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4. Anders denken over artikel 23 van de Grondwet 

Ernst Hirsch Ballin

In 2020 publiceerde Verus een bundel over de vraag waar onderwijs 
goed voor is. De ondertitel luidde: ‘Anders denken over onderwijs’.1 
Daarop voortbouwend ga ik in deze bijdrage in op de vraag of we ook 
anders moeten denken over artikel 23 van de Grondwet, het sinds 1917 
bijna onveranderd gebleven onderwijsartikel. 

Veel van de politieke discussies over de inhoud van het onder-
wijs worden met artikel 23 van de Grondwet in verband gebracht, te 
veel, naar ik meen. De Onderwijsraad heeft in 2019 een zeer verhel-
derende verkenning gepubliceerd onder de titel Onderwijsvrijheid én 
overheidszorg.2 Het schetst hoe uit de Schoolstrijd die in de negen-
tiende eeuw was opgelaaid, artikel 23 is voortgekomen, en op hoeveel 
verschillende manieren zich het onderwijsveld daarna verder heeft 
uitgekristalliseerd. 

Het Nederlandse onderwijsbestel

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onderwijs‘bestel’ is dat 
het zich heeft ontwikkeld als resultaat van ongecoördineerde proces-
sen. Deze processen spelen zich af in interacties tussen talloze auto-
nome, soms zichzelf organiserende actoren, die gebruik maken van 
de in artikel 23 neergelegde aanspraken, vrijheden en verplichtingen. 
Paul Zoontjens heeft dit in zijn grote werk over het onderwijsrecht 
Eenheid in verscheidenheid duidelijk aangetoond.3 

Het Nederlandse onderwijsbestel is niet het resultaat van een alom-
vattend grand design. Als het al een ‘design’ laat zien – het zogeheten 

1 C. Hermans (red.), Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs, 
Eindhoven: Damon 2020.

2 Onderwijsraad, Onderwijsvrijheid én overheidszorg. Spanning in artikel 23, Den Haag: 
Onderwijsraad 2019.

3 P.J.J. Zoontjens, Onderwijsrecht. Eenheid in verscheidenheid, Den Haag: Boom juri-
disch 2019.
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‘duale bestel’ – dan constateer ik met Zoontjens dat die dualiteit door 
veranderingen zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs 
inmiddels teloor is gegaan.4 Wat wij desalniettemin het onderwijsbe-
stel noemen, is zeker niet een coherente organisatie onder leiding van 
de minister van Onderwijs. De overheid verdeelt de financiële en – tot 
op zekere hoogte – de materiële middelen (zoals gebouwen), zij regelt 
en financiert lerarenopleidingen, zij stelt eisen zoals bekostigings-
voorwaarden, deugdelijkheidseisen en kerndoelen, en zij verleent 
bevoegdheden zoals het diplomeren van leerlingen en studenten. 
Maar hoe het bestel werkt, wordt bepaald door autonome processen 
die, binnen de gestelde kaders, op elkaar inwerken. 

Het Nederlandse onderwijsbestel is ook zeker niet consistent inge-
richt. De spreiding van scholen van de verschillende richtingen ver-
schilt bijvoorbeeld van de ene provincie of gemeente tot de andere, als 
resultaat van vroegere patronen in de samenleving. Maar is dat erg? 
Er zijn nog heel wat meer grillige patronen uit de geschiedenis voort-
gekomen, zoals het verloop van de grenzen tussen gemeenten, pro-
vincies en landen. Dat heeft wel eens hinderlijke gevolgen, maar toch 
laten we het wel uit ons hoofd ze te vervangen door een ruitjespatroon. 

De pacificatie van de schoolstrijd

Er is ook geen valide reden om aan te nemen dat het onderwijs er beter 
van zou worden als we het uniform vanuit een centraal punt zouden 
herinrichten. Waar het op aankomt, is dat ieder jong mens een plek 
vindt om zich als leerling of student te ontwikkelen, om steeds meer 
persoon te worden en het eigen potentieel te activeren. In deze geest 
denkt Chris Hermans.5 Artikel 23 staat, zo bezien, in dienst van hún 
recht op – deugdelijk – onderwijs, onderwijs dat hen als subjecten van 
het leren, studeren en zich vormen positioneert in een ‘veld’ waarin 
diverse actoren – de betrokkenen bij de school, overkoepelende ver-
banden en bevoegde autoriteiten – zich manifesteren. 

4 P.J.J. Zoontjens, De weg naar burgerschap (afscheidsrede), Tilburg: Tilburg Univer-
sity 2019. 

5 C. Hermans, ‘Omwille van de menselijke maat: Goed onderwijs en persoon wor-
den’, in: C. Hermans (red.), Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onder-

wijs, Eindhoven: Damon 2020, p. 144-164.
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Toch staat het zo niet in artikel 23. De tekst ervan telt 299 woorden, 
maar het woord ‘leerling’, ‘kind’ of ‘student’ komt er in het geheel niet 
in voor. Wel het woord ‘vrijheid’, en net als bij andere grondwettelijke 
vrijheden, zoals de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsui-
ting, geldt ook hier dat die vrijheden hun begrenzing vinden in rechts-
normen die de algemene vrijheid waarborgen.6 

De Schoolstrijd was een strijd om de harten en de geesten van 
opgroeiende kinderen tussen kerken, ouders en staat. De school werd 
naast het gezin gezien als de plaats waar kinderen meekrijgen hoe zij 
ideëel, religieus en moreel in het leven zouden komen te staan. 

Vrijheid van onderwijs verscheen in die strijd niet als een bijzon-
dere vorm van vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, maar 
als de vrijheid voor ouders, al dan niet daartoe aangespoord door de 
religieuze en levensbeschouwelijke verbanden waartoe ze behoor-
den, om scholen in te richten als professioneel verlengstuk van hun 
opvoeding. Dat gold trouwens evengoed voor de principiële voorstan-
ders van seculier onderwijs als voor de pleitbezorgers van bijvoorbeeld 
scholen met de Bijbel. 

In mijn beschouwing over de grondwetsherziening van 1917 heb ik 
willen laten zien dat de pacificatie van dat jaar meer was dan een ver-
deling van constitutionele buit tussen de politiek tegengestelde rich-
tingen.7 Het ‘compromis’ van toen had, zowel waar het ging om het 
onderwijs als inzake het politiek bestel, als grondslag dat men elkaar 
in Nederland moest accepteren als samenwerkingspartners, ondanks 
alle principiële verschillen. 

Een pedagogische opdracht

Ik noemde de Schoolstrijd van de negentiende en begin twintigste 
eeuw een strijd om de harten en de geesten van opgroeiende kinderen, 

6 Dat geldt ook voor de godsdienstvrijheid; zie E. Hirsch Ballin, ‘Religious Citizens: 
On the Relation between Freedom of Religion and the Separation of Church and 
State’, in: H.G. Ziebertz & E. Hirsch Ballin (eds.), Freedom of Religion in the 21st Cen-

tury: A Human Rights Perspective on the Relation between Politics and Religion, Leiden/
Boston: Brill 2016, p. 92-104.

7 E. Hirsch Ballin, De stille revolutie van 1917: Dwarsverbindingen in democratisch burg-

erschap en onderwijs, Amsterdam/Antwerpen: Querido Fosfor 2017.
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om het contrast duidelijk te maken met de op de erkenning en ontwik-
keling van het kind gerichte pedagogische visie die in de Verus-bundel 
wordt vertolkt. Hoewel die drijfveer van toen nu niet meer de boven-
toon voert, is ze niet van de aardbol verdwenen. Ook in Nederland 
is ze nog steeds waarneembaar, met name daar waar men kinderen 
eerst en vooral wil behoeden voor contacten met andersdenkenden. 
Ik heb dergelijke scholen eerder ‘afzonderingsscholen’ genoemd.8 
Pedagogische opvattingen die gedragen werden door respect voor het 
zich ontwikkelende kind waren er trouwens in de negentiende eeuw 
ook al, maar ze vonden hun weg eerder naar de scholen van pedago-
gisch vernieuwers dan naar de politiek. 

In de huidige constitutionele en maatschappelijke orde wordt – 
ondanks tegenbewegingen – de persoonlijke waardigheid van ieder 
mens, ook van ieder kind, vooropgesteld. Daarom kan onderwijs 
onmogelijk nog worden opgevat als een geestelijke disciplinering van 
jonge mensen, zoals totalitaire regimes dat doen. Gert Biesta zegt “dat 
kinderen en jongeren er niet alleen zijn om onderworpen te worden 
aan de meestal goede bedoelingen van anderen, maar ook zelf een 
leven te leiden hebben”. Bezien vanuit het kind of de jongere komt het 
erop aan, volgens Biesta “wat de (ontmoeting met de) nieuwe genera-
tie van ons vraagt, ongeacht alles wij daar zelf zouden willen”. En hij 
voegt eraan toe: “Dat is geen kwestie van de juiste agenda, maar heeft 
iets te maken met het idee van een pedagogische opdracht.”9 

 Inderdaad, een pedagogische opdracht, maar niet om het even 
welke, zou ik willen expliciteren. Er zijn vele interpretaties en uitwer-
kingen van die opdracht mogelijk – er is dus niet één agenda, maar 
een veelheid van agenda’s –, mits die de jonge medeburger er niet van 
weerhoudt, maar juist toerust om in een vrije, pluriforme samenle-
ving met anderen verbindingen aan te gaan. 

Scholen die strikt vasthouden aan een specifieke levensbeschou-
welijke richting, ontzeg ik dus niet de vrijheid om een eigen ‘agenda’ 
te ontwikkelen, maar wel om aan de leerlingen een afwending op te 

8 In De stille revoltie van 1917 (a.w.). 
9 Zie de bijdrage van Gert Biesta elders in deze bundel: ‘Van vrijheid van onderwijs 

naar vrijheid voor onderwijs. Een onderwijspedagogisch argument’. 
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leggen van de democratische samenleving.10 Dat we hieraan, in het 
kader van de publieke taak van het onderwijs hechten, strookt met de 
constitutionele identiteit van de Nederlandse staat, die berust op de 
erkenning ‘dat we in hetzelfde schuitje zitten’, dus geen naar groe-
pen gesegmenteerde samenleving vormen, en in wederzijds respect-
vol beraad beleid en wetgeving moeten ontwikkelen.11

Artikel 23 van de Grondwet

Tegen deze achtergrond wil ik nu artikel 23 summier deconstrueren, 
waarbij ik de vraag stel: welke machtsverhoudingen (in ruime zin, dus 
ook economisch of cultureel) hebben tot deze constitutionele orde-
ning geleid?12 

De tekst van artikel 23 is het resultaat van de Schoolstrijd en nog 
steeds, sinds 1917, vrijwel onveranderd. De Schoolstrijd speelde zich 
af in een tijd waarin de school werd gezien als het verlengstuk van 
een specifieke socialisatie-agenda van ouders en/of de geestelijke stro-
mingen waartoe zij behoorden. Een dergelijk machtsstreven raakt de 
inrichting van het onderwijs. Ondanks de pacificatie van 1917 zijn er 
onmiskenbaar ook in het huidige onderwijsbestel spanningsvelden; de 
Onderwijsraad inventariseert ze aan het slot van de eerdergenoemde 
verkenning. Vermeulen en Zoontjens spreken in hun bewerking van 

10 Zie ook de bijdrage van Biesta in deze bundel. Daar schrijft Biesta: “Hirsch Ballin 
plaatst die vraag terecht in de context van de democratische samenleving. Dat is niet 
alleen vanwege de expliciet democratische begrenzing die bijvoorbeeld in het Euro-
pese Handvest wordt geformuleerd, of vanwege het feit dat de grondwetsherziening 
van 1917 ook een belangrijke stap voorwaarts betekende in de gelijkstelling van alle 
Nederlandse burgers. Het is ook, en mijns inziens allereerst, omdat juist een demo-
cratische samenleving ruimte wil bieden aan pluraliteit, en met name pluraliteit ten 
aanzien van wat in de literatuur wel wordt aangeduid als ‘concepties van het goede 
leven’.”

11 E. Hirsch Ballin, ‘Constitutional Identity in the Netherlands. Sailing with Others’, in: 
C. Calliess & G. van der Schyff, Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Consti-

tutionalism, Cambridge/New York: Cambridge University Press 2020, p. 222-242.
12 Ik volg hier een methode die ik voor kritisch rechtswetenschappelijk onderzoek heb 

aanbevolen. Zie E. Hirsch Ballin, Advanced Introduction to Legal Research Methods, 
Cheltenham/Northampton MA: Edward Elgar 2020, p. 23-25.
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het commentaar op artikel 23 van ‘fundamentele conflicten’.13 Op de 
een of andere manier zijn ze allemaal gerelateerd aan de culturele con-
flicten die het politieke discours zijn gaan domineren. 

De spanningsvelden zijn niet het noodzakelijke gevolg van arti-
kel 23, en binnen dat kader met verstandig beleid en goede wetgeving 
juist beter hanteerbaar te maken. Ze zijn dus ook geen goede reden 
om ruim een eeuw na de pacificatie de grondwetswijziging van 1917 
te reduceren tot een bestand, om de wapens weer op te pakken als het 
bestand tot een einde komt. Maar behoefte aan meer houvast bij de 
(her)interpretatie van artikel 23 is er wel. 

Vermeulen en Zoontjens willen artikel 23 in zijn huidige context 
plaatsen: met de Onderwijsraad bepleiten zij “een meer ‘maatschap-
pelijke’ uitleg van belangrijke onderdelen van het onderwijsartikel”. 
Daarvoor zoeken zij aansluiting bij het in het Eerste Protocol bij het 
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM) beschermde recht op onderwijs.14 De 
betreffende bepaling (artikel 2) luidt namelijk: 

“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uit-

oefening van alle functies die de Staat in verband met de opvoe-

ding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht 

van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te ver-

zekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en 

filosofische overtuigingen.” 

Kinderen worden weliswaar niet uitdrukkelijk genoemd, maar het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze verdragsbe-
paling zo uitgelegd dat ze zowel het recht van het kind op onderwijs 
omvat, erkend in de eerste zin, als het recht van de ouders op eerbie-
diging van hun opvattingen inzake de opvoeding, erkend in de tweede 
zin.15 

13 D. Mentink, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens, ‘Artikel 23’, in: E.M.H. Hirsch Bal-
lin, E.J. Janse de Jonge & G.J. Leenknegt, Uitleg van de Grondwet, Den Haag: Boom 
juridisch 2021, p. 8 (verschijnt binnenkort). Zie ook www.nederlandrechtsstaat.nl.

14 Zie Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2021, § 2.2, met verwijzing naar Onderwijs-
raad, Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief. Nieuwe richtingen aan de vrij-

heid van onderwijs, Den Haag: Onderwijsraad 2012, p. 35-43.
15 European Court of Human Rights 25 februari 1982, Campbell and Cosans v. 

the United Kingdom (Application no. 7511/76; 7743/76), ov. 40.
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Over beperkingen van rechten die in dit artikel worden erkend, is 
een rijke jurisprudentie tot ontwikkeling gekomen. Het gaat daarin 
om de geoorloofdheid van directe en indirecte beperkingen van de toe-
gang tot het onderwijs en over overheidsregels betreffende de gang 
van zaken in onderwijsinstellingen, zoals het verbieden van het dra-
gen van een hoofddoek. 

Artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, afgekondigd in 2000 en juridisch bindend sinds 2009, sluit 
hierbij aan en expliciteert ieders recht op onderwijs en op toegang tot 
beroepsonderwijs en bijscholing. Daar voegt het de oprichtingsvrij-
heid van scholen aan toe – mits “met inachtneming van de democra-
tische beginselen” – alsook een recht van de ouders om zich ervan te 
verzekeren dat kinderen zich aansluiten bij hun overtuigingen. 

Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind

De werking van het EVRM is zodanig dat de staat niet tot om het even 
welke sturing van het onderwijs mag overgaan. Te vergaande beper-
kingen en ingrepen kunnen ermee worden afgeweerd. Het verdrag 
laat echter open welke betekenis het onderwijs wél moet hebben, in 
het belang van leerlingen en studenten, en van de samenleving als 
geheel. Een constitutionele heroriëntatie voor onze tijd inzake het 
onderwijs kan het beste beginnen met de manier waarop we nu de 
rechten van het kind zien. 

Als startpunt neem ik het in 1989 ondertekende, voor Nederland 
in 1995 in werking getreden Internationale Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind (IVRK). Dat stelt in alle onderdelen van het verdrag uit-
drukkelijk het belang van het kind voorop. Het belang van het kind 
is ook maatgevend voor de ouders die ‘verantwoordelijk’ zijn voor de 
opvoeding (artikel 8), terwijl de staat gehouden is het kind te bescher-
men en bij te staan in de ontwikkeling tot medeburgerschap. Rechten 
zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en ook 
het recht om bescherming als vluchteling te vragen, komen aan het 
kind zelf toe, uit eigen recht. Het ouderlijk gezag en de voogdij zijn 
er voor het kind, en niet om de ouders of voogden de bevoegdheid te 
geven hun kinderen te onderwerpen, hun arbeid te exploiteren of ze 
vroeger of later uit te huwelijken. 
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Dat mag voor ons vanzelfsprekend lijken, maar andere realiteiten 
zijn niet enkel ver weg, noch behoren ze enkel tot een ver verleden. 
Het verschil in benadering van het ouderlijk gezag raakt ons begrip 
van het grondrecht zoals dat in artikel 23 is verankerd. Maar eerst nog 
wat meer over het Kinderrechtenverdrag, dat immers van hogere rang 
is dan de Grondwet. De artikelen 28 en 29 bevatten een zeer compleet 
kader voor de nationale wetgeving en het nationale beleid, ook al is het 
onwaarschijnlijk dat wettelijke bepalingen wegens strijdigheid met 
deze verdragsbepalingen buiten toepassing zouden moeten blijven. 

Onmiskenbaar bevat het verdrag ook het een en ander dat tradi-
tioneel ingestelde regeringen en samenlevingen moest geruststel-
len, zoals het ‘bijbrengen’ van eerbied voor de ouders en nationale 
waarden. Niettemin zijn de strekking en inhoud van de bepalingen er 
onmiskenbaar op gericht nieuwe generaties tot middelpunt te maken 
van humane, vrije en waardevolle samenlevingen. Onderwijs moet 
niet alleen toegankelijk zijn en de schooldiscipline “menswaardig” 
(artikel 28, tweede lid), maar ook inhoudelijk gericht op het kind en 
diens toekomst (artikel 29, eerste lid): de zo volledig mogelijke ont-
plooiing van de persoonlijkheid en talenten van het kind; het bijbren-
gen van eerbied voor al wat van waarde is: de rechten van de mens 
en fundamentele vrijheden, de eigen culturele identiteit én andere 
beschavingen, en de natuurlijke omgeving. 

Eén onderdeel citeer ik volledig, woord voor woord, omdat het 
behalve juridisch bindend ook zo behulpzaam is als referentiekader 
voor onze discussies: 

“(…) het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op (…) de 

voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije 

samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, 

gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etni-

sche, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend 

tot de oorspronkelijke bevolking.” (artikel 29, eerste lid, aanhef 

onder d)

Is een dergelijke uitwerking van de pedagogische opdracht een vrij-
heidsbeperking? Ik weet dat er actoren zijn die dit zullen beweren, ook 
in Nederland, maar zeker ook in samenlevingen waar intolerante stro-
mingen domineren. Deze norm in het Kinderrechtenverdrag dient 
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echter juist een vrije samenleving, want ze beperkt de mogelijkheden 
om via het onderwijs macht over anderen uit te oefenen en achterstel-
lingen van benadeelde groepen te bestendigen. Om de maatschappe-
lijke betekenis van mensenrechten in een samenleving goed te kun-
nen beoordelen, is het gezichtspunt van de vulnerability essentieel.16 
Dit wil zeggen dat we de betekenis van mensenrechten bezien vanuit 
het standpunt van degenen die ze het meest nodig hebben, wegens 
het gemis van andere vormen van bescherming in het maatschappe-
lijk leven. Als we dat doorzien, moeten we bevestigen dat ook deze 
verdragsnorm de strekking heeft, mensen die in een kwetsbare posi-
tie verkeren, te beschermen en hun levensperspectieven te verbeteren. 

Uiteraard raakt dit alles de oprichting, inrichting en richting van 
scholen, de veelbesproken thema’s van artikel 23 van onze Grondwet. 
Het Kinderrechtenverdrag gaat daar niet aan voorbij. Ik citeer het 
tweede lid van artikel 29, waarvan ik mij zomaar kan voorstellen dat 
de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het verdrag 
het met trots aan de regering heeft teruggerapporteerd – maar let ook 
hier op de (door mij gecursiveerde) normering, die verwijst naar wat 
ik net aanhaalde: 

Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden 

uitgelegd dat het de vrijheid aantast van individuele personen en 

rechtspersonen, onderwijsinstellingen op te richten en daaraan lei-

ding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het eerste lid 

van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die 

instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vast-

gestelde minimumnormen. 

De structuur van onze grondwetsbepaling

Artikel 23 van onze Grondwet is al met al een nogal gecompliceerde 
bepaling. In het politieke en maatschappelijke discours worden op 
allerlei manieren onderdelen ingeroepen als garanties of hinderpalen 
voor wat de spreker nastreeft. De strekking van de hele grondwetswij-
ziging van 1917 was het politieke en maatschappelijke bestel te baseren 

16 M.A. Fineman, ‘Vulnerability and Inevitable Inequality’, Oslo Law Review 2017, vol. 4, 
p. 133-149.
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op verbindingen tussen de verschillende stromingen, met behoud van 
hun eigenheid. Het gebruiken van artikel 23 om afzonderingsscholen 
op te richten die falen in de pedagogische opdracht om te leren samen-
leven en samenwerken met andersdenkenden, doet daaraan afbreuk. 

Artikel 23 heeft een inhoud en werking die noch met de klassieke 
grondrechten van de artikelen 1 tot en met 18, eerste lid, noch met de 
sociale grondrechten van de artikelen 18, tweede lid, tot en met 22 
overeenkomt. In het besef dat ik de deconstructie van artikel 23 hier 
niet tot aan de bodem van de eraan ten grondslag liggende politieke en 
maatschappelijke verhoudingen kan uitvoeren, doe ik een aanzet om 
de structuur van artikel 23 scherper in het vizier te krijgen.

Als vertrekpunt neem ik het tweede lid, omdat de eerste woorden 
daarvan – “Het geven van onderwijs is vrij” – wijzen op een min of 
meer gebruikelijk klassiek grondrecht. Dit komt neer op een subjec-
tief recht van eenieder om in vrijheid onderwijs te geven, zonder dat 
hier een relatie wordt gelegd met de institutionalisering van leerwegen 
en leerplichten, maar wel met een voorbehoud voor overheidstoezicht 
en onderzoek naar ‘bekwaamheid en zedelijkheid’. Dat is als het ware 
de ene poot van het artikel.

De andere poot van het artikel is wél institutioneel van opzet; deze 
poot omvat alle andere leden van artikel 23, waarvan enkele weer 
teruggrijpen op de eerstgenoemde poot, die van de vrijheid. Het uit-
gangspunt is de omschrijving in het eerste lid. Onderwijs is als een 
publieke taak – “een voorwerp van de aanhoudende zorg der rege-
ring” – waarover volgens het achtste lid jaarlijks moet worden gerap-
porteerd. Die uitvoering kan geschieden door de overheid (derde en 
vierde lid) of door private actoren, mits even deugdelijk (vijfde, zesde 
en zevende lid). Openbaar onderwijs mag niet ontbreken, aldus het 
vierde lid, maar voor het overige is de verdeling van scholen over de 
verschillende ‘richtingen’ constitutioneel onbepaald. Het Nederlands 
onderwijsbestel is aldus, zoals we aan het begin van deze beschou-
wing zagen, het resultaat van – voor een belangrijk deel – ongecoördi-
neerde processen. 

Het ongewone van artikel 23 is niet dat in een bepaling die deel uit-
maakt van de sociale grondrechten een publieke taak wordt aangewe-
zen; dat zien we ook bij andere sociale grondrechten, zoals die inzake 
sociale zekerheid en bevordering van een goed leefmilieu. Gegeven 
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deze keuze ligt het voor de hand dat daaraan financiering uit de open-
bare middelen is verbonden (lid 7). 

Gecompliceerd is echter de manier waarop de mogelijkheid van 
deelneming door private actoren tegelijk wordt gegarandeerd en 
geconditioneerd. De finesses (bekostigingsvoorwaarden, vrijheid van 
stichting, richting en inrichting, gebondenheid aan algemene wetten) 
hebben geleid tot een complex patroon van nadere regels, rechterlijke 
uitspraken en politieke debatten, dat in de aangehaalde publicaties 
door Zoontjens en Vermeulen steeds naar de laatste stand in kaart 
wordt gebracht. 

Op één punt wil ik echter nog de aandacht vestigen, en dat is de wer-
king van deze specifieke vrijheden voor het bijzonder onderwijs. Die 
zijn niet absoluut, net zomin als bijvoorbeeld de algemene godsdienst-
vrijheid. In de context van het onderwijs gaat het onvermijdelijk om 
op elkaar botsende vrijheden en beperkingen daarvan, verbonden met 
de persoonlijke identiteit van degenen die bij het onderwijs betrokken 
zijn. Artikel 23 noemt enkel de vrijheden van de aanbieders van bij-
zonder onderwijs, maar niet de vrijheden van leerlingen en studenten; 
zoals eerder gezegd, leerlingen en studenten worden in artikel 23 in 
het geheel niet genoemd. Maar daaruit mag men niet afleiden dat hun 
vrijheid na een namens hen gemaakte keuze voor een bepaald type 
school tot nul is gereduceerd. Verdragen en andere grondwetsbepalin-
gen zijn en blijven van toepassing.

De geoorloofdheid van beperkingen van elk grondrecht hangt 
af van de legitimiteit en proportionaliteit ervan, in verhouding tot 
andere door grondrechten beschermde belangen. Dit moet dus wor-
den beoordeeld in contexten waarin ook die andere belangen kunnen 
worden behartigd. Een voorbeeld is het fundamentele recht om van 
discriminatie gevrijwaard te worden en de eigen vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging van leerlingen. Een herlezing van arti-
kel 23 moet daarom geschieden in de volledige constitutionele con-
text van het geven van en deelnemen aan onderwijs. Daarvoor is het 
Kinderrechtenverdrag, het startpunt van onze terreinverkenning, bij 
uitstek van belang. En voor alle duidelijkheid: dit geldt ook voor open-
bare scholen, nog afgezien van het gegeven dat de afgrenzing tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs fluïde is geworden. 
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Conclusie

Grondwetsbepalingen moeten worden gelezen en herlezen in hun 
actuele politiek-ethische samenhang. Ik grijp terug op Gert Biesta. 
Wanneer hij spreekt over de vrijheid voor de realisering van de edu-
catieve taak van het onderwijs, herstellen we de symmetrische ver-
houding tussen enerzijds de taak van degenen die onderwijs geven 
c.q. de school, en anderzijds het recht van leerlingen en studenten op 
onderwijs dat hun ontwikkeling bevordert. Dit recht past goed in het 
actuele denken over mensenrechten en de in september 2015 door de 
Verenigde Naties aanvaarde 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Hiervan luidt het vierde doel: “to ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities for all.” 

De staatstaak van ‘zorg’ voor het onderwijs mag heden ten dage 
niet anders dan in die zin worden opgevat. Artikel 23 is in dit opzicht 
asymmetrisch geredigeerd door de afwezigheid van het recht van het 
kind. Zoals gezegd stellen het Kinderrechtenverdrag en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie dat recht wel voorop. 

Mijn verkenning van de plaats van het onderwijs in het Nederlandse 
constitutionele bestel heeft een eenzijdigheid aan de orde gesteld 
waarmee niet alleen de formulering van artikel 23 is behept, maar 
die allereerst voortkwam uit de kijk op leerlingen ten zijde van de 
Schoolstrijd en de pacificatie daarvan. Die was, zoals gezegd, eenzij-
dig en leidde tot een asymmetrische constitutionele normering van 
het onderwijs. Ze werd echter wel gedragen door overtuigingen die op 
hun manier het beste met de kinderen voorhadden, namelijk om ze 
een scholing te geven die in overeenstemming was met de overtuigin-
gen waartoe de ouders zich voor hun gezin bekenden. Het ging hun 
destijds dus ook wel degelijk om de toekomst van hun kinderen, maar 
die toekomst werd gezien als een projectie van hun eigen identiteit. 
Tegenover de daaraan ontleende aanspraak op vrijheid van de kant 
van scholen die vanuit die overtuigingen waren gesticht, stond enkel 
en alleen – maar wel met de macht van wetgeving en financiering – de 
staat, die immers belast is met de voortdurende zorg voor het onder-
wijs. Vandaar dat artikel 23 vorm kreeg als een bevredigende (ofte-
wel pacificerende) afbakening van de zeggenschap van de staat ten 
opzichte van de vrijheden van de dragers van het bijzonder onderwijs. 
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Ik heb deze opvatting geconfronteerd met de in het Kinder-
rechtenverdrag tot uitdrukking gekomen wending in het denken over 
mensenrechten, zoals de vrijheid van onderwijs. Die wending is daarin 
gelegen dat kinderen niet meer enkel werden gezien als onmondige 
subjecten voor (maar ook over) wie ouders of voogden te beslissen heb-
ben, zij het met inachtneming van de belangen van hun – in dit bezit-
telijk voornaamwoord ligt de ambiguïteit van het denken al besloten 
– kinderen.17 

In het huidige denken gaat het, zoals gezegd, daarentegen om 
een visie die de mensenrechten als eigen rechten van kinderen opvat, 
waarover kinderen in de loop van hun minderjarigheid steeds meer 
een eigen visie moeten kunnen ontwikkelen. Dat het om hun eigen 
rechten gaat, betekent niet dat het ouderlijke gezag buiten werking 
wordt gesteld, maar wel dat dit gezag gericht behoort te zijn op een 
tot ontplooiing komende eigen identiteit van de kinderen in plaats van 
op de reproductie van de identiteit van hun ouders (zoals in extreme 
vorm het doel is van ‘afzonderingsscholen’). 

Deze articulatie van kinderrechten als de eigen mensenrechten 
van minderjarigen past in een bredere beweging die mensenrech-
ten relateert aan levensprojecten, in plaats van aan statisch gedachte 
maatschappelijke verhoudingen. De thans zo opgevatte mensenrech-
ten geven in het bijzonder bescherming aan degenen wier positie 
onvoldoende robuust is om zichzelf tegen overmacht teweer te stellen, 
kwetsbare personen en groepen dus.18

De door artikel 23 van de Grondwet genormeerde verhoudingen 
moeten daarom in de actuele constitutionele context worden gezien 
als een meerzijdig te realiseren dynamisch evenwicht, namelijk niet 
alleen tussen enerzijds de staat en anderzijds de dragers van het bij-
zonder onderwijs en ouders die (al dan niet) bij een bepaalde rich-
ting daarvan aansluiting zoeken, maar ook ten opzichte van de kin-
deren om wier recht op goed en ‘deugdelijk’ onderwijs het te doen 
is. Dit wil zeggen: onderwijs dat ten goede komt aan de veelheid van 
persoonlijke projecten van opgroeiende jonge mensen betreffende 

17 Mensenrechten bezien als betrokken op levensprojecten, is een benadering die ik 
heb ontleend aan werk van William Paul Simmons. Zie ook in eerdere publicaties, 
o.a. die over burgerrechten, E. Hirsch Ballin, Citizens’ Rights and the Right to Be a 

Citizen, Leiden/Boston: Brill Nijhoff 2014, p. 143. 
18 Zie noot 14.
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hun persoonlijke en maatschappelijke toekomst, in de geest van 
de waarden die in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van het 
Kinderrechtenverdrag kernachtig zijn omschreven. 

In deze bijdrage heb ik willen laten zien hoe ‘anders denken over 
artikel 23 van de Grondwet’ samenhangt met ‘anders denken over 
onderwijs’. 

Als het gaat om ‘anders denken over onderwijs’ voltrekt zich 
momenteel een beweging die gevoed wordt door een cultuur van 
erkenning van persoonlijke waardigheid van jonge mensen. Gert 
Biesta noemt “de oriëntatie van op het mogelijk maken van een volwas-
sen in-de-wereld-zijn” als criterium “om de relatie met de samenleving 
vorm te geven.”19 Chris Hermans verstaat het ‘persoon worden’ als het 
streven naar een antwoord op “een existentiële vraag naar toekomst als 
mogelijkheid van/in het kind die actualiteit wordt”. Religieus kan dit 
worden opgevat als “het verschijnen van het mogelijke (toekomst) in 
het heden (als actueel)”.20 

Deze visies ondersteunen een in het huidige Nederlandse onder-
wijs sterk vertegenwoordigde taakopvatting van leraren en schoollei-
ders. Hun professionaliteit moet zich niet alleen verhouden tot wen-
sen van de diverse bestuurlijk betrokken actoren (zoals de ouders, de 
door het bevoegd gezag vertegenwoordigde ‘richtingen’, of de over-
heid); ze wordt vooral gekenmerkt door steun en respect voor de zich 
ontwikkelende aspiraties van de leerlingen. De ruime vrijheidsgra-
den21 van het bijzonder onderwijs onder de werking van artikel 23 
moeten in deze context worden uitgelegd en uitgewerkt. 

Laten we artikel 23 dan ook dienovereenkomstig verstaan. De over-
heidszorg die het eerste lid eist, is niet enkel een raamwerk voor open-
bare en bijzondere scholen, maar moet worden opgevat als de keer-
zijde van het recht op goed (deugdelijk, jegens de kinderen menswaardig 
ingericht) onderwijs. De vraag of dat moet leiden tot een herlezen van 

19 G. Biesta, ‘De pedagogische opdracht van het onderwijs. Over kwaliteit, volwassen-
heid en democratie’, in: Hermans 2020, p. 116. 

20 C. Hermans, ‘Omwille van de menselijke maat. Goed onderwijs en persoon wor-
den’, in: Hermans 2020, p. 158-159.

21 Deze term, geïnspireerd door Christoph Möllers, gebruik ik niet om de vrijheden 
te kleineren, maar om verre te blijven van verabsoluteerde opvattingen van die vri-
jheden die praktisch onhoudbaar en politiek auto-destructief zijn. Zie C. Möllers, 
Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politische Mechanik, Berlin: Suhrkamp 2020.
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artikel 23 beantwoord ik volmondig bevestigend. De vraag of het arti-
kel moet worden herschreven, laat ik rusten totdat het gesprek over de 
herlezing verder is gevorderd. 




