de maar liefst 31 locaties van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (hierna: 

LVO): het vmbo Maastricht, startte het een onderzoek. Naderhand bleek het niet om 

onregelmatigheden bij de schoolexamens van één leerling te gaan, maar bij alle 353 

leerlingen; het programma van toetsing en afsluiting, het zogenoemde PTA, werd dan ook niet 

nageleefd door het vmbo Maastricht. Door deze leerlingen was dus niet voldaan aan het 

vereiste dat schoolexamens vooraf aan het centraal examen moeten zijn voltooid. Tevens was 

er sprake van veel tekortkomingen en hadden de leerlingen van het vmbo Maastricht inmiddels 

te horen gekregen dat ze waren geslaagd. 

Bovendien kwam op 22 juni naar voren dat de centraal examens mogelijkerwijs ook 

ondeugdelijk zouden zijn. De inspecteur-generaal van het onderwijs heeft uiteindelijk aan de 

noodrem getrokken door de examens officieel ongeldig te verklaren. Enkele dagen daarna 

werd geconstateerd door het College voor Toetsen en Examens dat de centraal examens wel 

op een deugdelijke manier waren afgenomen. De cijfers van het centraal examen tot 1 januari 

2019 bleven daardoor geldig.  

Om de situatie zo goed mogelijk te herstellen en leerlingen alsnog hun diploma te laten halen, 

is een externe bestuurder en examencommissie aangesteld. Daarnaast is een beperktere PTA 

vastgesteld en heeft CITO op verzoek van het ministerie per vak hersteltoetsen gemaakt. 

Leerlingen hadden de keuze om op eigen tempo hun schoolexamens af te ronden.165 

Ook bij de casus vmbo Maastricht is er sprake van een probleem veroorzaakt door de omvang 

van de onderwijsinstelling. Althans, er was bij LVO sprake van een omvangrijk schoolbestuur 

dat op grote afstand stond van zijn scholen, waardoor het toezicht te wensen overliet.166 Het 

Nederlandse schoolsysteem kent veel autonomie toe aan scholen en legt dus ook veel 

vertrouwen in de handen van schoolbesturen. Dit heeft ook zijn nadelen, indien het bestuur 

niet in staat is deze verantwoordelijkheid te dragen dan is het huidige instrumentarium niet 

 
161 Rapport ‘Ontspoorde ambitie’ (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 33495, nr. 83), p. 8. 
162 Kamerstukken II 2014/15, 33495, nr. 62, p. 2. 
163 Kamerstukken II 2014/15, 33495, nr. 62, p. 5-6. 
164 Rapport ‘Ontspoorde ambitie’ (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 33495, nr. 83), p. 104-106. 
165 Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 92, p. 2-3. 
166 Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 92, p. 7. 
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geschikt om snel en adequaat in te grijpen om deze verantwoordelijkheid tijdelijk over te nemen 

en in te vullen. Zoals de Minister in zijn brief aan de kamer stelt, is het huidige instrumentarium 

slechts voldoende indien de situatie niet dringend van aard is.167 

4.5 Cornelius Haga Lyceum 

Per 7 maart 2019 werd de burgemeester van Amsterdam door de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid geïnformeerd over zorgen ten aanzien het Cornelius Haga 

Lyceum. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) had signalen 

doorgegeven over het feit dat bepaalde richtinggevende personen binnen het Lyceum van plan 

zijn de helft van het curriculum aan het salafisme te wijden. Tevens willen zij buiten normale 

lestijden scholieren beïnvloeden met de salafistische geloofsleer. Daarnaast wordt in strijd 

gehandeld met de door de overheid ontwikkelde ‘antiradicaliseringsstrategie’ en werd er een 

godsdienstles afgelast wegens een controle door de Inspectie. De richtinggevende personen 

zouden al vanaf 2000 in een radicale en salafistische omgeving verkeren en hebben daarnaast 

tussen 2009 en 2012 contact onderhouden met de terroristische organisatie: ‘Het Kaukasus 

Emiraat’.168 

Het lopende onderzoek dat aanvankelijk als een regulier vierjaarlijks onderzoek startte, werd 

na de verkregen informatie van de AIVD een uitgebreider en intensiever onderzoek.169 In dit 

rapport geeft de Inspectie aan dat het geen vertrouwen heeft dat het bestuur zal voldoen aan 

de herstelopdrachten – de onderdelen kwaliteitscultuur, dialoog en verantwoording worden 

door de Inspectie in de hoofdconclusie beoordeeld met een onvoldoende – die door de 

Inspectie zijn vastgesteld.170 De Minister heeft op 16 september op grond van dit rapport een 

aanwijzing afgekondigd wegens wanbeheer door toezichthouders en bestuur. Indien de 

aanwijzing niet tijdig wordt opgevolgd, wordt de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum 

volledig opgeschort.171 Overigens heeft het Cornelius Haga Lyceum openbaarmaking van dit 

rapport middels een kort geding geprobeerd tegen te houden.172  

Stichting Islamitisch Onderwijs (hierna: SIO) is het niet eens met de aanwijzing – die vereist 

dat het voltallige schoolbestuur moet worden vervangen – en gaat in beroep tegen de 

aanwijzing van de Minister wegens wanbeheer in de zin van art. 103g lid 2 Wvo.173 Ten 

aanzien van de eerste pijler van de aanwijzing, het burgerschapsonderwijs, oordeelt de 

rechtbank dat het niet tekortschiet. 174  Met betrekking tot de tweede pijler: onrechtmatig 

handelen, ongerechtvaardigde verrijking en financieel wanbeleid, oordeelt de rechtbank dat 

ten aanzien van de eerste twee genoemde er wel sprake is van wanbeheer.175 

De Minister deelde zijn voorstellen met betrekking tot uitbreiding van het huidige 

instrumentarium zoals reeds in de inleiding aan bod is gekomen overigens al tijdens het 

procesverloop van de onderhavige casus per brief van 7 juni 2019 mede. Deze voorstellen 

 
167 Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 92, p. 4-5. 
168 Brief van 7 maart 2019, p. 1-2. 
169 Rapport ‘SIO en het Cornelius Haga Lyceum’ (bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 132), 
p. 5. 
170 Rapport ‘SIO en het Cornelius Haga Lyceum’ (bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 132), 
p. 2. 
171 Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 132, p. 5. 
172 Rb. Den Haag 11 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6860, r.o. 4.56-4.57. 
173 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 (Cornelius Haga Lyceum), r.o. 5-6. 
174 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 (Cornelius Haga Lyceum), r.o. 32 en 
43. 
175 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 (Cornelius Haga Lyceum), r.o. 54 en 
57-58. 
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hebben geleid tot het conceptwetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in 

verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. 

4.6 Tussenconclusie 

Om de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat: Wat is de aanleiding van de wijziging en 

uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? te 

beantwoorden, moet om te beginnen, worden stilgestaan bij de autonomie die ons 

onderwijsstelsel toekent aan onderwijsinstellingen. In alle vier de cases die in dit hoofdstuk 

aan bod zijn gekomen, veroorzaakt de autonomie die onderwijsinstellingen hebben voor 

problemen. Daarnaast is er in alle cases sprake van een falend of niet functionerend bestuur. 

In de cases: Amarantis, ROC Leiden en MBO Maastricht komt dit met name door te ambitieuze 

financiële projecten en te grote besturen. Bij het Cornelius Haga Lyceum kwam het door 

geradicaliseerd gedachtegoed dat werd verspreid via het bestuur. Deze cases hebben tot 

gevolg gehad dat er veel nieuwe onderwijswetgeving is gekomen die soortgelijke gevallen 

moesten voorkomen. Zo werd na Amarantis onder meer de aanwijzingsbevoegdheid van de 

Minister uitgebreid om in geval van ernstige nalatigheid te kunnen ingrijpen. Voor het ROC 

Leiden kwam veel nieuwe wetgeving te laat. De cases vmbo Maastricht en Cornelius Haga 

Lyceum illustreren dat de geïntroduceerde wetgeving na Amarantis en of ROC Leiden niet 

voldoende is. Het huidige instrumentarium voorziet niet voldoende in de mogelijkheid om snel 

en adequaat te kunnen ingrijpen. Hierdoor is er een nieuw conceptwetsvoorstel ontstaan dat 

ervoor moet zorgen dat dit verandert. Daar zal in het volgende hoofdstuk op worden ingegaan.  
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5. Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijke 

handhavingsinstrumentarium 

5.1 Introductie 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van een aantal 

onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk 

handhavingsinstrumentarium. Eerst zal het huidige instrumentarium aan bod komen ten 

aanzien van interventie nadat een school is bekostigd. Ten tweede zal worden ingegaan op 

de uitbreiding van het interventie-instrumentarium en de voorgestelde 

spoedaanwijzingsbevoegdheid van de Minister. Om de uitbreidingen en wijzigingen 

inzichtelijker te maken, zijn zowel de oude als nieuwe artikelen opgenomen in de bijlagen. 

Verder zal uiteengezet worden waarom de wetgever deze wetsverandering nodig acht. De 

deelvraag die in dit hoofdstuk zal worden behandeld is: Wat beoogt het conceptwetsvoorstel 

met de uitbreiding en wijziging van het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium te 

veranderen? 

5.2 Huidige instrumentarium 

Indien de kwaliteit in het voorgezet onderwijs achterblijft, kan de Minister maatregelen treffen 

waaronder het inzetten van een extern deskundige.176 Daarnaast kan zij ingeval van zeer zwak 

onderwijs zowel de bekostiging van een onderwijsinstelling beëindigen als de instelling 

opheffen onder bepaalde voorwaarden.177 Verder komt de Minister de bevoegdheid toe om 

ouders te informeren, indien er sprake is van een zeer zwakke school en het bestuur dit nalaat. 

Op financieel gebied heeft de Minister in het voortgezet onderwijs de bevoegdheid tot het 

onderzoeken van de financiële doelmatigheid en rechtmatigheid van een onderwijsinstelling 

en in het verlengde daarvan is er de mogelijkheid om correcties aan te brengen op de 

bekostiging. Indien het bestuur in strijd met wet- en regelgeving handelt, kan de minister tevens 

(een deel van) de bekostiging inhouden. Op grond van art. 103g Wvo kan de Minister sinds 

2010 in het voortgezet onderwijs aanwijzingen geven in geval van wanbeheer. Onder 

wanbeheer moet worden verstaan: financieel wanbeleid, het in ernstige mate verwaarlozen 

van de zorg voor wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd in de omgang met 

betrokkenen in de schoolorganisatie, ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen 

en ernstige nalatigheid met betrekking tot het treffen van maatregelen ter waarborging van 

goede voortgang en kwaliteit van het onderwijs.178 Bovendien kan door de Minister ook een 

bestuurlijke boete worden opgelegd aan een bestuurder, indien sprake is van een overtreding 

op grond van art. 27 Lpw. 

5.3 Nieuwe instrumenten 

5.3.1 Uitbreiding wanbeheer 

Het conceptwetsvoorstel zegt over de uitbreiding van de definitie van wanbeheer dat alvorens 

tot een aanwijzing kan worden overgegaan op grond van art. 103g lid 2 onder b Wvo, het is 

vereist dat de kwaliteit van het stelsel in gevaar wordt gebracht. Daar het vaak gaat om 

individuele scholen die niet zo groot zijn, wordt moeilijk aan dit criterium voldaan. Een 

 
176 Art. 104a lid 2 Wvo. 
177 Art. 23a1 en art. 109a Wvo. 
178 Art. 103g lid 2 Wvo. 
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individueel geval zal immers niet zo snel het volledige stelsel in gevaar brengen. De Minister 

en Inspectie kunnen in dat geval niet anders dan een bekostigingssanctie opleggen, mocht 

verder wel sprake is van ernstige nalatigheid door het bestuur. Tevens kan in art. 103g lid 2 

onder b Wvo explicieter worden uitgedrukt dat in geval van overtreding van 

deugdelijkheidseisen bij examinering eveneens sprake is van wanbeheer.179 Het huidige art. 

103g Wvo spreekt namelijk slechts van het in stand houden van de goede voortgang en de 

kwaliteit van educatie.180  

Wanbeheer kan in iedere sector worden vastgesteld indien sprake is van ernstige nalatigheid 

om de noodzakelijke stappen te ondernemen om de kwaliteit en goede voortgang van de 

betreffende instelling te garanderen. Mocht er sprake zijn van zeer zwak onderwijs als bedoeld 

in art. 23a1 Wvo dan is er in elk geval sprake van wanbeheer. Het stelsel hoeft verder niet 

meer in gevaar te zijn. Bovendien wordt straks tevens onder wanbeheer verstaan: het voor 

langere tijd verwaarlozen van de zorg voor veiligheid of de burgerschapsopdracht. Dit laatste 

geldt alleen voor het funderend onderwijs.181 

5.3.2 Beëindiging bekostiging funderend onderwijs 

Het voorstel van wet pleit voorts voor uitbreiding van de mogelijkheid tot beëindiging van 

bekostiging in het funderend onderwijs. Om deze uitbreiding te bewerkstelligen, wordt art. 

109a lid 1 Wvo aangepast.182 Mocht er sprake zijn van verspreiding van ‘antidemocratisch’ 

gedachtegoed en of extremisme op een onderwijsinstelling dan kan de Minister besluiten dat 

het voortbestaan van een instelling of school niet langer door de beugel kan. In dergelijke 

gevallen komen immers taken van scholen die vanuit maatschappelijk oogpunt zeer belangrijk 

zijn in gevaar. Het gaat dan om het zorgen door scholen voor een omgeving die veilig is om in 

te kunnen leren en het bevorderen van de burgerschapsopdracht. De Minister kan op dit 

moment slechts de bekostiging beëindigen, indien een school langdurig zeer zwak onderwijs 

geeft of voor langere tijd minder leerlingen heeft dan de opheffingsnorm.183 Let wel, toepassing 

van de bevoegdheid tot beëindiging van de bekostiging op basis van ‘antidemocratisch’ 

gedachtegoed en of extremisme is alleen mogelijk, indien een aanwijzing op grond van het 

voor langere tijd verwaarlozen van de zorg voor veiligheid of de burgerschapsopdracht geen 

oplossing biedt als instrument.184 

5.3.3 Spoedaanwijzing 

Met betrekking tot de invoering van de spoedaanwijzing185 is de redenering in het voorstel 

logischerwijs dat de Minister tot nu toe niet in staat is geweest tijdig in te grijpen in situaties 

waarbij dit zeer cruciaal was. Dit heeft als reden dat er op dit moment nog geen wettelijke 

grondslag bestaat voor het geven van een aanwijzing op grond van een vermoeden van 

wanbeheer bij de raad van toezicht of het bevoegd gezag. Dit vermoeden is gebaseerd op het 

feit dat alles erop wijst dat zij niet in staat zullen zijn weer zo snel mogelijk aan de 

deugdelijkheidseisen te voldoen, los van de oorzaak. Tijdwinst kan bijvoorbeeld essentieel 

zijn, indien er financiële problemen spelen bij een onderwijsinstelling of indien zich incidenten 

voordoen rondom examens in het voorgezet onderwijs.186  

 
179 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 25. 
180 Vgl. bijlage I en II 
181 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 28. 
182 Zie bijlage IV. 
183 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 25-26. 
184 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 29-30. 
185 Art. 103g1 Wvo; Zie bijlage III. 
186 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 26. 
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Voor de toepassing van een spoedaanwijzing noemt het conceptwetsvoorstel vijf voorwaarden 

waar in ieder geval aan moet zijn voldaan alvorens kan worden overgegaan tot een dergelijke 

aanwijzing. Als eerste moet de Inspectie vast hebben gesteld dat een onderwijsinstelling een 

deugdelijkheidseis heeft overtreden. Een tweede vereiste is dat het redelijke vermoeden van 

wanbeheer moet zijn gebaseerd op een rapport van de Inspectie. Ten derde moet er sprake 

zijn van onverwijlde spoed. Verder moet de maatregel tijdelijk zijn; de aanwijzing is dan ook 

gebonden aan een wettelijke maximumtermijn.187 

De spoedaanwijzing moet door intreding van dit conceptwetsvoorstel kunnen worden ingezet, 

indien sprake is van het overtreden van een deugdelijkheidseis naar aanleiding waarvan mede 

een redelijk vermoeden van wanbeheer ontstaat. Het hoeft niet te gaan om daadwerkelijk 

wanbeheer, een redelijk vermoeden is voldoende. Een redelijk vermoeden moet wel worden 

onderbouwd door middel van objectieve feiten en omstandigheden gebaseerd op rapportage 

van de Inspectie.188 De insteek voor de aanwijzing voor spoedeisende gevallen is dat er 

kortere termijnen en of minder (procedurele) voorschriften van toepassing zullen zijn dan bij 

de reguliere aanwijzing nu het geval is. Zo kan sneller en adequater worden ingegrepen in 

urgente situaties. 

Als voorbeeld van een overtreding van een deugdelijkheidseis – waarbij tijdswinst van cruciaal 

belang is – noemt het conceptwetsvoorstel incidenten die zich kunnen voordoen bij examens 

in het voorgezet onderwijs en die door de raad van toezicht of het bevoegd gezag niet willen 

of kunnen worden hersteld. Deze incidenten leiden mogelijkerwijs tot waardevermindering van 

de diploma’s die door de betreffende school zijn uitgegeven. Een spoedaanwijzing kan 

uitkomst bieden, omdat het de Minister de mogelijkheid geeft om het uitgeven van diploma’s 

tijdelijk op te schorten. De Inspectie kan op basis van een regulier dan wel specifiek 

onderzoek189 vaststellen dat er sprake is van ernstige nalatigheid om een deugdelijk einde van 

het onderwijs te faciliteren. De Inspectie hoeft – indien het dit nodig acht – zowel een regulier 

als specifiek onderzoek niet vier weken van tevoren aan te kondigen.190  

Het conceptwetsvoorstel beoogt een aantal termijnen die zijn neergelegd in de WOT wijzigen. 

Zo wordt het mogelijk om in plaats van vijf weken na vaststelling, het rapport drie weken na 

vaststelling openbaar te maken.191 Drie weken sluit aan bij de doorgaans gehanteerde termijn 

bij openbaarmaking van rapporten door inspecties.192 Indien feitelijk wanbeheer of een redelijk 

vermoeden van wanbeheer wordt vastgesteld, kan het rapport zelfs eerder dan na drie weken 

openbaar worden gemaakt. Dit is mede in het belang is van leerlingen en ouders.193 Het 

bevoegd gezag heeft overigens wel de mogelijkheid om overleg te plegen. Als het overleg 

niets oplevert, kan het bevoegd gezag zijn zienswijze op laten nemen bij het uiteindelijke 

rapport.194 Het bevoegd gezag krijgt normaliter vier weken de tijd om zijn zienswijze over het 

conceptrapport kenbaar te maken.195 Bij een spoedaanwijzing kan van het bevoegd gezag of 

bestuur worden verlangd dat zij hun zienswijze zeer snel geven; de WOT verbindt hier namelijk 

 
187 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 30. 
188 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 43. 
189 Zie artt. 11 en 15 WOT. 
190 Zie artt. 11 lid 5 en 15 lid 2 WOT. 
191 Zie art. 21 lid 1 WOT; Dit geldt zowel voor de reguliere aanwijzing als spoedaanwijzing. 
192 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 33. 
193 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 34, 51; Ter verduidelijking: de 
hiervoor aangegeven – gewijzigde – termijnen ten aanzien van aankondiging en openbaarmaking van 
Inspectierapporten gelden ook voor een reguliere aanwijzing. 
194 Art. 20 lid 3 en 4 WOT. 
195 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 42; Zie ook art. 103g lid 5 
onder c Wvo. 
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geen minimumtermijn aan.196 In tegenstelling tot bij het opleggen van een reguliere aanwijzing, 

geldt voor het opleggen van een spoedaanwijzing geen minimumzienswijzetermijn.197 Het 

conceptwetsvoorstel stelt namelijk dat er al een hoorplicht volgt uit art. 4:8 Awb en dat het niet 

bij het karakter van de spoedaanwijzing past om een minimumtermijn te hanteren voor 

zienswijzen. Niettemin moet de zienswijzetermijn wel proportioneel zijn ten opzichte van de 

belangen van degene tot wie de voorgenomen spoedaanwijzing zich richt en de 

spoedeisendheid van de casus.198 Ter verduidelijking van het verschil in termijnen die gelden 

voor de reguliere aanwijzing en spoedaanwijzing is de onderstaande tabel opgenomen. 

Termijnen Spoedaanwijzing/Reguliere aanwijzing 

 Spoedaanwijzing Reguliere aanwijzing 

Aankondiging onderzoek      4 weken/niet199 4 weken/niet 

Openbaarmaking rapport      ≤ 3 weken      ≤ 3 weken 

Kenbaarmaking zienswijze ten aanzien  
van rapport  

     “zeer snel” 4 weken 

Kenbaarmaking zienswijze ten aanzien  
van (spoed)aanwijzing 

     Er geldt geen  
  minimumtermijn 

4 weken 

 

De derde voorwaarde betreft onverwijlde spoed. Er is voldaan aan de voorwaarde voor 

onverwijlde spoed, indien het geven van een reguliere aanwijzing niet mogelijk is. Volgens het 

conceptwetsvoorstel kiest de Minister kiest voor een reguliere aanwijzing, indien hij nog over 

voldoende tijd beschikt en er genoeg bewijs is om wanbeheer aan te kunnen tonen. Het 

conceptwetsvoorstel noemt verder een drietal factoren die ervoor zullen zorgen dat de 

spoedaanwijzing niet te snel zal worden gebruikt. Deze factoren betreffen de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur van een school of instelling en de Minister, 

het formele vereiste van spoedeisendheid alsook de complexiteit van de situatie.200 Het moet 

bovendien om een zeer urgente situatie gaan waarbij ‘grote belangen’ spelen voordat een 

spoedaanwijzing kan worden ingezet.201 Om de keuze van de Minister voor een reguliere 

aanwijzing of spoedaanwijzing inzichtelijker te maken, is de onderstaande beslisboom 

opgenomen.202 

 

 

 

 

 

 

 
196 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 45. 
197 Voor een reguliere aanwijzing geldt een termijn van vier weken, zie art. 103g lid 5 onder c Wvo. 
198 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 45. 
199 Zoals hiervoor ook al aangegeven, kennisgeving is niet verplicht, dus dan geldt er ook geen 
termijn. 
200 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 31. 
201 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 43. 
202 Zie ook bijlage V voor de gewijzigde termijnen in art. 21 WOT. 
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Beslisboom aanwijzing/spoedaanwijzing 

 

De vierde voorwaarde voor het kunnen inzetten van een spoedaanwijzing ziet op de tijdelijke 

aard van de aanwijzing. De aanwijzing in spoedeisende gevallen kan slechts de nadelige 

gevolgen van een vermoeden van wanbeheer beperken of voorkomen. Tevens is het de 

bedoeling dat gevolgen van de spoedaanwijzing weer worden teruggedraaid op een later 

moment. Het bevoegd gezag hoeft dus geen rekening te houden met onherstelbare gevolgen. 

Naast het tijdelijk opschorten van de bevoegdheid tot het afgeven van diploma’s noemt het 

conceptwetsvoorstel dat ook het tijdelijk aanstellen van een bestuurder die orde op zaken moet 

stellen en het opleggen van de verplichting aan het bevoegd gezag tot het houden van een 

zomerschool als aanvullende maatregel kunnen worden opgelegd. Deze maatregelen kunnen 

binnen dezelfde aanwijzing worden gegeven. Een aanvullende maatregel kan tevens via een 

tweede deelaanwijzing worden opgelegd. Het opleggen van een aanvullende maatregel is 

echter wel onder voorbehoud met betrekking tot een spoedaanwijzing; deze mag namelijk 

slechts zien op het beperken of voorkomen van nadelige gevolgen die voortvloeien uit de niet-

naleving van deugdelijkheidseisen. 

De spoedaanwijzing is in beginsel zes maanden van kracht, maar kan voor nog eens zes 

maanden worden verlengd, indien de eerste zes maanden niet lang genoeg blijken. Voor deze 

verlenging is echter wel vereist dat opnieuw wordt voldaan aan de vereisten van het 

Constatering 
overtreding 

deugdelijkheidseis 
o.g.v. onderzoek 
(art. 11, 15 WOT)

Redelijk 
vermoeden van 
wanbeheer (art. 
103g lid 2 Wvo)

Is er sprake van 
onverwijlde spoed? 
(art. 103g1 lid onder 

c Wvo)

Nee

Er moet nader
onderzoek worden 

gedaan naar 
wanbeheer voordat een 

reguliere aanwijzing 
kan worden gegeven 

(art. 103g Wvo)

Ja

Spoedaanwijzing 
(art. 103g1 Wvo)

Feitelijk 
geconstateerd 

wanbeheer (art. 
103g lid 2 Wvo)

Is er sprake van 
onverwijlde spoed? 

(art. 103g1 lid 1 
onder c Wvo)

Nee

Reguliere 
aanwijzing (art. 

103g Wvo)

Ja

Spoedaanwijzing 
(art. 103g1 Wvo)
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voorgestelde art. 103g1, eerste lid, Wvo.203 Er wordt betoogd dat zes maanden in de meeste 

gevallen voldoende tijd is om nader onderzoek te kunnen doen naar de vraag of er 

daadwerkelijk sprake is van wanbeheer en – mocht dit het geval zijn – of er alsnog een regulier 

aanwijzing moet worden gelast. Het concept stelt ook dat nader onderzoek kan leiden tot het 

inzetten van een andere interventiebevoegdheid.204 

5.4 Rechtvaardiging uitbreiding 

Het huidige instrumentarium voldoet in de meeste gevallen. In sommige gevallen waaronder 

de zaken behandeld in hoofdstuk 4, is dit niet het geval. Het publiek belang dat dit 

conceptwetsvoorstel probeert te behartigen, namelijk het waarborgen van de kwaliteit van 

onderwijs in geval van een zeer zware overtreding of in het geval van nijpende situaties, kon 

in die cases niet worden gewaarborgd. Dit conceptwetsvoorstel moet de Minister meer 

mogelijkheden geven om in te grijpen, indien de raad van toezicht of het bevoegd gezag de 

verantwoordelijkheid die voortvloeit uit art. 23 Gw niet kan waarmaken.205 

In de toelichting van het conceptwetsvoorstel staat verder dat er niet wordt verwacht dat er 

veel gebruik zal worden gemaakt van het aanvullend instrumentarium. Gevallen zoals in de 

kamerbrieven besproken door de Minister zijn namelijk uitzonderlijk. De verwachting is 

daarnaast dat de aanvullende bevoegdheden ten aanzien van de meeste scholen in de praktijk 

hoogstens een preventieve werking zullen hebben of zelfs geen. Daarnaast is de verwachting 

dat inwerkingtreding van dit voorstel het bestuur en intern toezicht zal stimuleren om conform 

de herstelopdrachten te handelen. De redenering is dat dit namelijk ook het geval was bij 

dreiging met de inzet van de huidige instrumenten.206 

5.5 Tussenconclusie 

De deelvraag van dit hoofdstuk is: Wat beoogt het conceptwetsvoorstel met de uitbreiding en 

wijziging van het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium te veranderen? Aan de orde is 

gekomen dat het huidige instrumentarium voldoet in de meeste gevallen. Dit komt onder meer 

door de preventieve werking die ervan uitgaat. Het huidige instrumentarium voldoet echter niet 

in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zeer zware overtreding of een nijpende 

situatie.207 Het conceptwetsvoorstel tracht dit te veranderen middels het wijzigingen van een 

aantal bevoegdheden en het invoeren van aanvullende instrumenten. Zo wordt de huidige 

definitie van wanbeheer gewijzigd en uitgebreid. Eén van de gronden voor wanbeheer: 

ernstige nalatigheid, wordt gewijzigd, zodat niet de kwaliteit van het onderwijsstelsel meer in 

gevaar hoeft te zijn, maar slechts die van een individuele instelling. Daarnaast wordt benadrukt 

dat het bij de ‘goede voortgang’ van het onderwijs om examinering gaat. Verder wordt het voor 

langere tijd verwaarlozen van de zorg voor veiligheid of de burgerschapsopdracht toegevoegd 

als grond voor wanbeheer. Het volgende instrument dat wordt verruimd, is de mogelijk tot 

beëindiging van de bekostiging, indien een school structureel in strijd handelt met de vereisten 

aangaande interne veiligheid of de burgerschapsopdracht. Tot slot is er de variant voor de 

reguliere aanwijzing: de aanwijzing in spoedeisende gevallen voorziet – behoudens enkele 

beperkingen – in de mogelijkheid om de reguliere aanwijzingsbevoegdheid ook in urgente 

situaties te kunnen toepassen. 

 

 
203 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 5, 44. 
204 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 30-32. 
205 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 23-24. 
206 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 27. 
207 Zie hoofdstuk 4. 
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6 Verhouding conceptwetsvoorstel tot vrijheid van (in)richting 

6.1 Introductie 

Zoals ook in het conceptwetsvoorstel is omschreven, raken de onderhavige wijzigingen en 

uitbreidingen de vrijheid van onderwijs. De uitbreiding van het interventie-instrumentarium en 

de wijziging van de aanwijzingsbevoegdheid zijn – volgens het conceptwetsvoorstel – echter 

van belang voor de Minister. De Minister draagt namelijk verantwoordelijkheid voor het 

beschermen van de kwaliteit van onderwijs.208 In dit hoofdstuk zal in het licht van de vrijheid 

van onderwijs een analyse worden gegeven van de toevoeging van de spoedaanwijzing en de 

uitbreiding van zowel de definitie van wanbeheer als de mogelijkheid tot beëindiging van de 

bekostiging. De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld, luidt: Hoe verhouden de 

besproken instrumenten uit het conceptwetsvoorstel zich tot de vrijheid van onderwijs? De 

overheid is door middel van zijn toezichtsbevoegdheid beter in staat zorg te dragen voor het 

onderwijs. De wetgever stelt daarnaast deugdelijkheidseisen vast waaraan 

onderwijsinstellingen moeten voldoen. Op de naleving van deugdelijkheidseisen door scholen 

wordt toezicht gehouden. De eisen van deugdelijkheid dienen dus ook als toezichtkader. 

Deugdelijkheidseisen kunnen, zoals besproken in hoofdstuk 2 en 3, niet zomaar de vrijheid 

van onderwijs inperken. Er moet eerst worden nagegaan of een beoogde wettelijke regeling 

de vrijheid van scholen op het gebied van inrichting en richting inperkt. In art. 23 lid 6 Gw staat 

dat – bij het stellen van deugdelijkheidseisen – voornamelijk de keuze van leermiddelen en de 

aanstelling van leraren moet worden gerespecteerd, indien deze gerelateerd zijn aan de 

vrijheid van richting. 209  Niettemin genieten openbare scholen ook bescherming, omdat 

deugdelijkheidseisen überhaupt minimumnormen moeten zijn. Er dient bij een inbreuk op de 

vrijheid van (in)richting derhalve aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit te 

worden getoetst. De wetgever moet zich dus bij iedere inbreuk op de vrijheid van onderwijs 

afvragen of het gewenste effect van de invoering van een deugdelijkheidseis opweegt tegen 

de inbreuk die ermee gepaard gaat (proportionaliteit). Ook moet de wetgever nagaan of 

hetzelfde doel niet met een minder zwaar middel kan worden bereikt; de inperking moet 

idealiter kunnen worden gezien als een laatste redmiddel (subsidiariteit). Logischerwijs moet 

het belang waarmee de inperking gepaard gaat zwaarder wegen naarmate de inperking verder 

raakt aan de vrijheid van richting. Dit betekent dat een inbreuk op de vrijheid van inrichting 

door een minder zwaar belang hoeft te kunnen worden gerechtvaardigd dan bij inbreuk op de 

vrijheid van richting het geval is.  

Voorts moeten deugdelijkheidseisen een objectief karakter hebben.210 Het is met het oog op 

de rechtszekerheid van belang dat eisen van deugdelijkheid bij scholen geen misverstanden 

laten ontstaan over datgene wat er van hen wordt verwacht. Volgens de onderwijsraad kan 

desalniettemin van de eis van objectiviteit worden afgeweken als het ‘gebrek’ slechts van 

tijdelijke aard is, er ruime consensus bestaat over de wenselijkheid en noodzaak van een 

nieuwe wettelijke regeling en het gebrek wordt gecompenseerd door ‘procedurele 

maatstaven’. Onder ‘procedurele maatstaven’ moet onder andere worden verstaan: adequate 

rechtsbescherming. Deugdelijkheidseisen moeten bovendien zijn vastgesteld door de 

wetgever. Dit betekent dat de voorgestelde deugdelijkheidseisen het reguliere 

wetgevingsproces hebben doorlopen. 

 
208 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 34. 
209 Zie par. 3.4. 
210 Zie deelparagraaf 2.4.2. 
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Ter verduidelijking van de onderhavige beoordelingscriteria die worden gebruikt voor de 

analyse, is hieronder een overzicht opgenomen. 

Overzicht beoordelingscriteria 

• Perkt de beoogde wettelijke regeling de vrijheid (in)richting in?  

• Voldoet de inperking aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit?  

• Er dient een duidelijke noodzaak te zijn voor het stellen van deugdelijkheidseisen 

(proportionaliteit) 

• Het doel dat de regeling beoogt te bereiken, kan niet op een andere manier worden 

bereikt (subsidiariteit)  

• Zijn de nieuwe of gewijzigde bepalingen ‘objectief’ geformuleerd?  

• Zo niet? Van de eis van objectiviteit kan worden afgeweken, indien  

• over de noodzaak en wenselijkheid van de nieuwe wettelijke regeling 

overeenstemming is (democratische legitimatie) 

• het ‘gebrek’ van tijdelijke aard is 

• het ‘gebrek’ kan worden gecompenseerd door procedurele maatstaven 

• Zijn of worden de deugdelijkheidseisen vastgesteld door de wetgever? 

6.2 Analyse 

6.2.1 Uitbreiding definitie wanbeheer 

Art. 103g lid 2 onder b Wvo 

Zoals in hoofdstuk vier reeds besproken, werd de aanwijzingsbevoegdheid wegens 

wanbeheer al eerder uitgebreid met de grond: ernstige nalatigheid. Dit naar aanleiding van de 

Amarantis kwestie, waaruit bleek dat het onderwijsstelsel in gevaar kan komen als individuele 

instellingen dreigen uiteen te vallen. Nu blijkt dat moeilijk wordt voldaan aan het criterium dat 

de kwaliteit van het onderwijsstelsel in gevaar komt, beoogt de eerste wijziging van art. 103g 

lid 2 onder b Wvo het makkelijker te maken voor de Minister om een aanwijzing te kunnen 

geven op basis van ernstige nalatigheid. De kwaliteit van een individuele school moet nu in 

gevaar zijn in plaats van het onderwijsstelsel. Op het eerste gezicht perkt dit de vrijheid van 

onderwijs meer in, omdat de bewijslast voor een aanwijzing op grond van ernstige nalatigheid 

minder wordt. De drempel voor het van overheidswege ingrijpen, indien zich 

kwaliteitsgebreken voordoen, wordt immers verlaagd. Desalniettemin voldoet het aan het 

beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat het alternatief op dit moment het 

beëindigen van de bekostiging is van een school. Een aanwijzing is immers een minder zwaar 

middel dan het beëindigen van bekostiging. Deze argumentatie staat overigens los van de 

discussie of de wetgever zich dusdanig met kwaliteitsaspecten mag bemoeien.211 Daarnaast 

kan worden gesteld dat het objectieve karakter van de bepaling er op vooruit gaat. Het is 

namelijk lastig in te schatten wanneer de kwaliteit van het onderwijsstelsel in gevaar wordt 

gebracht. Nu wordt het in ieder geval grammaticaal duidelijk dat door de Minister in kan worden 

gegrepen, indien de onderwijskwaliteit van een individuele onderwijsinstelling gevaar loopt. 

De tweede wijziging is het verduidelijken dat het gaat om het naleven van de voorschriften 

omtrent diplomering en examens bij het in stand houden van de goede voortgang en de 

kwaliteit van educatie. Deze wijziging perkt de vrijheid van onderwijs niet verder in, omdat door 

deze wijziging de bevoegdheid van de Minister niet wordt uitgebreid. Nu verder wordt 

gespecificeerd wat er wordt bedoeld met het waarborgen van de goede voortgang van het 

onderwijs, lijkt ook de tweede wijziging eerder een positieve verandering dan een negatieve; 

 
211 Zie deelparagraaf 2.4.2. 
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onderwijsinstellingen zullen immers beter weten waar ze aan toe zijn. Het objectieve karakter 

van de bepaling wordt door de tweede wijziging dus verbeterd. 

Art. 103g lid 2 onder f Wvo 

De nieuwe grond voor wanbeheer: het voor langere tijd verwaarlozen van de zorg voor 

veiligheid of de burgerschapsopdracht, krijgt nauwelijks toelichting in het conceptwetsvoorstel. 

Deze grond is toegevoegd naar aanleiding van de Cornelius Haga Lyceum casus. De Minister 

moest in deze zaak zijn aanwijzing geven op basis van art. 103g lid 2 onder b Wvo toen het 

Lyceum volgens hem niet voldeed aan de burgerschapsopdracht.212 De redenering die de 

Minister als gevolg daarvan hanteerde, was dat het Cornelius Haga Lyceum onvoldoende zorg 

had gedragen voor de kwaliteit van onderwijs, omdat de school niet voldeed aan de 

burgerschapsopdracht.213 De juridische grond sloot dus niet volledig aan bij het argument. 

Daarnaast ging de casus over de veiligheid op de school en daar gaat art. 103g lid 2 onder b 

Wvo ook niet over.214 De rechtbank oordeelde dat het Lyceum niet in strijd handelde met de 

burgerschapsopdracht, omdat de totstandkomingsgeschiedenis van de burgerschapsbepaling 

veel vrijheid aan scholen toekent in de manier waarop ze daar invulling aan mogen geven. Dit 

heeft er toe geleid dat er ook een ander wetsvoorstel is dat de burgerschapsopdracht in 

onderwijsrechtelijke bepalingen moet verduidelijken. Zo wordt er onder meer een 

‘gemeenschappelijke kern van burgerschap’ verplicht voor iedere school.215 De wetgever geeft 

met het wetsvoorstel tot wijziging van de burgerschapsopdracht en met de aanvullende grond 

voor wanbeheer aan dat het burgerschapsonderwijs van zeer groot belang is. De RvS gaf in 

zijn advies aan dat de democratische rechtsstaat een dusdanig belang toekomt dat het 

prevaleert boven de vrijheid van onderwijs.  

Art. 103g lid 2 onder f Wvo maakt zowel een inbreuk op de vrijheid van inrichting als vrijheid 

van richting. De minister kan ten eerste een aanwijzing geven, omdat een school in ernstige 

mate of langdurig niet voldoet aan zijn zorgplicht voor veiligheid die volgt uit art. 3b Wvo. De 

zorgplicht voor veiligheid is een deugdelijkheidseis waaraan iedere school, ongeacht richting, 

moet voldoen. Hoe een school invulling geeft aan art. 3b Wvo is een kwestie van vrijheid van 

inrichting. Doordat de veiligheid op school een kwestie is die te maken heeft met de vrijheid 

van richting, heeft de wetgever meer vrijheid om deze in te perken. Een veilige schoolomgeving 

is volgens het conceptwetsvoorstel een basisvoorwaarde voor onderwijs.216 Het inperken van 

hoe een school invulling geeft aan art. 3b Wvo is niet in strijd met het beginsel van 

proportionaliteit en subsidiariteit, indien een school het (voor langere tijd) zo bont maakt dat 

het zijn zorgplicht voor een veilige leeromgeving niet kan waarmaken. Een aanwijzing is in dat 

geval te rechtvaardigen als inbreuk op de vrijheid van richting. Op de objectiviteit van de 

formulering van art. 103g lid 2 onder f Wvo valt niet zo veel aan te merken, omdat het duidelijk 

is dat het over de zorgplicht voor veiligheid gaat als er naar art. 3b Wvo wordt verwezen. 

Ten tweede kan een minister een aanwijzing geven, indien een school in ernstige mate of voor 

langere tijd tekortschiet in het invulling geven aan de burgerschapsopdracht uit art. 17 Wvo. 

De casus Cornelius Haga Lyceum illustreert dat scholen op dit moment veel vrijheid hebben 

in de manier waarop zij burgerschap bevorderen. Dit heeft twee redenen. Het is ten eerste een 

kwestie van vrijheid van richting hoe een school invulling geeft aan art. 17 Wvo; de 

burgerschapsopdracht heeft voor een groot deel te maken met fundamentele waarden. Hoe 

 
212 Art. 17 onder b Wvo; Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 (Cornelius Haga 
Lyceum), r.o. 10. 
213 Rb. Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:226 (Cornelius Haga Lyceum), r.o. 27. 
214 Zie par. 4.5. 
215 Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 3, p. 8-10. 
216 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 41. 
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een school invulling geeft aan de burgerschapsopdracht zal derhalve ook afhankelijk zijn van 

de fundamentele oriëntatie die een school heeft. Daarnaast laat het huidige art. 17 Wvo veel 

ruimte voor interpretatie; het artikel is niet sterk ingekaderd. Ondanks dat in art. 103g lid 2 

onder f Wvo naar art. 17 Wvo wordt verwezen, doet dit af aan de objectiviteit van de 

formulering. Hier komt verandering in door het wetsvoorstel voor de aanscherping van de 

burgerschapsopdracht. Doordat de burgerschapsopdracht een kwestie is die de vrijheid van 

richting raakt, moet de aanwijzingsbevoegdheid op grond van art. 103g lid 2 onder f Wvo ter 

behartiging zijn van een zeer zwaarwegend belang. Naast het waarborgen van een veilige 

schoolomgeving heeft de uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid als doel de 

democratische rechtsstaat te borgen. Het inperken van hoe een school invulling geeft aan art. 

17 Wvo is niet in strijd met het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit, indien een school 

voor langere tijd of in ernstige mate tekortschiet in het onderwijzen van de basisbeginselen 

van de democratische rechtsstaat. Hoewel het invulling geven aan de burgerschapsopdracht 

te maken heeft met de vrijheid van richting, wordt er in de toekomst waarschijnlijk een kern 

van de burgerschapsopdracht verplicht gesteld. Dit zal een duidelijker minimumvereiste 

scheppen voor scholen. Bovendien sluit ik mij aan bij de redenering van de RvS dat de 

democratische rechtsstaat een dusdanig belang toekomt dat het prevaleert boven de vrijheid 

van onderwijs. 

6.2.2 Spoedaanwijzing 

Het conceptwetsvoorstel noemt een aantal redenen waarom de beoogde uitbreidingen geen 

disproportionele inbreuk maken op de vrijheid van onderwijs.217 De derde grond gaat over het 

feit dat de spoedaanwijzing geen onherstelbare situatie mag achterlaten. De vierde grond ziet 

op de tijdelijke aard van de aanwijzing en de vijfde grond ziet op de rechtsbescherming bij het 

ontvangen van een aanwijzing. Voordat met behulp van de beoordelingscriteria genoemd uit 

paragraaf 6.1 wordt ingegaan op deze gronden, is het relevant op te merken dat het 

conceptwetsvoorstel niets zegt over het redelijk vermoeden op basis waarvan de 

spoedaanwijzing kan worden gegeven. Indien de Minister kan kiezen tussen twee 

instrumenten met vergelijkbare mogelijkheden, en voor de één geldt een lagere bewijslast, 

waarom zou de Minister dan nog kiezen voor een reguliere aanwijzing? Een spoedaanwijzing 

is in zijn aard ingrijpender, omdat de bewijslast minder is en dus ook de afweging voorafgaand 

aan de aanwijzing minder grondig is. Dit terwijl de inbreuk op de autonomie van scholen 

hetzelfde is, maar slechts van kortere duur. De spoedaanwijzing kan een jaar lang gelden.  

De spoedaanwijzing mag echter geen onomkeerbare rechtsgevolgen in het leven roepen, 

omdat de maatregel moet kunnen worden hersteld. Het schorsen van een bestuurslid is 

bijvoorbeeld niet mogelijk, maar het tijdelijk schorsen wel.218 Er moet ook sprake zijn van een 

feitelijk geconstateerde overtreding van een deugdelijkheidseis alvorens een redelijk 

vermoeden mag worden vastgesteld. Deze beperkingen doen mijn inziens niet heel veel af 

aan de intensiteit van de spoedaanwijzing; ze maken de spoedaanwijzing namelijk geen 

inferieur instrument ten opzichte van een reguliere aanwijzing. De mindere bewijslast maakt 

de spoedaanwijzing in theorie een laagdrempeliger instrument om te kiezen door de Minister. 

Daardoor kan ook sneller aan de autonomie van onderwijsinstellingen worden getornd.  

Naast de mindere bewijslast is de voorwaarde van onverwijlde spoed een reden voor 

waakzaamheid. In het conceptwetsvoorstel wordt namelijk als voorbeeld gegeven dat in de 

situatie waarin bij eindexamens sprake is van wanbeheer op grond van ernstige nalatigheid 

de Minister gebruik moet maken van de reguliere aanwijzing als hij over voldoende tijd beschikt 

 
217 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 34-35. 
218 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 43-44. 
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én er voldoende onderbouwing is voor wanbeheer. Met andere woorden: indien de Minister 

wanbeheer niet goed kan onderbouwen, kan hij evenzeer een spoedaanwijzing gebruiken door 

te spreken van een ‘redelijk vermoeden’ van wanbeheer. De formuleringen ‘redelijk 

vermoeden’ en ‘onverwijlde spoed’ zijn in het licht van het objectiviteitvereiste dus niet ideaal, 

omdat ze vatbaar zijn voor een verkeerde interpretatie (opzettelijk of niet). Desalniettemin is 

het gebruik van deze formuleringen wel begrijpelijk, aangezien het onmogelijk is om op 

voorhand in te kaderen wat redelijk of spoedig is. Achteraf is er wel de mogelijkheid om een 

spoedaanwijzingsbesluit aan te vechten bij de rechter. Indien het conceptwetsvoorstel door 

beide Kamers zal worden aangenomen, zal moeten blijken hoe een rechter de 

spoedeisendheid en een redelijk vermoeden van wanbeheer toetst indien een instelling in 

beroep besluit te gaan.  

Het is onmiskenbaar dat de spoedaanwijzing een zeer ingrijpend instrument is dat zowel de 

vrijheid van inrichting als richting raakt. Een aanwijzing kan zien op organisatorische aspecten 

zoals pedagogische en onderwijskundige autonomie, maar ook op richtingverwante aspecten 

zoals de vrijheid om – tot op zekere hoogte – een eigen invulling te geven aan de 

burgerschapsopdracht. Dat in het conceptwetsvoorstel staat dat de spoedaanwijzing net als 

de gewone aanwijzing een zwaar middel is en niet lichtvaardig mag worden ingezet,219 laat 

onverlet dat het twijfelachtig is of het in de praktijk niet te spoedig zal worden ingezet. Zal het 

bevoegd gezag wel voldoende te tijd krijgen om zelf orde op zaken te stellen? Of zal de 

spoedaanwijzing ervoor zorgen dat zij te snel worden geïnterrumpeerd of opzij geschoven. Het 

scheelt dat er in ieder geval sprake moet zijn van een vastgestelde overtreding van een 

deugdelijkheidseis. Verder is het de vraag of de mogelijkheid tot ingrijpen door de Minister 

indien sprake is van een zware overtreding of spoedgeval – dat niet kan worden verholpen 

door het bestuur of een toezichthouder – opweegt tegen de vrijheid van onderwijs. In een 

aantal uitzonderlijke gevallen is dit ontegenzeggelijk het geval. Het is dus terecht dat het 

conceptwetsvoorstel wijst op het argument van rechtsbescherming.220 Toch zie ik in de huidige 

vorm van de spoedaanwijzing geen proportioneel instrument. Misbruik ervan ligt teveel op de 

loer. Het feit dat de Minister zich kan verschuilen achter de herstelbare gevolgen en 

tijdelijkheid, maakt de spoedaanwijzing een aantrekkelijk middel om in te zetten. Het idee van 

de spoedaanwijzing an sich is niet verkeerd, maar vooral de maximale termijn van een jaar is 

mij te gortig. Deze termijn is niet proportioneel ten opzichte van de inbreuk die het instrument 

maakt op de vrijheid van (in)richting.  

6.2.3. Beëindiging bekostiging funderend onderwijs 

De uitbreiding van het instrument tot beëindiging van de bekostiging in het funderend onderwijs 

is volgens het conceptwetsvoorstel te verenigen met art. 23 Gw. Ter onderbouwing van deze 

stelling noemt het conceptwetsvoorstel een aantal redenen. De bevoegdheid van de Minister 

om de bekostiging te beëindigen – indien een school ernstig of voor langere tijd tekortschiet in 

de burgerschapsopdracht of in het zorg dragen voor veiligheid – is af te leiden uit art. 23 lid 1 

Gw. De uitbreiding van de bevoegdheid is wenselijk, omdat er in de Cornelius Haga Lyceum 

casus sprake was van een onveilige schoolomgeving en verspreiding van antidemocratisch 

gedachtegoed door het bestuur. De casus illustreert hoe de bevordering van de 

burgerschapsopdracht in het geding kan komen. Art. 23 Gw brengt de verantwoordelijkheid 

met zich mee voor scholen om zich te houden aan de (grond)wettelijke regels. Indien het 

bevoegd gezag daar niet voor kan zorgen, zijn de Inspectie respectievelijk de Minister bevoegd 

om in te grijpen op proportionele wijze. De rechtsstaat prevaleert boven de vrijheid van 

 
219 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 43. 
220 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 34-35. 
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onderwijs volgens de regering als het gaat om de burgerschapsopdracht en het zorgen voor 

een veilige omgeving op school. Uitbreiding van dit instrument als ultimum remedium is dus te 

verenigen met art. 23 Gw.221 

Uit art. 23 lid 1 Gw vloeit de zorgplicht van de overheid voor het onderwijs voort. Minstens even 

belangrijk zijn leden 2, 5 en 6 van art. 23 Gw. Op basis van deze artikelleden komt de overheid 

instrumenten toe zoals toezicht en deugdelijkheidseisen om aan de zorgplicht van lid 1 te 

kunnen voldoen. Art. 23 lid 5 en 6 spreken niet over wat valt onder deugdelijkheidseisen; de 

grondwetgever laat de keuze aan de wetgever. Niettemin moet de inbreuk die wordt gemaakt 

op de vrijheid van richting wel proportioneel zijn. Dit instrument raakt de vrijheid van (in)richting, 

aangezien veiligheid betrekking heeft op de vrijheid van inrichting en de burgerschapsopdracht 

betrekking heeft op de vrijheid van richting. Het beëindigen van de bekostiging op basis van 

de onderhavige grond mag daarom niet in strijd zijn met het beginsel van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Zoals ook aangegeven in de analyse over de nieuwe aanwijzingsgrond in 

deelparagraaf 6.2.1, ben ik van mening dat de rechtsstaat in dit geval voorrang heeft op de 

vrijheid van richting. Daarnaast kan de bekostiging pas worden beëindigd, indien geen 

aanwijzing kan worden gegeven op grond van art. 103g lid 2 onder f Wvo. Hierdoor voldoet de 

verruiming van het instrument aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit. Enig punt 

van kritiek is dat de burgerschapsopdracht op dit moment niet aan het objectiviteitsvereiste 

voldoet.222 

6.3 Tussenconclusie 

Hoe verhouden de besproken instrumenten uit het conceptwetsvoorstel zich tot de vrijheid van 

onderwijs? De gewijzigde en toegevoegde instrument van het conceptwetsvoorstel die aan 

bod zijn gekomen in dit hoofdstuk raken eigenlijk allen de vrijheid van onderwijs. Om te 

beginnen de wijziging van art. 103g lid 2 onder b Wvo. Deze grond voor wanbeheer ziet op de 

kwaliteit van het onderwijs. Het alternatief voor deze wijziging is het inzetten van een 

bekostigingssanctie, omdat het zelden voorkomt dat de kwaliteit van het onderwijsstelsel in 

gevaar komt. Een wijziging die ervoor zorgt dat sprake is van wanbeheer, indien de kwaliteit 

van een individuele school in gevaar is daarom proportioneel. Daarnaast is het positief dat 

duidelijker wordt gemaakt dat het gaat om examinering bij het in stand houden van de goede 

voortgang en de kwaliteit van educatie. Het bestaansrecht van de grond voor ernstige 

nalatigheid zelf – in verband met discussie aangaande deugdelijkheid en kwaliteit – laat ik 

buiten beschouwing, omdat het conceptwetsvoorstel alleen gaat over een wijziging van deze 

grond. De toevoeging van grond f aan de definitie van wanbeheer maakt een aanzienlijke 

inbreuk op de vrijheid van onderwijs, omdat het ook de vrijheid van richting raakt. 

Desalniettemin kan in gevallen van een zeer zwaarwegend algemeen belang een inbreuk op 

de vrijheid van richting worden gerechtvaardigd. Daarin deel ik de mening van de RvS dat de 

democratische rechtsstaat prevaleert boven de vrijheid van onderwijs. De spoedaanwijzing is 

voornamelijk niet proportioneel wegens een te lange wettelijke maximumtermijn. Daarnaast 

zijn er afgezien van het vereiste van herstelbaarheid verder weinig nadelen ten opzichte van 

een reguliere aanwijzing te noemen. Bovendien geldt er een lagere bewijslast dan bij een 

reguliere aanwijzing. De uitbreidingsgrond voor het beëindigen van de bekostiging is om 

dezelfde redenen als die genoemd zijn voor de uitbreidingsgrond voor de definitie van 

wanbeheer niet in strijd met de vrijheid van onderwijs. Bovendien kan de bekostiging slechts 

worden beëindigd, indien art. 103g lid 2 onder f Wvo geen uitkomst biedt.  

 
221 Conceptwetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 2020, p. 34-35. 
222 Zie voor de redenatie aangaande de objectiviteit van de burgerschapsopdracht deelparagraaf 
6.2.1; art. 109a Wvo (nieuw) verwijst namelijk naar art. 103g lid 2 onder f Wvo (nieuw). 
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Aangaande het objectiviteitsvereiste zijn de twee voorgestelde wijzigingen voor art. 103 g lid 

2 onder b Wvo een vooruitgang. Nu is namelijk duidelijker wat met een goede voortgang wordt 

bedoeld. Daarnaast is het grammaticaal helder dat de onderwijskwaliteit van een individuele 

onderwijsinstelling gewaarborgd dient te blijven. Art. 103 g lid 2 onder f Wvo en de wijziging 

van art. 109a lid 1 Wvo voldoen op dit moment niet aan het objectiviteitsvereiste wegens de 

huidige formulering van de burgerschapsopdracht neergelegd in art. 17 Wvo. De 

spoedaanwijzing laat wegens open formuleringen als ‘redelijk vermoeden’ en ‘onverwijlde 

spoed’ ruimte voor een verkeerde interpretatie, maar dit wordt gecompenseerd door 

procedurele waarborgen en in de toekomst eventuele democratische legitimatie. 
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7. Conclusie 

Naarmate de tijd vorderde, begon de overheid zich steeds meer te bemoeien met het 

onderwijs. In 1798 werd in de voorligger van de grondwet: de ‘Staatsregeling van het 

Bataafsche Volk 1798’ voor het eerst geregeld dat scholen in staatsverband werden opgericht. 

Er werd tevens een Agent van nationale opvoeding aangekondigd. Eén van zijn 

verantwoordelijkheden was het onderwijs. In 1801 ontstond de mogelijkheid om een bijzondere 

school te stichten, behoudens een admissieplicht. Vijf jaar later ontstond ook een 

vergunningplicht om een school op te kunnen richten. Sinds de grondwet van 1814 is het 

onderwijs een voorwerp der aanhoudende zorg van de regering en dient de regering jaarlijks 

verslag te doen: het huidige art. 23 lid 1 en 8 Gw. Van 1814 tot 1848 deed de overheid er alles 

aan om de kerk geen invloed te laten uitoefenen op het onderwijs. Dit kwam voort uit angst dat 

dit te samenleving zou ontwrichten. Godsdienst werd wel gebruikt bij het opvoedkundige 

aspect van het onderwijs. Politieke druk vanuit zowel de protestanten als de katholieken 

zorgde in 1848 voor een herziening van de grondwet die de vrijheid van onderwijs inleidde. De 

huidige leden twee, drie en vier van art. 23 Gw werden in de grondwet opgenomen. Na 1917 

kwam ook het bijzonder onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Net als 

openbaar onderwijs kreeg het bijzonder onderwijs recht kreeg op overheidsbekostiging.  

Tegenwoordig beschikt de overheid over een aantal instrumenten om aan de zorgplicht van 

art. 23 lid 1 Gw te voldoen: de bevoegdheid om toezicht te houden op het onderwijs(stelsel), 

wettelijke eisen en bekostigingsvoorwaarden. Bekostigingsvoorwaarden ofwel 

deugdelijkheidseisen – het verschil tussen de twee is verwaarloosbaar – vormen het 

belangrijkste sturingsinstrument. In art. 23 lid 5 en 6 Gw wordt gesproken over het stellen van 

deugdelijkheidseisen aan bekostigd onderwijs. Het wordt niet duidelijk uit art. 23 Gw op welke 

aspecten deugdelijkheidseisen zien; de grondwetgever laat dit namelijk over aan de wetgever. 

Desalniettemin dient rekening te worden gehouden met de vrijheid van richting. Uit de 

ontstaansgeschiedenis van art. 23 Gw blijkt dat de grondwetgever ‘deugdelijkheid’ en ‘kwaliteit’ 

van elkaar heeft willen onderscheiden. Scholen hadden zelf de taak en verantwoordelijkheid 

om kwaliteit te borgen. Deugdelijkheidseisen kunnen wel zien op een ondergrens voor 

kwaliteit. Inmiddels lijkt het of de taak en verantwoordelijkheid om kwaliteit te borgen zijn 

verschoven naar de overheid; de wetgever heeft er immers voor gezorgd dat kwaliteit en 

deugdelijkheid nauwelijks meer van elkaar te zijn onderscheiden. Verder vloeit ook nog een 

deel van deel van de zorgplicht voor het onderwijs voort uit internationaal recht. Daarbij is 

vooral art. 2, Eerste Protocol, EVRM van belang. 

Tegenover de stelselverantwoordelijkheid van de overheid voor het onderwijs, staat de vrijheid 

van onderwijs. Deze heeft zich voornamelijk vanaf 1848 kunnen ontwikkelen. Sindsdien geldt 

geen algemene vergunningplicht meer voor de stichting van een school. De vrijheid van 

onderwijs wordt in het algemeen onderscheiden in drie deelvrijheden: de vrijheid van 

oprichting, richting en inrichting. De vrijheid van oprichting wordt ook wel onderscheiden als 

deelvrijheid, omdat het de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs beter illustreert. Helderder 

wordt dat de vrijheid van onderwijs ook ziet op de voorfase. De vrijheid van oprichting kent ook 

beperkingen, omdat een school afhankelijk is van overheidsbekostiging. Daarnaast hoeven 

onderwijsinstellingen niet van een bepaalde richting te zijn. De komst van de Wet meer ruimte 

nieuwe scholen heeft deze verandering teweeg gebracht. Maar of de wet echt zijn naam eer 

aan doet, is maar de vraag. De Wet meer ruimte nieuwe scholen heeft namelijk gezorgd voor 

aanvullende deugdelijkheids- en kwaliteitseisen bij de oprichting van een nieuwe school. 

De vrijheid van richting ziet op een fundamentele oriëntatie die is ontleend aan een bepaalde 

godsdienst of levensbeschouwing. Het moet worden gezien als de kern van de vrijheid van 
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onderwijs. Niettemin is het de wetgever toegestaan om deugdelijkheidseisen te stellen die de 

vrijheid van richting raken. Deze eisen dienen echter van niet wezenlijke aard te zijn. Zo kan 

de wetgever geen ingrijpende deugdelijkheidseisen stellen aan richtingverwante keuzes die 

betrekking hebben op de aanstelling van leermiddelen of leraren. De vrijheid van richting komt 

dus bijzondere bescherming toe. Bij een inbreuk op de vrijheid van richting moet rekening 

worden gehouden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hoe groter het 

belang is dat de inbreuk rechtvaardigt, hoe meer de vrijheid van richting kan worden ingeperkt. 

Een typerend voorbeeld waar de RvS van oordeelde dat het belang zwaarwegender was dan 

de vrijheid van onderwijs is het wetsvoorstel tot aanscherping van de burgerschapsopdracht. 

De RvS oordeelde dat het belang van de rechtsstaat voor de vrijheid van onderwijs gaat. 

De vrijheid van inrichting heeft betrekking op de keuze van leermiddelen en benoeming van 

leraren. De opsomming in art. 23 lid 6 Gw is echter niet uitputtend bedoeld. Ook de selectie 

van leerlingen en de vrijheid om onderwijs te (doen) geven vallen bijvoorbeeld onder vrijheid 

van inrichting. Veel keuzes zien ook op richting, daarom wordt de vrijheid van inrichting ook 

wel een praktische vertaling van de vrijheid van richting genoemd. Niettemin bestrijkt de 

vrijheid van inrichting ook niet richtingverwante zaken die betrekking hebben op pedagogische 

en onderwijskundige autonomie. 

Vrijheid van onderwijs kent ook zijn nadelen. Het afgelopen decennium hebben zich een viertal 

zaken voorgedaan waar de autonomie van onderwijsinstellingen heeft kunnen zorgen voor 

bestuurlijk wanbeheer. In alle cases is ook sprake van falende of niet functionerende 

toezichthouders en of bestuursleden. In de cases Amarantis, ROC Leiden en MBO Maastricht 

had dit met name te maken met de grootte van de onderwijsinstellingen en te ambitieuze 

financiële projecten. In de zaak Cornelius Haga Lyceum ging het over geradicaliseerde 

bestuursleden die ook hun gedachtegoed verspreidden onder leerlingen. Naar aanleiding van 

de onderhavige cases en daaruit volgende rapporten zijn in het afgelopen decennia reeds 

enkele onderwijsbepalingen aangepast om adequater te kunnen ingrijpen. Zo is de 

aanwijzingsbevoegdheid na de zaak Amarantis uitgebreid om in geval wanbeheer door 

ernstige nalatigheid te kunnen interveniëren. Nieuwe uitbreidingen en regelgeving komen niet 

op tijd voor het ROC Leiden om adequaat in te kunnen grijpen. Niettemin tonen de cases vmbo 

Maastricht en Cornelius Haga Lyceum dat de nieuw geïmplementeerde wetgeving niet 

voldoende is om tijdig en adequaat te kunnen ingrijpen. Dat is de aanleiding geweest voor het 

conceptwetsvoorstel tot wijziging en uitbreiding van de bevoegdheden van de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Dit conceptwetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er in uitzonderlijke situaties met de juiste 

middelen wel op tijd kan worden ingegrepen. De kwaliteit van het onderwijs kan, zoals in het 

conceptwetsvoorstel wordt betoogd, niet worden gewaarborgd indien sprake is van een zware 

overtreding of een spoedgeval. Art. 103g lid 2 onder b Wvo wordt gewijzigd. Om te kunnen 

spreken van ernstige nalatigheid hoeft de kwaliteit van het stelsel niet meer in gevaar te zijn, 

het is voldoende als de kwaliteit van een individuele onderwijsinstelling gevaar loopt. Tevens 

wordt in art. 103g lid 2 onder b Wvo benadrukt dat het overtreden van deugdelijkheidseisen 

met betrekking tot examinering valt onder wanbeheer. In de huidige formulering gaat het om 

ernstige nalatigheid ten aanzien van het treffen van maatregelen die de goede voortgang en 

de kwaliteit van educatie in stand houden. Daarnaast wordt ook een nieuwe grond voor 

wanbeheer toegevoegd. Het moet mogelijk zijn voor de Minister om in te grijpen, indien de 

burgerschapsopdracht of het zorgen voor veiligheid langdurig of ernstig wordt verwaarloosd 

door een instelling in het funderend onderwijs. Het instrument ter beëindiging van bekostiging 

moet kunnen worden ingezet, indien sprake is van extremisme of antidemocratisch 

gedachtegoed. Onder voorwaarde dat een aanwijzing wegens wanbeheer op basis van het 

nieuwe art. 103g lid 2 onder f Wvo geen uitkomst biedt. Tot slot is er ter uitbreiding van het 
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instrumentarium van de Minister: de spoedaanwijzing. Deze aanwijzing moet in noodsituaties 

dienen als middel om adequaat in te kunnen grijpen. 

De wijziging van de aanwijzingsbevoegdheid is proportioneel, omdat in een geval ernstige 

nalatigheid geen bekostigingssanctie hoeft te worden ingezet. Daarnaast is het verduidelijken 

dat het gaat om examinering positief te noemen. Er is voorts een wetgevingstrend gaande 

waarbij steeds meer waarde wordt gehecht aan de democratische rechtsstaat. Het 

conceptwetsvoorstel dat de definitie van wanbeheer en het instrument tot het beëindiging van 

de bekostiging beoogt te verruimen, past in deze trend. Zoals de RvS bij het wetsvoorstel tot 

wijziging van de burgerschapsopdracht oordeelde, kan een zeer zwaarwegend belang een 

inbreuk op de vrijheid van onderwijs rechtvaardigen. Hoewel de uitbreiding van beide 

instrumenten de vrijheid van richting raken, sluit ik mij aan bij de RvS. De vrijheid van onderwijs 

is – bij deze uitbreidingen ondergeschikt – aan de democratische rechtsstaat. De 

spoedaanwijzing is – op de wettelijke maximumtermijn en de vereiste herstelbaarheid na – qua 

mogelijkheden bijna identiek aan een reguliere aanwijzing. De wettelijke maximumtermijn is 

daarenboven niet proportioneel te noemen, gezien de mindere bewijslast van het instrument 

ten opzichte van de reguliere aanwijzing. 

Geconcludeerd moet worden dat de spoedaanwijzing in zijn huidige vorm indruist tegen de 

vrijheid van (in)richting uit art. 23 Gw wegens de zwaarte van het middel en te weinig 

beperkingen. De verruiming van de bekostigingssanctie en de definitie van wanbeheer voldoen 

mijn inziens wel aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit wegens het 

zwaarwegende belang van de democratische rechtsstaat. Ten slotte is de wijziging van art. 

103g lid 2 onder b Wvo ook niet in strijd met de vrijheid van (in)richting en zelfs positief te 

noemen. 
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Bijlagen 

Bijlage I 

Artikel 103g. Aanwijzing (oud). Aanwijzing 

1. Indien sprake is van wanbeheer van een of meer bestuurders of toezichthouders kan 

Onze Minister de rechtspersoon die de school in stand houdt dan wel het 

samenwerkingsverband een aanwijzing geven. Een aanwijzing omvat een of meer 

maatregelen en is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven. 

2. Onder wanbeheer wordt uitsluitend verstaan: 

a. financieel wanbeleid, 

b. ernstige nalatigheid om, in ieder geval in strijd met artikel 23a, maatregelen te treffen die 

noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs 

aan de school en om te voorkomen dat de kwaliteit van het stelsel van voortgezet onderwijs 

in gevaar komt; 

c. ongerechtvaardigde verrijking, al dan niet beoogd, van de rechtspersoon die de school in 

stand houdt, zichzelf dan wel een derde; 

d. onrechtmatig handelen, waaronder wordt verstaan het in de hoedanigheid van bestuurder 

of toezichthouder handelen in strijd met wettelijke bepalingen waarmee financieel voordeel 

wordt behaald ten gunste van de rechtspersoon die de school in stand houdt, zichzelf of een 

derde, en 

e. het in ernstige mate verwaarlozen van de zorg voor wat door redelijkheid en billijkheid 

wordt gevorderd in de omgang met betrokkenen in de schoolorganisatie, waaronder wordt 

verstaan intimidatie of bedreiging van personeel, leerlingen of ouders door een bestuurder of 

toezichthouder. 

3. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten sprake is 

van wanbeheer alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen. 

4. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen het bevoegd gezag aan de aanwijzing moet 

voldoen. 

5. Alvorens Onze Minister een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid geeft: 

a. heeft de inspectie een onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het 

onderwijstoezicht verricht; 

b. heeft de inspectie daarover een inspectierapport als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van 

de Wet op het onderwijstoezicht uitgebracht; en 

c. stelt Onze Minister de rechtspersoon vervolgens vier weken in de gelegenheid zijn 

zienswijze met betrekking tot de aanwijzing naar voren te brengen. 
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Bijlage II 

Artikel 103g (nieuw). Aanwijzing 

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: 

a. financieel wanbeleid; 

b. het in ernstige mate nalaten om, in ieder geval in strijd met artikel 23a, maatregelen te 

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

het onderwijs, waaronder de deugdelijke afsluiting daarvan; 

c. het door een bestuurder of toezichthouder ongerechtvaardigd verrijken van het bevoegd 

gezag, zichzelf of een derde; 

d. het in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder handelen in strijd met wettelijke 

bepalingen waardoor financieel voordeel wordt behaald ten gunste van het bevoegd gezag, 

zichzelf of een derde; 

e. het in ernstige mate verwaarlozen van de zorg voor wat door redelijkheid en billijkheid 

wordt gevorderd in de omgang met betrokkenen in de schoolorganisatie, waaronder wordt 

verstaan intimidatie of bedreiging van personeel, leerlingen of ouders door een bestuurder of 

toezichthouder; of 

f. het in ernstige mate of langdurig tekortschieten in de naleving van artikel 3b of artikel 17. 

3. De aanwijzing vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. 

4. Voordat Onze Minister een aanwijzing geeft: 

a. heeft de inspectie een onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het 

onderwijstoezicht verricht; 

b. heeft de inspectie daarover een inspectierapport uitgebracht als bedoeld in artikel 20, 

eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht; en 

c. stelt Onze Minister het bevoegd gezag vier weken in de gelegenheid zijn zienswijze met 

betrekking tot de voorgenomen aanwijzing naar voren te brengen. 

5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een door Onze Minister te geven 

aanwijzing aan een samenwerkingsverband. 
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Bijlage III 

Artikel 103g1. Spoedaanwijzing 

1. Onze Minister kan het bevoegd gezag een spoedaanwijzing geven, indien: 

a. het bevoegd gezag tekortschiet in de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet; 

b. uit dat tekortschieten of mede uit dat tekortschieten een redelijk vermoeden van 

wanbeheer als bedoeld in artikel 103g, tweede lid, volgt; en 

c. dat is vereist in verband met onverwijlde spoed. 

2. De spoedaanwijzing verplicht tot het nemen van een of meer tijdelijke maatregelen ter 

voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van het vermoede wanbeheer. 

3. De spoedaanwijzing vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. 

4. De spoedaanwijzing bepaalt de duur waarvoor zij geldt. Deze geldigheidsduur bedraagt 

ten hoogste zes maanden. 

5. Onze Minister kan de geldigheidsduur eenmalig verlengen met ten hoogste zes maanden. 

Op een besluit tot verlenging is het eerste lid van overeenkomstige toepassing. 

6. Voordat Onze Minister een spoedaanwijzing geeft heeft de inspectie een onderzoek als 

bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht verricht en daarover 

een inspectierapport uitgebracht als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet op het 

onderwijstoezicht. 

7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een door Onze Minister te geven 

spoedaanwijzing aan een samenwerkingsverband. 
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Bijlage IV 

Artikel 109a. Beëindiging bekostiging/opheffing 

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

besluiten dat met ingang van een in dat besluit bepaalde datum een in artikel 23a1, eerste 

lid, bedoelde schoolsoort of leerweg van een openbare school wordt opgeheven en de 

bekostiging van een in artikel 23a1, eerste lid, bedoelde schoolsoort of leerweg van een 

bijzondere school wordt beëindigd. 

2. Indien de toepassing van het eerste lid er toe zou leiden dat een school nog slechts 

onderwijs zou verzorgen in de eerste twee leerjaren dan is het eerste lid van toepassing op 

de gehele school. 

3. Alvorens Onze Minister toepassing geeft aan het eerste en tweede lid: 

a. heeft de inspectie een onderzoek als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het 

onderwijstoezicht verricht en heeft de inspectie Onze Minister meegedeeld dat het bevoegd 

gezag naar aanleiding van dit onderzoek niet bereid is afspraken te maken over 

verbeteringen dan wel dat uit het onderzoek naar de verbeteringen, bedoeld in artikel 11, 

vierde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht blijkt dat sprake is van onvoldoende 

verbeteringen; 

b. heeft de inspectie daarover een inspectierapport als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van 

de Wet op het onderwijstoezicht uitgebracht; en 

c. stelt Onze Minister het bevoegd gezag vervolgens vier weken in de gelegenheid zijn 

zienswijze met betrekking tot de voorgenomen opheffing of de voorgenomen beëindiging van 

de bekostiging naar voren te brengen. 

4. Op een schoolsoort of leerweg die minder dan 2 schooljaren wordt bekostigd en waarvan 

de kwaliteit van het onderwijs in deze periode zeer zwak is, bedoeld in artikel 23a1, eerste 

lid, zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, indien het bevoegd 

gezag: 

a. tekortschiet in de naleving van drie of meer bij of krachtens deze wet gegeven 

voorschriften, en dientengevolge 

b. tekortschiet in het zorgdragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 3b, of het 

zodanig inrichten van het onderwijs dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen dan wel het afstemmen van het onderwijs op de voortgang in de 

ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid. 
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Artikel 109a wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het opschrift komt te luiden: 

Artikel 109a. Opheffing/beëindiging bekostiging bij zeer zwak onderwijs of wanbeheer 

2. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Onze Minister kan besluiten dat met ingang van een in dat besluit bepaalde datum een 

schoolsoort of leerweg van een openbare school wordt opgeheven onderscheidenlijk de 

bekostiging van een schoolsoort of leerweg van een bijzondere school wordt beëindigd, 

indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 23a1, eerste lid, of artikel 103g, 

tweede lid, onderdeel f. 

3. In het derde lid, aanhef, wordt “Alvorens” vervangen door “Voordat”. 

4. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden: 

a. heeft de inspectie een onderzoek als bedoeld in de artikelen 11, derde lid, of artikel 15 van 

de Wet op het onderwijstoezicht verricht en heeft de inspectie Onze Minister meegedeeld dat 

het bevoegd gezag naar aanleiding van dit onderzoek niet bereid is afspraken te maken over 

verbeteringen dan wel dat uit een volgend onderzoek als bedoeld in de artikelen 11, vierde 

lid, of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht blijkt dat sprake is van onvoldoende 

verbeteringen; 
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Bijlage V 

Artikel IX. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht 

Artikel 21 van de Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “in de vijfde week” vervangen door “in de derde week”. 

2. Na het eerste lid, wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot 

derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 

2. In afwijking van het eerste lid kan de inspectie een inspectierapport eerder openbaar 

maken, indien daaruit volgt dat sprake is van wanbeheer of een redelijk vermoeden van 

wanbeheer als bedoeld in de artikelen 163b van de Wet op het primair onderwijs, 145a van 

de Wet op de expertisecentra, 103g van de Wet op het voortgezet onderwijs, 9.1.4a van de 

Wet educatie en beroepsonderwijs, 9.9a, 10.3e of 11.7a van de Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek, 128, tweede lid, Wet primair onderwijs BES, 183, tweede 

lid, Wet voortgezet onderwijs BES of 10.1, derde lid, Wet educatie en beroepsonderwijs 

BES. 

3. In het derde lid (nieuw) wordt “de vijfde week” vervangen door “de derde week”. 

4. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het eerste lid” vervangen door “het eerste of tweede lid”. 
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