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Woord vooraf

In het najaar van  1991  kon ik als student-assistent van de sectie staatsrecht
van de Tilburgse rechtenfaculteit tot tweemaal toe in een verslag van een
sectievergadering een verheugende mededeling noteren. Er was een AIO
gevonden voor het onderzoeksproject, dat toen nog werd aangeduid met
de omschrijving: 'vrijheid van onderwijs in rechtsvergelijkend perspectief'.
Tweemaal moest ik in het daarop volgende verslag neerschrijven dat deaangekondigde nieuwe collega bij nader inzien toch voor de eer had bedankt.
Kort daarna stelde Alis Koekkoek mij de vraag of ik ervoor zou voelen
het project zelf aan te pakken. Aanvankelijk aarzelde ik. Het onderwijsrecht
was voor mij een totaal onbekend terrein en het AIO-schap kwam niet voor
op mijn persoonlijke lijstje van ambities. Enkele van mijn huidige collega's- die toen nog mijn docenten waren - deden mij echter inzien dat zich
een buitenkans voordeed en op hun aandringen besloot ik mij eraan te
wagen.

Tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van gehad. Ik heb mij
steeds uitstekend vermaakt, niet alleen met het werk aan dit onderzoek, maar
ook door deel te nemen aan allerhande werkzaamheden binnen de Tilburgse
vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Alle leden van die
vakgroep hebben daarom op 66n of andere manier bijgedragen tot het
welslagen van dit project. Niettemin verdienen enkele van die collega's
uitdrukkelijke vermelding.

In eerste plaats is dat mijn promotor, Alis Koekkoek. Wie eenmaal zijn
beheerste, regelmatige handschrift (dun met potlood) in de marge van een
concept-tekst heeft aangetroffen, weet dat achter die eenvoudige kanttekenin-
gen immer fundamentele vragen en een diep inzicht schuilen. Aan zijn zijde
leidde copromotor Sophie van Bijsterveld mij met een kritische blik en
praktische raadgevingen naar de eindstreep.

Sander Jansen en Wim Voermans namen de moeite het manuscript vanvoor tot achter (neem ik aan) door te werken en er de tekstuele onvolkomen-
heden uit te halen. Lezers die in dit boek nog tikfouten ontdekken, verwijs
ik daarom graag door naar deze beide heren.

Een belangrijke rol hadden ook de student-assistenten van de vakgroep.Met name Philip van Gurp en Joost van Wielink vonden in de diepste
krochten van bibliotheken en in de verste uithoeken van het Internet
informatie waarvan ik eigenlijk vermoedde dat die niet zou bestaan.
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Woord vooraf

Jonathan Verschuuren is veel meer dan alleen een collega: al van meet af
aan is hij een trouwe, onverstoorbare kamergenoot, ongevoelig voor mijn
stemmingswisselingen en voor het lawaai en de drukte die ik meebreng.
Hoewel hij beroepshalve zo'n veertig uur per week met mij opgescheept
zit, is hij toch regelmatig bereid na werktijd over de dagelijkse gang van
zaken door te mijmeren boven een glas Tilburgs Trappistenbier.

Een hooggeleerde collega, die ik hier niet met naam en toenaam zal
vermelden, beweerde ooit met een stalen gezicht dat een AIO geen tijd
behoort te hebben voor zaken als hobby's of een vriendin. Met name dat
laatste ben ik met hem grondig oneens. Rianne zorgt ervoor dat ik mijn
werk blij f relativeren: ook het schrijven van dit boek was uiteindelijk gewoon
mijn werk, en er zijn oneindig veel dingen die veel belangrijker zijn dan
dat boek. Wel hield zij mijn vorderingen bij door zo nu en dan te informeren
of er al een feestje in het verschiet lag.

Een studie als deze is nooit 'af' omdat het recht altijd in beweging is.
Wetgeving wordt continu gewijzigd en doorlopend verschijnen nieuwe
rechtspraak en bijgewerkte commentaren. Toch kwam ook voor mij het
moment waarop ik er een streep onder moest zetten. Op 1 september 1997
heb ik dit onderzoek afgesloten. Materiaal van na die datum is slechts
incidenteel verwerkt.

Gert-Jan Leenknegt

Tilburg, 22 september 1997
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HOOFDSTUK 1

Onderwijsvrijheid over de grenzen heen

1          Inleiding

Het onderwijs heeft in de laatste decennia een Europese dimensie gekregen.'
De vier economische vrijheden die het EEG-Verdrag in 1957 introduceerde
verruimden de mogelijkheden van burgers van de lidstaten van de Europese
Unie - toen nog Europese Gemeenschappen - om buiten de landsgrenzen
te gaan werken of studeren. Een Europese burger die, na een studie of
opleiding te hebben afgesloten, in eigen land geen uitzicht op passende

arbeid had, kon voortaan zijn geluk elders beproeven. Daarnaast werden
er voor studenten steeds meer mogelijkheden gecreeerd om een deel van
hun studie of zelfs een gehele opleiding in een ander land te volgen.2 Deze
nieuwe mogelijkheden brachten ook nieuwe problemen mee. Zo was het
voor de effectuering   van deze vrijheden wenselijk dat diploma' s   en
studieresultaten, behaald in 6dn lidstaat, ook in de andere lidstaten geldig
waren en dat onderwijsinstellingen studenten uit andere lidstaten toelieten.

Het EEG-Verdrag kende aanvankelijk geen bevoegdheden toe aan de
instellingen van de Europese Gemeenschappen op het gebied van het
onderwijs in het algemeen.3 Daardoor ontbrak het de EG-instellingen aan
instrumenten om bijvoorbeeld de samenwerking tussen onderwijsinstellingen
en de mobiliteit van studenten te bevorderen. Het was vooral het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen dat door een ruime uitleg van

1    Met de term 'Europese dimensie' bedoel ik in dit onderzoek de samenwerking binnen het
verband van de Europese Unie. Strikt genomen omvat de Europese dimensie van het onderwijs
ook het recht op onderwijs zoals dat wordt beschermd door artikel 2 van het Eerste Protocol
bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden, aangezien de eerste vier artikelen van dat protocol deel uitmaken van het EVRM
(art. 5 Eerste Protocol).

2       Voorbeelden ajn uitwisselingsprogramma's voor scholieren, studenten en docenten als Socrates
en Leonardo da Vinci.

3    Bevoegdheden van de Gemeenschap die betrekking hadden op bepaalde aspecten van het
onderwijs waren in het toenmalige EEG-Verdrag overigens al wei te vinden. Voorbeelden
zijn het ook nu nog geldende artikel 57, over de wederzijdse erkenning van diploma's, en
artikel 128 (oud), dat betrekking had op beroepsopleidingen.
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Hoofdstuk 1

verschillende verdragsartikelen4 de ontwikkeling van een communautair
onderwijsbeleid mogelijk heeft gemaakt.

Het Verdrag van Maastricht luidde een nieuwe fase in wat betreft de
bevoegdheden van de EG met betrekking tot onderwijs. Door dit verdrag
werd het EEG-Verdrag (gewijzigd in EG-Verdrag) aangevuld met twee
nieuwe bepalingen over onderwijs, beroepsopleiding en jeugd. De artikelen
126 en  127  van het EG-Verdrag bevatten nu een expliciete grondslag  voor
EG-optreden op het terrein van respectievelijk het onderwijs in het algemeen
en beroepsopleidingen.

Een belangrijke vraag is, hoe de ontwikkeling van een communautair
1 7   onderwijsbeleid zich verhoudt tot het  IQndrfrh, v An de vrijhpid van

onderwi is in de lidstaten. Het Hof van Justitie heeft sinds de jaren zeventig
aanknopingspunten gezocht bij de grondrechten in de constituties van de
lidstaten en in mensenrechtenverdragen om het optreden van de Europese
instellingen te beoordelen en het Europese recht uit te leggen en toe te
passen. Volgens vaste jurisprudentie houdt het Hof onder meer rekening
met de gemeenschappelijke constitutionele tradities in de lidstaten: In het
Verdrag van Maastricht is nu uitdrukkelijk bepaald dat de Unie de grondrech-
ten, zoals die voortvloeien uit onder meer de 'gemeenschappelijke
constitutionele tradities in de Lid-Staten', eerbiedigt als algemene beginselen

8

van het gemeenschapsrecht.6 Wat precies wordt bedoeld met deze 'gemeen-
schappelijke Constitutionfle tradities' is echter niet duideliik en eyQnmin
is bekend wat deze tradities op het gebied van het onderwijs inhouden.
Welke algemene beginselen moet de Europese Gemeenschap tot uitgangspunt
van haar optreden op het terrein van het onderwijs nemen? Welke normen
moet het Hof toepassen wanneer uitleg moet worden gegeven aan de
verdragsbepalingen over onderwijs of wanneer het optreden van de EG op
dat gebied moet worden beoordeeld? Een rechtsvergelijkend onderzoek naar
de algemene rechtsbeginselen, die aan het grondrecht op vrijheid van
onderwijs in de lidstaten van de Europese Unie ten grondslag liggen, kan
hieromtrent duidelijkheid brengen.

4       Het ging daarbij  met name  om de artikelen  57 en  128  van het EEG-Verdrag alsmede  om
artikel 48, eerste lid, dat betrekking heeft op het vrije verkeer van werknemers.

5     Zie  met  name  Hof van Justitie  EG, 17 december  1970,  zaak 11/70 (Internationale
Handelsgesellschaft), Jur. 1970, p. 1125 en 14 mei 1974, zaak 4/73 (Nold II), Jur. 1974,
p. 507-508. Interessant is ook HvJ EG 13 december 1979, zaak 44/79 (Hauer), Jur. 1979,
p.  3746-3747,  waar  het  Hof de ruimere aanduiding 'constitutionele regelen en praktijken'
hanteert; zie hierover ook hoofdstuk 2, paragraaf 5.

6    Artikel F, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
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2        Probleemstelling

Met dit onderzoek poog ik aan te geven wat de 'gemeenschappelijke
constitutionele tradities' in de lidstaten van de Unie op het gebied van het
onderwijs inhouden en welke betekenis die tradities hebben voor de
ontwikkeling van het onderwijsrecht en het onderwijsbeleid van de Europese
Gemeenschap in de toekomst. De centrale probleemstelling van dit onderzoek
luidt daarom als volgt:

Welke betekenis hebben de gemeenschappelijke constitutionele tradities op het
gebied van het onderwijs in de lidstaten van de Europese Unie voor een
toekomstig Europees onderwijsbeleid?

Op deze centrale.xmag  zal  ik een antwoord
zoeken  aan  de  hand  van  een      _    »

4 viertal onderzoeksvraggn, De eerste vraag luidt: wat is de betekenis van      &
de vrijheid van onderwijs in de landen van de Europese Unie? Om de
betekenis van de vrijheid van onderwijs in een bepaald land te kunnen
aanduiden moet in de eerste plaats worden onderzocht welke constitutionele
bepalingen dat land kent met betrekking tot het onderwijs. De teksten van
grondwetten of ongeschreven constitutionele normen zijn echter niet
voldoende om de betekenis van de vrijheid van onderwijs te kunnen
aangeven. In de eerste plaats zijn de onderwiiswetgeving en het onderwijs-
beleid in sterke mate bepalend voor de betekenis van de vrijheid van
onderwijs. Daarnaast zijn ook andere factoren van invloed op de betekenis
en werking van het grondrecht. Te denken valt aan econornische en politieke
machtsverhoudingen, de aard van het beleidsterrein van het onderwijs, de
rol en invloed van de kerken in de samenleving in het algemeen en in het
onderwijs in het bijzonder of zelfs aan de algemene houding van de samenle-
ving tegenover het recht.7 Ook aan deze factoren zal indien en voor zover

- mogelijk aandacht worden besteed.
3)       De tweede vraag is: wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkom-U/

sten tussen de landen en hoe zijn die te verklaren? Na in antwoord op de
eerste onderzoeksvraag in kaart gebracht te hebben welke constitutionele
en wettelijke normen er in de verschillende landen gelden en in welke
context deze hun betekenis krijgen, volgt de eigenlijke rechtsvergelijkende
analyse.

7   T. Koopmans, Understanding political systems: a comment on methods of comparative
research, in: Juridisch stippelwerk, Deventer, 1991, p. 356.
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33    De derde onderzoeksvraag sluit hierbij nauw aan: welke gemeenschappelijke
beginselen kennen de onderzochte landen met betrekking tot de vrijheid
van onderwijs? Aan de hand van de gevonden verschillen en overeenkomsten
kan wellicht een aantal normen worden geformuleerd die aan de vrijheid

r    van onderwijs in de onderzochte landen ten grondslag liggen.
(4 De vierde onderzoeksvraag luidt tenslotte: welke mogelijkheden zijn

er voor de EG om een eigen onderwijsbeleid te voeren en onderwijs-
regelgeving vast te stellen en welke problemen kunnen zich daarbij
voordoen? Met deze vraag wordt het verband gelegd met de uiteindelijke
doelstelling van dit onderzoek: het bieden van aanknopingspunten voor een
toekomstig Europees onderwijsbeleid. De gemeenschappelijke beginselen,
die aan de hand van de eerste drie deelvragen worden geformuleerd, geven
invulling aan de 'gemeenschappelijk constitutionele tradities' uit artikel F,
tweede lid, van het Unieverdrag op het gebied van het onderwijs. Wat
betekenen deze nu voor het optreden van de EG op dat terrein?

Alvorens in te gaan op de opzet van dit onderzoek en de wijze van
aanpak van de onderzoeksvragen is het nodig het onderwerp van de studie
nader te bepalen.

3        Afl,akening

Men zou wellicht verwachten dat een onderzoek over vrijheid van onderwijs
zou aanvangen met een zo scherp mogelijke definitie van dat grondrecht.
Toch kies ik ervoor hier geen definitie van vrijheid van onderwijs te geven.
Dit hangt samen met de rechtsvergelijkende aard van dit onderzoek. Wanneer
ik zou trachten het begrip 'vrijheid van onderwijs' zo nauwkeurig mogelijk
te omschrijven, zou ik het risico lopen de buitenlandse rechtsstelsels teveel
vanuit de optiek van een Nederlandse jurist te benaderen. In dat geval zou
ik wellicht belangrijke vraagstukken over het hoofd zien die in die landen
met de vrijheid van onderwijs samenhangen en daarmee voorbij gaan aan
de mogelijkheid dat vrijheid van onderwijs in een ander rechtsstelsel wellicht
een andere betekenis heeft. Dit onderzoek is in zekere zin juist bedoeld om
te ontdekken wat vrijheid van onderwijs in andere rechtsstelsels inhoudt.

Daarom begin ik dit onderzoek met een niet erg vastomlijnd idee van
de betekenis van het begrip vrijheid van onderwijs. Ik richt mijn onderzoek
in eerste instantie op de rechten en vrijheden die samenhangen met de
oprichting van een school door anderen dan de overheid en met het geven
van onderwijs daarin volgens de eigen overtuiging.
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Het onderzoek betreft vooral de klassieke dimensie van de vrijheid van
onderwijs: de bescherming van de vrijheden van burgers op het gebied van
het onderwijs tegen ingrijpen door de overheid. Dit betekent onder meer
dat ik niet zal ingaan op vraagstukken rond het recht op onderwijs. Tegelijk
kan de betekenis van de klassieke dimensie van een grondrecht sterk
afhankelijk zijn van de sociale dimensie van hetzelfde grondrecht. Dit geldt
in sterke mate voor rechten en vrijheden in verband met het onderwijs. Zo
is het recht op subsidiering van private initiatieven door de overheid van
groot belang voor de betekenis van de vrijheid om een school op te richten.
Het is daarom onvermijdelijk dat ook de sociale dimensie van de vrijheid
van onderwijs aan de orde komt waar deze nauw samenhangt met de
klassieke vrijheidsrechten.

02_deze wijze ontstaat een wel erg breed onderzoeksterrein, dat nader
afgebakend dient te worden. De belangrijkste beperking van de reikwijdte
van mijn onderzoek ligt in de vormen van onderwijs die ik zal bestuderen.
Dit onderzoek zal alleen gaan over de betekenis van de vrijheid van

\-    onderwijs voorhetonderwiia inde leerplichtige leeftijd. Deze leerplichtige
leeftijd is niet in alle landen van de Europese Unie gelijk, maar in grote
lijnen betekent dit dat het onderzoek het primair en secundair onderwijs
omvat. Dit houdt tevens in dat ik niet zal ingaan op regelgeving die
betrekking heeft op vormen van onderwijs zoals dansscholen, autorijscholen
en vele soorten particuliere opleidingen en cursussen.8 Het onderzoek betreft
slechts de betekenis van rechten en vrijheden in het algemeen vormend
onderwijs.

Buiten het onderzoek blijven voorts de rechten en vrijheden die
betrekking hebben op hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs: Daarnaast laat ik andere beroepsopleidingen grotendeels buiten
beschouwing; zij komen alleen aan de orde voor zover zij binnen het
leerplichtonderwijs vallen. Verder behandel ik slechts het reguliere primair
en secundair onderwijs; het speciaal onderwijs blijft buiten beschouwing.

Tenslotte is een belangrijk aspect van de afbakening van elke rechtsverge-
lijkende studie de keuze van de te bestuderen rechtsstelsels. Op dit aspect

, wordt hieronder dieper ingegaan.

8 Deze materie wordt behandeld door H.A.M. Backx, in: Het particulier onderwijs. Een
onderzoek naar de rol en de taak van de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde
onderwijs, in het bijzonder het erkend onderwijs, Zwolle  1994.

9     Zie hiervoor het rechtsvergelukende onderzoek van P.J.J. Zoontjens, Vrijheid van wetenschap.
Juridische beschouwingen over wetenschapsbeleid en hoger onderwijs, Zwolle 1993.
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4 Rechtsvergelijking

Reeds uit de formulering van de centrale probleemstelling blijkt dat dit
onderzoek in opzet rechtsvergelijkend van aard is. Over de vraag of de
rechtsvergelijking een zelfstandige wetenschappelijke discipline is, dan wel
een wetenschappelijke methode, lopen de meningen uiteen.'   In   deze
discussie zal ik mij niet mengen. Ik zal het volgende begrip van rechtsverge-
lijking hanteren: rechtsvergelijking is efn vorm van onderzoek of een ondea
zoeksactiviteit, waarbij met toe-passint_van_verschjllende_methodeneo

__techniekenwordtgezocht-naar verschillen en overeenkomsten tusien
nationale rechtsstelsels of 66n of Inwer onderdelen (bijvoorbeeld rechtsge-
bieden, instituties of rechtsregels) daarvan. Dit onderzoek is gericht op een
onderdeel van verschillende nationale rechtsstelsels: de wijze waarop in
verschillende rechtsstelsels het grondrecht op vrijheid van onderwijs door
de constitutie wordt gewaarborgd en in de onderwijswetgeving betekenis
krijgt.

In een rechtsvergelijkend onderzoek vormen de keuze van de te
bestuderen rechtsstelsels en de aanpak en methoden van het onderzoek
belangrijke elementen. Hierop zal ik achtereenvolgens dieper ingaan.

4.1 De keuze van de te bestuderen rechtsstelsels

Wanneer men de te bestuderen rechtsstelsels wil selecteren wordt de
vergelijkbaarheid van de stelsels vaak genoemd als probleem." De betrokken
rechtsstelsels mogen niet teveel van elkaar verschillen, anders heeft een
rechtsvergelijkend onderzoek slechts een functie om eigenaardigheden en
curiositeiten aan het licht te brengen. Uit wetenschappelijk oogpunt is een
dergelijk onderzoek niet zinvol. In dit onderzoek blijft de kring van te
bestuderen landen beperkt tot de landen van de Europese Unie. Deze landen

&.      ·     •

ziJ n wat betreft economische situatie, politiek stelsel en rechtssysteem
10.    .,,<... ' ,-   ,-  vergelijkbaar genoeg om een zinvol rechtsvergelijkend onderzoek mogelijk
0,

,.,·'  e'          te maken. Het feit dat deze landen erin geslaagd zijn de Unie tot stand te
... brengen en duurzaam samen te werken is hiervoor een aanwijzing....,

10   Voor een overzicht zie D. Kokkini-Iatridou (red.), Een inleiding tot het rechtsvergelijkende
onderzoek, Deventer, 1988, p. 7-9 en, zeer uitvoerig, L.-J. Constantinesco, Rechtsvergleichung.
Band II: Die rechtsvergleichende Methode, Koin, 1972, p 203-250.

11 Zie bijvoorbeeld Kokkini-Iatridou, a.w. 1988, p. 129-134 en Constantinesco, a.w. 1972, p.
68-136. Anders: R. Sacco, Legal formants: A dynamic approach to comparative law, in:
American Journal of Comparative Law, jrg. XXXIX,  1991, p. 7. Hij stelt dat '...comparison
itself has no fear of differences however large they may be'
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Tegelijkertijd wijzen de vaak trage besluitvorming in Europees verband en
de moeizame samenwerking tussen de lidstaten erop dat er onderhuidse
verschillen bestaan op sociaal-economisch en cultureel vlak die een
onderzoek interessant maken.

Dit onderzoek is er in eerste instantie op gericht de beginselen te vinden
 

die de landen van de Unie met betrekking tot de onderwijsvrijheid gemeen-
schappelijk hebben en aan te geven op welke wijze deze beginselen in elk
van die landen hun uitwerking hebben gekregen. Het is echter niet goed
mogelijk alle landen van de Unie te bestuderen. In de eerste plaats is het
binnen het bestek van dit onderzoek onmogelijk vijftien rechtsstelsels
volledig te doorgmnden:2 Daarnaast vormt bij de uitvoering van dit
onderzoek de taal een belangrijke hindernis van praktische aard. Wanneer
men uitsluitend aangewezen is op vertaalde werken of op deskundigen die
men zelf mondeling moet raadplegen, bestaat het gevaar dat men fouten
maakt. Vanwege de taalbarribe is het niet mogelijk de eigen bevindingen
rechtstreeks te toetsen in de praktijk van het vreemde stelsel. Deze problemen
ondergraven de wetenschappelijke waarde van het onderzoek: 3

Tegelijkertijd mag men een rechtsstelsel, dat voor het onderzoek
bijzonder interessant is, niet enkel en alleen vanwege de taalhindernis
negeren. Indien het onderzoek gericht is op een probleem in het eigen
rechtsstelsel in vergelijking met 66n ander stelsel, dat men niet uit de weg
kan gaan om een zinvol onderzoek te kunnen verrichten, 14 kan het de moeite
lonen de taal van dat land te bestuderen. Bij het bestuderen van meerdere
vreemde stelsels zou het de onderzoeker echter teveel tijd en inspanning
kosten om zich vooraf de taal van die landen eigen te maken.

Met dit alles in gedachten kan een groep van vijf landen gevormd
worden. Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en het y.erenigd Koninkrijk
zijn de politieke 'grootmachten' in de Europese Unie. Een onderzoek naar
gemeenschappelijke beginselen in de lidstaten van de Unie kan deze landen
in geen geval buiten beschouwing laten. Voorts is Belgie interessant vanwege
de  overgang  van een gedecentrBlisee[de  eenheidsstaat naar een_federale
staatsvorIP die in dit land he«tplaatsgevonden. De vrijheid van onderwijs

12   Zie over het aantal te vergelijken rechtsordes in 66n studie: Kokkini-Iatridou, a.w. 1988, p.
139.

13    Th. M. de Boer, Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht, in: WPNR, 25 jan.
1992, nr. 6033, p. 46-47; ook: W.J. Zwalve, Het Janushoofd der Rechtsvergelijking, Groningen,
1988, p. 8.

14   Zo is het bijvoorbeeld moeilijk vol te houden dat een rechtsvergelijkend onderzoek naar het
instituut van de ombudsman zinvol zou zijn zonder Zweden in het onderzoek te betrekken.
Een ander voorbeeld is een eventuele vergelijkende studie naar vormen van cooperatief
federalisme, waarbij Duitsland van groot belang is.
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en het recht op onderwijs krijgen in verband met deze staatshervorming
nieuwe aandacht. Nederland, het 'eigen' rechtsstelsel, completeert de groep.

Reeds bij een eerste globale kennismaking met deze vijf landen blijkt
dat zij in het licht van dit onderzoek bijzonder interessant zijn. Wanneer
men bijvoorbeeld de rol van levensbeschouwelijke elementen in het
onderwijs beziet, valt direct op dat de vijf landen verschillende uitgangspun-
ten kennen. In Frankrijk is elke religieuze uiting in het openbaar onderwijs
taboe, terwijl in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland het openbaar
onderwijs zelfs religieus onderwijs kan zijn. Dat laatste is in Nederland en
Belgit niet mogelijk, maar in die landen worden particuliere initiatieven
behandeld op een gelijke wijze als het openbaar onderwijs.

Ook wanneer het gaat om de strekking en reikwijdte van de vrijheid
van onderwijs zijn er op het eerste gezicht belangrijke verschillen tussen
de genoemde landen. Het Verenigd Koninkrijk kent geen geschreven
bepaling over de vrijheid van onderwijs bij gebrek aan een geschreven
grondwet. In het Franse recht is de vrijheid van onderwijs wettelijk
vastgelegd in een nauwelijks uitgewerkte en tametijk algemeen geformuleerde
bepaling. E6n van de meest uitgewerkte bepalingen, waarin een zeer
veelomvattende vrijheid is neergelegd, is in de Belgische Grondwet te
vinden.

Daarnaast geeft een korte blik op de onderwijsstelsels van de genoemde
landen interessante aspecten te zien. Het Nederlandse bijzonder onderwijs
heeft een relatief grote omvang en bestaat uit scholen die uiteenlopende
religieuze en filosofische stromingen vertegenwoordigen. In Duitsland en
Frankrijk is het private onderwijs juist gering van omvang. In het Verenigd
Koninkrijk is zelfs niet altijd een scherp onderscheid aan te geven tussen
onderwijs dat door de overheid wordt ingericht, en particuliere initiatieven.
Elk van de vijf genoemde landen heeft dus een aantal kenmerken die
interessant zijn in het kader van dit rechtsvergelijkende onderzoek.

Het onderzoek omvat daarmee twee federale staten, te weten Belgia
en Duitsland. In beide landen bevat de federale grondwet bepalingen over
onderwijs, die uitgangspunt zijn voor het onderwijsrecht in de deelstaten.
Het recht van die deelstaten kan niet uitputtend worden behandeld, aangezien
daarmee zestien Duitse rechtsstelsels en drie Belgische aan het onderzoek
zouden worden toegevoegd. In beide landen zal het onderzoek gericht zijn
op de betekenis van de bepalingen in de federale grondwet, die aan de hand
van het recht van 66n of enkele deelstaten zal worden aangeduid. Zo wordt
bij de behandeling van het Belgische recht niet ingegaan op de onderwijswet-
geving van de Duitstalige gemeenschap, die in grote lijnen met de
regelgeving van de Franstalige gemeenschap overeenkomt. De belangrijkste
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vraagstukken in het Duitse recht worden behandeld door bij wijze van
voorbeeld aan te geven op welke manieren het grondwettelijke kader in
de deelstaten is ingevuld.

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor binnen het Verenigd
Koninkrijk. Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland kennen elk eigen
onderwijswetgeving en een eigen onderwijsstelsel. Anders dan in Belgit
en Duitsland is er bovendien geen federale grondwet die een gemeenschap-
pelijk kader biedt. Ik zal daarom het onderzoek toespitsen op het onderwijs-
recht van Engeland en Wales, dat grotendeels overeenkomt.

Ik ben mij er van bewust dat ik met deze landenkeuze belangrijke
groepen landen geheel buiten beschouwing laat. Zo bevat de geselecteerde
groep landen geen van de Zuideuropese lidstaten; ook de Scandinavische

landen zijn niet vertegenwoordigd. Wanneer meer dan de genoemde vijf
landen zouden worden bestudeerd, zou dit naar mijn mening echter ten koste

gaan van de diepgang van het onderzoek. Een rechtsvergelijkend onderzoek,
waarin een dergelijk groot aantal landen zou worden behandeld, en dat
tegelijk een handzame omvang zou moeten hebben, zou niet veel meer
kunnen zijn dan een inventarisatie van de belangrijkste rechtsregels en een
globale aanduiding van de overeenkomsten en verschillen daarin. De
bedoeling van dit onderzoek is verstrekkender. De constitutionele en
wettelijke bepalingen worden in een bredere juridische, historische en

maatschappelijke context geplaatst om fundamentele verschillen en
overeenkomsten te kunnen vinden. Uiteindelijk wil ik op basis daarvan een
aantal gemeenschappelijke beginselen formuleren die aan de vrijheid van
onderwijs in de onderzochte landen ten grondslag liggen.

Met dit onderzoek poog ik in de eerste plaats aanknopingspunten te
bieden voor de Europese regelgever of rechter bij de vorming en beoordeling
van een EG-onderwijsbeleid. Daarbij kies ik een aanpak die tegelijk
handvatten kan bieden voor verder onderzoek, bijvoorbeeld om de
vraagstelling uit te breiden naar landen die buiten dit onderzoek blijven.
Die aanpak, alsmede de onderzoeksmethoden die ik zal hanteren, zal ik hier
kort beschrijven.

4.2 Aanpak en methode van het onderzoek

Aan een rechtsvergelijkend onderzoek als het onderhavige, dat vijf landen
omvat en een omvangrijk en complex onderwerp betreft, kleeft een belangrijk
probleem. De hoeveelheid informatie die de onderzoeker moet verwerken
is bijna onoverzienbaar. Wanneer al dat materiaal bovendien in een
rechtsvergelijkend perspectief wordt geplaatst zal de verslaglegging van
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het onderzoek zeer omvangrijk zijn en is het uiteindelijke nut daarvan mijns
inziens beperkt. Om deze problemen te voorkomen is het daarom zaak dit
onderzoek goed te structureren.

Het onderzoek bestaat ruwweg uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte
worden vijf landenstudies verricht, die een globale schets bieden van de
juridische en maatschappelijke vraagstukken die in elk land met de vrijheid
van onderwijs samenhangen. Deze vijf landenstudies hebben in grote lijnen
dezelfde structuur. Ze bevatten elk een overzicht van de constitutionele
bepalingen over vrijheid van onderwijs, een analyse van de betekenis van
dat grondrecht, een schets van de juridische context, een korte beschrijving
van de historische ontwikkeling en de hoofdlijnen van het onderwijsstelsel.
De landenstudies bieden daarmee het materiaal en de achtergronden voor
de eigenlijke rechtsvergelijking in het tweede gedeelte. Deze aanpak heeft
als voordeel dat in de rechtsvergelijkende analyse omvangrijke zijstappen,
die nodig zouden zijn voor een goed begrip van die vergelijkende analyse,
maar tegelijk de lezer te ver van de hoofdlijn van de redenering zouden
voeren, in de regel kunnen worden vermeden.

Om een gericht onderzoek met een aanvaardbare omvang mogelijk te
              maken zal ik in het tweede gedeelte de viif landenvergQlijken-op_basic_yan-

L                  een drietal thema' s, die tezamen de belangrijkste vraagstukken  rond  de
---I----                                                               Ill-*                                                   -------

2      verschillende_landenomvatten. Bij elk thema
zal ik aan de hana van een aantal logisch samenhangende kernvragen twee
landen vergelijken. Door steeds twee landen te vergelijken, die op het eerste
gezicht tegengestelde antwoorden op die kernvragen vertegenwoordigen,
worden als het ware modellen gecreeerd. Die modellen kunnen dienen om
in de andere landen de relevante aspecten van de vrijheid van onderwijs
aan te duiden en die rechtsstelsels met betrekking tot deze aspecten te
karakteriseren.15 Dit vergemakkelijkt bovendien uitbreiding van de probleem-
stelling naar landen die niet in het onderzoek betrokken zijn.

Uiteindelijk zal ik bij elk thema aangeven welke gemeenschappelijke
uitgangspunten in de onderzochte landen te herkennen zijn. Daarmee kan
dit onderzoek aanknopingspunten bieden voor een toekomstig Europees
onderwijsbeleid. Wat zijn de mogelijkheden voor de EG om een eigen
onderwijsbeleid te voeren? Welke grenzen zijn er aan deze mogelijkheden?

In een rechtsvergelijkend onderzoek zijn voorts de onderzoeksmethoden
van groot belang. Het is opvallend dat bij juridisch onderzoek de gebruikte
methoden zelden worden geExpliciteerd of verantwoord. Juridisch onderzoek

15 Deze aanpak is geinspireerd door de wijze waarop T. Koopmans te werk gaat in zijn
Vergelijkend Publiekrecht (tweede druk), Deventer  1986;  zie  met  name  p.  2-4.
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wordt in het algemeen gekenmerkt door een 'standaardaanpak'. De jurist
vindt zijn gegevens in de traditionele rechtsbronnen, te weten grondwet,
wetgeving en jurisprudentie, en in de rechtswetenschappelijke literatuur.
De onderzoeker wordt daarbij als het ware 'gestuurd' door een standaard-
werkwijze, die hem of haar in de juridische opleiding is aangeleerd, zonder
zich bewust te bedienen van een gestructureerde onderzoeksmethode.
Gewoonlijk leidt dit niet tot problemen, doch bij een rechtsvergelijkend
onderzoek voldoet de traditionele aanpak niet altijd. Deze aanpak leunt
namelijk sterk op kennis van en systematisch inzicht in het eigen rechtsstel-
sel. Het ontbreekt de onderzoeker in een buitenlands rechtsstelsel vaak aan
kennis en inzicht om alle relevante informatie te vinden en op waarde te
kunnen schatten. Om in dat geval zoveel mogelijk te voorkomen dat men
belangrijke aspecten van de te bestuderen problematiek over het hoofd ziet
en daardoor een verkeerd of onvolledig beeld verkrijgt, of zelfs zaken
simpelweg foutief weergeeft, zijn bijkomende methodische waarborgen
belangrijk.

In dit onderzoek heb ik er daarom voor gekozen mijn bevindingen
kritisch te laten beoordelen en mijn informatie aan te vullen aan de hand
van gesprekken en schriftelijke gedachtenwisselingen met deskundigen uit
de betreffende landen. 16 Bovendien heb ik verschillende concept-hoofdstuk-
ken voorgelegd aan buitenlandse deskundigen, die deze van commentaar
hebben voorzien. Op deze wijze heb ik getracht een zo betrouwbaar mogelijk
beeld te vormen van de buitenlandse rechtsstelsels.

4.3 De opzet van het onderzoek

Dit onderzoek kent de volgende opzet. Na de inleiding en de korte
opmerkingen over de aanpak van de rechtsvergelijkende studie in dit
hoofdstuk, zal in hoofdstuk 2, voorafgaande aan het eigenlijke onderzoek
naar de betekenis van de vrijheid van onderwijs, het kader worden geschetst
waarbinnen het onderzoek wordt verricht. Dit kader vormt tevens een
belangrijke aanleiding voor deze studie: de ontwikkelingen op het gebied
van het onderwijsrecht in Europees verband.

De eerste onderzoeksvraag, zoals die in paragraaf 2 van dit hoofdstuk
is geformuleerd, wordt beantwoord in de hoofdstukken 3 tot en met 7. Deze
hoofdstukken vormen een per land gerangschikte analyse van de betekenis

16     Belangruk in dat opzicht was vooral het internationale symposium dat op 23 februari  1996
te Zoetermeer plaatsvond. Dit symposium had als onderwerp 'Comparative Education Law'
en werd bezocht door vertegenwoordigers van wetenschap en politiek uit Belgid. de Bondsrepu
bliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie en Nederland.
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van de constitutionele bepalingen met betrekking tot de vrijheid van
onderwijs in de onderzochte landen. Op deze wijze kunnen enkele

belangrijke vraagstukken, die in verschillende landen aan de orde zijn, aan
het licht worden gebracht en binnen hun juridische, historische en maatschap-
pelijke context worden beschreven.

In hoofdstuk 8 wordt een tussenbalans opgemaakt. In dat hoofdstuk zal
ik een nadere omschrijving geven van de betekenis van het grondrecht op
vrijheid van onderwijs, zoals die uit de landenstudies naar voren komt.
Daartoe zal ik aangeven wat de kernvragen rond de vrijheid van onderwijs
in de vijf onderzochte landen zijn. Aan de hand daarvan zal ik drie thema's
introduceren die de basis vormen voor een verdiepende vergelijking.

Deze thematische vergelijking is bedoeld om de belangrijkste overeen-
komsten en verschillen in kaart te brengen en - indien mogelijk - te
verklaren. In de hoofdstukken 9 tot en met 11 zal telkens 66n thema worden
behandeld aan de hand van twee van de landen die in dit onderzoek centraal
staan. De gevonden overeenkomsten worden in elk van deze hoofdstukken
vertaald naar gemeenschappelijke uitgangspunten. Daarmee wordt in de
hoofdstukken 9 tot en met 11 een antwoord gegeven op de tweede en derde
onderzoeksvraag.

In  hoofdstuk 12 wordt tenslotte een antwoord gegeven  op de vierde
onderzoeksvraag. Ik zal daarin aangeven wat op basis van de gevonden
verschillen en gemeenschappelijke uitgangspunten gezegd kan worden over
de mogelijkheden en onmogelijkheden om in Europees verband onderwijs-
regelgeving en onderwijsbeleid tot stand te brengen.
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HOOFDSTUK 2

Onderwijs als communautair beleidsterrein

1        Inleiding

Sinds de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht,' in het begin van
de jaren negentig, staat het onderwijs als Europees beleidsterrein volop in
de belangstelling. Toch is de Europese dimensie van het onderwijs veel
ouder dan dat Verdrag. De ministers van onderwijs van de lidstaten komen
sinds 1974 regelmatig bijeen binnen het kader van de Raad van de EG. Tij-
dens deze bijeenkomsten werden aanvankelijk geen bindende besluiten
genomen maar resoluties vastgesteld, die vooral de uitdrukking zijn van
een gezamenlijke politieke wil. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig
is de Europese dimensie van het onderwijs vervolgens gestaag tot een
zelfstandig beleidsterrein uitgegroeid.

Door het Verdrag van Maastricht werden twee nieuwe artikelen   126
en   127   in het EG-Verdrag opgenomen. Daarmee werden  voor het eerst
uitdrukkelijk bevoegdheden op het terrein van het basis- en voortgezet onder-
wijs in het algemeen aan de instellingen van de Europese Gemeenschap
toegekend. Die nieuwe onderwijsartikelen leidden tijdens de totstandkoming
van het verdrag en ook na de inwerkingtreding daarvan tot een levendige
discussie. Het bleek met name onduidelijk te zijn wat de precieze betekenis
en reikwijdte van die artikelen was. Werden de bevoegdheden van de
Gemeenschap ten aanzien van het onderwijs nu uitgebreid ofjuist beperkt?2
Een belangrijke vraag was ook welke gevolgen 6dn en ander zou hebben
voor de onderwijsstelsels in de lidstaten. Over de mogelijke consequenties
van de nieuwe artikelen werd verschillend gedacht, en niet altijd in positieve
zin.3 In het Nederlandse parlement werd zelfs de opvatting gehoord dat de

1 Verdrag betreffende de Europese Unie, Trb. 1992, 74.
2    Zie o.a. B. de Witte, Het Europees onderwijsrecht, in: A.C. Zijderveld, B. de Witte, Europa

in het onderwijs (preadviezen voor de Vereniging voor Onderwijsrecht), Zwolle  1992, p.
40-41.

3      Zie bijvoorbeeld: H.L.C. Hermans, Het onderwijs in het Verdrag inzake een Europese Politieke
Unie, in: School en Wet, 1992, nr. 3, p. 35.
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onderwijsartikelen een bedreiging konden vormen voor de vrijheid van
onderwijs in de lidstaten.4

In elk geval is de verhouding tussen de bevoegdheden van de Gemeen-
schap en de grondrechten in de nationale rechtsstelsels een belangrijk
vraagstuk. De grondrechten met betrekking tot het onderwijs bevatten de
grondslag voor de onderwijsregelgeving en geven vorm aan de nationale
onderwijsstelsels. In Nederland is de vrijheid van onderwijs een symbool
geworden voor de nationale tradities en verworvenheden op het gebied van
het onderwijs.

Het belang van de grondrechten in de constituties van de lidstaten wordt
ook in het Europese recht erkend. Tegelijk met de bepalingen over het
onderwijs werd in het Verdrag van Maastricht een nieuw artikel F
opgenomen. In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de Unie bij haar
optreden de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) en zoals zij voortvloeien uit de 'gemeenschappelijke
constitutionele tradities' in de lidstaten, eerbiedigt als algemene beginselen
van het gemeenschapsrecht. Met name de zinsnede over de 'gemeenschappe-
lijke constitutionele tradities' roept interessante vragen op. Het is namelijk
niet bekend welke die tradities op het gebied van het onderwijs zijn. Deze
constatering is een belangrijke aanleiding voor dit rechtsvergelijkende
onderzoek.

In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de achtergrond van het onder-
zoek. In paragraaf 2 zal ik nagaan hoe de Europese dimensie van het
onderwijs tot ontwikkeling is gekomen. Vervolgens wordt in paragraaf 3
de discussie rond de totstandkoming van de onderwijsartikelen in het Verdrag
van Maastricht geschetst. In deze discussie staat de verhouding tussen de
nationale onderwijsstelsels en het Europese onderwijsrecht centraal, waarbij
vooral de rol die wordt toegedacht aan de grondrechten interessant is. De
inhoud en betekenis van de nieuwe artikelen  126 en  127 komt in paragraaf
4 aan de orde. In paragraaf 5 geef ik aan welke aanknopingspunten het
Europese recht biedt als het gaat om de eerbiediging van de grondrechten
in de lidstaten. Ik bespreek daarbij met name de betekenis van artikel F,
tweede lid, van het Unieverdrag. Paragraaf 6 bevat enige concluderende
opmerkingen.

4    Zie o.a. de motie Van Middelkoop/Van der Linden, Kamerstukken II, 1990-1991, 21 952,
nr. 9.
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2       De Europese dimensie van het onderwijs: voorgeschiedenis

2.1 Doonverking van economische motieven

Het Verdrag van Maastricht is niet het beginpunt in de ontwikkeling van
de Europese dimensie van het onderwijs. Hoewel het onderwijs niet behoorde
tot de bevoegdheden die in het oorspronkelijke EEG-Verdrag aan de EG-
instellingen werden toegekend, kwam reeds vanaf het begin van de jaren
zeventig EG-regelgeving tot stand die gevolgen had voor het onderwijsbeleid
van de lidstaten.5 Deze regelgeving betrof in feite sociaal-economische
vraagstukken, maar werkte tevens door in het onderwijsbeleid van de
lidstaten. Over de vraag in hoeverre dit toelaatbaar moest worden geacht
heeft het Hof van Justitie van de EG overwogen dat:

'(...) het onderwijsbeleid als zodanig weliswaar niet behoort tot de onderwerpen
die het Verdrag onder de bevoegdheid van de Gemeenschapsinstellingen heeft
gebracht, doch dat hieruit niet volgt dat de uitoefening van de aan de Gemeen-
schap overgedragen bevoegdheden op enigerlei wijze zou zijn beperkt, wanneer
zij kan doorwerken op maatregelen ter uitvoering van een beleid zoals het
onderwijsbeleid'.6

De realisering van de interne markt bracht dus mee dat de EG besluiten
kon nemen die van invloed waren op het onderwijsbeleid in de lidstaten.
De Witte noemt  dit een 'spill over-effect  van de Europese integratie':
besluiten, die primair betrekking hebben op economische of sociale
vraagstukken, hebben gevolgen voor het onderwijs: Meer precies kan gesteld
worden dat de EG, door het onderwijs zelf vanuit economische motieven
te benaderen, bindende maatregelen kon nemen op het gebied van het
onderwijs.

Bepalingen uit het toenmalige EEG-Verdrag, die op deze wijze van
belang zijn geweest voor de ontwikkeling van Europees beleid en regelgeving
inzake onderwijs, waren vooral de ook nu nog geldende artikelen 48 en
57, die betrekking hebben op respectievelijk het vrije verkeer van werkne-

5      Voor een volledig overzicht van de ontwikkeling van de Europese dimensie van het onderwijs,
zie onder meer: J. Brouwer, De Europese Gemeenschap en onderwijs: geschiedenis van de
samenwerking en het communautair beleid op onderwijsgebied (1951-1996), Baarn 1996;
K. Lenaerts, Education in European Community law after 'Maastricht', in: CMLR  1994,
nr. 31, p. 7 e.v. (9-24).

6       HvJEG,  zaak 9/74 (Casagrande),  Jur.  1974,  p. 733, overweging  12.
7    De Witte, a.w. 1992, p. 15.

15



Hooldstuk 2

mers binnen de EG en de wederzijdse erkenning van diploma' s, en het oude
artikel 128, dat over beroepsopleidingen ging.

2.2 Het vrije verkeer van werknemers

De eerste bindende Europese besluiten op het gebied van het onderwijs
dateren van de tweede helft van de jaren zeventig. In die periode werd een
stelsel van richtlijnen tot stand gebracht, gebaseerd op artikel 57, eerste lid,
van het EEG-Verdrag. Het eerste lid van artikel 57 heeft betrekking op de
wederzijdse erkenning van diploma's in de landen van de Unie. Voor een
goede werking van de interne markt en om het vrije verkeer van werknemrs
te garanderen is het nodig dat diploma's, certificaten en andere titels door
de verschillende lidstaten onderling worden erkend. Aanvankelijk werden
verschillende sectorale richtlijnen tot stand gebracht, die telkens gepaard
gingen met harmonisatie van de betreffende studieprogramma's: Deze
aanpak is tegen het einde van de jaren tachtig losgelaten. Na moeizame
onderhandelingen kwam in 1988 een algemene erkenningsrichtlijn tot stand
van alle hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van
tenminste drie jaar worden afgesloten: Daarbij werd niet langer gepoogd
haI'monisatie van studieprogramma's te bereiken.

Ook artikel 48, dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie
vastlegt, heeft tot regelgeving geleid die gevolgen had voor het onderwijsbe-
leid van de lidstaten. Met name verordening 1612/68'0, het belangrijkste
uitvoeringsbesluit van artikel 48 en vastgesteld op basis van artikel 49 EG-
Verdrag, heeft de ontwikkeling van de Europese dimensie van het onderwijs
pas goed op gang gebracht. Artikel 7, derde lid, van die verordening bepaalt
dat migrerende werknemers, die onderdaan zijn van een lidstaat van de Unie
(toen nog Gemeenschap), binnen de Unie 'op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden als nationale werknemers het onderwijs op vakscholen

8     Voor een bespreking van deze richtlijnen, alsmede over de pogingen tot harmonisatie, zie:
C. Zilioli, The Recognition of Diplomas and its Impact on Educational Policies, in: B. de
Witte (red.), European Community Law of Education, Baden-Baden 1989, p. 53 e.v.; ook,
zeer uitgebreid, H. Schneider, Die Anerkennung von Diplomen in der Europaischen
Gemeinschaft (diss.), Maastricht 1995.

9   Richtlijn 89/48 van 21 december 1988, Pb. EG, 1989, nr. L 19.
10 Verordening 1612/68  van  de  Raad  van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer  van

werknemers binnen de Gemeenschap, Pb.EG, 1968, nr. L 257/2. Voor een uitgebreide
bespreking, zie: B.P. Vermeulen, A. Kuijer (met bijdragen van K.M. Zwaan), Toegang tot
hoger onderwijs binnen de Europese Unie. Juridische aspecten van de toegang tot
onderwijsvoorzieningen voor middelbaar en hoger onderwijs voor EG-migranten en
derdelanders binnen de Europese  Unie  en een drietal lidstaten, Utrecht  1997,  p.  32-38.
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en van revalidatie- en herscholingscentra' kunnen volgen. Artikel 12 van
de verordening voegt daaraan toe dat de kinderen van deze werknemers
onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen van deze lidstaat
worden toegelaten tot het algemene onderwijs, het leerlingenstelsel en de

beroepsopleiding. Dit begrip 'toelating' is in 1974 door het Hof van Justitie
ruim uitgelegd, zodat ook de aanspraak op een studiebeurs voor kinderen
van migrerende werknemers daaronder kwam te vallen." Een dergelijke

opvatting van het begrip 'toelating' kon voor een lidstaat betekenen dat deze

zijn onderwijsbeleid en -regelgeving moest aanpassen om aan de bepalingen
van de verordening te kunnen voldoen.

Volgens artikel 7, tweede lid, van dezelfde verordening geniet een

migrerende werknemer dezelfde sociale en fiscale voordelen als nationale
werknemers in dat land. Ook het begrip 'sociale voordelen' in deze bepaling
is door het Hof van Justitie in een aantal uitspraken ruim geYnterpreteerd,
waardoor aan deze bepaling eveneens onderwijsrechten voor werknemers
konden worden ontleend. In de arresten -Lair en -Matteucci stelde het Hof
van Justitie bijvoorbeeld vast dat studiefinanciering onder deze sociale
voordelen valt, aangezien een beurs bijdraagt tot de verbetering van de
sociale positie van de werknemers:2 Door deze uitspraak is het recht op
onderwijsvoorzieningen voor werknemers sterk verruimd in vergelijking
met de rechten die artikel 7, derde lid, aan hen toekent. Werknemers

verkregen vrijwel gelijke rechten als die, welke artikel 12 van de verordening
aan hun kinderen toekent.

2.3 Beroepsopleidingen

De regels, die in het kader van de realisering van het vrije verkeer van
werknemers werden ontwikkeld, golden slechts ten aanzien van migrerende
werknemers en hun gezinsleden. Zelfstandig in het buitenland studerende
studenten konden geen aanspraak maken op deze rechten. In deze situatie
kwam verandering na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak-
Gravier.13 Fran oise Gravier was een Franse studente die in Belgit een
opleiding tot striptekenaar volgde. Volgens de Belgische regelgeving waren
buitenlandse studenten verplicht een speciaal schoolgeld te betalen; Belgische
studenten hoefden dit schoolgeld niet te voldoen. Gravier vocht deze regeling
aan bij de Belgische Raad van State. Naar aanleiding van deze zaak deed

11   HvJEG, zaak 9/74 (Casagrande), Jur. 1974, p. 733.
12   HvJEG, zaak 39/86 (Lair), Jur. 1988,3161 en HvJEG, zaak 235/87 (Matteucci), Jur. 1988,

5589.

13  HvJEG, zaak 293/83 (Gravier), Jur. 1985,593.
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het Hof van Justitie een prejudiciele uitspraak. Het Hof achtte een dergelijke
regeling strijdig met het toenmalige artikel 7 van het EEG-Verdrag, dat
discriminatie tussen burgers van de EG-lidstaten verbood voor zover dit
binnen de werkingssfeer van het Verdrag valt. 14 De regeling viel volgens
het Hof binnen de werkingssfeer van het EEG-Verdrag omdat het verdrag
in artikel 128 (oud) de Raad opdroeg een gemeenschappelijk beleid te
ontwikkelen met betrekking tot de toegang tot beroepsopleidingen. Het Hof
legde daarbij de term beroepsopleiding zodanig ruim uit dat de onderhavige
opleiding tot striptekenaar daaronder kwam te vallen. De Belgische regering
zag zich gedwongen naar aanleiding van deze uitspraak de regeling af te
schaffen voor zover zij betrekking had op het hoger beroepsonderwijs.

Vervolgens rees de vraag of ook universitaire opleidingen onder het
ruim uitgelegde begrip 'beroepsopleiding' vielen. In het arrest-Blaizot besliste
het Hof dat dit voor de meeste universitaire opleidingen het geval is. Slechts
'enkele bijzondere studierichtingen, die wegens hun specifieke kenmerken
vooral bestemd zijn voor personen die veeleer hun algemene kennis willen
vergroten dan een beroep willen gaan uitoefenen'15 werden uitgezonderd.
Daartegenover staat een beperkte uitleg van het begrip 'toegang' in de
arresten -Lair16 en -Brown. 17 Volgens  het Hof heeft het recht op gelijke
toegang slechts betrekking op vergoedingen voor studiekosten zoals
bijvoorbeeld collegegeld; op vergoedingen voor levensonderhoud kan geen
aanspraak worden gemaakt.

2.4 De stand van zaken v66r het Verdrag van Maastricht

De uitspraak in de zaak-Gravier had niet alleen gevolgen voor het
onderwijsbeleid en de onderwijsregelgeving van de lidstaten, maar was ook
aanleiding voor de ontwikkeling van een communautair onderwijsbeleid.
Dit Europese onderwijsbeleid was gebaseerd op het vrije verkeer van
personen en op bevoegdheden met betrekking tot beroepsopleidingen, zoals
hiervoor is aangegeven. Daarnaast werd de Europese samenwerking in het
hoger onderwijs te gestimuleerd. Aanvankelijk werd artikel 128 (oud) EEG-
Verdrag hiervoor als grondslag gebruikt, doch het Hof van Justitie besliste
in het arrest-Erasmus dat deze bepaling niet als grondslag kon dienen.18 De
stimulering van de Europese samenwerking in het hoger onderwijs moest

14 Deze bepaling is nu opgenomen in artikel 6 van het EG-Verdrag.
15  HvJEG, zaak 24/86 (Blaizot), Jur. 1988,396.
16   HvJEG, zaak 39/86 (Lair), Jur. 1988.3161.
17  HvJEG, zaak 197/86 (Brown), Jur. 1988,3205.
18  HvJEG, zaak 242/87 (Erasmus), Jur. 1989. 1425.
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daarom worden gebaseerd op artikel 235 EEG-Verdrag. Volgens die bepaling
kan de Raad met eenparigheid van stemmen passende maatregelen nemen
die nodig zijn om een van de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlij-
ken, terwijl de daarvoor benodigde bevoegdheid ontbreekt. Na de inwerking-
treding van de Europese Aktel' werd in de artikelen 13OF en volgende een

  expliciete grondslag voor een Europees beleid inzake onderzoek en ontwikke-
ling opgenomen, waardoor het gel,ruik van artikel 235 niet langer noodzake-
lijk is.

Het Europese onderwijsrecht dat tot ontwikkeling is gekomen bestaat
uit verordeningen en richtlijnen op uiteenlopende gebieden.20 Daarnaast zijn
verschillende financiele steunprogramma' s opgezet die samenwerking  en
uitwisseling tussen universiteiten en hogere beroepsopleidingen ondersteunen.
Voorbeelden zijn onder meer de uitwisselings- en samenwerkingsprogram-
ma's Erasmus, Lingua, Cornett, PETRA en FORCE, die tegenwoordig zijn
samengebald binnen de programma' s Socrates en Leonardo da Vinci.

Voor verschillende lidstaten waren de gevolgen van de ontwikkeling
van een Europese dimensie in het onderwijs niet in alle opzichten positief.
De ruime interpretatie die het Hof van Justitie aan verschillende verdragsar-
tikelen gaf, had soms verstrekkende gevolgen voor de onderwijsregelgeving
en het onderwijsbeleid in de lidstaten. Een voorbeeld: in het geval van de
bovengenoemde uitspraak in de zaak-Blaizot werd het de Belgische staat
verboden een speciaal aanvullend schoolgeld te heffen van buitenlandse
studenten. Gezien het relatief grote aantal buitenlandse studenten bracht
dit aanzienlijke kosten in het hoger onderwijs mee. Ook het bekende
Erasmus-uitwisselingsprogramma had voor een enkele lidstaat onverwachte
consequenties. Deelnemende lidstaten dienden de resultaten van studenten,
die elders diploma' s hadden behaald of studietijdvakken hadden afgerond,
te erkennen en waarderen binnen hun eigen studieprogramma. In Spanje
was echter de inhoud van de universitaire studies tot in detail bij wet
vastgelegd. Om tot erkenning van elders behaalde resultaten te kunnen
overgaan was een wetswijziging nodig.

Op vergelijkbare wijze had de Europese dimensie van het onderwijs
voor meer landen onaangename gevolgen. Daardoor ontstond er behoefte
aan duidelijker omlijning van de bevoegdheden van de EG om verrassingen
voor de toekomst uit te sluiten.

19  Verdrag van 6 maart 1986, Trb. 1986,63.
20   Voor een overzicht zie: De Witte, a.w, 1989 en H. Schneider, § 29, in: A, Bleckmann (red.),

Europarecht, 5e druk, K6ln, 1990, p 791-796. Een beknopte bespreking van alle bepalingen
in het EG-Verdrag die de grondslag kunnen vormen voor EG-regelgeving die het onderwijs
raakt. is te vinden in: Vermeulen/Kuuer. a.w. 1997.
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3       Een onderwijsartikel in het Verdrag van Maastricht?

Bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht werd door de
Nederlandse regering een voorstel gedaan om duidelijkheid te scheppen
over de verhouding tussen de bevoegdheden van de nationale overheden

en de EG op het terrein van het onderwijs. Dit voorstel omvatte onder meer
de mogelijkheid om een afzonderlijk onderwijsartikel op te nemen in het
EG-Verdrag.21 Naar aanleiding van dit voorstel werd vervolgens in politieke
en wetenschappelijke kringen in Nederland gediscussieerd over de vraag
of inderdaad een apart onderwijsartikel in het verdrag diende te worden

opgenomen en hoe in dat geval zo'n artikel eruit zou moeten zien.
Op 5 december 1990 bracht de Onderwijsraad over deze kwestie advies

uit aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. De raad verklaart
in zijn advies 'aarzelingen' te hebben bij de opname van een onderwijspara-
graaf. Indien niettemin besloten zou worden een onderwijsartikel in het
Unieverdrag op te nemen, dan zou dit naar de mening van de raad in elk

geval moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

'(...) dat in een eventuele paragraaf met betrekking tot het onderwijs helder wordt

aangegeven ten aanzien van welke onderwerpen de Gemeenschap een coordine-
rende functie zal mogen vervullen, over welke bevoegdheden zij ter zake beschikt
en welke beginselen, onder meer vastgeiegd in artikel 23 van de Grondwet, zij
daarbij in acht moet nemen, alsmede over de wijze waarop deze in een mogelijke
paragraaf zullen worden opgenomen'.22

Hieruit blijkt de behoefte aan duidelijker begrenzing van het werkterrein
van de Gemeenschap met betrekking tot onderwijs. Deze begrenzing moet

de inzet zijn bij de discussie over de eventuele opname van een bevoeg-
heidsgrondslag voor de Gemeenschap op het terrein van het onderwijs. Ook
is het duidelijk dat de Onderwijsraad daarbij een belangrijke rol weggelegd
ziet voor de grondrechten en met name voor de vrijheid van onderwijs.

Ook Akkermans en Mentink, eveneens om advies gevraagd door de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, zoeken in de eerste plaats
mogelijkheden om de ontwikkeling van de Europese dimensie van het
onderwijs juridisch te beheersen. Zonder een aparte onderwijsparagraaf

21   Voorstel van de Nederlandse Minister van Onderwijs en Wetenschappen voor de Inter-

gouvernementele Conferentie  over de Europese Politieke  Unie van december  1990.  Zie de
notitie bij de adviesaanvraag aan de Onderwusraad van 5 november 1990, kenmerk VBVEG-
90105614.

22      Advies  van de Onderwijsraad  van 5 december 1990, kenmerk  OR  595  T M/AK,  p.  5.  Het
advies is ook gepubliceerd in: Uitleg, 9 januari  1991, p. 9 e.v.
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uitdrukkelijk te verwerpen, stellen zij de noodzaak voor opname van een
onderwijsartikel niet te zien. In hun voorstel leggen zij de nadruk op respect
voor de tradities in de lidstaten, met name de inrichting en wijze van bekosti-
ging van het eigen onderwijsstelsel en het vaststellen of goedkeuren van
minimumonderwijsnormen. 23

Koekkoek en Postma brachten advies uit aan de Nederlandse Katholieke
Schoolraad en de Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad over de
vraag of een nieuw onderwijsartikel wenselijk zou zijn.24 Koekkoek vindt
opneming van een onderwijsparagraaf in het EG-Verdrag niet nodig. Hij
merkt op dat opneming van een culturele paragraaf (inclusief het onderwijs)
in het EG-Verdrag eerder leidt tot een uitbreiding dan een beperking van
de bevoegdheden van de instellingen van de Gemeenschap. Meer heil ziet
hij in de erkenning, in het verdrag, van grondrechten en met name de
onderwijsvrijheid.25 postma pleit in zijn advies w61 voor opname van een
aparte onderwijsparagraaf in het EG-Verdrag. Hij stelt onomwonden dat
een dergelijke paragraaf de huidige bevoegdheden van de EG op het gebied
van het onderwijs dient te beperken.

26

De Europese dimensie van het onderwijs brengt dus nieuwe mogelijkhe-
den mee, maar stelt de lidstaten ook voor nieuwe problemen. Twee zaken
komen in deze discussie herhaaldelijk naar voren. In de eerste plaats zouden
de bevoegdheden van de Gemeenschap op het gebied van het onderwijs
de onderwijssystemen van de lidstaten moeten eerbiedigen. Ten tweede is
het duidelijk dat de belangrijkste waarborgen daarbij gezocht moeten worden
in de grondrechten en met name in de vrijheid van onderwijs.

Voor beide elementen is door het Verdrag van Maastricht een regeling
getroffen. De bevoegdheden van de Gemeenschap op het gebied van
onderwijs zijn vastgelegd in huidige artikelen 126 en 127 van het EG-
Verdrag; de rol van grondrechten als beginselen voor het optreden van de
Gemenschap is in het Verdrag van Maastricht geregeld. Op deze elementen
zal ik hieronder achtereenvolgens ingaan.

23 P.W.C. Akkermans, D. Mentink, Artikel 23 Grondwet en het EEG-Verdrag. Advies, opgesteld

in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Bijlage bij Kamerstukken
II, 1990-1991.21 097 en 21 952, nr. 4.

24     A.K. Koekkoek, Advies inzake een onderwijsparagraaf in het EEG-Verdrag, uitgebracht op
4 juni  1991  aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad  en  aan de Nederlandse Protestants-
Christelijke Schoolmad; A. Postma bracht op 11 april 1991 aan dezelfde organisaties advies
uit. De adviezen zijn gepubliceerd in: Europa en het onderwijs. Publikatie van het Algemeen
Bureau Katholiek Onderwijs. juni 1991.

25  Koekkoek, a.w. 1991, p. 14.
26   Postma, aw. 1991, p. 18.
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4       De artikelen 126 en 127 van het EG-Verdrag

Het Verdrag van Maastricht voegde aan het EG-Verdrag onder meer de
nieuwe artikelen   126  en   127   toe die betrekking hebben op onderwijs,
beroepsopleiding en jeugd.27 Artikel 126 bevat een regeling voor het
onderwijs in het algemeen. Het eerste lid bevat een algemene bevoegd-
heidstoedeling en een uitdrukking van de 'volledige eerbiediging van de
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs,
de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige
verscheidenheid'. In het tweede lid worden de doelstellingen van het EG-
optreden op het terrein van het onderwijs opgesomd. Deze hebben onder
meer betrekking op de verspreiding van de talen van de lidstaten,  het
bevorderen van de mobiliteit van studenten, de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en de uitwisseling van informatie overde vraagstukken
waarmee de onderwijsstelsels van de lidstaten worden geconfronteerd. Het
derde lid heeft betrekking op samenwerking met landen buiten de Unie.
In het vierde lid is tenslotte de besluitvormingsprocedure geregeld. De Raad
van de EG kan volgens de zogenaamde co-decisieprocedure van artikel 189B,
na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 en het Comit6 van
de Regio's, stimuleringsmaatregelen aannemen, 'met uitsluiting van
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
Lid-Staten'.

Artikel 127 bevat een regeling voor de beroepsopleidingen. De structuur
van dit artikel is vrijwel gelijk aan die van artikel 126. Ook hier vindt men
achtereenvolgens de uitdrukking van het belang van de verantwoordelijkheid
van de lidstaten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleidingen,
de doelstellingen van het EG-beleid inzake beroepsopleidingen, de samenwer-
king met derde landen en een regeling van de besluitvorming waarbij
harmonisatie van nationale regelgevingen wordt uitgesloten. Overigens
verschilt deze van de besluitvormingsprocedure die voor artikel 126 geldt;
artikel 127, vierde lid, verwijst naar de samenwerkingsprocedure van artikel
189C.28

Opgemerkt moet worden dat de invoering van de artikelen 126 en 127
in het EG-Verdrag een aanzienlijke verbreding van de werkingssfeer van

27 Een uitgebreide studie van het huidige EG-onderwijsrecht is te vinden in:  J. de Groof (ed.),
Subsidiarity and Education. Aspects of Comparative Educational Law, Leuven 1997.

28 Een reden voor dit onderscheid zou kunnen zijn dat het Europees Parlement een belangrijkere
rol moet hebben wanneer het gaat om bevoegdheden van de Unie ten aanzien van het reguliere
basis- en voortgezet onderwijs. Vooral deze vormen van onderwijs raken de nationale tradities
in de onderwijsstelsels van de lidstaten.
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het EG-onderwijsbeleid betekende. De artikelen hebben niet langer uitsluitend
betrekking op lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Uitgaande van
de formuleringen van de nieuwe artikelen moet worden aangenomen dat
nu het gehele basisonderwijs en secundair onderwijs binnen de werkingssfeer
van het Verdrag vallen. 29

Onduidelijk is bovendien wat de precieze reikwijdte is van de bevoegd-
heden die beide artikelen aan de Gemeenschap toekennen wanneer deze
vergeleken worden met de situatie v66r inwerkingtreding van het Verdrag
van Maastricht. De artikelen  126 en  127 zelf bieden slechts enkele algemene
aanknopingspunten. Zo is in beide artikelen expliciet vastgelegd dat de
eerbiediging van de onderwijsstelsels van de lidstaten het uitgangspunt van
het onderwijsbeleid van de Gemeenschap is. De instellingen van de EG
dienen de verscheidenheid van culturen en talen te respecteren en zich van
harmonisatie van regelgeving te onthouden. Die formuleringen zouden erop
kunnen duiden dat met de nieuwe artikelen vooral een bestaande situatie
is vastgelegd. Een vergaande bevoegdheidsoverdracht zou dan niet beoogd
zij n.

30

De opvatting dat beide bepalingen niet moeten worden gezien als een
vdrgaande vorm van bevoegdheidsoverdracht aan de Gemeenschap kan
worden ondersteund door te wijzen op het verband met het subsidiariteits-
beginsel. Dat beginsel betekent in Europees verband kort gezegd dat de
Gemeenschap alleen optreedt wanneer de afzonderlijke lidstaten daartoe
niet of onvoldoende in staat zijn.31 Het subsidiariteitsbeginsel is in algemene
termen vastgelegd in de tweede alinea van artikel 3B van het EG-Verdrag
en is daarmee uitgangspunt voor het optreden van de Gemeenschap op alle
terreinen.32 Het beginsel klinkt bovendien ook door in de formuleringen
van de artikelen 126 en 127. Onder meer het gebruik van termen als 'indien
nodig', 'ondersteunen', 'versterken' en 'aanvullen' wijst erop dat de rol

29  De Witte, a.w. 1992, p, 40; zie ook, meer uitgebreid, Lenaerts, a.w. 1994, p. 24-40.
30  In die zin De Witte, a.w. 1992, p. 40.
31    Zie voor een verkennend onderzoek naar de betekenis van het subsidiariteisbeginsel in EU-

verband: V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk, G. Leenknegt (red.), Subsidiariteit en
Europese integratie. Een oude wijsheid in een nieuwe context, Zwolle 1995. De onderlinge
verhouding tussen het subsidiariteitsbeginsel, artikel 235 en de artikel 126-127 EG-Verdrag
wordt besproken in: Vermeulen/Kuijer, a.w 1997, p. 30.

32    Artikel 3B, tweede alinea, van het EG-Verdrag luidt: 'Op gebieden die niet exclusief onder
haar bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap, handelend volgens het subsidiariteitsbeginsel,
slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden door de lidstaten
niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen
van het overwogen optreden, beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.'
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van de Gemeenschap op het terrein van het onderwijs een subsidiaire is
en dat de verantwoordelijkheid van de lidstaten gerespecteerd moet worden.

Niettemin kan men zich zeer wel voorstellen dat de uitvoering van de
doelstellingen die de beide artikelen noemen toch gevolgen heeft voor de
onderwijsstelsels in de lidstaten. Zo zal de erkenning van diploma's en
studietijdvakken gevolgen kunnen hebben voor de opzet van de betrokken
studieprogramma's. Waarschijnlijk is niet te voorkomen dat steunmaatregelen
op indirecte wijze tot harmonisatie van de onderwijsregelgeving in de
lidstaten leiden, ondanks het verbod daarop.33 Tenslotte roept de opsomming
van de doelstellingen van het Europese onderwijsbeleid vragen op. Hoe ruim
is het terrein waarop de EG zich volgens deze doelstellingen mag begeven?
Men kan zich zelfs afvragen of de opsomming eigenlijk wel limitatief
bedoeld is.34 In elk geval kan men stellen dat de opsomming een concretise-
ring van het eerste lid vormt die nog altijd veel ruimte voor EG-optreden
biedt.

Ondanks de uitdrukkelijke opdracht tot eerbiediging van de onderwijs-
stelsels van de lidstaten en ondanks de opname van het subsidiariteitsbeginsel
in het EG-verdrag moet vastgesteld worden dat niet direct duidelijk is welke
mogelijkheden de nieuwe artikelen aan de Gemeenschap bieden en welke
grenzen daarbij gelden. In elk geval zijn de grondrechten die worden
beschermd in de constituties van de lidstaten daarbij belangrijke aankno-
pingspunten.

5       De Unie en de vrijheid van onderwijs in de lidstaten

Het belang dat grondrechten in nationale constituties voor het Europees recht
hebben komt het duidelijkst tot uitdrukking in artikel F, tweede lid, van
het Unieverdrag. Deze bepaling luidt als volgt:

'De Unie eerbiedigt de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het
op 4 november  1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de Lid-Staten voortvloeien, als
algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht.'

33  Hermans, a.w. 1992, p. 35.
34  Hermans, a.w. 1992, p. 35. Hij leidt uit de inhoudelijk gezien ruime formulering van de

bevoegdheden van de Unie in het eerste lid van beide artikelen af dat de opsomming in het
tweede lid daarvan niet kan worden gezien als een beperking van die bevoegdheden.
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Voor zover deze formulering betrekking heeft op de grondrechten, die in
het EVRM zijn opgenomen, is zij tamelijk duidelijk. Men hoeft slechts de
tekst van het EVRM en van de daarvan deel uitmakende protocollen op
te slaan om te zien welke grondrechten de Unie dient te eerbiedigen. 35

Daarbij is vooral artikel 2 van het Eerste Protocol van belang, dat het recht
op onderwijs en opvoeding in overeenstemming met de eigen godsdienstige
en filosofische overtuiging beschermt. Dit onderzoek betreft echter het andere
deel van de aangehaalde bepaling: de grondrechten, zoals zij voortvloeien
uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten. De
betekenis hiervan is niet met een eenvoudige verwijzing naar een aantal
grondwetsteksten aan te geven.

Artikel F, tweede lid, van het Unieverdrag is een codificatie van
belangrijke jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG met betrekking
tot de betekenis van grondrechten voor het Europees recht. Uit die
jurisprudentie valt af te leiden dat met de gemeenschappelijke constitutionele
tradities niet de grondrechten zelf, zoals die in een aantal lidstaten van de
Unie in een grondrechtencatalogus te vinden zijn, worden bedoeld. Het Hof
van Justitie heeft reeds in 1959 uitgesproken dat het niet kon oordelen over
de toepassing van nationale rechtsregels. Daarmee kwam onder meer vast
te staan dat het Hof zich niet bevoegd achtte het gemeenschapsrecht te
toetsen aan de nationale grondrechten. 36

Niettemin heeft ook het Hof van Justitie erkend dat grondrechten
betekenis hebben voor het Europees recht. In 1969 sprak het Hof uit dat
de Unie (toen nog Gemeenschap) de 'fundamentele rechten van de mens
welke besloten liggen in de algemene beginselen van gemeenschapsrecht'
eerbiedigt.37 Hiermee worden niet de grondrechten bedoeld die in de
grondwetten van een aantal lidstaten opgenomen zijn, maar meer algemeen
geldende fundamentele mensenrechten, los van een specifieke nationale
context. De latere jurisprudentie van het Hof laat een verdere ontwikkeling
in die richting zien. Een belangrijke mijlpaal daarin is het arrest-'Internatio-
nale Handelsgesellschaft'. Daarin stelt het Hof vast dat de handhaving van
de grondrechten, voortvloeiende uit de gemeenschappelijke constitutionele

35  Overigens is daarmee nog niet de vraag beantwoord op welke wijze deze grondrechten in
het Europese recht toepassing zouden moeten vinden. Zie hierover o.a. M.A.J. Leenders.
Grondrechten als algemene beginselen van gemeenschapsrecht, in: M.C. Burkens, H.R.B.M.
Kummeling (red.), EG en grondrechten. Gevolgen van de Europese integratie voor de nationale
grondrechtenbescherming, Zwolle 1993, p. 36-41.

36  HvJEG, 4 februari 1959, zaak 1/58 (Stork), Jur. 1959, p. 43.
37   HvJEG, 12 november 1969. zaak 29/69 (Stauder), Jur 1969, p. 419.
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tradities in de lidstaten, verzekerd moet worden:8 Deze formulering heeft
het Hof in zijn latere jurisprudentie over de betekenis van nationale grond-
rechten voor het Europees recht vrijwel steeds gehanteerd.39 Een interessante
variant is overigens te vinden in een arrest uit 1979. Het Hof gebruikte in
de zaak-Hauer de aanduiding 'constitutionele regelen en praktijken der (...)
Lid-Staten'.40 Deze termen geven nog duidelijker dan de woorden 'gemeen-
schappelijke constitutionele tradities' aan dat het gaat om de grondrechten,
zoals die betekenis krijgen in grondwet, wetgeving en ongeschreven
constitutioneel recht. Uiteindelijk is echter de formulering uit het arrest-
'Internationale Handelsgesellschaft' neergelegd in het Unieverdrag.

Op welke manier hebben nu deze grondrechten, zoals zij voortvloeien
uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities in de lidstaten, betekenis
voor het Europese recht? De Europese Commissie zelf heeft hieromtrent
overwogen dat de Gemeenschap bij haar optreden de grondrechten tot
uitgangspunt moet nemen die het hoogste beschermingsniveau bieden. 41

Dit zou betekenen dat de Gemeenschap telkens in de constituties van alle
lidstaten op zoek zou moeten gaan naar het grondrecht dat de meeste
bescherming biedt, en dit tot uitgangspunt van haar optreden zou moeten
nemen. Een dergelijke toepassing zou waarschijnlijk tot problemen leiden.
De constituties van de landen van de Unie vertonen grote verschillen wat
betreft de daarin opgenomen grondrechten. Die verschillen zijn nog veel
groter wanneer men de grondrechten in hun nationale juridische, sociaal-
economische en maatschappelijke context plaatst. Juist binnen die context
krijgen de grondrechten in de lidstaten betekenis. Wanneer dan telkens 66n
van deze grondrechten tot uitgangspunt van het handelen van de Gemeen-
schap genomen zou worden, zonder rekening te houden met de betekenis
die de wetgeving en de sociaal-economische en maatschappelijke context
in de verschillende lidstaten aan de grondrechten geven, zou men aan de
verscheidenheid van constitutionele tradities juist in het geheel geen recht
doen. Bovendien zou door toepassing van nationale grondrechten het

38     HvJEG, 17 december  1970,  zaak 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft),  Jur.  1970,  p
1125.

39 Overigens heeft het Hof pas in 1974, in het arrest-Nold II, voor het eerst expliciet verwezen
naar grondrechten in internationale mensenrechtenverdragen: arrest van 14 mei 1974, zaak
4/73 (Nold II), Jur. 1974, p. 507 ev., met name overweging 13. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat Frankrijk  pas  op  3  mei  1974 het EVRM ratificeerde; elf dagen later  wees  het  Hof
het arrest-Nold II. Zie H.G. Schermers, D.F. Waelbroeck, Judicial Protection in the European
Communities (5e druk), Deventer 1992, p. 39.

40  HvJEG. 13 december 1979, zaak 44/79 (Hauer), Jur. 1997, 3727 (3746).
41   Commissie van de EG, The protection of fundamental rights in the European Community,

Bulletin van de EG, supplement 5/76, p. 16.
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'bovennationale' en integratieve karakter van het Europees recht in gevaar
komen, waarmee een belangrijke doelstelling van de Europese integratie
op losse schroeven zou komen te staan.42 Daar komt bij dat het Hof van
Justitie nu juist heeft vastgesteld dat het Europees recht niet getoetst kon
worden aan nationaal recht, terwijl de opvatting van de Commissie in feite
betekent dat het Europees recht getoetst moet worden aan die nationale
grondrechten die de meest vergaande bescherming bieden.

De eerbiediging van grondrechten, die voortvloeien uit de gemeenschap-
pelijke constitutionele tradities in de lidstaten, kan daarom niet opgevat
worden als de toepassing van bepaalde concreet geformuleerde nationale
grondrechten in het Europese recht. Dit betekent dat onderhavig rechtsver-
gelijkend onderzoek niet bedoeld is om een 'grootste gemene deler' in de
nationale grondrechten op het gebied van het onderwijs aan te wijzen, noch
om het grondrecht te identificeren dat de meest vergaande bescherming biedt.
Met een dergelijke toepassing van artikel F, tweede lid, van het Unieverdrag
zouden de lidstaten niet gebaat zijn, aangezien dit een aantasting zou
betekenen van hun constitutionele tradities die deze bepaling nu juist beoogt
te beschermen; ook voor het proces van Europese integratie zou dit nadelen
hebben, aangezien een belangrijke doelstelling van de Europese integratie
in gevaar zou komen. Dit onderzoek is daarom een zoektocht naar de
betekenis van de vrijheid van onderwijs, losgemaakt van haar specifieke
nationale vormgeving. Gepoogd wordt de rechtsbeginselen met betrekking
tot de vrijheid van onderwijs aan te duiden die de onderzochte lidstaten
gemeenschappelijk hebben. De constitutionele bepalingen met betrekking
tot de vrijheid van onderwijs worden in hun juridische, historische en
maatschappelijke context bestudeerd om uit te vinden welke achterliggende
vraagstukken en uitgangspunten gemeenschappelijk zijn. Pas wanneer op
deze wijze de gemeenschappelijke constitutionele tradities zijn geYdentifi-
ceerd, kan de vraag gesteld worden welke betekenis zij kunnen hebben voor
het Europese recht.

Daarbij zijn twee benaderingen mogelijk. In de eerste plaats kan men
de Europese ontwikkelingen zien als een bedreiging voor de nationale
onderwijsstelsels. Een onderzoek naar de gemeenschappelijke constitutionele
tradities in de lidstaten van de Unie op het gebied van het onderwijs kan
dan dienen om de grenzen aan te geven van de mogelijkheden van de
Gemeenschap om op dat terrein op te treden en zo verrassingen voor de

42  In deze zin ook Leenders, a.w. 1993, p. 35-36. Zie ook M.A. Dauses, The Protection of
Fundamental Rights in the Community Legal Order, in: European Law Review 1985, p. 408-
409.
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toekomst uit te sluiten. Er is echter ook een meer positieve benadering
mogelijk. Men kan ook invulling geven aan de gemeenschappelijke
constitutionele tradities op het gebied van het onderwijs om aanknopingspun-
ten te bieden voor het toekomstige onderwijsbeleid van de Gemeenschap.
Het onderwijsbeleid van de Gemeenschap, dat vooral stimulerend en
aanvullend van aard zal zijn gezien het bepaalde in de artikelen 126 en 127
van het EG-Verdrag, zal het meest effectief en aanvaardbaar zijn wanneer
het aanknoopt bij de gemeenschappelijke constitutionele tradities in de
lidstaten op dat gebied. Mijns inziens is deze laatste benadering de meest
vruchtbare; om die reden vormt zij het uitgangspunt voor dit rechtsvergelij-
kende onderzoek.

6          Tenslotte

In dit tweede hoofdstuk zijn de context en achtergronden van dit rechtsverge-
lijkende onderzoek geschetst. Aan de orde kwamen de ontwikkeling van
de Europese dimensie in het onderwijs, de totstandkoming van de onderwijs-
artikelen in het EG-Verdrag en de stand van zaken in het Europese
onderwijsrecht sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht. Deze
ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs werden in verband gebracht
met de problematiek rond de betekenis van grondrechten in de constituties
van de lidstaten voor het Europees recht.

Na deze nadere verkenning van de problematiek, die in onderhavige
studie centraal staat, begint in de hierna volgende hoofdstukken de zoektocht
naar de inhoud van de gemeenschappelijke constitutionele tradities op het
gebied van het onderwijs in vijf landen van de Europese Unie.
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Belgie

1        Inleiding

Belgie   is pas sinds   1830  een   onafhankelijke en soevereine staat.   Na
afwisselend Spaanse, Oostenrijkse en Franse overheersingen vormde Belgie
in 1815 samen   met de noordelijke Nederlanden het Koninkrijk   der
Nederlanden. De vereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden
kende slechts  een kort bestaan.  In het najaar  van 1830 verklaarden  de
zuidelijke provincies zich onafhankelijk van de rest van de Nederlanden.

De vrijheid van onderwijs was een belangrijke oorzaak voor de
afscheiding van de zuidelijke Nederlanden. Koning Willem I deed zijn
persoonlijke invloed binnen de verschillende kerken nadrukkelijk gelden.
Hij streefde er zelfs naar de hervormde kerk in de Nederlanden tot een
nationale kerk uit te bouwen: Dit streven lag ook ten grondslag aan zijn
onderwijspolitiek. De opvattingen van Willem I over geloofskwesties in
het onderwijs stuitten op grote weerstand in het overwegend katholieke
zuiden.  In 1830 mondde de maatschappelijke onrust  uit  in de Belgische
onafhankelijkheid, die werd uitgeroepen door het zogenaamde Voorlopig
Bewind.  Al  in 1830 kondigde het Voorlopig Bewind als reactie  op  de
onderwijspolitiek van Willem I de vrijheid van onderwijs af. Kort daarna
kreeg dit grondrecht een plaats in de nieuwe Grondwet voor het Koninkrijk
Belgie,  die  op 7 februari  1831 van kracht werd. Belgit was daarmee  66n
van de eerste landen waar de vrijheid van onderwijs met zoveel woorden
grondwettelijk werd beschermd.

Die Grondwet werd tot enkele tientallen jaren geleden verschillende
malen aangevuld, maar is in wezen bijna 150 jaar vrijwel ongewijzigd
gebleven: Pas in 1970 en vooral in 1980 en 1988 is de Grondwet ingrijpend
gewijzigd bij de Belgische staatshervormingen. Er zijn gemeenschappen
en gewesten ingericht met wetgevende en bestuurlijke zelfstandigheid.

1     Th. Luykx, Politieke geschiedenis van Belgia, decl 1, 1789-1944, Amsterdam/Brussel 1977,
p. 43.

2    De belangrijkste wijzigingen hadden betrekking op het kiesrecht. Voor een overzicht van
de wijzigingen van de Grondwet tussen  1831  en  1970, zie: G. Craenen, W. Dewachter, E.
Lismont, De Belgische grondwet van 1831 tot heden, Leuven 1971.
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Uiteindelijk heeft Belgie in 1993 een federale staatsvorm gekregen waarin
de wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden in beginsel bij deze gemeen-
schappen en gewesten liggen.

Door de federalisering van Belgie is het onderwijs een gemeenschaps-
aangelegenheid geworden: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeen-
schap zijn elk binnen hun grondgebied bevoegd om onderwijswetgeving
vast te stellen. De betekenis van de vrijheid van onderwijs zal in dit
onderzoek echter niet aan de hand van het onderwijsrecht van alle drie de
gemeenschappen worden bestudeerd. Centraal staan de wetgeving en
maatschappelijke context in met name de Vlaamse gemeenschap. De
onderwijsregelgeving van de Franse gemeenschap zal minder uitgebreid
aan de orde komen; het onderwijsrecht van de Duitstalige gemeenschap,
dat grotendeels overeenkomt met dat van de Franse, blijft geheel buiten
beschouwing.

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze in de Belgische
Grondwet de vrijheid van onderwijs beschermd wordt. Daartoe wordt eerst
de schoolstrijd in Belgie besproken (paragraaf 2). De schoolstrijd vormt
de historische en politieke achtergrond van de totstandkoming en interpretatie
van het onderwijsartikel in de Belgische Grondwet. Vervolgens wordt, in
paragraaf 3, aangegeven welke betekenis de gemeenschapsvorming heeft
voor het onderwijs. In paragraaf 4 zal inhoudelijk worden ingegaan op artikel
24 van de Belgische Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs wordt
gewaarborgd. Achtereenvolgens komen aan de orde de juridische context
van artikel 24, de inhoud van de vrijheid van onderwijs, het verband met
het recht op onderwijs en de mogelijke beperkingen die aan de vrijheid van
onderwijs kunnen worden gesteld. In paragraaf 5 worden de hoofdlijnen
van de onderwijswetgeving behandeld. De onderwijswetgeving bepaalt
immers in belangrijke mate op welke wijze de uitgangspunten, die de
Grondwet aangeeft, worden vormgegeven in het onderwijsstelsel. De rol
van het Arbitragehof staat in paragraaf 6 centraal. Dit Hof is belast met
de toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan het gelijkheidsbeginsel
en aan de vrijheid van onderwijs. Een volgend belangrijk onderwerp, dat
de betekenis van de onderwijsvrijheid in de praktijk betreft, is de subsidiering
van het vrije onderwijs: Hierop wordt in paragraaf 7 ingegaan. Aansluitend
wordt een korte schets gegeven van het Belgische onderwijsstelsel (paragraaf
8). Een afsluiting van dit hoofdstuk volgt in paragraaf 9.

3   In de Belgische literatuur wordt niet, zoals in Nederland, van 'openbaar' en 'bijzonder'
onderwijs gesproken, maar van 'officieel' en 'vrij' onderwijs; overigens komen deze termen
wat betreft hun betekenis niet geheel overeen, zie paragraaf 4.2.1.
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2       De schoolstrijd in Belgili

Ean van de problemen die aanleiding waren voor de opstand in de zuidelijke
Nederlanden was het onderwijsbeleid van koning Willem I. Deze 'verlicht
despoot' nam maatregelen die in de zuidelijke Nederlanden niet werden
geaccepteerd.4

De achtergrond van de onderwijspolitiek van Willem I werd gevormd
door zijn opvattingen en beleid in geloofskwesties. Hij zag de hervormde
kerk als de nationale kerk in de Nederlanden en regelde bij koninklijk besluit
de organisatie daarvan. Daarnaast was hij intensief betrokken bij de
organisatie van de andere kerken.5 Deze opvattingen van Willem I in
geloofsaangelegenheden kwamen ook tot uitdrukking in het beleid dat hij
voerde op grond van artikel 226 van de Grondwet van het Koninkrijk der
Nederlanden van 1815, waarin het openbaar onderwijs tot 'aanhoudend voor-
werp van zorg' van de regering werd verklaard. Deze zorg uitte zich in een
vergaande bemoeienis van Willem I met het onderwijs, met name waar het
geloofskwesties betrof. Zo werd in 1825 bij koninklijk besluit het Collegium
Philosophicum te Leuven opgericht. Een ieder die wenste te worden opgeleid
tot rooms-katholiek geestelijke was verplicht deze school te bezoeken.
Hoewel de school in  1830  weer werd opgeheven zette deze handelswijze
van Willem I veel kwaad bloed in de zuidelijke Nederlanden.6

Al met al maakte Willem I zich in de overwegend rooms-katholieke
zuidelijke Nederlanden met zijn opvattingen inzake geloofskwesties en ten
aanzien van het onderwijs niet erg geliefd. Bovendien werd hem regelmatig
verweten dat hij weinig diplomatiek optrad in de conflicten die zich
voordeden: In elk geval leidde zijn dadendrang ertoe dat in de zuidelijke
Nederlanden liberalen en katholieken samenspanden in de oppositie tegen
zijn godsdienst- en onderwijspolitiek.

Als reactie op deze politiek werd in de Grondwet voor het Koninkrijk
Belgie  van  1831 in artikel  17 de vrijheid van onderwijs vastgelegd.  Deze
bepaling was een goede uitdrukking van de afkeer die bestond van de

4     De onvrede in de zuidelijke Nederlanden wortelde reeds in het aannemen van de Grondwet
van 1815. Willem I paste een tamelijk creatieve wijze van telling van de stemmen toe. Feitelijk
werd de Grondwet door de zuidelijke Nederlanden verworpen, maar door onthoudingen en
tegenstemmers, die aangaven dit wegens godsdienstige redenen te doen, als voorstemmers
te tellen, verklaarde hij de Grondwet toch aangenomen. Zie uitgebreid: Luykx, a.w. 1977,
p. 43.

5    S.C. den Dekker-Van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de
grondrechten, Zwolle   1988,  p.  27.

6    Zie hierover Den Dekker-Van Bijslerveld, a.w. 1988, p. 29-30.
7    Luykx, a.w. 1977, p. 43; D. Lamalle, La guerre scolaire d'autrefois, Luik 1955, pp. 11-22.
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onderwijspolitiek van Willem I. De vrijheid die erin werd neergelegd was
geformuleerd als een absoluut vrijheidsrecht; men wilde van geen enkele
bemoeienis van overheidswege met het onderwijs weten. Zelfs een bepaling
die beperkte overheidscontrole mogelijk zou maken, werd afgewezen.

Vanaf 1830 bestond   er ten aanzien   van het onderwijs lange   tijd
betrekkelijke rust. Ekn voor 66n kwamen organieke onderwijswetten voor
lager, middelbaar en hoger onderwijs tot stand. De belangrijke Wet op het
lager onderwijs van 1842 was op dat moment een aanvaardbaar compromis
in de geest van de heersende politieke opvattingen.8 In deze wet werd het
godsdienstig karakter van het lager onderwijs vastgelegd en werd bepaald
dat de gemeenten de bevoegde instanties waren voor het lager onderwijs.
Deze wet had tot gevolg dat van katholieke zijde steeds minder gebruik
werd gemaakt van de vrijheid van onderwijs om vrij katholiek onderwijs
in te richten.

In deze situatie kwam tussen    1845   en 1879 verandering. Zowel
katholieken als liberalen gingen over tot partijvorming en er ontstond zelfs
een  atmosfeer van anti-godsdienstigheid onder de liberalen.  In  1864 werd
de Ligue de l'Enseignement opgericht, een vrijmetselaarsinitiatief dat de
deconfessionalisering van het onderwijs beoogde. In datzelfde jaar verscheen
de pauselijke encycliek Quanta Cura, waarin de opvatting, dat de staat het
recht op de opvoeding en het onderwijs van de kinderen bezit, een dwaling
werd genoemd: De tegenstellingen tussen katholieken en liberalen groeiden. 10

Tussen  1879  en 1884 hadden de liberalen een meerderheid in beide
kamers van het parlement. Daardoor kon de radicaal-liberale regering Fr re-
Orban-Van Humbeeck in  1879 een nieuwe, liberaal georienteerde wet over
het lager onderwijs wet doen vaststellen. De openbare school kreeg het
karakter van een neutrale staatsschool, doordat het godsdienstonderwijs in
beginsel werd afgeschaft en de gemeentelijke autonomie sterk werd beperkt
ten gunste van de staat. De katholieken bleven er echter naar streven
openbaar onderwijs  met een confessionele geest te behouden." Tegelijk

8     De politiek stond in het teken van het Unionisme, een overblijfsel uit de gezamenlijke oppositie
van liberalen en katholieken tegen het bewind van Willem I. Dit Unionisme overleefde de
onafhankelijkheid. Er bestonden weliswaar ideologische verschillen tussen liberalen en
katholieken, maar zij droegen samen de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de staat.

9       Pius  IX, De encycliek Quanta Cura  van 8 december  1864, met syllabus der voornaamste
dwalingen (vert. L. Zeinstra), Hilversum 1949, pp. 21-22.

10   Binnen het katholieke kamp ontstond er een tegenstelling tussen de Liberaal-Katholieken
en de radicale Ultramontanen. Tegelijk ontstonden onder de liberalen twee kampen: de
gematigde doctrinairen en de progressistische radicalen. Zowel by de katholieken als bij de
liberalen werden de radicalen steeds invloedrijker. Luijkx. a.w., deel  I, pp.  152-154.

11     Na  1881  werd het Ultramontanisme afgekeurd door paus Leo XIII. Dit betekende het einde
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hielden zij zich bezig met het uitbreiden van een net van katholieke vrije
scholen.

In 1884 leden de liberalen een verkiezingsnederlaag die een dertigjarige
absolute meerderheid voor de katholieken inluidde. In dat jaar werd door
het kabinet Malou-Jacobs-Woeste een nieuwe schoolwet ingediend. Het
lager onderwijs kwam opnieuw in handen van de gemeenten, die zelf konden
beslissen of het godsdienstonderwijs deel zou uitmaken van de onderwijspro-
gramma's.12 Deze wet bleek een bruikbaar compromis te zijn, omdat de
katholieken ervan hadden afgezien zich via deze onderwijswet te revancheren

op de liberalen, die immers de scholen grotendeels hadden gedeconfessiona-
liseerd. Een echte oplossing in de schoolstrijd betekende de wet echter niet.
Het is veeleer zo, dat de problematiek naar de achtergrond verdween omdat
het sociale vraagstuk meer aandacht vroeg.

Een tweede fase waarin de schoolstrijd oplaaide ving aan in de periode
tussen de beide wereldoorlogen. De conflicten hadden met name betrekking
op de subsidiering van het vrij onderwijs. Verschillende pogingen om een
definitieve oplossing te vinden hadden niet direct succes. Na de Tweede
Wereldoorlog, van  1950 tot 1958, bereikte de tweede schoolstrijd een nieuw
hoogtepunt. Twee belangrijke vraagstukken stonden daarbij centraal. In de
eerste plaats claimde de staat het recht om ook in gebieden waar vrije
scholen bestonden, officiale scholen te stichten, die als alternatief voor de
vrije scholen konden dienen. Het bestaan van dit recht werd met name van
katholieke zijde bestreden onder verwijzing naar de subsidiariteitsgedachte:
waar particulier initiatief en de inspanningen van lokale overheden voldeden,
kon geen plaats zijn voor een staatsschool. Daar stond tegenover dat met
name het vrij middelbaar onderwijs financiele steun van de overheid
verlangde. Doordat dit onderwijs ongesubsidieerd was, werd vaak een hoog
schoolgeld gevraagd. Slechts weinig ouders konden zich dat veroorloven.
Subsidiering bleek noodzakelijk te zijn om het voortbestaan van veel vrije
middelbare scholen te verzekeren. In 1950. toen een christen-democratische
regering aan het bewind kwam, werd een begin gemaakt met hervormingen
in het onderwijsstelsel. De ideeen over subsidiering van het bijzonder
onderwijs vonden echter nog zeer veel oppositie. Pas na 1952, tijdens het
bewind van de regering van Van Houtte, kwamen nieuwe organieke wetten 13

van de radicale opstelling van de katholieken in Belgie. Zij uverden niet langer voor de
totstandbrenging van een katholieke staat, maar voor de uitbouw van het katholicisme binnen

het grondwettelijke kader.
12    Wanneer geen godsdienstonderwijs werd gegeven.  kon op verzoek van tenminste twintig

huisvadeb een speciale klas worden ingericht waarin wei godsdienstlessen werden gegeven.
13 Onderwijsminister Harmel legde in 1952 in totaal 14 wetsontwerpen aan het parlement voor.

33



Hoofdstuk 3

tot stand en werd ruime subsidiering van het bijzonder onderwijs mogelijk
gemaakt.

In 1954 kwamen echter de liberalen  en de socialisten opnieuw  aan  de
macht. De regering-Van Acker deed voorstellen voor een drastische
beperking van de subsidies op het bijzonder onderwijs, die na veel
parlementaire strijd en publieke betogingen werden aangenomen. De
schoolstrijd duurde daardoor in alle hevigheid voort. In 1958 keurden de
kiezers het beleid van de regering-Van Acker af, waardoor de socialisten
en liberalen het veld moesten ruimen voor de confessionelen. Op initiatief
van de regering-Eyskens werd op 6 augustus  1958 een Nationale Schoolcom-
missie ingesteld die voor eens en altijd een oplossing in de schoolkwestie
moest zien te vinden. Op 20 november van dat jaar werd het Schoolpact
door de drie nationale politieke partijen,4 ondertekend. Het Schoolpact, dat
in 1959 grotendeels is omgezet en bevestigd    in de Schoolpactwet,

15

verzekerde voortaan de vrije keuze tussen neutraal openbaar en confessioneel
onderwijs. Het neutrale karakter van het door het Rijk georganiseerde onder-
wijs werd vastgelegd en er werd een beurzenstelsel voor het hoger onderwijs
ingevoerd. Het aantal Rijksscholen werd uitgebreid dn subsidiering van het
vrij onderwijs werd verzekerd. In 1973 werd het Schoolpact herzien.16 Deze
herziening bracht een grotere gelijkstelling tussen vrij en officieel onderwijs,
vooral op het terrein van de financiering, en een sanering van het onderwijs-
stelsel.

Gedurende deze gehele periode bleef het oorspronkelijke onderwijsartikel
uit 1831 ongewijzigd. Pas in 1988 maakte de overdracht van de bevoegdhe-
den met betrekking tot het onderwijs aan de gemeenschappen aanpassing
van de bepaling nodig. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om
een aantal belangrijke beginselen uit het Schoolpact in de Grondwet vast
te leggen. Het artikel omvat sindsdien onder meer bepalingen over het
levensbeschouwelijk karakter van het officieel onderwijs, het waarborgen
van de vrije schoolkeuze, het gelijkheidsbeginsel en de kosteloosheid van
het leerplichtonderwijs. Daarnaast werd ook het recht op onderwijs
grondwettelijk erkend. Dit geheel aan rechten en vrijheden is, sinds de
integrale hernummering in 1994, neergelegd in artikel 24 van de Belgische
Grondwet. I 7

Zie hiervoor: Luykx, a.w., decl 2. 1944-1977, pp. 476-477.
14  De katholieke CVP, de socialistische BSP en de Liberalen.
15  Wet van 29 mei 1959, B.S. 19 juni 1959.
16   Wet van 11 juli 1973, B.S. 30 augustus 1973.
17    In 1994 is de herziene Belgische Grondwet integraal hernummerd: zie B.S. 17 februari 1994,

tweede uitgave.
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Dit grondwetsartikel vormt de basis voor de onderwijswetgeving in de drie
gemeenschappen, die elk binnen het grondwettelijke kader verantwoordelijk
zijn voor het onderwijs. Voor een goed begrip van de betekenis van de
vrijheid van onderwijs in Belgie is het daarom nodig kort in te gaan op de
staatshervormingen die hebben geleid tot de huidige federale structuur van
de Belgische staat.

3       De Belgische staatshervormingen en het onderwijs

3.1 De staatshervormingen

Het Koninkrijk Belgie  dat na 1831 ontstond kan gekarakteriseerd worden
als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. In de tweede helft van deze eeuw
nam de maatschappelijke en politieke verwijdering tussen Vlamingen en
Walen echter zodanige vormen aan, dat gezocht moest worden naar een
herinrichting van de Belgische staat die met deze realiteit in overeenstem-
ming was. 18 In  1970 werd daarom de eerste van een aantal opeenvolgende
grondwetswijzigingen doorgevoerd. Er werd een dubbele federale structuur
ingevoerd door de erkenning van twee soorten van deelgebieden: de gemeen-
schappen en de gewesten.'9 De gemeenschappen werden bevoegd voor
culturele aangelegenheden, terwijl de gewesten voornamelijk economische
en infrastructurele taken kregen. Het resultaat van de ontwikkelingen, die
in de daarop volgende decennia plaatsvonden, is neergelegd in artikel 1 van
de Belgische Grondwet: Belgie is een federale staat.

Er   werden   in    1970 drie gemeenschappen20 opgericht: de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.
Daarnaast werden er drie gewesten erkend: het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De indeling in gemeenschap-
pen en gewesten is gebaseerd op de indeling in vier taalgebieden, die
eveneens in 1970 in de Grondwet kwam te staan.21 De Vlaamse Gemeen-
schap is bevoegd binnen het Nederlandse taalgebied en voor de Vlaamse
instellingen in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. Het Vlaamse Gewest

18   H. van Impe, De Belgische bondsstaat of de kenmerken van het federalisme in Belgie, in:
TBP 1991, p. 438.

19  Respectievelijk in de toenmalige artikelen 3ter en 107quater Grondwet (in de Belgische
literatuur afgekort tot G.W.).

20   Tot de grondwetswuziging van 1980 werden deze aangeduid met de lerm 'cultuurgemeen-
schappen'.

21 Het vroegere artikel 3bis G.W., tegenwoordig artikel 4.
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is uitsluitend bevoegd binnen het Nederlandse taalgebied. De Franse
Gemeenschap is bevoegd binnen het Franse taalgebied en voor de Franse
instellingen in Brussel. Het Franse taalgebied vormt samen met het Duitse
taalgebied het territorium waarbinnen het Waalse Gewest bevoegd is; een
afzonderlijk Duits Gewest bestaat niet. Binnen het Duitse taalgebied is wel
een afzonderlijke Duitse Gemeenschap bevoegd. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is bevoegd in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.

De federale structuur heeft  na 1970 geleidelijk haar huidige   vorm
gekregen.22 Grondwet en wetgeving kenden regelgevende en bestuurlijke
bevoegdheden toe aan gemeenschappen en gewesten. De Vlaamse en de
Franse Gemeenschap verkregen direct bij de grondwetswijziging van 1970
eigen bevoegdheden; de toekenning van eigen bevoegdheden aan de gewesten
volgde in 1980 bij bijzondere wet. De Duitstalige Gemeenschap verkreeg
in 1983 gelijke bevoegdheden als de beide andere gemeenschappen.23 Voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd pas in  1989 in een regeling van
de bevoegdheden voorzien. 24

De bevoegdheidsverdeling tussen de staat en de gemeenschappen en
gewesten wordt gekenmerkt door het principe van de exclusieve, toegekende
bevoegdheden. Staat, gemeenschappen en gewesten zijn elk met uitsluiting
van andere autoriteiten binnen hun territorium bevoegd voor materies die
de Grondwet en de wet, in uitvoering van de Grondwet, noemt.25 De gemeen-
schappen zijn bevoegd voor culturele aangelegenheden, voor het onderwijs
en voor de zogenaamde persoonsgebonden aangelegenheden. De gewesten
zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening, leefmilieu, landinrichting en
natuurbehoud, huisvesting, waterbeleid, economisch beleid, energiebeleid,
ondergeschikte besturen, tewerkstellingsbeleid, openbare werken en vervoer.26

22   Voor een compleet overzicht van de structuur en de bevoegdheden van gemeenschappen
en gewesten, zie: A. Alen, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Deurne 1995, deel III,
hoofdstuk 2 (p. 329-434).

23 Dit gebeurde in de Gewone wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor
de Duitstalige Gemeenschap, B.S. 18 januari 1984.

24     Bijzondere  wet met betrekking tot de Brusselse instellingen  van 12 januari  1989,  B.S.  13
januari 1989.

25   De uitvoering van de opdracht in de Grondwet geschiedt door ofwel een 'gewone' ofwel
een 'bijzondere' wet. Wanneer de grondwet een bijzondere wet (ook weI een communautaire
wet genoemd) vereist, dan is een bijzondere meerderheid in het parlement vereist.

26   De bevoegdheden van de gemeenschappen: artikel 127, §1 G.W. jo. artt. 4 en 5 Bijzondere
wet van 8 augustus 1980, B.S. 15 augustus 1980; de bevoegdheden van de gewesten: artikel
39 G.W. jo. art. 6, § 1 Gewone wet van 9 augustus 1980, B.S. 15 augustus 1980. Beide
bevoegdhedenwetten zijn in belangrijke mate gewijzigd door respectievelijk de Bijzondere
wet van 8 augustus  1988, B.S. 13 augustus  1989 en de Gewone wet van 9 augustus  1988,
B.S. 13 augustus 1988, en beide door de Bijzondere wet betreffende de financiering van
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De vertegenwoordigende organen en de besturen van zowel gemeenschappen
als gewesten hebben gezamenlijk de bevoegdheid om wetgeving vast te
stellen.27 De gewestelijke en gemeenschapswetgeving worden beide
aangeduid  met de term 'decreet'.28 De rechtskracht van decreten is gelijk
aan die van de federale wetten.29 Hierin komt tot uitdrukking dat de
wetgevers van de staat, de gemeenschappen en de gewesten 'nevengeschikte'
autoriteiten zijn: er is geen sprake van een hierarchische verhouding tussen
de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

3.2 De gemeenschappen bevoegd voor het onderwijs

De staatshervormingen zijn van groot belang voor het onderwijs in Belgia.
Reeds in 1970 werd de bevoegdheid voor het onderwijs overgedragen aan
de gemeenschappen door de invoeging van het toenmalige artikel 59bis in
de Grondwet. De Grondwet maakte echter een groot aantal voorbehouden.
Zaken die betrekking hadden op de schoolvrede, de leerplicht, de onderwijs-
structuren, de diploma's, de toelagen, de wedden en de schoolbevolkingsnor-
men bleven tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoren:0 Daardoor
was er feitelijk slechts in beperkte mate sprake van een gemeenschapsbe-
voegdheid. De uitzonderingen die in de Grondwet genoemd werden bleken
zo veelomvattend en hun uitleg door de rechter zo extensief,31 dat van een
bevoegdheid van de gemeenschappen voor het onderwijs weinig overbleef.

de gemeenschappen van 16 januari  1989, B.S. 17 januari  1989, en tenslotte door de Gewone
wet van  16 juli  1993 tot vervollediging van de federale structuur, B.S. 20 juli  1993, en de
Bijzondere   wet tot vervollediging   van de federale staatsstructuur,   B.S.   20  juli    1993.

Bevoegdheden die niet in Grondwet of wet aan gemeenschappen of gewesten worden
toegekend (de residuaire bevoegdheden) komen vooralsnog toe aan de federale overheid;
artikel 35 G.W. maakt het echter mogelijk deze bevoegdheden in de toekomst aan
gemeenschappen en gewesten toe te kennen.

27 Deze organen worden in de Franse Gemeenschap en in het Franse Gewest respectievelijk
'Raad' en 'Regering' genoemd. De bevoegdheden van de VIaamse Gemeenschap en het
Viaamse Gewest worden door tan vertegenwoordigend orgaan, genaamd 'VIaams Parlement'

(B.S.  18 april  1996, nr. 96-844), en dEn Regering uitgeoefend: artikel  1,  § 1  van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980.

28     Indien het gaat om besluiten van het Brusselse gewest wordt de term 'ordonnanties' gebruikt.
29     Voor de gemeenschappen: artikelen 127-129  en  135  G.W.;  voor de gewesten: artikel   134

G.W. jo.  19, §2 van de bijzondere wet van 8 augustus  1980.
30   Overigens is het Ministerie van Onderwijs sinds 1969 gesplitst: er zijn twee bewindslieden,

een Nederlandstalige en een Franstalige, die elk beschikken over een eigen departement;
K.B. van 25 september 1969, B.S. 1 oktober 1969.

31      Voor een overzicht zie: J. de Groot, De bevoegdheidsverdeling  van 1970 inzake onderwijs:
zienswijzen van de Raad van State en lessen voor de Constituante, in: TBP 1988, p. 391-405.

37



Hpofdstuk 3

Er is wel gesteld dat de gemeenschappen bevoegd waren voor het onderwijs,
'met  uitsluiting  van het onderwijs'.32

Bij de grondwetsherziening van 1988 werden het oude artikel 59bis en
het onderwijsartikel, toen nog artikel 17, gewijzigd. Dit was onder meer
nodig omdat het Schoolpact in de huidige situatie niet meer voldeed. Een
nieuw Schoolpact werd wel overwogen, doch men was van oordeel dat een
grondwetswijziging nodig was om aan de realiteit tegemoet te komen. 33
Door die grondwetswijziging werd het onderwijs daadwerkelijk een
gemeenschapsaangelegenheid. De bevoegdheid van de gemeenschappen
ten aanzien van het onderwijs kent sindsdien slechts drie beperkte
uitzonderingen: de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht,
de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma's en de pensioen-
regeling. Het onderwijsartikel werd aan deze nieuwe bevoegdheidsverdeling
aangepast. Bovendien werd een aantal beginselen uit het Schoolpact als
bijkomende waarborg in het artikel opgenomen.

Deze waarborgen werden afdwingbaar gemaakt voor een constitutionele
rechter door een wijziging van het toenmalige artikel 107ter (tegenwoordig
de artikelen 141 tot en met 143) van de Grondwet met betrekking tot het
Arbitragehof.  Dit Hof,  dat in  1980 was opgericht, kon aanvankelijk slechts
oordelen over bevoegdheidsconflicten tussen de wetgevers van de staat, de
gemeenschappen en de gewesten.34 De bevoegdheden van het Arbitragehof
werden in 1988 uitgebreid, waardoor het nu wetten en decreten kan toetsen
aan het gelijkheidsbeginsel, het discriminatieverbod en de vrijheid van
onderwijs. 35

4       Het onderwijs is vrij

4.1 Artikel 24 van de Belgische Grondwet

De tekst van artikel 24 van de Belgische Grondwet luidt als volgt:

1.        Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing
van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld.

De Gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.

32 Aldus senator Baert, Hand. Senaat,  10 juni  1970, p.  1817.
33 Zie hiervoor uitgebreid:  J. de Groof, De grondwetsherziening  van  1988  en het onderwijs,

Brussel 1989, p. 18-22.
34   Wet van 28 juni 1983, B.S. 8 juli 1983.
35  Respectievelijk de artikelen 10,11 en 24 van de Grondwet.
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De Gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder
meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige
opvattingen van de ouders en de leerlingen.

De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de
leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en
de niet-confessionele zedenleer.
2.     Zo een Gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil overdragen
aan een of meer organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een
tweederde meerderheid.
3. Iedereen heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele
rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde
van de leerplicht.

Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de Gemeenschap
recht op een morele of religieuze opvoeding.
4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen
zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening
met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere
inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden.
5.     De inrichting, erkenning of subsidiering  van het onderwijs  door  de
Gemeenschap wordt geregeld door de wet of het decreet.

In artikel 24 komt de samenhang tussen een aantal rechten en vrijheden
tot uitdrukking. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid
van meningsvorming en meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel worden
in verband gebracht met de vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs.
Wat is nu het karakter en de inhoud van de rechten en vrijheden op het
gebied van het onderwijs?

4.2 De juridische context van de vrijheid van onderwijs

4.2.1 Terminologie

De terminologie die de Belgische onderwijswetgeving hanteert vraagt een
korte toelichting. In Belgie onderscheidt men gewoonlijk drie zogenaamde
'onderwijsnetten'.36  In de eerste plaats  is  er het gemeenschapsonderwijs.
Dit onderwijsnet omvat de scholen die door de drie gemeenschappen worden
ingericht en in stand gehouden. In de tweede plaats is er het onderwijs, dat
ingericht wordt door andere openbare besturen dan de gemeenschappen,
zoals de gemeenten en provincies. Deze scholen worden in Belgie aangeduid
met de term 'officieel gesubsidieerd' onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs

36   De basis voor deze indeling is te vinden in het Schoolpact uit 1958.
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en de scholen die worden ingericht door gedecentraliseerde besturen worden
tezamen aangeduid met de term 'officieel onderwijs'.37

Het derde onderwijsnet is het 'vrij onderwijs'. Dit zijn scholen, ingericht
op particulier initiatief. Veel vrije scholen in Belgie zijn katholieke scholen,
maar er bestaan ook verschillende protestantse en joodse scholen alsmede
scholen die een pedagogische methode als grondslag hebben, zoals de
Steiner- en Montessorischolen. Voor zover deze vrije scholen van overheids-
wege gesubsidieerd worden, worden zij aangeduid als 'vrij gesubsidieerd'
onderwijs.

4.2.2   ... libertd pleine et enti&re...

De oorspronkelijke idee van de vrijheid van onderwijs, zoals die in  1831
werd geformuleerd, is in het nieuwe artikel onaangetast gebleven.38 De

, 39onderwijsvrijheid werd in 1831 opgevat als een 'liberta pleine et entitre,
als een vrijwel absoluut vrijheidsrecht. Hoewel geen enkel vrijheidsrecht
absoluut kan zijn is deze opvatting begrijpelijk in het licht van de Belgische
onafhankelijkheidsstrijd, waarbij het verzet tegen de onderwijspolitiek van
Willem I een belangrijk strijdpunt was. Toen de onafhankelijkheid een feit
was, werd gepoogd zo ondubbelzinnig mogelijk iedere overheidsbemoeienis
met het prije onderwijs grondwettelijk uit te sluiten. Wel werd een bepaling
opgenomen waarin de wetgever de bevoegdheid verkreeg het openbare
onderwijs te regelen.

Deze visie ten aanzien van de vrijheid van onderwijs komt ook nu nog
tot uitdrukking in de Grondwet in de bepaling dat elke preventieve maatregel
verboden is.40 Slechts de wetgever kan vaststellen welke handelingen,
gepleegd in het kader van de uitoefening van de onderwijsvrijheid, als

37    In de vroegere onderwijswetgeving kon men ook wei de term 'openbaar onderwijs' aantreffen;
ook de Grondwet zelf bevatte tot  1988 dit begrip.  Over de betekenis daarvan bestond onenig-
heid en in de huidige wetgeving en in de Grondwet wordt zij niet langer gebruikt. Zie over
deze kwestie: J. de Groof, Recht op en vrijheid van onderwijs, Brussel 1984, p. 35-37.

38     De eerste volzin van de eerste paragraaf is, op de toevoeging van de woorden  'of het decreet'
na,  identiek  aan de eerste  zin  van het artikel  uit  1831.

39  Uit de toespraak van het Voorlopig Bewind bij gelegenheid van de installatie van de
Volksraad. 10 november 1830, aangehaald door G. Craenen, Vrijheid van onderwijs, in: Liber
Amicorum Josse Mertens de Wilmars, Antwerpen/Zwolle 1982, p. 26.

40  Volgens De Groof zijn hier niet alle preventieve maairegelen bedoeld, maar alleen die
preventieve maatregelen die de onderwijsvrijheid beperken. Maatregelen ter waarborging
van de vrijheid zijn wel toegestaan: De Groof, a.w. 1984, p. 40 (n. 26 aldaar). Ook in die
zin: L. Veny, Onderwijs en Grondwet. De nieuwe bepalingen inzake onderwijs. in: TBP 1988,
p. 575.

40



Belgi*

misdrijf moeten worden aangemerkt en strafbaar zijn. Tot op dit moment
heeft de wetgever echter vrijwel geen gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid.

De vrijheid van onderwijs wordt in Belgie altijd in nauw verband gezien
met andere fundamentele vrijheden, met name de vrijheid van meningsuiting.
De redenering is daarbij dat men de vrijheid van meningsuiting slechts ten
volle kan benutten wanneer men zich eerst in vrijheid een mening kan
vormen. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is, dat men onderwijs kan
genieten naar zijn eigen keuze, vrij van elke bemoeienis van de staat. In
deze gedachtengang vloeit de onderwijsvrijheid voort uit de vrijheid van
meningsuiting en is zij tegelijk een voorwaarde en een bevestiging van de
meningsvrijheid.41

Ook het verband met de godsdienstvrijheid komt in het artikel tot
uitdrukking. Openbare besturen die onderwijs inrichten, dienen onder meer
de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de ouders
en leerlingen te eerbiedigen.

4.2.3 De bevoegdheid van de overheid

Artikel 24 bevat een opdracht aan de gemeenschappen om te zorgen voor
openbaar onderwijs. Ook het oude artikel liet aan de staat de ruimte om
openbaar onderwijs te organiseren, doch over de strekking van die bevoegd-
heid werd soms hevig getwist. In kringen van de vrije scholen legde men
het artikel zo uit, dat voor de overheid slechts in aanvullende zin een rol
was weggelegd, zodat met name Rijksscholen alleen konden worden ingericht
waar het vrije initiatief te kort schoot. Later is erkend dat de staat zelf naar
eigen inzicht scholen kon inrichten.42 Het huidige artikel is duidelijker in
de zin dat het niet slechts een bevoegdheid toekent maar zelfs een plicht
oplegt aan de gemeenschappen om onderwijs in te richten en regelend op
te treden.

43

Krachtens de tweede paragraaf van artikel 24 kan de gemeenschap
bestuursbevoegdheden op het terrein van het onderwijs overdragen aan
andere organen. De Vlaamse Gemeenschap heeft van deze mogelijkheid

41   J. de Groof, a.w. 1984, p. 11-12; G. Craenen, Vrijheid en recht volgens artikel 17 van de
Grondwet, in: TBP 1990, p. 36.

42  Veny, a.w. 1988, p. 574.
43   G. Craenen, Oud en nieuw in en rond het onderwijsartikel van de Belgische Grondwct, in:

NTOR 1989, nr. 3, p. 116.
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reeds gebruik gemaakt door de oprichting van de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs (ARGO).44

Het artikel bepaalt in de vijfde paragraaf dat de gemeenschappen zelf
onderwijs inrichten en dat zij bevoegd zijn inzake de erkenning en subsidi-
ering van het vrije onderwijs. De gemeenschappen kunnen op basis van
deze bepaling eisen stellen aan de kwaliteit van het vrije onderwijs en
voorwaarden voor subsidiering vaststellen. Paragraaf vijf bepaalt met zoveel
woorden dat de inrichting, erkenning en subsidiering van het onderwijs door
de gemeenschap bij wet of decreet geschiedt.45 Deze bepaling is bedoeld
als een waarborg, die moet verzekeren dat ook inderdaad de wet- of
decreetgever regelend optreedt en niet de uitvoerende macht.46

4.2.4 De neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs

De gemeenschappen richten neutraal onderwijs in. Dit houdt volgens artikel
24 onder meer in dat de filosofische, ideologische of godsdienstige
overtuiging van ouders en leerlingen wordt geeerbiedigd. De neutrale school
moet leerlingen de keuze aanbieden tussen godsdienstlessen en de niet-
confessionele zedenleer.47

Daarnaast wordt de neutraliteit van het onderwijs afgemeten aan een
formeel criterium. dat in het Schoolpact is vastgelegd. Volgens dit criterium
dienen driekwart van de leerkrachten in het bezit te zijn van een diploma
dat is afgegeven door een officiele en neutrale school. Dit formele vereiste
wordt echter in de Vlaamse Gemeenschap in de praktijk al enige tijd niet
meer toegepast; met ingang van 1 september 1997 heeft die gemeenschap
het vereiste voor het basisonderwijs zelfs formeel afgeschaft.48

Gemeenschappen kunnen de neutraliteit van het onderwijs op een
positieve wijze volm geven zolang zij hierbij het grondwettelijk kader

44 Bijzonder decreet betreffende de Autonome  Raad voor het Gemeenschapsonderwijs  van  19
december 1988, B.S. 29 december 1988, err. B.S. 15 maart 1989, err. B.S. 7 februari 1991.

45    Craenen leest in de vermelding van het woord 'wet' in de laatste paragraaf een verborgen

bevoegdheid van de nationale overheid in onderwysaangelegenheden: Craenen, a.w. 1989,
p.  111 e.v. Volgens Verstegen echter wordt hiermee slechts verwezen naar de uitzonderingen
op de gemeenschapsbevoegdheden die artikel 127, paragraaf I. G.W, noemt: R. Verstegen,
De gemeenschappen bevoegd voor het onderwijs, in: TBP 1990, p. 6.

46  R. Verstegen, De onderwijswetgeving in VIaanderen. Een overzicht, in: R. Verstegen, L.
Veny, W. Rauws, D. Deli, Actuele vraagstukken van onderwijsrecht, Cahiers voor
onderwijsrecht en onderwijsbeleid, Deurne 1997, p. 8.

47  Veny, a.w. 1988, p. 580.
48 Het decreet basisonderwijs van 25 februari  1997, B.S. 17 april  1997, stelde het grootste decl

van de Schoolpactwet voor het basisonderwijs buiten werking: artikel 182, sub 2.
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respecteren. Voor de Vlaamse Gemeenschap is door de ARGO een
neutraliteitsverklaring vastgesteld die leerkrachten bij het aanvaarden van
hun betrekking dienen te onderschrijven. Behalve een neutraliteitsverklaring
werden ook een verklaring vali gehechtheid aan het gemeenschapsonderwijs
en een pedagogisch project voor het gemeenschapsonderwijs opgesteld.

49

De Franse Gemeenschap stelde bij decreet een neutraliteitsverklaring op.
50

Het neutraliteitsvereiste geldt overigens uitsluitend voor de gemeenschap-
pen; andere openbare besturen zijn niet gebonden aan de grondwettelijke
neutraliteitseis. Wel geldt krachtens de eerste paragraaf van artikel 24 voor
die openbare besturen de verplichting dat zij de keuze moeten aanbieden
tussen godsdienstles en de niet-confessionele zedenleer.5I

4.3 De inhoud van de vrijheid van onderwijs

'Het onderwijs is vrij', zegt artikel 24. Deze formulering duidt op een
algehele vrijheid van onderwijs, in alle aspecten en voor alle personen bij
het inrichten, geven of ontvangen van onderwijs.52 De korte formulering
in de eerste zin van het artikel geeft daardoor uitdrukking aan een aantal
rechten en vrijheden. Gewoonlijk worden binnen het geheel van rechten
en vrijheden op het gebied van het onderwijs in Belgie twee dimensies
onderscheiden. In de eerste plaats is er de zogenaamde 'actieve' vrijheid
van onderwijs. Hiermee wordt verwezen naar de vrijheid om scholen te
stichten en om daarin volgens de eigen overtuiging onderwijs te geven. In
dit aspect komt het duidelijkst het verband met de vrijheid van meningsuiting
naar voren. De actieve onderwijsvrijheid heeft betrekking op elke vorm van
religieuze of ideologische levensovertuiging of pedagogische opvatting en
komt in beginsel toe aan een ieder.53

De tweede dimensie wordt de 'passieve' vrijheid van onderwijs genoemd.
-Hierin staat de vrije schoolkeuze centraal.54 Het uitgangspunt daarbij  is de

eerbiediging van de rechten, verantwoordelijkheden en overtuiging van de
ouders.55 Deze moeten voor hun kinderen passend onderwijs kunnen kiezen

49    Voor de tekst van de Neutraliteitsverklaring en de Verklaring van gehechtheid voor de Viaamse
Gemeenschap, zie: G. Baert, De neutraliteitsverklaring voor het gemeenschapsonderwijs,
in: TORB 1991/1992, nr. 1, p. 15.

50    Decreet van 31 maart 1994, 'ddfinissant la neutralita de l'enseignement de la Communautd',
B.S. 18 juni 1994.

51  Craenen, a.w. 1990, p. 45.

52  Craenen, a.w. 1982, p. 33.
53  Craenen, a.w. 1982, p. 34; a.w. 1990, p. 39-40.
54    Craenen, a.w.  1990. p. 41 -42.
55  De Groof, a.w. 1984, p. 21.
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volgens hun godsdienstige, filosofische of pedagogische opvattingen. In
de onderwijswetgeving heeft dit recht een bijzondere, meer beperkte vorm
gekregen. Volgens artikel 4 van de Schoolpactwet dienen de gemeenschappen

de ouders de keuze tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs

te garanderen. In het Vlaamse Decreet basisonderwijs, dat de Schoolpactwet
voor het basisonderwijs op onder meer dit punt buiten werking stelt, wordt
de gemeenschappen opgedragen de keuze tussen officieel en vrij onderwijs
te garanderen.56 Dit lijkt w66r een andere invulling van de grondwettelijk
gewaarborgde keuzevrijheid te zijn, doch door de nadere uitwerking die
in dat decreet aan de termen 'officieel' en 'vrij' onderwijs wordt gegeven,
wordt daarmee feitelijk hetzelfde bereikt als met de genoemde formulering
uit de Schoolpactwet.

Om te garanderen dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn, die
een vrije keuze mogelijk maken, is het daarnaast nodig dat de overheid zelf

onderwijs inricht en initiatieven van particulieren subsidieert. De passieve
vrijheid van onderwijs raakt daarmee aan het recht op onderwijs.

4.4     Het recht op onderwijs

De Belgische Grondwet kende  tot   1988 geen expliciete bepaling  die  een

recht op onderwijs toekende. Toch werd reeds op grond van het oude artikel
aanvaard dat ouders en leerlingen aanspraak konden maken op een passend
onderwijsaanbod teneinde hun keuzevrijheid (de 'passieve' onderwijsvrijheid)
te kunnen effectueren. De achterliggende gedachte is dat de vrijheid van

onderwijs en het recht op onderwijs onlosmakelijk verbonden zijn: de
realisering van de vrijheid van onderwijs vereist een actief optreden door
de overheid om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen.57

In de derde paragraaf van het huidige artikel 24 van de Belgische
Grondwet is het recht op onderwijs opgenomen. Daarbij wordt een ieder

kosteloos de toegang tot het onderwijs in het vooruitzicht gesteld gedurende
de leerplichtige leeftijd.58 Vervolgens wordt het recht op onderwijs nader

gespecificeerd: iedere leerplichtige leerling heeft het recht op een morele
en religieuze opvoeding. Deze bepaling moet gelezen worden in samenhang
met de eerste paragraaf van artikel 24. Wanneer een openbaar bestuur

onderwijs inricht, heeft het bestuur de plicht onderwijs in de erkende

godsdiensten en in de niet-confessionele zedenleer aan te bieden. Ook hier

56  Artikel 25 van het Decreet basisonderwijs.
57  Craenen, a.w. 1990, p. 37.

58 Overigens heeft de kosteloosheid alleen betrekking op de toegang tot de school; de
leermiddelen vallen niet onder dit vereiste: De Groof, a.w. 1989, p. 113.

44



Betgie

wordt een duidelijk verband gelegd met de geloofsvrijheid en de menings-
vrijheid.

4.5 De grenzen van de vrijheid van onderwijs

Hierboven is reeds gesteld dat de onderwijsvrijheid in Belgie wordt opgevat
als een vrijwel absoluut vrijheidsrecht.59 Deze opvatting roept echter direct
vragen op over de reikwijdte van de onderwijsvrijheid en de mogelijke
beperkingen die daarbij gelden. Kan de wetgever voorwaarden stellen aan
de uitoefening van de onderwijsvrijheid? Wat is de verhouding tussen de
onderwijsvrijheid en de uitoefening van andere rechten en vrijheden?

Artikel 24 geeft zelf in de eerste paragraaf een principiele grens van
de onderwijsvrijheid aan. De wet- of decreetgever kan handelingen, verricht
in het kader van de uitoefening van de onderwijsvrijheid, als misdrijf
aanmerken en strafbaar stellen. Van deze mogelijkheid is echter vooralsnog
vrijwel geen gebruik gemaakt.

Belangrijker en zeer karakteristiek voor Belgie is de regeling met
betrekking tot het gebruik van de in Belgie gesproken talen: het Nederlands,
het Frans en het Duits. Volgens artikel 30 Grondwet is het gebruik der talen
vrij, doch artikel 129, paragraaf 2, van de Grondwet kent aan de Vlaarnse
en Franse gemeenschap de bevoegdheid toe het taalgebruik voor onder meer
het onderwijs binnen hun grondgebied te regelen. Deze regeling heeft recht-
streeks betekenis voor de reikwijdte van de onderwijsvrijheid. Het inrichten
van onderwijs en het kiezen van het verlangde onderwijs blijven namelijk
beperkt tot onderwijs in de taal die de decreetgever als onderwijstaal heeft
aangemerkt.

60

De vrijheid van onderwijs betekent voorts niet dat leerkrachten zich bij
het uitoefenen van dit grondrecht alles kunnen veroorloven. Een leerkracht,
die in het onderwijs lasterlijke of beledigende uitspraken doet, maakt zich
schuldig aan strafbare feiten. Het strafrecht kan daardoor grenzen stellen
aan de uitoefening van de onderwijsvrijheid.61

Men kan stellen dat de vrijheid om een school te stichten en daarin
onderwijs te geven, gebonden is aan een beperkt aantal algemene grenzen.
Zodra men van de overheid financiele ondersteuning voor die initiatieven
verlangt worden echter meer specifieke eisen gesteld aan leerkrachten en

59 Zie paragraaf 4.2.2,
60 Deze decreten  zijn  nog  niet tot stand gekomen.  Tot die tijd geldt de  wet  van  30 juli  1963

houdende taalregeling in het onderwijs, B.S. 22 augustus 1963. Het principe hiervan luidt:
'Streektaal is onderwijstaal'. Zie Alen, a.w. 1995, p. 667.

61  Craenen, a.w. 1982, p. 37.
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onderwijs. Subsidiering door de overheid is voor velen een onontbeerlijke
voorwaarde voor de realisering van de vrijheid van onderwijs. De eisen die
worden gesteld aan de ontvanger van overheidssubsidies beperken dus
feitelijk diens vrijheid.

De gemeenschappen kunnen volgens paragraaf 5 van artikel 24 bij
decreet de inrichting, erkenning en subsidiering van het onderwijs regelen.
Dit houdt in dat aan de erkenning en subsidiering van het vrije onderwijs
voorwaarden kunnen worden verbonden. Deze voorwaarden hebben
bijvoorbeeld betrekking op de bekwaamheid van de leraren, de kwaliteit
van de onderwijsprogramma's of de veiligheid van de schoolgebouwen.

62

5       De onderwijswetgeving

De betekenis van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs
komt vooral tot uiting in de wetgeving met betrekking tot de structuur en
organisatie van het onderwijs en zaken als subsidiering of lesprogramma's.
Vooral na de afsluiting van het Schoolpact in 1958 kwam veel wetgeving
tot stand, gevolgd door een vloed aan uitvoeringsbesluiten en ministeriele
circulaires. Er ontstond een omvangrijk stelsel van onderwijsregelgeving,
dat al spoedig zodanig complex werd dat 'alleen nog specialisten in het
onderwijsbos  hun weg vinden'. 63

Sinds 1988, het jaar waarin de Gemeenschappen ruime bevoegdheden
op het terrein van het onderwijs verkregen, zijn zowel aan de zijde van de
VIaamse als van de Franse Gemeenschap onderwijsdecreten tot stand
gekomen. Men moet daarbij bedenken dat onderwijswetgeving van voor
1988 die niet wordt vervangen of gewijzigd door een decreet, van kracht
blijft. Dit betekent dat een willekeurige onderwijswet van voor 1988 bijvoor-
beeld in de Franse Gemeenschap niet gewijzigd of vervangen is en in de
Vlaamse Gemeenschap wel.64 Zo is de Schoolpactwet, oorspronkelijk de
'moederwet' van de onderwijswetgeving, vooral aan Vlaamse zijde
veelvuldig gewijzig#5 en sinds 1 september 1997, de datum waarop het

62   De subsidiering van het vrije onderwus komt meer uitgebreid aan de orde in paragraaf 7.
63  R. Verstegen. Wegwijs in de onderwijswetgeving, in: R.W. 1977-1978. p. 701.
64   Voor de gecourdineerde teksten van de onderwijswetgeving en chronologische overzichten

van de wijzigingen, zie wat betreft de VIaamse Gemeenschap: Ministerie van Onderwijs,
Officieuze codificatie van onderwijswetgeving en -reglementering (losbl.), Brussel  1985-heden.
Wat betreft de Franse Gemeenschap: G. Bontemps (ed.), Scolalex, Enseignement de la
Communautd fran aise, en: Scolalex, Enseignement subventionnd (beide losbl.). Deurne.

65   Voor de tekst van de Schoolpactwet en een overzicht van de talrijke wijzigingen, zie: J. de
Groof, De Schoolpactwet. Coordinatie en annotatie (2e druk), Brussel 1995.
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Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking trad, voor het
basisonderwijs grotendeels afgeschaft. In de Franse Gemeenschap is de
Schoolpactwet minder vergaand gewijzigd.

Het onderwijsrecht van de Vlaamse Gemeenschap is tegenwoordig in
hoofdzaak in een achttal onderwijsdecreten neergelegd.66 De eerste zeven
daarvan zijn zogenaamde verzameldecreten, waarin uiteenlopende bepalingen
over verschillende onderwijsniveaus zijn opgenomen. Er zijn echter ook
belangrijke organieke bepalingen in neergelegd. Zo zijn de belangrijkste
bepalingen over het middelbaar onderwijs te vinden in het Decreet
betreffende het onderwijs II uit 1990.67 In de toekomst zullen afzonderlijke
decreten voor de verschillende onderwijsniveaus tot stand worden gebracht;
het onlangs in werking getreden Decreet basisonderwijs is daarvan het
eerste.68 Aan Franse zijde is de Schoolpactwet nog altijd de belangrijkste
basiswet. Daarnaast zijn vooral de onderwijsdecreten uit 1990 en 1992 van
belang.69

Naast bovengenoemde algemene onderwijswetten en -decreten zijn er
enkele regelingen te noemen die meer specifieke aspecten van het onderwijs
betreffen. De regeling van de leerplicht is neergelegd in de Leerplichtwet.70
Deze wet wijzigde de lager-onderwijswet, waarin tot 1983 een regeling
betreffende de leerplicht was opgenomen. Voorts is er de taalwetgeving
in verband met het onderwijs: de Wet houdende taalregeling in het onder-
Wijs.

71

66 Achtereenvolgens kwamen tot stand het Decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs,
B.S. 25 augustus 1989; decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, B.S. 18 augustus
1990; decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, B.S. 16 mei 1992; decreet van
28 april 1993 betreffende het onderwijs IV, B.S. 28 mei 1993; decreet van 15 december 1993
betreffende het onderwijs V, B.S. 1 maart 1994; decreet van 21 december 1994 betreffende
het onderwus VI, B.S. 16 maart 1995; decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs
VII, B.S. 5 september 1996: decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, B.S. 17 april 1997.

67  Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, B.S. 18 augustus 1990.
68  Voor de recente ontwikkelingen in de Viaamse onderwijswetgeving, zie: Verstegen, a.w.

1997 en R. Verstegen, Onderwijsrecht in Vlaanderen na de Grondwetsherziening van  1988.
in: Jaarboek Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 1995-1996, bijdrage nr. 13 (bij het ter perse
gaan van dit boek nog niet verschenen).

69   Decreten van 5 februari 1990, B.S. 28 februari 1990 en van 26 juni 1992, B.S. 10 september
1992.

70   Wet van 29 juni 1983, B.S. 6 juli 1983, err. B.S. 2 februari 1985.
71   Wet van 30 juli 1963, B.S. 22 augustus 1963.
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6           Toetsing van wetten en decreten aan de vrijheid van onderwijs

Artikel 24 van de Belgische Grondwet biedt een aantal belangrijke
waarborgen op het gebied van het onderwijs. Het artikel beschermt de
vrijheid om scholen op te richten, de vrije schoolkeuze en het gelijkheids-
beginsel, legt de neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs vast en garan-
deert de kosteloosheid van het leerplichtonderwijs. De afdwingbaarheid van
deze waarborgen voor een rechterlijke instantie wordt in Belgie gezien als
het logische sluitstuk van de grondwettelijke bescherming van de onderwijs-
vrijheid.72

In  1980  werd het Arbitragehof opgericht.  Dit  Hof had oorspronkelijk
als taak te oordelen in bevoegdheidsconflicten tussen de staat, de gemeen-
schappen en de gewesten.73 In 1988 werd, tegelijk met de wijziging van
de artikelen over de vrijheid van onderwijs en over de bevoegdheden van
de gemeenschappen, het oude artikel 107ter G.W. aangepast. Hierdoor
verkreeg het Arbitragehof de bevoegdheid om wetten, decreten en ordonnan-
ties te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel, het discriminatieverbod en de
vrijheid van onderwijs, neergelegd in de huidige artikelen 10, 11 en 24 van
de Grondwet.74 De vrijheid van onderwijs heeft daarmee een bijzondere
rol: naast het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod, die beide
fundamentele normen zijn die voor vele rechtsgebieden betekenis hebben,
is het onderwijsartikel het enige specifieke grondrecht waaraan door het
Arbitragehof rechtstreeks en volledig getoetst kan worden.

Een oordeel over de verenigbaarheid van een wet, decreet of ordonnantie
met de artikelen 10, 11 en 24 kan op twee wijzen worden verkregen.75 In
de eerste plaats kan 'iedere bij wet aangewezen overheid' of 'ieder die doet
blijken van een belang' een zaak bij het Hof aanhangig maken.76 In de
tweede plaats kan iedere rechterlijke instantie een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof voorleggen. De rechter vraagt dan een oordeel over de

72  P. van Orshoven, Onderwijsgeschillen voor het Arbitragehof, in: TBP 1990, p. 50.
73      In de Gewone wet van 9 augustus  1980 tot hervorming van de instellingen was een voorlopige

regeling  van de bevoegdheden  van het Arbitragehof opgenomen.  Pas  in 1983 werden  de

bevoegdheden wettelijk geregeld: Wet van 28 juni  1983, B.S. 8 juli 1983, houdende inrichting,
bevoegdheid en werking van het Arbitragehof. Voor een uitgebreide behandeling van de
geschiedenis en werkzaamheden van het Arbitragehof, zie: J. Velaers, Van Arbitragehof tot
Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn  1990.

74    Bijzondere wet van 6 januari  1989 op het Arbitragehof, B.S. 7 januari  1989.
75  Artikel 142 G.W.
76    Artikel 2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. Over de vraag, wanneer sprake is van

een belang in de zin van deze bepaling, zie: Alen, a.w. 1995, p. 286-288.
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grondwettigheid van een wet, decreet of ordonnantie alvorens zelf uitspraak
te doen in het aan hem voorgelegde geschil.

In zijn jurisprudentie legt het Hof een sterk verband tussen de vrijheid
om onderwijs te organiseren, de keuzevrijheid van de ouders en het recht
op subsidiering. De keuzevrijheid heeft daarbij niet alleen betrekking op
de keuze tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs, maar ook
op de pedagogische of onderwijskundige opvattingen.

77

Een aantal belangrijke uitspraken van het Arbitragehof houdt verband
met paragraaf 4 van artikel 24 Grondwet, waarin het het gelijkheidsbeginsel
in onderwijsaangelegenheden is vastgelegd.78 Het Arbitragehof stelt in deze
arresten dat er objectieve verschillen bestaan tussen gemeenschapsonderwijs,
gesubsidieerd officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs. In de eerste
plaats zijn de gemeenschappen, in tegenstelling tot andere inrichtende
machten, ertoe gehouden in te staan voor een voldoende gespreid onderwijs-
aanbod op het gehele grondgebied. In de tweede plaats zijn de instellingen
van het gesubsidieerd vrij onderwijs niet verplicht, zoals de instellingen
van het gemeenschapsonderwijs, alle kandidaat-leerlingen op te nemen; de
mogelijkheid tot selectief optreden bestaat dus niet voor de inrichtende
machten van het gemeenschapsonderwijs.79 In de derde plaats zijn de scholen
ingericht door openbare besturen, onder meer door de gemeenschap, krach-
tens artikel 24, eerste paragraaf, laatste lid, van de Grondwet ertoe gehouden
tot het einde van de leerplicht de keuze aan te bieden tussen onderricht in
een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer:' Deze
objectieve verschillen kunnen een ongelijke behandeling, met name op het
terrein van de subsidiering, tot gevolg hebben. Het gelijkheidsbeginsel,
geformuleerd in artikel 24, staat daaraan volgens het Hof niet in de weg. 81,82

77 Arbitragehof, arrest nr. 25/92 van 2 april 1992, overweging 4.B.1, gepubl. in: TORB 1991-
1992, p. 251 (255); zie ook arrest nr. 76/96 van 18 december 1996, rolnrs. 893,894,895
en 902, overweging B.6.

78 Arbitragehof, arrest nr. 38/91 van 5 december 1991, TORB 1991-1992, 256; arresten nrs.
26/92 van 2 april 1992 en 27/92 van 2 april 1992, gepubl. in: TORB 1991-1992, nr. 4, p.
241-246.

79  Overweging 3.B.6 van arrest nr. 26/92; overweging 4.B.2 van het arrest nr. 27/92.
80  Overweging 4.B.2 van het arrest nr. 27/92.
81   Overweging 3.B.6 van het arrest nr. 26/92 en overweging 6.B.2 van het arrest nr. 27/92.
82    Op deze jurisprudentie is onder meer door De Groof zware kritiek uitgeoefend. Hij stelt dat

door het Arbitragehof niet wordt aangegeven op welke wijze deze 'objectieve verschillen',
die naar zijn mening tamelijk mager uitvallen, tot verschillende financiele lasten en daardoor
een gerechtvaardigde ongelijke behandeling kunnen leiden. De ongelijke behandeling wordt
nergens op aanvaardbare wijze verantwoord. Zie: J. de Groof, Noot onder de arresten 26/92,
27/92 en 28/92 van 2 april  1992 van het Arhitragehof: interpretaties vanwege het Arbitragehof
van het art. 17 van de Grondwet, in: TORB 1991-1992. nr. 4, p. 250.
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Deze voorbeelden geven aan dat het Hof een belangrijke rol heeft bij de
uitleg van de rechten en vrijheden die artikel 24 omvat en bij het bepalen
van de verhouding tussen die rechten en vrijheden. Centraal daarbij staat
vaak het vraagstuk van de subsidiering van particuliere initiatieven. In de
volgende paragraaf zal ik op dat onderwerp nader ingaan.

7       SubsidiEring van het vrij onderwijs

Uit het bovenstaande blijkt dat de subsidiering van het vrij onderwijs in
alle opzichten van groot belang is voor de feitelijke betekenis van de vrijheid
van onderwijs. Subsidiering zorgt ervoor dat de belangrijkste hindernis om
van de vrijheid daadwerkelijk gebruik te maken, namelijk de financiele lasten
die het organiseren van onderwijs met zich brengt, geheel of gedeeltelijk
wordt weggenomen.

Hieronder wordt de systematiek van de wetgeving van de Vlaamse
Gemeenschap en, in mindere mate, de Franse Gemeenschap met betrekking
tot de subsidiering van het vrije onderwijs besproken.

7.1 Uitgangspunten

In Belgie is de subsidiering van het vrij onderwijs voorwerp geweest van
een lange periode van politieke strijd, die tweemaal tot een hoogtepunt kwam
(zie paragraaf 2). Het Schoolpact en de daarop gebaseerde Schoolpactwet
vormden de afsluiting van deze schoolstrijd. In de Schoolpactwet werden
in 1959 de algemene regels voor de subsidiering van het onderwijs
vastgelegd.

De Schoolpactherziening van 1973 omvatte onder meer een saneringsplan
om de wildgroei in de bestaande onderwijsstructuren in te perken: de
rationalisatie. Er werden minimum leerlingaantallen vastgesteld, waardoor
kleinere scholen verdwenen of opgingen in grotere scholengemeenschappen.
Deze rationalisatie werd gevolgd door een programmatieplan, dat een
verantwoorde uitbouw van het onderwijsstelsel beoogde. Een school kan
sindsdien alleen in aanmerking komen voor subsidiering door aan het
rationalisatie- en programmatieplan te voldoen. 83

83 Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 13 van de Schoolpactwet. Voor het basisonderwijs
in de Viaamse Gemeenschap is deze bepaling uit de Schoolpactwet vervangen door artikel
68, par. 1, sub 2, van het Decreet basisonderwijs. De rationalisatie- en programmatienormen
voor het basisonderwijs zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van hetzelfde decreet.

50



Belgie

De Schoolpactwet werd sinds  1988 door zowel de Vlaamse als de Franse
Gemeenschap veelvuldig bij decreet gewijzigd en aangevuld. Zoals hierboven
is aangegeven, werd in de Vlaamse Gemeenschap de Schoolpactwet voor
het basisonderwijs zelfs grotendeels vervangen door het decreet van 25
februari 1997. Ook in de Franse Gemeenschap is de Schoolpactwet
verschillende malen gewijzigd, maar blijft zij wel de hoofdlijnen voor de
subsidiering van het vrij onderwijs bevatten.

7.2 De omvang en wijze van subsidiiring

7.2.1 De schoolgebouwen

In Vlaanderen worden de subsidies voor schoolgebouwen van het gesubsi-
dieerd onderwijs verstrekt door de Dienst voor Infrastructuurwerken van
het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO), een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid, opgericht bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse
Gemeenschap kent aan de DIGO middelen toe ten laste van haar begroting.

84

Artikel 17 van de Schoolpactwet, dat ook voor het Vlaamse basisonder-
wijs nog altijd geldt, stelt de subsidienormen vast voor 'de aankoop en de
bouw-, moderniserings-, uitbreidings-, geschiktmakingswerken en de eerste
uitrusting van schoolgebouwen.' In het gesubsidieerd vrij onderwijs worden
deze kosten voor het basisonderwijs voor 70% gesubsidieerd en voor de
andere onderwijsniveaus voor 60%. Daarnaast wordt in alle onderwijsniveaus
een rentesubsidie verstrekt. Voor alle onderwijsniveaus in het gesubsidieerd
officieel onderwijs worden de kosten voor 60% gesubsidieerd en wordt
eveneens een rentesubsidie verstrekt.

De Franse Gemeenschap heeft de financiering van de scholenbouw
gedelegeerd aan het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Waalse Gewest subsidieert de de scholenbouw voor 60% en garandeert
de aflossing van leningen, aangegaan om scholenbouw of onderhoud daaraan
te financieren. Daarbij wordt voor elk kalenderjaar een plafond vastgesteld.
Tenslotte wordt een rentesubsidie verstrekt.

7.2.2 De salarissen en de werkingstoelagen

De subsidiering van de salarissen van de onderwijsgevenden en de
werkingstoelagen is geregeld in de artikelen 25 en volgende van de
Schoolpactwet en, voor zover het gaat om het basisonderwijs in de Vlaamse

84 Artikel 2Oquater, paragraaf  1,  van de Schoolpactwet.
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Gemeenschap, in de artikelen 66 en volgende van het Decreet basisonderwijs
van 25 februari 1997. Inhoudelijk komen de regeling van de Schoolpactwet
en van het Decreet basisonderwijs grotendeels overeen.

De staat verleent aan de inrichtende machten van de gesubsidieerde
instellingen (zowel de vrije als de officiale) toelagen voor het betalen van
de salarissen. De salaristoelagen voor het personeel van het gesubsidieerd
onderwijs zijn gelijk aan het salaris waarop dezelfde persoon op een gelijk
niveau in het rijksonderwijs recht zou hebben.

De 'werkingstoelagen' zijn bedoeld voor het dekken van kosten,
'verbonden aan de werking en de uitrusting van de inrichting en het internaat
en aan het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan
de leerplichtige leerlingen'. Deze toelagen zijn tot op de frank nauwkeurig
vastgestelde bedragen per regelmatige leerling, uitgesplitst naar voorschools,
lager, middelbaar en hoger onderwijs. Jaarlijks kunnen aanvullende toelagen
worden vastgesteld inzake de uitrusting van de scholen.

7.3 Voonvaarden voor subsiduring

Scholen dienen aan verschillende voorwaarden te voldoen, willen zij voor
subsidiering in aanmerking komen. Voor het basisonderwijs in Vlaanderen
is 66n en ander geregeld in het decreet van 25 februari 1997. Artikel 68
van het decreet bepaalt dat een vrije school slechts voor subsidiering in
aanmerking komt indien zij voldoet aan de erkenningsvereisten, opgenomen
in de artikelen 62 en volgende van hetzelfde decreet. Artikel 62 somt een
aantal eisen op waaraan de school en het verstrekte onderwijs moeten
voldoen, zoals het eerbiedigen van een goedgekeurd leerplan, onderwerping
van het onderwijs aan inspectie, hygienische en veilige lokalen en voldoende
didactisch materiaal.

Voor het Vlaamse middelbaar onderwijs en voor alle onderwijniveaus
in de Franse gemeenschap noemt artikel 24 van de Schoolpactwet een aantal
voorwaarden. Scholen dienen zich te gedragen naar de 'wettelijke en
reglementaire bepalingen betreffende de inrichting der studien en de
toepassing  van de taalwetten'. Vervolgens  somt het artikel tien vereisten
op waaraan elke onderwijsinstelling moet voldoen. Deze zijn in grote lijnen
vergelijkbaar met de genoemde eisen uit het Vlaamse Decreet basisonderwijs.
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8       Het Belgische onderwijsstelsel

Voor een goed begrip van de betekenis van de grondwettelijk gewaarborgde
vrijheid van onderwijs is enig inzicht in het Belgische onderwijsstelsel nodig.
In deze paragraaf zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de
verschillende onderwijsvormen en -niveaus, aan de regeling van de leerplicht
en aan de relatieve omvang van officieel en vrij onderwijs in Belgie.

8.1 De organisatie van het onderwijs

De basis van het Belgische onderwijsstelsel is de eerder genoemde verdeling
in drie onderwijsnetten.85 Overigens is in 1975 de mogelijkheid gecreeerd
om een zogenaamde pluralistische school op te richten, die berust op
samenwerking tussen de netten.86 De oorspronkelijke idee was, dat de
pluralistische school de bestaande netten zou gaan vervangen. Al spoedig
bleek de pluralistische school een 'doodgeboren   kind'. De Vlaamse
decreetgever heeft deze mogelijkheid  in 1997 zelfs geheel geschrapt.87

Binnen elk van de drie onderwijsnetten bestaat een groot aantal vormen
van onderwijs op verschillende niveaus.88 Naast het reguliere onderwijs
worden acht typen 'buitengewoon' onderwijs onderscheiden.89 Dit zijn
scholen voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs, bedoeld voor jongeren
met uiteenlopende lichamelijke en mentale handicaps.

Het Belgische basisonderwijs bestaat uit het voorschoolsonderwijs (de
kleuterschool) en het lager onderwijs. Het voorschoolsonderwijs is vrijwillig,
aangezien de leerplicht in deze leeftijdscategorie nog niet geldt. Het lager
onderwijs in Belgie bestaat in twee varianten: het traditioneel en het
vernieuwd lager onderwijs. De vernieuwing was nodig omdat het Belgisch
lager onderwijs in de jaren zeventig in vergelijking met omringende landen
van een relatief laag niveau was. In 1973 werden hervormingen doorgevoerd,
die met name betrekking hadden op een intensievere begeleiding van de
leerlingen. Omdat echter niet alle scholen de hervormingen doorvoerden,
blijven beide varianten naast elkaar bestaan.

Het secundair onderwijs is tamelijk complex van structuur. Er bestaan
vele soorten secundair onderwijs, die aansluiten op uiteenlopende vakgebie-

85 Zie paragraaf 4.2.1.
86   Wet van 14 juli 1975 op het pluralistisch onderwijs, B.S. 13 augustus 1975.
87    Artikelen  181  en  185  van het Decreet basisonderwijs van 25 februari  1997.
88 Een uitgebreid overzicht is te vinden in: W. Wielemans, Het onderwijs in Belgie, in: Onderwijs

in de Europese Unie: eenheid in verscheidenheid. Leuven 1994.
89 Zie hiervoor Wielemans, a.w. 1994, p. 54 e.v.
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den. In het begin van de jaren zeventig werden ook in het secundair
onderwijs hervormingen ingevoerd. Deze hervormingen waren vooral van
structurele aard, maar ook inhoudelijk en didactisch vond een vernieuwing
plaats. Er bestonden daardoor aanvankelijk twee typen secundair onderwijs:
het traditioneel (type  2) en het vernieuwd (type 1) secundair onderwijs.  In
de Franse Gemeenschap is het vernieuwd secundair onderwijs vrij snel overal
ingevoerd, terwijl in Vlaanderen de twee typen lange tijd naast elkaar
bestonden. Pas in juli 1990 werd ook in Vlaanderen bij decreet het
traditionele type afgeschaft.90 Tegelijk werd een begin gemaakt met de
invoering van een 'eenheidstype' secundair onderwijs, dat sinds het
schooljaar 1994/1995 de bestaande structuren geheel heeft vervangen.  Dit
eenheidstype biedt een eenvormige structuur waarbinnen alle vormen van
secundair onderwijs een plaats hebben.

In het secundair onderwijs zijn de onderwijsprogramma's verdeeld in
drie graden van telkens twee leerjaren: de observatie-, de orientatie- en de
determinatiegraad. In de eerste twee leerjaren is voor alle vormen van
secundair onderwijs het vakkenpakket grotendeels gelijk.

8.2 De teerplicht

Het voornaamste doel van de leerplicht, die in Belgie in 1914 werd
ingevoerd," was het uitroeien van het analfabetisme. Dit werd in het
algemeen niet gezien als een beperking van de keuzevrijheid. De keuzevrij-
heid van de ouders inzake de scholing van hun kinderen omvat niet het recht
deze een behoorlijke scholing te onthouden. De staat mag van alle burgers
een minimumvorming eisen.

Tot  1983  was de leerplicht steeds geregeld in organieke wetten op het
lager onderwijs. In dat jaar kwam de wet betreffende de leerplicht tot stand.92
Deze wet stelt een leerplicht in met een duur van twaalfjaar, die aanvangt
in het schooljaar dat begint in het jaar waarin de leerling de leeftijd van
zes jaar bereikt en eindigt aan het einde van het schooljaar waarin hij of
zij achttien jaar wordt.

Men is er in Belgie vooralsnog niet toe overgegaan een schoolplicht
in te stellen. Dit houdt in dat het mogelijk is aan de leerplicht te voldoen
door kinderen op eigen kosten huisonderwijs te geven. Het huisonderwijs

90  Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 31 juli 1990, B.S. 18 augustus 1990.
91   Wet op het lager onderwus van 19 mei 1914. B.S. 21 mei 1914.
92   Wet van 29 juni  1983, B.S. 6 juli  1983, err. B.S. 2 april 1985.
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moet echter voldoen aan een aantal pedagogische voorwaarden, waarvan
de naleving kan worden gecontroleerd.93

De Grondwet garandeert de kosteloze toegang tot het onderwijs
gedurende de leerplichtige leeftijd (artikel 24, paragraaf 3). Ook in de
Schoolpactwet en in de Vlaamse onderwijsregelgeving zijn bepalingen over
de kosteloosheid van het leerplichtonderwijs opgenomen. De Schoolpactwet
waarborgt de volledige kosteloosheid van het leerplichtonderwijs; het
Vlaamse Decreet basisonderwijs sluit nauw aan bij de grondwettelijke tekst
door slechts de kosteloze toegang te garanderen.94

8.3 De vrijheid van onderwijs in kwantitatieve zin

Het belang van de vrijheid van onderwijs in Belgie is af te leiden uit de
omvang van het vrije onderwijs ten opzichte van het onderwijs dat wordt
ingericht en in stand gehouden door openbare besturen. Een duidelijke
indicatie hiervoor is te vinden in de aantallen leerlingen in het vrije en in
het officiBle onderwijs. In de onderstaande tabel is de schoolbevolking in
recente schooljaren opgenomen, uitgesplitst naar inrichtende macht.

Tabel   1.

De schoolbevolking in Belgie in primair en secundair onderwijs, uitgesplitst
naar inrichtende machten, in aantallen leerlingen

1991-1992 1992-1993 1993-1994

Totaal 2.179.033 2.200.558 2.229.414

Openbare besturen 851.031 860.620 872.242

Particulier initiatief 1.328.002 1.339.938 1.357.172

Bron:   Statistisch  Zakjaarboek  van  het  Koninkrijk  Belgie,  jaargang   1995.

De hierboven gepresenteerde cijfers geven aan dat het vrije onderwijs in
Belgie ongeveer 60% van het totale aantal leerlingen ontvangt. Het vrije
onderwijs in Belgie heeft een zeer groot aandeel in het totale onderwijs-
stelsel. Zowel in Vlaanderen als in Wallonie hebben veel van deze vrije
scholen een katholieke signatuur. Kerkelijke initiatieven stonden aan de wieg

93   Artikel 1, paragraaf 6 van de Wet betreffende de leerplicht.
94    Artikel 12 van de Schoolpactwet en, voor de Vlaamse Gemeenschap, artikel 27 van het Decreet

basisonderwijs  van 25 februari   1997.
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van de ontwikkeling van het Belgische onderwijsstelsel en hebben steeds
een belangrijke rol behouden (zie ook paragraaf 2 van dit hoofdstuk).

Hoewel in Belgie ook zuiver particuliere, niet van overheidswege
gesubsidieerde scholen bestaan, is hun aandeel bijzonder klein. Vrijwel alle
vrije scholen zijn gesubsidieerde scholen.

9        Afsluiting

Wat is nu in essentie de betekenis van de vrijheid van onderwijs in het
Belgische recht? Er worden binnen de vrijheid van onderwijs in het
Belgische recht twee dimensies onderscheiden: enerzijds de vrijheid voor
een ieder om een school te stichten en daarin onderwijs te geven volgens
de eigen overtuiging en anderzijds de vrijheid van ouders om voor hun
kinderen passend onderwijs te kiezen in overeenstemming met hun
godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische overtuigingen. Daarbij
wordt een sterk verband gelegd met andere grondrechten, zoals het recht
op onderwijs, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging.

In de onderwijswetgeving en het onderwijsstelsel krijgen deze rechten
en vrijheden vorm. De gemeenschappen, die bevoegd zijn voor het onderwijs
binnen hun grondgebied, richten zelf neutraal onderwijs in. Zij dienen de
overtuigingen van leerlingen en ouders te respecteren en zijn grondwettelijk
verplicht in het onderwijs een keuzemogelijkheid aan te bieden tussen
godsdienstlessen en een niet-confessionele zedenleer. Dat laatste geldt ook
voor de scholen die door andere openbare besturen worden ingericht.
Bovendien zijn zij gehouden om de ouders de keuze tussen confessioneel
en niet-confessioneel onderwijs te bieden. Daarmee worden de overtuigingen
van ouders en leerlingen in alle onderwijs, dat door openbare besturen wordt
ingericht, op een positieve wijze gerespecteerd.

Daarnaast zijn de gemeenschappen bevoegd voor de erkenning en subsidi-
ering van scholen die worden ingericht door particulieren. De subsidiering
van het vrije onderwijs is van groot belang voor de realisering van de -
vrijheid van onderwijs. Het recht van de Vlaamse en Franse Gemeenschap
kent ruime mogelijkheden tot subsidiering. Zo worden de salarissen van
de leerkrachten en de leermiddelen door beide gemeenschappen volledig
vergoed. De subsidiering van de schoolgebouwen is daarentegen niet
volledig.

In het Belgische onderwijsstelsel nemen initiatieven van particulieren
een belangrijke plaats in. Deze belangrijke rol van het vrije onderwijs vormt
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de kern van het Belgische onderwijsstelsel en geeft het duidelijkst de
betekenis van de vrijheid van onderwijs in dat land aan. In het volgende
hoofdstuk staat Frankrijk centraal. In dat land hebben particuliere initiatieven
een andere plaats in het onderwijsstelsel en heeft de overheid een geheel
andere invulling aan haar eigen rol in het onderwijs gegeven dan in Belgie
het geval is.
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Frankrijk

1        Inleiding

Frankrijk heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de bescherming
van fundamentele rechten en vrijheden. De Ddclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen van 1789 geldt in continentaal Europa als 66n van
de mijlpalen in de ontwikkeling van de huidige idee van grondwettelijk
beschermde vrijheidsrechten.'  In het Franse constitutionele recht heeft  de
Dtclaration    van    1789 nog altijd betekenis   voor de bescherming    van

grondrechten. De huidige grondwet, de Constitutie van de Vijfde Republiek
van 4 oktober 1958, verwijst voor de in Frankrijk geldende grondrechten
onder meer naar de Ddclaration. De daarin opgenomen vrijheidsrechten
gelden door deze verwijzing nog altijd in de Franse rechtsorde.

De vrijheid van onderwijs kent in het Franse recht echter een veel minder
lange traditie. Dit grondrecht is niet met zoveel woorden terug te vinden
in de Dtclaration, noch in de Constitutie van 1958. Dit houdt echter niet
in dat de vrijheid van onderwijs in Frankrijk niet als grondrecht wordt
erkend. De huidige Constitutie verwijst namelijk naar de preambule van
de Constitutie van 1946, waarin wordt vastgesteld dat in de Franse wetgeving
bepaalde rechten en vrijheden als 'fundamentele principes' worden erkend.
De vrijheid van onderwijs werd pas tamelijk recent, in het midden van de

jaren zeventig, door de Conseil constitutionnel aangeduid als fundamenteel

principe in de zin van de Franse constitutie.
Daarnaast heeft het gedachtengoed van de 'laYcitt', dat betrekking heeft

op de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat, een belangrijke invloed
op het Franse onderwijsstelsel. Deze invloed komt tot uitdrukking in de
manier waarop in publieke scholen met godsdienst en met religieuze
symbolen wordt omgegaan en heeft ook invloed op de rol van de overheid

bij met name financiele ondersteuning van particuliere initiatieven. De
levensbeschouwelijke neutraliteit van de Franse staat geeft daarmee een

bijzondere betekenis aan de rechten en vrijheden die met vrijheid van
onderwijs in Frankrijk samenhangen. Het is daarom interessant na te gaan

1     In die zin o.a. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht (2e druk), Deventer 1994, p. 344.
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op welke wijze de vrijheid van onderwijs wettelijk beschermd wordt en
welke betekenis dit grondrecht in het Franse recht heeft.2

In paragraaf 2 volgt een kort historisch overzicht. De wijze van bescher-
ming van het grondrecht op vrijheid van onderwijs in het Franse constituti-
onele recht wordt geschetst en vervolgens tegen de achtergrond van de
belangrijkste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen geplaatst. Vervol-
gens worden in paragraaf 3 de meest kenmerkende wettelijke bepalingen,
waarin de vrijheid van onderwijs als fundamenteel principe wordt erkend,
besproken. Daarbij komen de bredere juridische context van de vrijheid
van onderwijs, de beperkingen van dat grondrecht en het verband met het
recht op onderwijs aan de orde. In paragaraaf 4 volgt dan een overzicht
van de belangrijkste onderwijswetgeving. Vervolgens sta ik kort stil bij de
jurisprudentie van de Franse Conseil constitutionnel, die een belangrijke
rol heeft gespeeld in de vormgeving van de vrijheid van onderwijs in
Frankrijk (paragraaf 5). Paragraaf 6 betreft de mogelijkheden voor
subsidiering van het private onderwijs. In paragraaf 7 geef ik een korte schets
van de structuur van het Franse onderwijsstelsel, waarna in paragraaf 8 de
afsluiting van dit hoofdstuk volgt.

2      Achtergrond en geschiedenis

De grondrechten in het Franse constitutionele recht zijn slechts ten dele
met zoveel woorden te vinden in de nu geldende Constitutie van 1958:
Verschillende van de in Frankrijk geldende grondrechten zijn neergelegd
in andere regelingen en documenten. Een belangrijke tekst in dat opzicht
is  de  preambule  van de Constitutie  van 1946, waarnaar de preambule  van
de Constitutie van 1958 verwijst. In de preambule van 1946 wordt in de
eerste plaats een aantal fundamentele rechten en vrijheden opgesomd, als

, 4 Voorts'principes politiques, particuli2rement nicessaires a notre temps .

2    Binnen het Franse onderwijsrecht is een bijzondere positie ingeruimd voor de regio Elzas-
Lotharingen. Met name regels betreffende het religieuze karakter van de publieke scholen,
de subsidiering van private scholen en de duur van de leerplicht wijken af van de regelingen
die in de rest van het land gelden In dit hoofdstuk zal de regelgeving die betrekking heeft
op Elzas-Lotharingen niet behandeld worden; zie hiervoor o.a. C.-A. Colliard, Libertds
Publiques, Paris   1975, p. 439-440.

3    Grondrechten zijn bijvoorbeeld te vinden in de artikelen 1 (het discriminatieverbod en de
vrijheid van levensovertuiging), 4 (de vrijheid van vereniging en vergadering) en 66, eerste
alinea (het verbod van willekeurige vrijheidsbenemening),  van de Constitutie  van   1958.

4     Paragraaf 2 van de preambule van 1946; de opsomming van deze principes is te vinden in
de daaropvolgende paragrafen.
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wor(len de 'principes fondamentaux reconnus par les lois de la RZpublique'
erin bevestigd: Deze fundamentele principes worden echter niet opgesomd
in de preambule. Wetgeving en rechtspraak bepalen welke wettelijke
beginselen fundamenteel zijn. Tenslotte verwijst de preambule van 1946
naar de Ddclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen van 1789, waarin
in algemene bewoordingen een aantal fundamentele rechten en vrijheden
wordt gewaarborgd.

De vrijheid van onderwijs is niet uitdrukkelijk in de Constitutie van 1958
te  vinden en evenmin  in de preambule  van  1946  of in de Ddclaration  van
1789. Toch wordt de vrijheid van onderwijs in Frankrijk erkend als
grondrecht. In een aantal wetten, waarin de structuur van de verschillende
onderwijsniveaus was vastgelegd,6 werd reeds in de eerste helft van de
negentiende eeuw de vrijheid van onderwijs genoemd als fundamenteel
beginsel van het Franse recht. De erkenning van de vrijheid van onderwijs
werd in die periode slechts tot uitdrukking gebracht in wetgeving en niet
in de Constitutie. Pogingen om de vrijheid van onderwijs expliciet in de
preambule   van de Constitutie   van   1946   op te nemen strandden   in   het
parlement.7 Doordat echter in die preambule werd verwezen naar de
fundamentele principes, die in de Franse wetgeving erkenning hadden
gevonden, werd de vrijheid van onderwijs toch op indirecte wijze in die
preambule opgenomen. Aanvankelijk werd aan dit feit weinig juridische
waarde gehecht, onder meer omdat men algemeen van opvatting was dat
de preambules van 1946 en van 1958 niet tot de eigenlijke Constitutie
behoorden. Pas in 1971 besliste de Conseil constitutionnel dat de preambule
wel degelijk onderdeel vormt van de Constitutie.8 Vervolgens besliste de
Conseil constitutionnel in 1977 uitdrukkelijk dat de vrijheid van onderwijs,
neergelegd in artikel 91  van de begrotingswet van 31 maart 1931,' als een
dergelijk fundamenteel principe met constitutionele waarde moest worden
aangemerkt.

I 0

Hoewel het dus tot ver in de twintigste eeuw duurde voordat de vrijheid
van onderwijs geYdentificeerd werd als fundamenteel principe met constituti-
onele waarde, werd dit grondrecht al in de loop van de negentiende eeuw
erkend in verschillende Franse onderwijswetten. De vrijheid van onderwijs
was in die periode ook een belangrijke politieke kwestie. Tot kort voor de

5        Paragraaf  I   van de preambule  van   1946.
6    Zie hiervoor paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
7   J. Rivero, Libertds Publiques, dI. 1, Paris 1984. p. 100.
8 Conseil constitutionnel, 16 juli 1971, J.0.  18 juli  1971.
9   Loi portant fixation du budget gdndral pour l'exercice 1931-1932,1.0.1 april 1931.
10 Conseil constitutionnel, 23 november 1977, J.O. 25 november 1977.
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revolutionaire jaren was het onderwijs vrijwel uitsluitend een kerkelijke
aangelegenheid."  Aan het einde  van de achttiende  eeuw  nam de staat  het
opzetten van een stelsel van publieke scholen ter hand. De eerste constituties,
die in deze periode tot stand kwamen, gaven ook particulieren het recht
scholen te openen. Daarbij was er echter een strenge controle op het politiekeconformisme van deze scholen:2 Onder Napoleon, vanaf 1806, bestond er
op het terrein van het onderwijs een staatsmonopolie in de vorm van de
keizerlijke Universiti. In deze nationale onderwijsorganisatie waren alle
vormen en niveaus van onderwijs ondergebracht.13 De invloed van de
katholieke kerk in de Universitd was echter groot, omdat als uitgangspuntvoor het onderwijs de katholieke leer gold:4 Na de val van het keizerrijk
van Napoleon groeide de invloed van de katholieke kerk in het onderwijsuit tot een monopolie. Er was een stelsel van kerkelijk toezicht op het lager
onderwijs15 en de onderwijzers werden op bisschoppelijk gezag aangesteld.

Niettemin begon de katholieke kerk in de loop van de negentiende eeuwvoor haar positie te vrezen. Het geloof binnen de katholieke kerk in een
'eeuwigdurende christelijke maatschappij'16 was reeds aan het wankelen
gebracht door de voorbije jaren van revolutie. Na de verkiezingen in  1827
drong de staat bovendien de invloed van de katholieke kerk in het onderwijsweer sterk terug, onder meer door de aanstelling van de onderwijzers weeronder de verantwoordelijkheid van regionaal georganiseerde onderwijsbestu-
ren, de acaddmies, te brengen. De katholieken kwamen in opstand, omdat
een staatsmonopolie in het onderwijs voor hen onaanvaardbaar was. Zijwensten vrijheid van onderwijs, uitgewerkt in wetgeving. 17 In  1833  werd
de vrijheid van onderwijs voor het lager onderwijs in de wet vastgelegd;
in 1850 gebeurde dat voor het middelbaar onderwijs.18 Die wetgeving gaf
de katholieke kerk naast de vrijheid om eigen scholen in te richten ook veel
invloed in het publieke onderwijs. Het godsdienstonderwijs werd op publiekescholen verplicht, steeds vaker werden geestelijken aangesteld als onderwij-

11   F. Gilsoul-Btzier, Connaissance du systBme dducatif fran ais, Paris 1989, p. 3-5.
12  J. Rivero, Libertds Publiques, dl. 2, Paris 1983, p. 316.
13 Zie hiervoor: P.J.J. Zoontjens, Vrijheid van wetenschap. Juridische beschouwingen over

wetenschapsbeleid en hoger onderwijs (diss.), Zwolle 1993, p. 296-297.
14   B. Mtgrine, La question scolaire en France. Paris 1960. p. 35.15  De zogenaamde 'Comitds de Charitd'; Mdgrine, a.w 1960, p. 35.
16  Mdgrine, a.w. 1960, p. 36.
17  Mtgrine, a.w. 1960, p. 36.
18    Wet van 28 juni  1833 (wei genoemd Loi Guizot) en wet van 15 maart 1850 (wei genoemd

Loi Falloux). In 1875 en 1919 volgden wetten die de vrijheid van onderwijs voor respectie-velijk het hoger en het technisch onderwijs vastlegden: respectievelijk de  wet  van  12 juli
1875 (wel genoemd Loi Dupanloup) en de  wet van 28 juli  1919 (wei genoemd Loi Astier).
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zers en niet langer gold voor gemeenten de verplichting om een publieke
school te stichten als er reeds een private school in die gemeente bestond. 19

Die gang van zaken was met name de Republikeinen een doorn in het oog.
De conflicten die uit deze situatie voortvloeiden, domineerden de politiek

in Frankrijk in de tweede helft van de vorige eeuw en vormden de
belangrijkste strijdpunten in een aantal verkiezingsperiodes. Aan het begin
van deze eeuw concentreerde de strijd zich op de vraag of de staat het
private onderwijs diende te subsidieren en, zo ja, in welke mate dit moest
gebeuren. In die strijd om de plaats van kerk en staat in de samenleving
in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder ging het gedachtengoed
van de laititieen steeds sterkere rol spelen.20 De 'laYcit6' is in zijn moderne
betekenis (de volledige neutraliteit van de staat tegenover de verschillende
godsdiensten) voornamelijk tot ontwikkeling gekomen in de onderwijskwes-
tie.21

Aan het einde van negentiende eeuw was duidelijk geworden dat het
katholicisme als dragend beginsel van de Franse nationale staat, zoals dat
gold onder het Ancien Rdgime, werd ingeruild voor het beginsel van de
scheiding tussen kerk en staat: de lakita. Het gelaiciseerde karakter van
de Franse staat werd in 1905 wettelijk vastgelegd.22 Deze scheiding tussen
kerk en staat hield voor het publieke onderwijs in dat het voortaan een
neutraal karakter zou hebben. In de praktijk kwam dit neutrale karakter neer
op het weren van elke godsdienstige uiting uit het publieke onderwijs. De
invulling van de neutraliteit was dus een actief verzet tegen al te opzichtige
belijdenisvormen in het publieke onderwijs.23

De laicitt werkte ook door in de verhouding tussen de staat en de private
scholen, met name waar het ging om de subsidiering van die scholen.
Subsidiering van het privaat onderwijs is in Frankrijk lange tijd omstreden
en ongebruikelijk geweest. Het gelaYciseerde karakter van de Franse staat,
dat in  1905  bij  wet werd vastgelegd, hield onder meer in dat de staat geen
religieuze groeperingen mocht erkennen of ondersteunen.24 Aangezien de
Franse private scholen vrijwel alle waren gebaseerd op een confessionele

19  Mdgrine, a.w. 1960, p. 37.
20  Voor een uitgebreide behandeling van de oorsprong en betekenis van dit gedachtengoed,

zie: D. Beresniak, La lal'citd, Paris 1990.
21   Mtgrine, a.w. 1960, p. 39.
22   Loi du 9 dkembre 1905 concernant la sdparation des Eglises et de l'Etat, J.O. 11 december

1905.

23  A. de Bie, W.J.M. Voermans, S.C. van Bijsterveld, Tricolore of open neutraliteit? in:
Bestuurswetenschappen 1993, nr. 2, p. 124.

24   Artikel 2. eerste alinea, eerste volzin, van de wet van 9 december 1905 luidt: 'La Rdpublique
ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.'
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grondslag, konden die scholen volgens de heersende opvattingen niet door
de staat worden gesubsidieerd. De juridische grondslag voor het verbod op
subsidiering van het lager privaat onderwijs werd gevonden in artikel 2 van
de  wet van 30 oktober 1886, hoewel deze bepaling in feite geen letterlijk
verbod bevatte. Artikel 2 van die wet noemt twee categorieen van instellin-
gen voor lager onderwijs: publieke scholen, uit openbare kas bekostigd,
en private scholen, uit particuliere middelen bekostigd.25 Subsidiering van
private scholen zou een categorie van lagere scholen in het leven roepen,
die de wet niet kent: private scholen, bekostigd uit publieke middelen. De
Conseil d'Etat heeft artikel 2 zeer strikt opgevat, en deze bepaling uitgelegd
als een verbod op subsidiering van het private onderwijs.

26

Subsidiering van het secundair en hoger privaat onderwijs door de staat

was overigens niet verboden. In de onderwijswet van 1919 werd uitdrukkelijk
de mogelijkheid van subsidiering van het technisch secundair onderwijs
vastgelegd;27 de Conseil d'Etat heeft in 1938 vastgesteld dat deze mogelijk-
heid bestond voor het gehele secundair en hoger onderwijs.28 Daarnaast was
ook een beperkte financiele ondersteuning van private scholen door lokale
overheden toegestaan. 29

Na de Tweede Wereldoorlog veranderden de opvattingen over subsidi-
ering van het privaat onderwijs. Twee belangrijke argumenten tegen de
bestaande situatie werden naar voren gebracht. In de eerste plaats meende
men dat het laten voortbestaan van met name het lager privaat onderwijs
door het verstrekken van subsidies goedkoper zou zijn dan wanneer men
alle leerlingen ten laste van het kosteloos30 publiek onderwijs zou laten
komen. Een tweede argument vormde de gedachte dat realisering van de

25     Artikel 2 van de wet van 30 oktober 1886 luidt: 'Les dtablissements d'enseignement primaire
de tous ordres peuvent Btre publics, c'est-A-dire fundds et entretenus par l'Etat, les
d6partements et les communes, et privds. c'est-h-dire fondds et entretenus par des particuliers
ou des associations.'

26 Conseil d'Etat, 20 februari 1891 (Ville de Vitrd et ville de Nantes), S.  1893, III, p. 24.
27   Wet van 25 juli 1919, J.0. 27 juli 1919, p. 7744.
28 Conseil d'Bat 9 december 1938, S. 1939, III, p. 38.
29   Wet van 15 maart 1850 (Loi Falloux). Overigens is in 1990 door de Conseil d'Etat uit die

wet afgeleid dat die subsidies beperkt dienden te blijven tot maximaal tien procent van de
totale kosten van elke school: Conseil d'Etat 6 april 1990 (Ddpartement d'Ille-et-Vilaine),
AJDA  1990, 519. Zie ook paragraaf 6.3 en, meer uitgebreid, hoofdstuk  1 1.

30   De kosteloosheid van het lager publiek onderwijs werd vastgelegd in de wet van 28 maart
1882, J.0.29 maart 1882; de kosteloosheid van het middelbaaronderwijs is in 1929 wettelijk
vastgelegd. In de preambule van de Constitutie van 1946 is uiteindelijk de kosteloosheid
van het gehele publieke onderwijs opgenomen.
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vrijheid van onderwijs zonder enige financiele ondersteuning voorbehouden

zou zijn aan de financieel sterkeren. 3I

Deze opvattingen zijn spoedig tot uitdrukking gekomen in maatregelen.
Een decreet van 22 mei 1948 maakte ondersteuning mogelijk aan gezinnen
die bij het verzorgen van onderwijs voor hun kinderen kampten met een
gebrek aan financiele middelen.32 De wet van 21 september 1951, genoemd
Loi Marie,31 breidde vervolgens het beurzenstelsel, dat reeds werd ingevoerd
door de eerdergenoemde wet van 25 juli 1919, uit. Ingesteld voor het
publieke secundair onderwijs, gaf dit beurzenstelsel leerlingen voortaan ook
de mogelijkheid privaat secundair onderwijs te volgen. Het betreft hier nog

altijd hulp aan de gezinnen van de leerlingen en niet aan de scholen.

Het systeem van gezinstoelagen werd nog verder uitgebreid door de
wet van 28 september 1951, genoemd Loi Barang6.14 Deze wet kende aan
publieke en private scholen een vergoeding toe voor ieder gezin met een
kind dat aan de betreffende school kleuteronderwijs of lager onderwijs
genoot: de allocation scolaire. Deze vergoeding, bedoeld om de lerarensala-
rissen op peil te kunnen houden, werd voor het publieke onderwijs toegekend

aan een instelling genaamd caisse des kcoles35 en voor het privaat onderwijs
aan ouderverenigingen.

De wet van 31 december 1959, genoemd Loi Debr6,36 introduceerde
voor het private onderwijs nieuwe en ruimere mogelijkheden om gesubsi-
dieerd te worden.37 Private scholen kunnen volgens deze wet een subsidi-
eringscontract met de staat sluiten. Het sluiten van een subsiditringscontract,
waarvan twee vormen bestaan, betekent dat de staat een beperkte subsidiering
verstrekt, waaraan bepaalde voorwaarden en vormen van toezicht verbonden
worden. Voor scholen die geen contract willen sluiten geldt het oude regime,
dat in beginsel een verbod op subsidiering van het lager onderwijs inhoudt. 38

31  Rivero. a.w. dI. 2,1983, p. 318-319.
32     In de termen  van het decreet: 'difficultds  mattrielles'.
33      Loi   du 21 septembre 1951 portant ouverture de crddits sur l'exercise 1951 (Education

nationale), J.0. van 23 september 1951, p. 9786 e.v.
34    Loi du 28 septembre 1951 instituant un compte spdcial du Trdsor, J.O. 30 september  1951,

p. 9979.
35 Reeds ingesteld door de wet van 28 maart 1882 (art. 17).
36   Loi du 31 dtcembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les dtablissements d'enseignement

prive, 1.0.2-3 januari 1960.
37   Voor een bespreking van de totstandkoming en de inhoud van deze wet, zie: J. Robert, La

Loi Debrd (31 ddcembre 1959) sur les rapports entre l'Etat et les dtablissements d'enseigne-
ment privd, in: RDP 1962, p. 213-269.

38 Het vergoedingenstelsel van de Loi Barangd is echter ook na inwerkingtreding van de Loi
Debrd van kracht gebleven: zie paragraaf 6.1 van dit hoofdstuk.
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Het lijkt er echter op dat er nog altijd geen definitief einde aan de strijd
om de subsidiering van het private onderwijs is gekomen. Zo laaide rond
1984 de schoolstrijd opnieuw op naar aanleiding van een wetsvoorstel van
onderwijsminister Savary. In dit voorstel werden de subsidiemogelijkheden
voor het privaat onderwijs sterk beperkt, werden striktere voorwaarden aan
subsidi8ring verbonden en een strenger stelsel van toezicht opgezet. Het
voorstel deed veel stof opwaaien en werd uiteindelijk verworpen.39 Ook
in 1993 deed een wetsvoorstel de schoolstrijd opnieuw oplaaien. In dit geval
betrof het een wijziging  van de bovengenoemde  wet  van 1850, waardoor
de gemeenten het onderhoud van de gebouwen van private scholen vrijwel
onbeperkt konden subsidieren. De onrust ebde weg toen de Conseil
constitutionnel de wetswijziging tegenhield wegens strijd met het gelijk-
heidsbeginsel.40

Deze korte historische schets geeft duidelijk aan dat de rechten en
vrijheden in verband met het onderwijs in Frankrijk vooral vorm en inhoud
krijgen in de onderwijswetgeving. Een uitgebreide grondwettelijke of
wettelijke bepaling, waarin een aantal nader omschreven rechten en vrijheden
wordt gewaarborgd, ontbreekt. In de volgende paragrafen zal ik dieper ingaan
op de manier waarop in de Franse wetgeving het fundamentele karakter
van de vrijheid van onderwijs tot uitdrukking wordt gebracht en zal ik
onderzoeken welke betekenis dat grondrecht in het Franse constitutionele
recht heeft.

3       Vrijheid van onderwijs in het Franse recht

3.1 Vrijheid van onderwijs als fundamenteel principe

In verschillende belangrijke wetten uit de vorige eeuw, die betrekking hadden
op de organisatie van de verschillende niveaus en vormen van onderwijs,
zijn bepalingen te vinden die uitdrukkelijk aangeven dat het particulieren
toegestaan was zelf een school te openen en daarin onderwijs te geven.
Voorbeelden van dergelijke wetten zijn in de vorige paragraaf al aan de
orde gekomen. In zijn uitspraak van 23 november 1977 over de vrijheid
van onderwijs verwees de Conseil constitutionnel echter niet naar deze
wetten, maar naar de 'Loi de finances' van 31 maart 1931. Deze wet bevatte

39   F. Vlemminx, N. Ruis, De Franse schoolstrijd: een storm in een glas water? in: Bestuurswe-
tenschappen 1984, nr. 7, p. 444-448.

40 Conseil constitutionnel 13 januari 1994 (Modification de la loi Falloux), AJDA 1994, p. 132;
zie ook paragraaf 5 van dit hoofdstuk.
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namelijk een formulering die nauw aansloot bij de terminologie van de
preambule van de Constitutie van 1946. De vrijheid van onderwijs wordt
in artikel 91 van die wet uitdrukkelijk genoemd als fundamenteel principe.
Het artikel begint met volgende zinsnede:

'Sous rdserve du maintien de la libertd de l'enseignement, qui est un des principes
fondamentaux de la Rdpublique,...'

Ook in latere wetgeving werd tot uitdrukking gebracht dat de vrijheid van
onderwijs een belangrijk beginsel is. Een voorbeeld is te vinden in de 'Loi
Debrd,' de wet van 31 december 1959, die voor het onderwijs nog altijd
bijzonder belangrijk is. Artikel 1, tweede alinea, van die wet luidt:

'L'Etat proclame et respecte la libertd d'enseignement et en garantit t'exercice
aux 6tablissements prives regulitrement ouverts.'

In de genoemde wetten wordt zonder meer gesteld dat de staat de vrijheid
van onderwijs respecteert. Deze korte formuleringen geven niet aan welke
rechten en vrijheden nu door het fundamentele principe van vrijheid van
onderwijs worden beschermd. Er valt weinig uit af te leiden over de idee
die achter de vrijheid ligt, over de inhoud en de betekenis van de vrijheid.
Daarvoor is het nodig de aangehaalde bepalingen in een bredere juridische
context te bezien.

3.2      De juridische context van de vrijheid van onderwijs

3.2.1   Bescherming van rechten en vrijheden door de wet

De Franse opvattingen over de bescherming van vrijheidsrechten gaan terug
tot het einde van de achttiende eeuw. Het eerste belangrijke document waarin
die opvattingen zijn terug te vinden is de Ddclaration van 1789. In deze
D6claration zijn de gedachten van Rousseau met betrekking tot het contrat
social duidelijk te herkennen.41 Met name het wetsbegrip van de Ddclaration

41 Verschillende auteurs wijzen meer in het algemeen op de invloed van de theorieen van Rous-
seau op de totstandkoming van de Ddclaration: zie o.a. P. Janet, Histoire de la science politique
(5e ed.), Paris 1913, dI. 2, p. 458: 'Mais l'acte mEme de la ddclaration est-il autre chose
que le contrat passt entre tous les membres de la communautd, selon les iddes de Rousseau?'
Jellinek stelt daarentegen dat de theorie van het 'contrat social' niet het voorbeeld voor de
Franse Ddclaration geweest kan zijn. Aan de Ddclaration ligt volgens hem een ander, meer
liberaal vrijheidsbegrip ten grondslag dan aan de theorieen van Rousseau. Zie G. Jellinek,
Die Erkltung der Menschen- und Biirgerrechte, Miinchen/Leipzig 1927, p. 5-8.
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sluit nauw aan bij Rousseau.42 Zowel in de Daclaration als bij Rousseau

heeft de wet, als uitdrukking van de volonti gindrate, een centrale rol bij
de bescherming van rechten en vrijheden van burgers tegenover de
uitvoerende macht. De uitvoerende macht werd door Rousseau en door de
opstellers van de Ddclaration gezien als de voornaamste bedreiging voor
de rechten en vrijheden van de burgers. De uitvoerende macht kon slechts
worden gebonden en gecontroleerd door de wet, die uitdrukking was van
de volkswil. Deze opvatting over de rol van de wet bij de bescherming van
rechten van burgers is niet alleen terug te vinden in de Ddclaration, maar
ook  in de Constitutie  van  1791  en  in de daarop volgende grondwetten.

43

Ook ten tijde van de Derde Republiek (1875-1940) werd de soevereiniteit
van de wet sterk benadrukt. De Derde Republiek kende in formele zin geen
grondwet, maar een drietal constitutionele wetten. Het bestaan en de
mogelijkheden tot uitoefening van vrijheidsrechten werden volledig bij wet
bepaald.44 Ook hierbij was de gedachte dat de omvang van de vrijheid van
de burgers uitsluitend diende te worden bepaald door de wet, als uitdrukking
van de volkswil, en niet door besluiten van de uitvoerende macht.45

De Constitutie van de Vijfde Republiek bevat een opvallend nieuw
element als het gaat om de positie van de wetgever. In artikel 34 is een
limitatieve opsomming van de wetgevende bevoegdheden van het parlement
opgenomen. De residuaire bevoegdheden komen toe aan de regering.46 Toch
heeft ook volgens de Constitutie van 1958 de wetgever nog steeds een
belangrijke rol bij het beschermen van grondrechten. Het vaststellen van
de regels betreffende de uitoefening van fundamentele rechten en vrijheden
behoort namelijk uitdrukkelijk tot de taken van de wetgever.47 Daarnaast
is sinds  1958 de erkenning van het bestaan van vrijheidsrechten uiteindelijk
altijd terug te voeren op een grondwettelijke grondslag, hetzij in de tekst

42    G. Burdeau, Droit constitutionnel (24e druk), Paris  1995, p.  291.
43  De Ddclaration van 1789 (artikel 6), de Constitutie van 24 juni 1793 (artikel 4) en de

Constitutie  van 5 Fructidor van  het jaar III -september 1795- (artikel 6) zeggen Rousseau
zelfs letterlijk na: 'La loi est l'expression de la volontd gdntrale.' Artikel 9 van de Constitutie
van 1793 zegt bovendien: 'La loi doit protdger la libertd publique et individuelle contre

l'opression de ceux qui gouvernent.'
44  Ph. Braud. La notion de liberta publique en droit frangais, Paris 1968, p. 282-284.
45  Colliard. a.w. 1975, p. 105.
46   Artikel 37 van de Constitutie van 1958.
47   Artikel 34. eerste lid, eerste volzin van de Constitutie van 1958 luidt: 'La loi fixe les rtgies

concernant: - les droits civiques et les garanties fondamentales accorddes aux citoyens pour
l'excercice des libertts publiques; . '
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van de Constitutie zelf, hetzij via de preambule en de verwijzingen daarin
naar andere documenten.48

3.2.2 De 'libertifs publiques': rechten en plichten

De 'libertts publiques' zijn in de Franse opvatting in de eerste plaats afweer-
rechten van de burger tegenover de staat. Volgens onder meer Braud vormen
de 'libertds publiques' voor de staat zelfs negatieve verplichtingen:
obligations nigatives. De inhoud van deze 'obligation ndgative' kan per
grondrecht verschillen. Zij kan voor de staat de verplichting inhouden zich
van elk ingrijpen in de betrokken materie te onthouden, dan wel de
verplichting bij ingrijpen met bepaalde belangen rekening te houden.49 Hij
onderscheidt vervolgens bijkomende verplichtingen, de obligations secondes,
om het waarmaken van de hoofdverplichting te kunnen garanderen.
Voorbeelden hiervan zijn materiele prestaties (dienstverlening of geldelijke
steun) of nadere reglementering.50 Colliard maakt echter bezwaar tegen de
term 'obligation ndgative'. De 'libertds publiques' creeren een van de staat

vrije, autonome sfeer voor de burger, maar houden voor de staat geen enkele
juridische verplichting in. De wetgever kan, mits de juiste procedure wordt
gevolgd, altijd de omvang van de vrijheden bepalen en de uitoefening ervan
nader reglementeren. Deze nadere regelingen kunnen beperkingen inhouden,
maar ook ondersteunende maatregelen inhouden. Daarbij is er volgens hem
echter geen sprake  van een 'obligation'.51

Ongeacht of er in juridische zin al dan niet sprake is van 'obligations',
de centrale gedachte is dat vrijheidsrechten een van de staat vrije sfeer voor
de burger creeren. Om de feitelijke realisering van deze vrijheid te kunnen
garanderen, zijn positieve maatregelen nodig, die de uitoefening van de
vrijheid ondersteunen. Zo omvat ook de vrijheid van onderwijs verschillende
rechten en vrijheden, die onderling nauw verbonden zijn.

48   Ook de (niet opgesomde) principes fondamentaux, die de preambule van de Constitutie van
1946 noemt, zijn door de verwijzing in de preambule van de Constitutie van 1958 terug te
voeren op een grondwettelijke bepaling, zij het dat een rechterlijk oordeel nodig is om de
bij wet vastgelegde vrijheden, waarnaar deze categorie verwijst, te identificeren.

49     In de termen van Braud:  1'obligation  d'abstention stricto sensu versus iobligation de tourance·,

Braud, a.w. 1968, p. 87-88.
50  Braud, a.w. 1968, p. 113, 116.
51  Colliard, a.w. 1975, p. 19.
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3.3 De inhoud van de vrijheid van ondenvijs

Hierboven werd reeds vastgesteld dat de wettelijke bepalingen, die uitdrukke-
lijk de vrijheid van onderwijs garanderen, weinig over de inhoud van dat
grondrecht zeggen. Uit wetgeving, rechtspraak en literatuur valt echter af
te leiden welke rechten en vrijheden tezamen de vrijheid van onderwijs

52vormen.

De vrijheid van onderwijs omvat in de eerste plaats de vrijheid om een
school te stichten. Van dit grondrecht wordt in het algemeen de intellectuele
vrijheid bij het geven van onderwijs onderscheiden.53 Deze intellectuele
vrijheid maakt het mogelijk in het onderwijs een religieuze, filosofische
of pedagogische overtuiging tot uitdrukking te brengen en geeft daarmee
zin en betekenis aan de vrijheid om een school te stichten. De intellectuele
vrijheid bestaat zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van
de individuele onderwijzer. Voor de instelling houdt dit de vrijheid in om
personeel te kiezen, pedagogische methoden en leerprogramma's vast te
stellen en het levensbeschouwelijke karakter van dat onderwijs te bepalen.
Voor de individuele onderwijzer betekent de intellectuele vrijheid de vrijheid
om volgens zijn of haar eigen ideologische en pedagogische overtuigingen
les te geven, voor zover zich dat verdraagt met het karakter van de school.

Tegenover deze rechten die de aanbodzijde van het onderwijs betreffen,

I  staat

het recht van ouders om te bepalen of hun kind zal worden onderwezen
in een publieke school dan wel een private school naar keuze. Deze
keuzevrijheid veronderstelt dat het aanbod van scholen toereikend is en
voldoende gevarieerd in karakter, zodat voor de ouders een keuze volgens
de eigen overtuigingen mogelijk is. Dit betekent in elk geval dat de overheid
gehouden is voldoende publiek onderwijs in te richten, dat neutraal van
karakter dient te zijn.54 Verder is men tegenwoordig algemeen van opvatting
dat dit tevens betekent dat private initiatieven gesubsidieerd dienen te
worden. Indien dit niet zou gebeuren zou de keuzevrijheid voorbehouden
zijn aan de welgestelde burgers.

55

52   Zie voor een complete en heldere uiteenzetting G. Lebreton, Libertts Publiques et Droits
de l'Homme, Paris 1995, p. 363-372.

53   Rivero, a.w., dl. 2,1983, p. 313-315. Zieook N. Fontaine, La libertd d'enseignement, Paris
1978, p. 17.

54  Rivero. a.w., dI. 2, 1983, p. 314-315; Fontaine, a.w. 1978, p. 17.
55  Lebreton, a.w. 1995, p. 363.
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3.4 Beperking van de vrijheid van onderwijs

Reeds uit de D6claration van 1789 blijkt dat vrijheidsrechten niet mogen
worden opgevat als absolute rechten.56 Ook de jurisprudentie van de Conseil
d'Etat geeft dat aan.57 Allereerst zijn er algemene grenzen, voortvloeiend
uit het feit dat verschillende fundamentele rechten en vrijheden tegelijk en
naast elkaar bestaan. Zo kan bijvoorbeeld een fundamentele vrijheid begrensd
worden door het beginsel van gelijkheid. Een grondwettelijk beschermde
vrijheid geeft een ieder het recht om verschillend te zijn en om eigen keuzen
te maken. Toch streeft een rechtsstaat ernaar elke burger gelijke maatschap-
pelijke kansen te bieden. Dit streven naar gelijkheid stelt grenzen aan de
uitoefening van vrijheden. 58

Daarnaast zijn er grenzen aan de uitoefening van vrijheden die
voortvloeien uit de noodzakelijke bescherming van de maatschappelijke
orde. De uitoefening van vrijheden mag geen inbreuk maken op de openbare
orde en veiligheid.

De grenzen van deze laatste categorie zijn door de wetgever vertaald
in concrete beperkingen. Zo worden eisen gesteld aan degene die een private
school wenst te openen. Hij of zij dient te voldoen aan voorwaarden
betreffende de moraal, in de zin dat hij of zij niet veroordeeld mag zijn
voor 'faits ddshonorants: Verder dient men de leeftijd van 21 jaar bereikt
te hebben om een lagere school te stichten; voor een middelbare school
is de grens 25 jaar. Tenslotte moet men over bepaalde bewijzen van
bekwaamheid beschikken.59 Daarnaast stelt de wet eisen aan de hygiBne
van de schoolgebouwen, is bepaald dat geen onderwijs mag worden gegeven
dat tegengesteld is aan de moraal, de wetten en de Constitutie en mogen
in het onderwijs geen leerboeken gebruikt worden die door de minister van
onderwijs verboden zijn.60

De belangrijkste beperking van de vrijheid van onderwijs vloeit voort
uit de bepaling dat de verlening en erkenning van diploma' s een staatsmono-

56  Artikel 4 van de Ddclaration luidt: 'La libertd consiste h pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas A autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la socitte la jouissance de ces memes droits. Ces bornes
ne peuvent 6tre dttermindes que par la loi.'

57 Conseil d'Etat 7 juli 1950, Gr. Ar. p. 342.
58  Rivero, a.w., dl. 1,1984, p. 196-198.
59 Zie hiervoor Lebreton, a.w. 1995, p. 364.
60    Artikel 35 van de  'Loi sur l'organisation de l'enseignement primaire'  van 30 oktober  1886,

J.0.31 oktober 1886. Deze wet voorziet ook in een inspectie door de overheid met betrekking
tot de hygiene van de gebouwcn, de moraal in het onderwijs en het naleven van de bepalingen
over de verboden leerboeken.

71



Hoofdstuk 4

polie blijft.61 Hierdoor worden private scholen in de praktijk gedwongen
hun onderwijs in te richten volgens de programma's en methoden van het
publieke onderwijs.

3.5 Het recht op ondenvijs

De preambule van de Constitutie van 1946 erkent niet met zoveel woorden
het recht op onderwijs, doch volgens de preambule van die Constitutie heeft
een ieder recht op gelijke toegang tot het onderwijs. Voorts rust op de staat
de plicht te voorzien in voldoende publiek onderwijs van alle niveau's, dat
kosteloos en neutraal moet zijn.62 In combinatie vormen deze bepalingen
weliswaar in strikte zin geen afdwingbaar recht op onderwijs, maar creeeren
zij wel een belangrijke aanspraak voor burgers. Een ieder heeft gelijke
rechten bij het benutten van de bestaande voorzieningen voor onderwijs;
op de overheid rust de verplichting te zorgen dat deze voorzieningen
toereikend zijn om een ieder in staat te stellen onderwijs te genieten.

4      De onderwijswetgeving

Het Franse onderwijsrecht is verspreid over een aantal wetten, waarvan
sommige al uit de eerste helft van de vorige eeuw dateren. De meeste wetten
werden sinds hun inwerkingtreding regelmatig gewijzigd, maar zijn in
hoofdlijnen nog altijd van kracht. Deze onderwijswetten zijn in het Franse
onderwijsrecht van groot belang omdat zij bij gebrek aan een uitgewerkte
grondwettelijke bepaling in feite de vrijheid van onderwijs vorm geven.

De wetten, waarin de structuur van respectievelijk het lager en het
middelbaar onderwijs is vastgelegd, zijn de eerder genoemde Loi Guizot
uit   1833   en   de Loi Falloux   uit 1850. Beide wetten bevatten vrijwel
uitsluitend bepalingen over het publiek onderwijs. Over het privaat onderwijs
wordt weinig meer gezegd dan dat voor elke burger de vrijheid bestaat een
private school te openen en in stand te houden.

61 Loi rdlative A la libertd de l'enseignement supdrieur van  18 maart 1880, J.O.19 maart 1880.
Overigens geldt dit alleen voor vormen van privaat onderwijs die ook in het publieke stelsel
bestaan. Dan is immers een staatsgarantie wenselijk die een gelijk niveau van privaat en
publiek onderwijs verzekert. Voor specifieke onderwijsvormen in het privaat onderwijs, die
geen parallel kennen in het publiek onderwijs, geldt deze eis niet.

62      In de woorden van de preambule van de Constitutie  van  1946: 'La nation garantit 1'6gal acces
de l'enfant et de l'adulte d l'instruction, A la formation professionnelle et a la culture.
L'organisation de l'enseignement publique gratuit et laique b tous les degrds est un devoir
de  l' Etat.'
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Regels over het privaat onderwijs zijn wel te vinden in de onderwijswetten
van 18 maart  1880  en  van 30 oktober  1886. De belangrijkste elementen
van deze regelingen zijn de eisen die worden gesteld aan degene die een
private school wil openen,63 de vaststelling dat private scholen vrij zijn in
de keuze van hun onderwijsmethoden en leermiddelen en de bepaling dat
het verstrekken van diploma's blijft voorbehouden aan de staat.

Vanaf het einde van de vorige eeuw kwam wetgeving tot stand die
subsidiering van private scholen  door de staat mogelijk maakte.  In   1959
werden deze wetten grotendeels vervangen door de Loi Del)r6,64 waarin de
financitle betrekkingen tussen de staat en de private scholen zijn geregeld.
Ook de Loi Debrd is reeds verschillende malen gewijzigd, met name door
de Loi Guermeur en de Loi Chevdnement.65 De wijzigingen hadden vooral
betrekking op de omvang en de wijze van vaststelling van de vergoedingen;
de systematiek van de Loi Debrd is in hoofdlijnen gehandhaafd.

Het Franse onderwijsrecht is daarnaast ook neergelegd in decreten en
ordonnanties, welke worden uitgevaardigd door de regering. Tenslotte kent
ook het Franse recht circulaires, waarin het beleid van de minister van
onderwijs bij de toepassing en uitvoering van de onderwijswetgeving wordt
vastgelegd. Vooral op het terrein van de subsidiaring van private scholen
kunnen circulaires een belangrijke rol hebben.

5       Toetsing van onderwijswetten aan de vrijheid van onderwijs

In Frankrijk kan de Conseil constitutionnel wetsvoorstellen toetsen aan de
Constitutie en aan de door de Constitutie beschermde fundamentele rechten
en vrijheden. De Conseil bestaat sinds 1958, toen de nieuwe Constitutie
van de Vijfde Republiek van kracht werd.

Aanvankelijk toetste de Conseil wetsvoorstellen vooral in het licht van
de machtenscheiding, met een bijzondere aandacht voor evenwicht tussen
de uitvoerende en de wetgevende macht. De Conseil zelf verklaarde in  1962
over zijn eigen taken en werkzaamheden nog een organe rZgulateur de
l'activiti des pouvoirs publics te zijn.66 De jurisprudentie van de Conseil

63 Zie hierboven, paragraaf 3.4.
64   Alleen de Loi Barangd uit 1951 is deels nog van kracht; zie paragraaf 6 van dit hoofdstuk.
65 Niet onbelangrijk is dat de wijzigingen, die de Loi Guermeur in 1977 meebracht, in 1985

grotendeels teniet werden gedaan door de Loi Chevtnement, waardoor het oorspronkelijke
subsidiestelsel van de Loi Debrd in hoofdlijnen uieindelijk nauwelijks wijzigingen heeft

ondergaan.
66 Conseil constitutionnel, 6 november  1962.
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laat sindsdien een ontwikkeling zien naar een bredere taakopvatting. De
Conseil toetst wetsvoorstellen67 niet uitsluitend aan de competentie van de
wetgever, zoals in de eerste periode na zijn oprichting, maar ook aan de
overige bepalingen van de Constitutie,68 aan de preambule van de Constitutie
van 194669 en aan de Ddclaration van 1789.m Door deze ontwikkeling is
de Conseil van groot belang geworden voor de bescherming van fundamente-
le rechten en vrijheden.

71

Wetsvoorstellen kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Conseil
door de president, de minister-president, de voorzitter van 66n van beide
kamers of door tenminste zestig leden van 66n van beide kamers van het
parlement.72 Er bestaat geen rechtstreekse mogelijkheid voor individuele
burgers om een oordeel over de grondwettigheid van wetsvoorstellen van
de Conseil te verkrijgen. De bescherming van fundamentele vrijheden tegen
de wetgever door de Conseil vraagt dus een actieve opstelling van de
uitvoerende en wetgevende organen.

De Conseil heeft een aantal belangrijke uitspraken gedaan op het gebied
van het onderwijs. Hiervoor werd al enkele malen het arrest van 23
november 1977 genoemd, waarin de Conseil de vrijheid van onderwijs
uitdrukkelijk identificeerde als een fundamenteel principe met constitutionele
waarde in het Franse recht. De Conseil heeft daarnaast met name bij de
vormgeving van het stelsel van subsidiering van private scholen een rol
van betekenis gehad. Vaak refereerde de Conseil daarbij niet in de eerste
plaats aan de vrijheid van onderwijs, maar aan het gelijkheidsbeginsel. Zo
vernietigde de Conseil  in  1994 een wetswijziging waardoor een wettelijk
plafond aan de subsidiering van bepaalde kosten van private scholen door
lokale overheden opgeheven zou worden. De grond voor deze vernietiging
werd gevonden in het gelijkheidsbeginsel. Onbeperkte subsidiering van
private scholen door lokale overheden zou kunnen leiden tot ongelijkheid

67 Het betreft hier dus een vorm van preventieve grondwettigheidstoetsing. Wanneer een
wetsvoorstel door de Conseil in strijd met de Constitutie wordt verklaard, mag de wet niet
worden afgekondigd: artikel 62 van de Constitution. Van een vorm van toetsing van reeds
tot stand gekomen wetgeving werd bij de regeling van de bevoegdheden van de Conseil afge-
zien, om een 'gouvernement des juges' te vermijden. G. Dupuis, J. Georgel, J. Moreau, Le
Conseil constitutionnel, Paris 1970, p. 12.

68 Conseil constitutionnel, 2 juli 1965.
69 Conseil constitutionnel, 28 november 1973.
70 Conseil constitutionnel, 27 december 1973.
71   Voor de de taken en bevoegdheden van de Conseil constitutionnel, zie de artikelen 54 en

56-63 van de Constitutie van 1958. De organisatie en werkwijze van de Conseil zijn vastgelegd
in de ordonnantie van 7 november 1958 houdende organieke wet betreffende de Conseil
constitutionnel, zoals gewijzigd bij ordonnantie van 4 februari 1959.

72  Artikel 61, tweede alinea, van de Constitution.
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tussen private scholen onderling, omdat in de ene gemeente meer sympathie
en bijgevolg ruimere middelen beschikbaar zouden kunnen zijn voor private
scholen dan in de andere; daarnaast zou volgens de Conseil zelfs ongelijkheid
kunnen ontstaan tussen publieke en private scholen, in zin dat publieke
scholen er financieel slechter aan toe zouden kunnen zijn dan private.73

Een tweede voorbeeld heeft eveneens betrekking op de subsidiering van
private scholen door lokale overheden. Lokale overheden zijn wettelijk
verplicht een financiele bijdrage te leveren aan scholen met een subsidie-
ringscontract. Die contracten worden gesloten door de staat; lokale overheden
hebben daarbij geen enkele zeggenschap. De Loi Chev&nement bevatte een
voorstel om aan gemeenten een vetorecht bij het sluiten van subsidi-
eringscontracten toe te kennen. Dit voorstel werd vernietigd op grond van
de overweging dat de toepassing van wetgeving, die tot doel heeft de uitoefe-
ning van de vrijheid van onderwijs te faciliteren, niet afhankelijk mag
worden van beslissingen van lokale overheden aangezien dat tot een
ongelijke behandeling van private scholen zou kunnen leiden. 74

Bovenstaande voorbeelden geven niet alleen aan dat de Conseil
constitutionnel een belangrijke rol speelt bij de vormgeving van het Franse
stelsel van subsidiering van private scholen in het licht van de grondrechten,
maar laten ook zien dat subsidiering nog steeds een punt van discussie in
het Franse onderwijsstelsel is. In de volgende paragraaf zal kort het huidige
stelsel van subsidiering worden beschreven.

6       Subsidil*ring van het privaat onderwijs

6.1 Algemeen

De basis voor het stelsel van subsidiering van private scholen in Frankrijk
is   de Loi Del,rd uit 1959.75   Deze wet biedt private scholen een aantal
mogelijkheden om financiele middelen van de staat te verkrijgen. De eerste
mogelijkheid is integratie in het stelsel van het publieke onderwijs.76 Dit
betekent een volledig verlies van de vrijheid die een private school heeft;
zij houdt op een private school te zijn en gaat op in het stelsel van neutrale
publieke scholen. Daarnaast kunnen private scholen een subsidieringscontract

73 Conseil constitutionnel 13 januari 1994 (Modification de la Loi Falloux). AJDA 1994,  132.
74 Conseil constitutionnel 18 januari 1985 (Loi Chevenement), RFDA  1985, p. 632.
75   Loi du 31 ddcembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les dtablissements d'enseignement

privt, J.O.2-3 januari 1960.
76  Artikel 3 van de Loi Debrd.
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met de staat sluiten. De wet kent twee contractvormen, die hieronder zullen
worden besproken. Een dergelijk contract levert een beperkte subsidiering
door de staat op, waaraan bepaalde voorwaarden en vormen van toezicht
verbonden worden. Een school kan tenslotte ook kiezen voor het handhaven
van de oude situatie: noch integreren in het stelsel van het publieke
onderwijs, noch een contract sluiten. Hiervoor geldt het oude regime, dat
in beginsel een verbod op subsidiering van het lager onderwijs inhoudt. Het
vergoedingenstelsel van de Loi Barang6 is echter ook na inwerkingtreding
van de Loi Debr6 van kracht gebleven.77 Deze vergoeding (nu allocation
de scolariti geheten) wordt niet automatisch aan de scholen zonder contract
toegekend; zij moeten deze zelf aanvragen.78

De Loi Debrd regelt hiermee met name de verhoudingen tussen de
centrale overheid en de private scholen. De regels die hierop betrekking
hebben zijn verspreid over een aantal wetten te vinden. De mogelijkheden
voor subsidiering door lokale overheden, die daarin zijn neergelegd, worden
kort besproken.

6.2 Subsidiiring door de staat: contractvormen

Sinds de invoering van de Loi Debrd in 1959 kunnen private scholen een
contract sluiten met de staat, dat hen het recht geeft op financiele onder-
steuning. Er bestaan twee vormen van contracten: het contrat d'association
en het contrat  simple 79 Bij beide contractvormen geldt ten aanzien van de
toelating van leerlingen dat de instellingen het discriminatieverbod, de
vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting moeten respecteren.
Daarnaast zijn aan beide contractvormen specifieke voorwaarden betreffende
de inhoud en organisatie van het onderwijs verbonden. Tegelijk geldt dat
de onderwijsinstellingen hun 'characttre propre' mogen behouden, waarmee
het levensbeschouwelijke karakter van het onderwijs wordt bedoeld.80

6.2.1 Het 'contrat simple'

Scholen in het kleuter- en lager onderwijs kunnen voor 66n of meerdere
klassen of voor de gehele school een 'contrat simple' met de staat sluiten

77   Artikel 8, paragraaf 2 van de Loi Debrd voorzag hierin.
78 Deze wijze van toekenning van de vergoeding werd vastgesteld door artikel 64 van de Loi

de finances van 23 december 1964 en het decreet van 30 april 1965.
79  Respectievelijk de artikelen 4 en 5 van de Loi Debrd.
80   Artikel I van de Loi Debrd. Over de wijze waarop dit 'characttre propre' tot uitdrukking

komt, zie hoofdstuk  11.
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indien het aantal leerlingen van de klassen, waarvoor dat contract zou moeten
gelden, vergelijkbaar is met het aantal leerlingen in overeenkomende klassen
in publieke scholen.81 Voor andere onderwijsniveaus, uitgezonderd het hoger
onderwijs, is bovendien een positief advies van een daartoe ingesteld
regionaal orgaan nodig: het comiti rZgional de conciliation. 82

Naast de hierboven vermelde eisen, die voor beide contractvormen
gelden, moeten scholen met een 'contrat simple' de leerlingen voorbereiden
op de officiele, door de staat georganiseerde examens. Voorts mogen in
het onderwijs uitsluitend leerboeken worden gebruikt die niet verboden zijn
door de minister van onderwijs. Tenslotte voorziet de wet in een inspectie
die toeziet op de naleving van de bepalingen van het contract.

Daartegenover staat een beperkte financitle ondersteuning. Scholen
ontvangen een vergoeding voor de personeelskosten, waarbij de sociale lasten
voor rekening van de onderwijsinstellingen komen. De centrale overheid
vergoedt evenmin de kosten voor de leermiddelen.

6.2.2 Het 'contrat d'association'

Voor het lager en middelbaar onderwijs bestaat daarnaast de mogelijkheid
een 'contrat d'association' te sluiten.83 Voorwaarde is, dat er sprake is van
een duidelijke behoefte aan die vorm van onderwijs: een besoin scolaire
reconnu. Deze contractvorm kent ruimere mogelijkheden voor subsidiEring
dan het 'contrat simple', maar verbindt aan deze ondersteuning veel strakkere
voorwaarden die de vrijheid van de onderwijsinstelling vergaand beperken.
Ook een 'contrat d'association' kan voor 66n of een aantal klassen of voor
een gehele instelling worden gesloten.

Het contract houdt in dat de klassen waarvoor het contract geldt de
leerplannen en lesroosters van het publiek onderwijs ovememen:4 Daarnaast
moet het onderwijs gratis zijn. De staat vergoedt de personeelskosten,
inclusief de sociale lasten, en een deel van de kosten voor de leermiddelen.

6.3 Subsidiering van private scholen door lokale overheden

De regeling van de subsidiering van private scholen door lokale overheden
is tamelijk complex. In een aantal wetten zijn bepalingen opgenomen voor

81      Decreet  van 22 april  1960.
82  Artikel 3 van de wet van 1 juni 1971.
83     Artikel   1   van  de  wet  van   1  juli   1971.
84    Mikel 4, tweede alinea van de Loi Debrd. De uitwerking van deze bepaling en andere uitvoe-

ringsregels zijn te vinden in het decreet nr. 60-389 van 22 april 1960.
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verschillende soorten private scholen met betrekking tot uiteenlopende
kostensoorten. Die kostensoorten worden bovendien nergens duidelijk gedefi-
nieerd. Ik zal hier volstaan met een aanduiding van de hoofdlijn. 85

De kosten voor huisvesting in het basisonderwijs kunnen niet worden
vergoed door lokale overheden, omdat de wet van 30 oktober 1886 een
verbod daartoe bevat. Voor private scholen in het secundair onderwijs bepaalt
de Loi Falloux dat de kosten voor huisvesting wel vergoed kunnen worden,
maar slechts tot een maximum van tien procent van alle kosten van de
betreffende school. Voor de kosten voor leermiddelen geldt dat gemeenten
kunnen besluiten deze te vergoeden voor de klassen waarvoor een 'contrat
simple' is gesloten. Daarbij geldt dat deze subsidie hooguit gelijkwaardig
kan zijn aan de middelen waarover vergelijkbare klassen in het publiek
onderwijs beschikken.86 Lagere overheden zijn tenslotte zelfs verplicht de
leermiddelen van scholen met een 'contrat d'association' te vergoeden.

7       Het Franse onderwijsstelsel

7.1 De organisatie van het onderwijs

De staat organiseert publiek onderwijs in alle niveaus. Dit onderwijs is
gelaYciseerd van karakter en kosteloos. Per regio, bestaand uit een aantal
departementen, is er een gedecentraliseerd orgaan dat voor de organisatie
en werking van het onderwijs verantwoordelijk is: de acaddmie. Naast het
gelaYciseerde publiek onderwijs is er het privaat onderwijs, dat grotendeels
rooms-katholiek van signatuur is.87 Het privaat onderwijs is niet kosteloos,
met uitzondering van de scholen die een 'contrat d'association' gesloten
hebben. De overige private scholen kunnen schoolgeld heffen, en zijn daartoe
uit financieel oogpunt vaak ook gedwongen.

Het laagste onderwijsniveau is het enseignement prescolaire (het

kleuteronderwijs), dat bestemd is voor kinderen in de leeftijd van drie tot
zes jaar. Dit onderwijs is niet verplicht. Kinderen vanaf zes jaar zijn wel
leerplichtig; vanaf die leeftijd bezoeken zij het lager onderwijs tot zij de
leeftijd van elf jaar hebben bereikt. Deze beide onderwijsniveaus worden
tezamen aangeduid als het onderwijs in de premier degre.

85 Zie hoofdstuk  11  voor een uitgebreide analyse van dit vraagstuk.
86  Artikel 5, vijfde alinea, van de Loi Debrd.
87    Georgel, J..The situation in France, in: Comparative Educational Law. Special issue of the

Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid,   1996,  nr.  3,  p.  60.
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Het middelbaar onderwijs is verdeeld in twee cycli. De eerste cyclus,

aangeduid als de coll2ges, bestaat uit vier gewone leerjaren en een
orientatiejaar. De tweede cyclus, aangeduid met de term lycees. kent een
korte en een lange vorm. De korte vorm (3 tot 4 leerjaren) bestaat uit
verschillende vormen van beroepsonderwijs; de lange vorm (4 leerjaren)
bereidt de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Tezamen worden de
'coll2ges' en 'lyctes' aangeduid als onderwijs in de second degrd.

7.2 De leerplicht

De leerplicht vangt sinds  1882 aan in het jaar waarin de leerling de leeftijd
van 6 jaar bereikt.88 Een ordonnantie van 6 januari 1959 stelde de leeftijd
waarop de leerplicht eindigt op 16 jaar.89 Het publieke onderwijs  is  in elk

geval gedurende de leerplicht kosteloos; voor private scholen geldt dit, zoals
in de voorgaande paragraaf opgemerkt, slechts voor scholen met een 'contrat
d'association'.

7.3 De vrijheid van ondenvijs in kwantitatieve zin

Uit onderstaande cijfers blijkt dat het privaat onderwijs in Frankrijk een
bescheiden  doch niet onaanzienlijke plaats inneemt. In totaal bezoekt zo' n
zeventien procent van de leerlingen in de leerplichtige leeftijd een private
school. Verreweg het grootste deel van die scholen wordt gesubsidieerd.
Het genoemde percentage is een gemiddelde, gemeten over het basis- en
middelbaar onderwijs tezamen; in het basisonderwijs bedraagt het aandeel
van de private scholen minder dan veertien procent, terwijl in het middelbaar
onderwijs omstreeks twintig procent van de leerlingen een private school
bezoekt.

Het gelaiciseerde karakter van de publieke scholen maakt de private
sector in het Franse onderwijs essentieel om een in levensbeschouwelijke
zin pluriform onderwijsaanbod te verzekeren. De keuzevrijheid van de
ouders, die onderdeel uitmaakt van de vrijheid van onderwijs, veronderstelt
een dergelijk pluriform aanbod.

88  Wet van 28 maart 1882, J.0.29 maart 1882.
89    De controle op de naleving van de leerplicht is geregeld bij decreet van 18 februari  1966.
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Tabel 2:
De schoolbevolking in Frankrijk in het basis- en middelbaar onderwijs, inclusief
kleuteronderwijs, in aantallen leerlingen

1992-1993 1993-1994 1994-1995

Totaal 12.010.400 12.005.600 11.964.100

Publieke scholen 9.949.500 9.947.100 9.924.800

Totaal gesubsidieerde 2.036.646 2.017.875 2.003.451
private scholen

Private scholen met een 388.710 365.200 345.024

'contrat simple'

Private scholen met een 1.647.936 1.652.675 1.658.427
'contrat d'association'

Bron: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

8         Afsluiting

Het feit dat de vrijheid van onderwijs in het Franse recht slechts een
uitdrukkelijke wettelijke basis heeft en alleen op indirecte wijze door de
constitutie als fundamenteel principe wordt erkend, lijkt geen bijzondere
betekenis te hebben. Ook in het Franse recht wordt de vrijheid van onderwijs
als een belangrijk grondrecht gezien. De Franse onderwijswetgeving, de
historische en maatschappelijke context geven betekenis aan de rechten en
vrijheden die met het onderwijs samenhangen.

Kenmerkend is de bijzondere rol en taak van de overheid in levens-
beschouwelijke kwesties, zoals die tot uitdrukking komen in de organisatie
van het publieke onderwijs en in de houding jegens de private scholen. In
het publiek onderwijs betekent de levensbeschouwelijke neutraliteit van de
staat dat in de scholen en in het onderwijs geen plaats is voor godsdienstige
overtuigingen of religieuze symbolen. Wie onderwijs wil verstrekken of
ontvangen dat op een godsdienstige grondslag gebaseerd is, is daarom
aangewezen op particuliere initiatieven. De vrijheid voor particulieren om
zelf scholen te stichten en daarin volgens de eigen overtuiging onderwijs
te geven wordt in het Franse recht gewaarborgd. Ook hebben ouders de
vrijheid hun kind gedurende de leerplichtige leeftijd in een private school
te laten onderwijzen. Tegelijk moet echter worden vastgesteld dat er slechts
beperkte mogelijkheden voor subsidiering zijn, waaraan bovendien tamelijk
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ingrijpende voorwaarden verbonden zijn die een deel van de vrijheid van
private scholen wegnemen. Het blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om
een private school te stichten en in stand te houden. De levensbeschouwelijke
neutraliteit van de overheid in Frankrijk brengt dus mee dat de staat in het
door haar ingerichte dan wel gesubsidieerde onderwijs slechts in beperkte
mate ruimte biedt voor godsdienstige overtuigingen.

De neutraliteit van de overheid in levensbeschouwelijke vraagstukken
kan echter ook een geheel andere invulling krijgen. Een voorbeeld daarvan
is te vinden in het volgende hoofdstuk, waarin de Bondsrepubliek Duitsland
centraal staat. Neutraliteit betekent daar niet het weren van religie of religieu-
ze symbolen uit het onderwijs, maar juist een actieve samenwerking van
de overheid met de verschillende kerken om in het publieke onderwijs aan
de religieuze overtuigingen van burgers recht te doen. Daarmee krijgen de
rechten en vrijheden van ouders en leerlingen ook een andere invulling.
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Duitsland

1        Inleiding

De Duitse grondwet, het Grundgesetz, ruimt voor de kerken een belangrijke
plaats in het Duitse openbaar onderwijs in. Om te beginnen bepaalt het
Grundgesetz dat in de belangrijkste categorieen openbare scholen godsdienst-
onderwijs wordt verzorgd.' Daarnaast kan de overheid zelf scholen oprichten
die algemeen christelijk van karakter zijn of zelfs een confessionele
grondslag hebben, waarvan het gehele onderwijs doortrokken is. Toch geldt
ook in het Duitse recht het beginsel van de levensbeschouwelijke neutraliteit
van de staat. Het Grundgesetz bepaalt dit met zoveel woorden: 'Es besteht
keine Staatskirche'.2 Deze neutraliteit krijgt in het Duitse onderwijsrecht
eeii bijzondere invulling. De Duitse overheid werkt samen met de verschil-
lende kerken om te voorzien in de religieuze opvoeding en scholing van
de jeugd, maar neemt daarbij jegens de kerken een onbevooroordeelde positie
in.

De grondwettelijke verankering van de rol van de kerken in het onderwijs
heeft gevolgen voor de betekenis van de rechten en vrijheden van burgers
op het gebied van het onderwijs. Deze krijgen een andere invulling dan in
landen waar de levensbeschouwelijke neutraliteit van de overheid betekent
dat de openbare scholen niet op een religieuze grondslag gebaseerd kunnen
zijn, zoals in Belgie en in Nederland, of waar dit inhoudt dat er in de
openbare scholen zelfs in het geheel geen plaats is voor religieuze uitingen
en symbolen. zoals in Frankrijk. Ouders hebben bijvoorbeeld ruimere
keuzemogelijkheden binnen het openbare onderwijs.

Doordat in Duitsland de religieuze scholing van de jeugd als een
belangrijke overheidstaak wordt gezien, heeft ook het Duitse privaat

1    Op dit uitgangspunt wordt een uitzondering gemaakt voor de 'bekenntnisfreie Schulen':
openbare scholen die uitdrukkelijk levensbeschouwelijk neutraal zijn. Uit de systematiek
van het Grundgesetz valt af te leiden dat deze categorie scholen in het Duitse onderwijsstelsel
als een uitzondering moet worden gezien. Zie paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk en hoofdstuk
9, paragraaf 2.1.

2     Artikei 137, eerste lid, van de Weimarer Verfassung van li augustus 1919: artikel 140 GG
verklaart dat artikel, samen met enkele andere bepalingen uit de Weimarer Verfassung. tot
geldend onderdeel van het Grundgesetz.
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onderwijs een andere functie dan bijvoorbeeld het Belgische vrije onderwijs,
het Nederlandse bijzonder onderwijs en de Franse private scholen. Duitse
private scholen hebben ten opzichte van het openbare onderwijs veel meer
een aanvullende rol. Dit heeft gevolgen voor met name de rechten van
private scholen op subsidiering door de overheid; daarmee worden ook de
rechten en vrijheden van ouders in verband met de toegankelijkheid van
scholen en de vrije schoolkeuze geraakt.

De bijzondere verhouding tussen kerk en staat in het Duitse onderwijs-
stelsel is in eerste instantie vastgelegd in de wetgeving en grondwetten van
de deelstaten. De uiteindelijke basis voor het Duitse onderwijsstelsel is artikel
7 Grundgesetz. Deze bepaling biedt een kader voor de wetgevende bevoegd-
heden van deelstaten in verband met het onderwijs en waarborgt verschillen-
de rechtenen vrijheden van ouders, kerken en scholen. In paragraaf 2 van
dit hoofdstuk zullen kort de geschiedenis en de achtergrond van artikel 7
worden beschreven, waarbij met name zal worden ingegaan op de rol van
kerk en staat in het onderwijs en de betekenis daarvan voor het privaat
onderwijs. In paragraaf 3 wordt het huidige artikel 7 van het Grundgesetz
behandeld. Daarbij wordt allereerst de terminologie van dat artikel besproken,
die van groot belang is voor een goed begrip van de betekenis en de
strekking ervan. Voorts komen de inhoud, de strekking en de beperkingen
van de vrijheid van onderwijs aan de orde. In paragraaf 4 worden de
hoofdlijnen van de onderwijswetgeving besproken. Het is niet mogelijk de
volledige Duitse onderwijswetgeving te behandelen, aangezien dat vrijwel
volledig deelstaatwetgeving is. De bespreking blijft daarom beperkt tot de
systematiek van de verdeling van regelgevende bevoegdheden tussen bond
en deelstaten en een aantal voorbeelden van de wijzen waarop het
grondwettelijk kader van artikel 7 Grundgesetz in de wetgeving van de
deelstaten is uitgewerkt. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze de
Duitse constitutionele rechter, het Bundesverfassungsgericht, artikel 7 van
het Grundgesetz heeft geYnterpreteerd bij de toetsing van de onderwijswetge-
ving (paragraaf 5). De mogelijkheden voor subsidiering van het privaat
onderwijs worden beschreven in paragraaf 6. In paragraaf 7 worden de
hoofdlijnen van het Duitse onderwijsstelsel geschetst. Paragraaf 8 bevat een
aantal afsluitende opmerkingen.

2       Achtergrond en geschiedenis

Op  23 mei  1949  werd het Grundgesetz voor de Bondsrepubliek Duitsland
vastgesteld. In het eerste hoofdstuk daarvan, dat geheel aan de grondrechten
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gewijd is, werd een uitgebreid artikel over fundamentele rechten en vrijheden
in verband met het onderwijs opgenomen. Die bepaling is het resultaat van
twee eeuwen discussie over de beginselen van het Duitse onderwijsstelsel,
de taak van de staat met betrekking tot het onderwijs en de rol van de kerken
daarbij.

Tot ver in de zeventiende eeuw waren in geheel Europa, en ook in de
gebieden die nu de Bondsrepubliek vormen,3 de kerken de organisaties die
scholen stichtten en onderwijs verzorgden. In de loop van de zeventiende
eeuw namen ook verschillende Duitse staten de organisatie van het onderwijs
ter hand.4 In veel gevallen kwam dit erop neer dat bestaande kerkelijke
scholen onder toezicht van de staat werden gesteld. Van het opzetten van
een afzonderlijk stelsel van openbaar onderwijs werd meestal afgezien, deels
vanwege een gebrek aan financiele middelen van de staat, maar ook uit
diplomatieke overwegingen. Daarnaast bestond voor particulieren de
mogelijkheid om zelf scholen op te richten.5

De overheid vertrouwde in de achttiende eeuw voor de opvoeding en
scholing van haar burgers nog altijd op de inintiatieven van de kerken, en
zag voor zichzelf voornamelijk een aanvullende rol weggelegd. Pas aan
het einde van de achttiende eeuw werden in de Duitse staten de opvoeding
en scholing van de burgers in toenemende mate opgevat als belangrijke taken
van de overheid, naast het waarborgen van vrede, veiligheid en economische
welvaart:

Zo werden in het Allgemeines  Landrecht fur die preuflischen Staaten
van  1794  voor het eerst uitgebreide bepalingen over het gehele onderwijs-
stelsel opgenomen: De organisatie van het onderwijs werd uitdrukkelijk
aan de staat opgedragen: Het openbaar onderwijs was volgens het
Allgemeine Landrecht toegankelijk voor leerlingen van alle geloofsovertui-
gingen: In de praktijk hadden de openbare scholen in de meeste plaatsen
echter een duidelijk confessionele grondslag, gebaseerd op 66n enkele
geloofsovertuiging. Zij werden vrijwel uitsluitend bezocht door leerlingen
van die ene geloofsovertuiging. Waar meer kerkgemeenschappen bestonden

3     Duitsland was vanuit staatkundig oogpunt tot ver in de vorige eeuw nog geen eenheid, maar
een verzameling onafhankelijke vorstendommen.  Pas  in 1866 vormde een aantal  van deze
staten op initiatief van Pruisen de Noordduitse  Bond.  In  1871  kwam, door aansluiting  van
een aantal Zuidduitse vorstendommen, het Duitse Rijk onder keizer Wilhelm I tot stand.

4     W. Keim, Schule und Religion, Frankfurt am Main/Berlin 1969, p. 67.
5   Keim, a,w. 1969, p. 67-68.
6      K. Schmitz, Geschichte der Schule. Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz 1980, p. 48.
7 Allgemeines Landrecht (ALR), deel Il, titel 12.
8       ALR  II 12, paragraaf  I.
9        ALR  II 12. paragraaf  10.

85



Hoofdstuk 5

werden vaak meerdere confessionele openbare scholen opgericht. Het
godsdienstonderwijs was op de openbare scholen een verplicht vak voor
alle leerlingen.'0 Naast deze bepalingen over het openbaar onderwijs werd
in het Allgemeine Landrecht voor het eerst uitdrukkelijk vastgelegd dat
particulieren het recht hadden om private scholen te openen."

Tegelijk vond aan het einde van de achttiende eeuw de Franse Revolutie
in Duitsland haar weerklank in de opkomst van meer liberale ideetn over
vrijheidsrechten. Daardoor ontstond er een politieke discussie over de rol
van kerk en staat in het onderwijs. Vanuit liberale hoek klonk de roep om
vrijheid van onderwijs tegenover de inmenging van staat en kerk. Deze
opvattingen ondervonden steun van socialistische zijde voor zover het ging
om de rol van de kerk. Met name de katholieken wensten echter het
omgekeerde: religieus onderwijs zonder staatsinmenging.

Een volgende belangrijk document in de ontwikkeling van het Duitse
onderwijsrecht is de PreuBische Ve,fassung van 1850:2 Daarin werd bepaald
dat de staat diende te voorzien in voldoende openbaar onderwijs en daarnaast
het toezicht had over zowel het openbaar als het privaat onderwijs. I 3

Vervolgens werd uitdrukkelijk bepaald dat de staat bij het organiseren van
het openbaar onderwijs de confessionele verhoudingen diende te respecteren.
De kerken bleven verantwoordelijk voor het godsdienstonderwijs binnen
de openbare scholen.14 Ook nu bleef overigens in verschillende Duitse staten
het bestaande onderwijsstelsel grotendeels gehandhaafd. Men kon zowel
scholen per religieuze stroming aantreffen als Simultanschu[en die
openstonden voor leerlingen van alle geloofsovertuigingen. In artikel 22
van de PreuBische Verfassung werd tenslotte de vrijheid erkend voor
particulieren om een private school op te richten. I 5

10     Kinderen  die  niet  tot een evangelische, katholieke of joodse kerkgemeenschap behoorden
(de zogenaamde 'Dissidentenkinder') en voor wie geen passend godsdienstonderwijs werd
gegeven in de openbare school die zij bezochten, konden zelfs tot het volgen van de aldaar
gegeven godsdienstlessen gedwongen worden. Keim, a.w. 1969, p. 69.

11   ALR Il 12, paragraaf 3-8.
12     Verfassungs-Urkunde fiir den PreuBischen Staat vom 3 1. Januar 1850, herz. uitg. Berlin  1956.
13  Respectievelijk de artikelen 21, eerste lid, en 23 van de PreuBische Verfassung.
14  Artikel 24, eerste en tweede alinea, van de PreuBische Verfassung. Deze bepaling luidde:

'Bei der Einrichtung der Offentlichen Volksschulen sind die konfessionellen Verhaltnisse
mdglichst zu berucksichtigen. Den Religibsen Unterricht in der Volksschule leiten die
betreffenden Religions-Gesellschaften.'

15  Artikel 22 van de 'Verfassung ftir den PreuBischen Staat' luidde: 'Unterricht zu ertheilen
und Unterrichts-Anstalten zu grunden steht Jedem frei, wenn er eine sittliche, wissenschaftliche
und technische Befihigung den betreffenden Staatsbehlirden nachgewiesen hat.'
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In de Weimarer Reichsverfassung van 1919 werden de belangrijkste

vraagstukken opnieuw geregeld, doch ingrijpende wijzigingen bracht deze
grondwet niet. De ontwikkeling die eerdere documenten te zien gaven werd

in de Weimar-grondwet voortgezet. De staat werd geheel verantwoordelijk
voor de organisatie van het onderwijs en de rol die de kerken nog hadden
in het toezicht in het onderwijs werd afgeschaft. 16 Binnen het openbaar
onderwijs had de Simultanschule een voorkeurspositie. Aan de ouders werd
de keuze gelaten of zij hun kinderen wilden laten deelnemen aan het
godsdienstonderwijs dat deze scholen verzorgden: 7 Bovendien konden con-
fessionele openbare scholen en neutrale openbare scholen worden opgericht
wanneer daaraan behoefte was.18 Daarnaast werd de vrijheid om een private
school op te richten opnieuw uitdrukkelijk erkend:9

Na de Tweede Wereldoorlog werd met de grondwettelijke regeling van
het onderwijs een nieuw begin gemaakt. Op 1 september 1948 kwam in
Bonn de Parlamentarische Rat bijeen om een grondwet te ontwerpen. Bij
de voorbereidingen voor het Grundgesetz kwamen ook problemen over
onderwijs en opvoeding aan de orde. De centrale vraag betrof het karakter
van het openbaar onderwijs. De socialisten streefden uit het oogpunt van
de ontwikkeling van een solidariteitsgedachte in de opvoeding van de jeugd
naar een Simultanschule, die openstond voor leerlingen van alle gezindten.
De christen-democraten streefden naar een stelsel van confessioneel openbaar
onderwijs. Daarbij kwam een tweede strijdpunt met betrekking tot de
bepalingen in het Grundgesetz over het religieuze karakter van het openbaar
onderwijs: in hoeverre diende bij het vormgeven van het openbaar onderwijs
met de godsdienstige overtuigingen van ouders en leerlingen rekening te
worden gehouden?20

In mei 1949 werd overeenstemming bereikt over deze zaken, waarmee
de huidige tekst van artikel 7 Grundgesetz ontstond. In dat artikel werden
de wensen van de kerken en de behoeften van ouders met elkaar verenigd
binnen een onderwijsstelsel, waarvoor de overheid uiteindelijk de algemene
verantwoordelijkheid draagt. De staat is uit levensbeschouwelijk oogpunt
neutraal, maar dient de kerken tegelijk te betrekken bij de vormgeving en
inrichting van het onderwijs. Godsdienstlessen vormen in beginsel een
regulier onderdeel van het vakkenpakket van de openbare scholen en worden

16  Artikel 144 van de Weimarer Reichsverfassung (WRV).
17  Artikel 149 WRV.
18  Artikel 146 WRV.
19  Artikel 147 WRV.
20  Zie voor een overzicht van de debatten in dc 'Parlamentarische Rat': Keim, a.w. 1969, p

79-85.
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gegeven in overeenstemming met de richtlijnen van de betreffende kerken.
Voor ouders die anders willen, biedt het artikel de mogelijkheid om hun
kind aan die godsdienstlessen niet deel te laten nemen. Tenslotte wordt de
mogelijkheid erkend om private scholen op te richten.

Deze gestage ontwikkeling van het Duitse onderwijs laat zien dat de
aandacht van de overheid steeds gericht was op het totstandbrengen van
een stelsel van openbaar onderwijs, dat zoveel mogelijk aan de behoeften
van de ouders en aan de wensen van de kerken tegemoet moest komen.
Het confessionele karakter van het openbaar onderwijs en de samenwerking
tussen de staat en de kerken maakten zowel voor kerken als voor particulie-
ren de oprichting van private scholen vaak overbodig. De Duitse private
scholen vormen daardoor in feite een restcategorie; zij waren van oudsher
het sluitstuk op het stelsel van openbaar onderwijs. In de volgende paragraaf
zal ik nader ingaan op artikel 7 van het Grundgesetz, waarin het resultaat
van de hierboven geschetste ontwikkeling is neergelegd.

3       Vrijheid van onderwijs in het Duitse Grundgesetz

3.1 Artikel 7 van het Grundgesetz

Artikel 7 van het Grundgesetz beschermt een aantal rechten en vrijheden
in verband met het onderwijs. Het artikel luidt:

'1.   Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
2.      Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, uber die Teilnahme des Kindes
am Religionsunterricht zu bestimmen.
3.     Der Religionsunterricht ist in den Offentlichen Schulen mit Ausnahme der
bekennmisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Ubereinstimmung mit den
Grundsatzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen
Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
4.     Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewahrleistet. Private
Schulen als Ersatz fur Offentlichen Schulen bedurfen die Genehmigung des
Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der
wissenschaftliche Ausbildung ihrer Lehrkrafte nicht hinter den 8ffentlichen
Schulen zuruckstehen und eine Sonderung der Schuler nach den Besitzverhaltnis-
sen der Eltern nicht gefordert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkrafte nicht gentigend gesichert
ist.

5. Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung
ein besonderes padagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von
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Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder
Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine 6ffentliche Volksschule
dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
6. Vorschulen bleiben aufgehoben.'

Ook in de grondwetten van een aantal deelstaten zijn bepalingen over het
onderwijs te vinden, die vaak ouder zijn dan het Grundgesetz. De bepalingen
in die grondwetten worden geacht in overeenstemming met het Grundgesetz
te zijn en blijven daarom van kracht. Zij bevatten vaak een opsomming van
de idealen die in het openbare onderwijs dienen te worden nagestreefd:

godvruchtigheid, de ontwikkeling van naastenliefde, verantwoordelijkheids-
besef en vergelijkbare deugden.21 Hoewel getwijfeld kan worden aan de
juridische betekenis van dergelijke opsommingen, kan men deze zien als
uitwerkingen van artikel 7 van het Grundgesetz met een richtinggevend ka-
rakter.

22

3.2      De juridische context van de vrijheid van onderwijs

3.2.1 Terminologie

Artikel 7 Grundgesetz is niet goed te begrijpen zonder een bespreking van
de daarin gebruikte terminologie. Om te beginnen heeft het begrip Schute,
dat in artikel 7 wordt gebruikt, een beperkte betekenis. Slechts bepaalde
vormen van onderwijs worden gerekend tot het Duitse Schulwesen (artikel
7, eerste lid).23 Een 'Schule' in de zin van het Grundgesetz heeft de volgende
kenmerken: een plaats waar leerkrachten en leerlingen samenkomen, een
zekere continuYteit van de betreffende instelling die onafhankelijk is van
de wisseling van leerkrachten of leerlingen, een minimale omvang, het
bestaan van vooraf gestelde leerdoelen voor het verzorgde onderwijs en
in de meeste gevallen minderjarigheid van de leerlingen. Onder het begrip

21      Zie de artikelen   12  en   17  van de Verfassung van Baden-WOrttemberg, artikel   131   van  de
Bayerische Verfassung, artikel 26 van de Verfassung van Bremen, de artikelen 55 en 56
van de Verfassung van Hessen, artikel 7 van de Verfassung van Nordrhein-Westfalen, artikel
33 van de Verfassung van Rheinland-Pfalz en de artikelen 26 en 30 van de Verfassung van
Saarland.

22 Maunz/Durig/Herzog/Scholz, Grundgesetz: Kommentar, Munchen 1991 (losbl.), commentaar

bij artikel 7, p. 10.
23 Zie hien'oor o.a.: H. Heckel, Schulverwaltung, in: H. Peters, Handbuch der kommunalen

Wissenschaft und Praxis, Bd. 2, Kommunale Selbstverwaltung, Berlin/Gottingen/Heidelberg
1957, p. 114; H. Heckel, Einfiihrung in das Erziehungs- und Schulrecht, Darmstadt 1986,
p. 18-19.
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Schulwesen valt wel het privaat onderwijs in de zin van niet door de
overheid verzorgd algemeen vormend onderwijs, maar bijvoorbeeld niet
dansscholen, autorijscholen, afstandsonderwijs, hogescholen of instellingen
voor volwasseneneducatie. Ook privt-onderwijs of huisonderwijs, in de
Duitse literatuur aangeduid met de enigszins verwarrende term Privatun-
terricht, valt niet onder het begrip Schule. Alle overige onderwijsinstellingen
zijn voor de toepassing van artikel 7 nicht-schutische Einrichtungen, ook
al lijken zij in organisatie en werking op een school. 24

Voorts kent artikel 7 een specifieke terminologie in verband met het
levensbeschouwelijk karakter van scholen. In het derde lid van artikel 7

ivindt men de term bekenntnisfreie Schute. Deze scholen zijn neutraal van
karakter in de zin dat zij niet op een religieuze grondslag gebaseerd zjjn.
Bovendien is de bekenntnisfreie Schule het enige schooltype waar geen
godsdienstonderwijs wordt gegeven.

In het zesde lid wordt nog een drietal schooltypen genoemd. De Be-
) kennmisschule is een school met een confessionele grondslag. Het gehele
onderwijs is gebaseerd op deze godsdienstige overtuiging. Voorts zijn er
de Weltanschautingsschulen, die een levensbeschouwelijke of anderszins
filosoTiscie- Foiidslalliebben, die niet confessioneel van karakter is. De
term 'Bekenntnis' in het Grundgesetz en in de Duitse onderwijsregelgeving
heeft uitsluitend betrekking op een geloofsovertuiging, niet op andere levens-
beschouwlijke overtuigingen. De Weltanschauungsschule is daarom een
bekennmisfreie Schule in de zin van artikel 7, derde lid.

Tenslotte is er de Gemeinscha»schule, ook wel Simultanschule gegoemd,
waarmee scholen worden aangeduid die wat betreft hun levensbeschouwelijk
karakter zeer kunnen uiteenlopen. De meeste Gemeinschaftsschulen berusten
op.een algemeen christelijke grondslag.  In deze scholen wordt  wel
godsdienstonderwijs gegeven, doch daarbij is niet het gehele onderwijs
gebaseerd op 66n confessionele grondslag, zoals in de Bekenntnisschule
het geval is. De Gemeinschaftsschule kan daarnaast een school zonder
religieuze of anderszins levensbeschouwelijke grondslag zijn, waar geen
godsdienstonderwijs wordt gegeven. Deze vorm van Gemeinschaftsschule
is eveneens een bekenntnisfreie Schule in de zin van artikel 7, derde lid.
Tenslotte zijn ook mengvormen van beide typen Gemeinschaftsschulen
mogelijk: bijvoorbeeld een school zonder christelijke of levensbeschouwelijke
grondslag, waar w61 godsdienstonderwijs wordt gegeven.

24   Op deze algemene regels bestaan ook weer uitzonderingen. Avondgymnasia en vakscholen
worden in Duitsland gewoonlijk wdi tot de 'Schulen' in de zin van artikel 7 gerekend.
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Artikel 7 kent bij het verzorgen van godsdienstlessen in de openbare scholen
een centrale positie toe aan de Religionsgemeinschaften. Daarmee worden
kerkgenootschappen bedoeld die zowel een privaatrechtelijke als een
publiekrechtelijke organisatievorm kunnen hebben.25

Scholen, die door particulieren worden ingericht, worden in Duitsland
aangeduid met de term Privatschule. Binnen deze scholen worden twee
categorie8n onderscheiden. De zogenaamde Ersatzschulen zijn scholen die
een alternatief vormen voor bestaande openbare scholen, terwijl de
Ergtinzungsschulen onderwijs verzorgen dat in het stelsel van openbaar
onderwijs geen pendant kent. Het onderscheid tussen deze categorie8n
scholen is met name van belang waar het gaat om de voorwaarden voor
oprichting en subsidiering.

3.2.2 De bevoegdheid van de overheid

Het Grundgesetz biedt het kader waarbinnen de deelstaten in hun grondwet
en onderwijswetgeving vorm geven aan hun onderwijsstelsel.26 Om te
beginnen bepalen zij welke vorm en levensbeschouwelijk karakter het
openbaar onderwijs heeft: de Regelschute.De Regelschule kan bijvoorbeeld
een Bekenntnisschule zijn of een christliche Gemeinschaftsschule. Er zijn
ook deelstaten waar de Regelschule een Bekenntnisfreie Schule is, zoals
bijvoorbeeld in Bremen.27 Vaak kunnen onder bepaalde voorwaarden ook
andere typen openbare scholen worden opgericht. Bij de vaststelling van
het levensbeschouwelijk karakter van het openbaar onderwijs pleegt de
overheid de religieuze verhoudingen in de samenleving zoveel mogelijk
te respecteren.

De grondslag voor deze bevoegdheden wordt gevormd door het eerste
lid van artikel 7 GG. Volgens deze bepaling is het gehele schoolwezen,
dus zowel het openbare als het private onderwijs, onderworpen aan het

25 Duitse kerkgenootschappen kunnen behalve rechtspersoon naar burgerlijk recht ook
'Korperschaft des Offentlichen Rechts' zijn: zie artikel 137 van de 'Deutsche Verfassung'
van 11 augustus 1919 (Weimarer Reichsverfassung). De artikelen 136-139 en 141 van die
Verfassung zijn, volgens artikel 140 GG, geldend onderdeel van het Grundgesetz.

26 Het onderwijs behoort in de Bondsrepubliek Duitsland namelijk tot de bevoegdheden van
de deelstaten; zie voor de bevoegdheidsverdeling tussen Bond en deelgaten paragraaf 4.1
van dit hoofdstuk.

27 Overigens wordt op grond van de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 7 en op basis
van de systematiek van het Grundgesetz aangenomen dat de bekenntnisfreie Schule als
Regelschule als een uitzondering moet worden gezien; zie: B. Schlink, Religionsunterncht
in den neuen Laindern, in: NJW 1992, nr. 16. p. 1008 cv. Zie hierover ook hoofdstuk 9,
paragraaf  2.1.
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toezicht van de overheid. Deze term Aufsicht wordt ruim opgevat voor zover
zij betrekking heeft op het openbaar onderwijs. Het eerste lid van artikel
7 GG vormt daardoor de grondslag voor bevoegdheden van de deelstaten
met betrekking tot de organisatie en inrichting van het onderwijsstelsel, de
oprichting van scholen, de ontwikkeling van leerdoelen, lesprogramma's
en beoordelingsmaatstaven en de regeling van de rechtspositie van de
leerkrachten. Daaraan gekoppeld is een stelsel van toezicht op de naleving
van de gestelde normen. 28

Aangezien het begrip Schulwesen ook het privaat onderwijs omvat, strekt
de toezichtsbevoegdheid van de deelstaten zich ook daartoe uit.29 De term
'Aufsicht' moet dan wel beperkt worden opgevat, anders zou van de vrijheid,
waar artikel 7 in het vierde lid over spreekt, niet veel overblijven.30 Het
begrip Aufsicht houdt hier vooral in het toezicht op de naleving van de
regelgeving die betrekking heeft op de oprichting en instandhouding van
private scholen. Bij 'Ersatzschulen' betreft het toezicht vooral de leerdoelen
en de kwalificaties van het personeel, die gelijkwaardig moeten zijn aan
die van het openbaar onderwijs. Het toezicht kan in elk geval niet verder
strekken dan de goedkeuringsvereisten die artikel 7, vierde lid, noemt:'
Wanneer het gaat om 'Erganzungsschulen' heeft het toezicht met name
betrekking op de naleving van regels, opgesteld ter bescherming van de
veiligheid en volksgezondheid.32 Daarnaast kunnen deelstaten voorwaarden
vaststellen voor subsidiering van private scholen.

3.2.3   Godsdienstonderwijs in de openbare scholen

De samenwerking van kerk en staat in het Duitse onderwijs komt het
duidelijkst naar voren in de regeling betreffende het godsdienstonderwijs
in de openbare scholen.33 Het godsdienstonderwijs is in alle openbare
scholen, met uitzondering van de bekenntnisfreie Schulen, een normaal
leervak.34 Het mag niet worden ingeroosterd voor of na de normale lestijden

28   Heckel, a.w. 1986, p. 41 e.v.; Zie ook J.A. Frowein, Zur verfassungsrechtlichen Lage der
Privatschulen, Berlin 1979, p. 18 e.v.

29  BVerfGE 27, 195 (201).
30  Frowein, a.w. 1979, p. 19.
31  Frowein, a.w. 1979, p. 20.
32  Heckel, a.w. 1986, p. 129,131.
33   Zie L. Renck, Rechtsfragen des Religionsunterrichts im bekenntnisneutralen Staat, in: DOV

1994,  nr.  1,  p.  27-32,  voor een kritische beschouwing over dit onderwerp.
34   Artikel 7, derde lid, GG. Overigens geldt de eerste volzin van deze bepaling volgens artikel

141  GG (de zogenaamde 'Bremer Klausel'), niet voor deelstaten die op  1 januari  1949 een
andere regeling hadden over dit onderwerp (waaronder Bremen).
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en moet worden gewaardeerd op gelijke wijze als de overige vakken.35 De
ouders van de leerlingen beslissen op basis van hun overtuigingen welk
godsdienstonderwijs hun kind zal volgen; deze godsdienstlessen worden
vervolgens gegeven in overeenstemming met de richtlijnen die de betreffende
kerk met het oog daarop heeft vastgesteld.

36

Uit het derde lid is slechts een verplichting af te leiden voor de openbare
scholen om godsdienstonderwijs aan te bieden; er bestaat geen verplichting
voor de leerlingen om godsdienstlessen te volgen. Het tweede lid van artikel
7 geeft leerlingen, dan wel hun ouders indien zij minderjarig zijn, uitdrukke-
lijk het recht niet aan het godsdienstonderwijs deel te nemen. Voor
leerkrachten geldt eveneens dat zij niet tegen hun wil verplicht kunnen
worden om godsdienstlessen te verzorgen (artikel 7, derde lid, derde volzin).

3.3 De inhoud van de vrijheid van ondenvijs

Artikel 7 van het Grundgesetz erkent in het vierde lid de vrijheid voor
particulieren en rechtspersonen om een school op te richten en daarin
onderwijs te verzorgen. Uit deze Errichtungsgarantie vloeit tegelijk een
Bestandsgarantie voort: een waarborg voor instandhouding van de school.37

Het vierde lid van artikel 7 bindt de vrijheid om scholen op te richten
direct aan een aantal voorwaarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
Ersatzschulen en Ergiinzungsschulen. Voor de oprichting van Ersatzschulen
is toestemming van de deelstaatoverheid vereist. Deze wordt verkregen als
voldaan is aan de voorwaarden voor oprichting die beogen de gelijkwaar-
digheid aan het openbaar onderwijs en de toegankelijkheid van het privaat
onderwijs te garanderen. Voor Ergiinzungsschulen gelden die vereisten niet.
Wel kan de overheid een aankondiging van elke voorgenomen oprichting
verlangen, de zogenaamde Anzeige. Als er gevaar voor de openbare
veiligheid of de volksgezondheid te verwachten is, kan op deze aankondiging
gereageerd worden met een verbod. 38

Het vijfde lid van artikel 7 bevat bijkomende voorwaarden voor het geval

de op te richten school een Volksschule is (een combinatie van Grundschule
en Hauptschule; zie paragraaf 7.1). Een dergelijke school moet voorzien

35  Maunz/Durig/Herzog/Scholz, a.w. 1991, commentaar bij artikel 7, p. 32-33.
36 Een aantal deelstaten heeft bepaaid dat pas godsdienstlessen voor een bepaalde gezindte worden

verzorgd indien een minimumaantal leerlingen hierom verzoekt: zie ook hoofdstuk 9, paragraaf
2.1.

37  Heckel, a.w. 1986, p. 129.
38  Heckel, a.w. 1986, p  129.
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in een door de overheid erkende behoefte wat betreft het religieus of
pedagogisch karakter van de school.

Naast de vrijheid een school op te richten en in stand te houden
beschermt artikel 7, vierde lid, een aantal vrijheidsrechten die niet expliciet
in de bepaling worden genoemd. Deze vrijheidsrechten komen vooral tot
uitdrukking in de onderwijswetgeving van de deelstaten, die op artikel 7
gebaseerd is.39 In de eerste plaats staat het de private scholen vrij de
religieuze of pedagogische vormgeving van het onderwijs zelf te bepalen.
Voor Ersatzschulen kent deze vrijheid een grens wanneer de gelijkwaardig-
heid aan het openbaar onderwijs verloren gaat; voor Erganzungsschulen
geldt deze grens niet. In de tweede plaats kunnen private scholen naar eigen
inzicht leerkrachten aanstellen. Ook hierbij geldt voor Ersatzschulen dat
de gelijkwaardigheid aan het openbaar onderwijs gewaarborgd moet blijven.
Tenslotte bepalen de private scholen zelf welke leerlingen zij toelaten.
Ersatzschulen mogen zich daarbij niet aan willekeur schuldig maken'10 en
mogen bovendien geen onderscheid maken naar draagkracht van de ouders
(zie art 7, vierde lid, derde volzin, GG).

 - De vrije schoolkeuze van ouders en leerlingen is niet uitdrukkelijk in

   artikel 7 van

het Grundgesetz neergelegd en is ook niet met zoveel woorden
in enige andere bepaling te vinden. Wel is door het Bundesverfassungsgericht
het bestaan van een dergelijk recht afgeleid uit artikel 6, tweede lid, eerste
volzin, van het Grundgesetz. Daarin wordt het recht van ouders om zelf
te beslissien over de opvoeding van hun kinderen gewaarborgd.41 In
samenhang met artikel 7 geeft dit 'opvoedingsrecht' volgens het Bundesver-
fassungsgericht de ouders het recht te bepalen welke school, openbaar dan
wel privaat, zij hun kind laten bezoeken. Daar komt bij dat artikel 12, eerste
lid, van het Grundgesetz bepaalt dat het een ieder de plaats, waar hij of
zij (onder meer) onderwijs wil volgen, binnen de gehele Bondsrepubliek
vrij kan kiezen; dit kan in elke deelstaat zijn, ongeacht of men daarin
woonachtig is of niet.

3.4 Het recht op onderwijs

Een recht op onderwijs is niet met zoveel woorden in het Grundgesetz
opgenomen. Artikel 7 GG biedt geen aanknopingspunten. Ook uit het
hierboven genoemde artikel 6, tweede lid, GG wordt een dergelijk recht

39  Heckel, a.w. 1986, p, 130.
40  Heckel, a.w. 1986, p. 131.
41  BVerfGE 34, 165 (182 ev.).
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niet afgeleid. Volgens deze bepaling hebben de ouders weliswaar het recht
en zelfs de plicht zelf voor de opvoeding en scholing van hun kinderen zorg
te dragen. Daarbij heeft de staat een controlerende taak. Een aanspraak op
voldoende voorzieningen voor onderwijs hebben ouders op grond van die
bepaling echter niet. Wel wordt het bestaan van een recht op onderwijs
afgeleid uit artikel 2 GG, dat betrekking heeft op de vrije ontplooiing van
de persoonlijkheid.42 In jurisprudentie van het Bundesverwaltungsgericht
is vastgesteld dat in dat grondrecht ook elementen van een recht op onderwijs
opgesloten liggen.

43

Daarnaast bevatten de grondwetten van een aantal deelstaten relevante
bepalingen. Slechts de gLondwetten van Baden-Wurttemberg, Hessen en
Nordrhein-Westfalen bevatten bfpalingendie met zoveel woorden_genrecht

op derwijs waarborgen.44 Inde grondwetten van enkele andere deelstaten
kunnen elementen van een recht op onderwijs worden teruggevonden in
bepalingen over het recht op vorming of persoonlijke ontwikkeling en
ontplooiing.45 In die deelstaten geeft vooral de onderwijswetgeving het recht
op onderwijs vorm en inhoud.

3.5 Grenzen van de vrijheid van onderwijs

De grondrechten die zijn opgenomen in het Grundgesetz vormen geen
onbeperkte rechten en vrijheden. In deze grondrechten liggen impliciet zekere
grenzen opgesloten die door interpretatie van de verschillende bepalingen
dienen te worden gevonden. Dit betekent bovendien dat wetgeving die de
uitoefening van grondrechten raakt, maar niet verder gaat dan deze impliciete
grenzen, niet als een vorm van grondrechtsbeperking wordt gezien.

46

Dergelijke algemene grenzen gelden ook voor de rechten en vrijheden in
verband met het onderwijs. Zo kan bijvoorbeeld wetgeving die betrekking
heeft op de bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid de
vrijheid beperken om een school op te richten.

42 Artikel 2, eerste lid, GG luidt: 'Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
PersOnlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmaBige Ordnung oder das Sittengesetz verstoBt.'

43  BVerwGE 56, 155 (158).
44    Artikel 11, eerste lid, van deVerfassung van Baden-Wiirttemberg; artikel 55 van de Verfassung

van Hessen; artikel 8 van de Verfassung yan Nordrhein-Westfalen
45 Zie bijvoorbeeld artikel 101 van de Verfassung  n Bayern; ariikel 1 van de Verfassung

van Rheinland-Pfalz; artikel 27 van de Verfassung van Bremen.
46  Th. Maunz, R. Zippelius, Deutsches Staatsrecht (29ste druk), Munchen 1994, p. 144. Zie

ook BVerfGE 21, 93; 28, 46.
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Artikel 7 verbindt bovendien in het vierde en vijfde lid expliciet een aantal
voorwaarden aan de vrijheid om private scholen op te richten. De belangrijk-
ste daarvan is de eis dat voor de oprichting van Ersatzschulen toestemming
van de overheid moet worden verkregen (zie ook hierboven, paragraaf 3.3).

In het feit dat toestemming voor de oprichting van een Ersatzschule niet
geweigerd kan worden, zolang inhoud en organisatie van het onderwijs
vergelijkbaar zijn met het onderwijs in openbare scholen, komt tot
uitdrukking dat het privaat onderwijs in beginsel gelijkgesteld is aan het
openbaar onderwijs, in elk geval voor zover het om Ersatzschulen gaat. Het
sluitstuk van deze gelijkwaardigheid is echter de erkenning van de diploma's
van private scholen. Deelstaten kunnen in hun onderwijsregelgeving op basis
van het eerste lid van artikel 7 GG regels stellen die betrekking hebben op
de erkenning van de diploma's van private scholen, de zogenaamde Anerken-
nung.47 In alle deelstaten worden de diploma's die private scholen verstrek-
ken erkend, mits voldaan is aan de voorwaarden die de deelstaten hebben
vastgesteld om de gelijkwaardigheid van de private scholen aan het openbaar
onderwijs te garanderen. Behalve voor Ersatzschulen maakt de onderwijswet-
geving van verschillende deelstaten deze erkenning ook mogelijk voor
bepaalde categorien Ergiinzungsschulen.

48

4       De onderwijswetgeving

Artikel 7 GG bepaalt dat de staat bevoegd is regelend op te treden voor
het onderwijs, maar geeft niet aan of daarmee de bond dan wel de deelstaten
bedoeld worden. Het Grundgesetz bevat een algemene regeling voor de
verdeling van de bevoegdheden tussen de bond en de deelstaten, die in

47   Het Grundgesetz spreekt in artikel 7 slechts van Genehmigung, niet van Anerkennung. De
term 'Genehmigung' duidt slechts op toestemming voor oprichting en instandhouding van
een private school en gaat in die zin vooraf aan Anerkennung. Dit kan ten minste in theorie
tot gevolg hebben dat Ersatzschulen bestaan die weI met toestemming van de overheid zijn
opgericht, maar geen geldige diploma's kunnen afgeven. Aangezien echter een van de vereisten
voor Genehmigung volgens artikel 7, vierde lid, GG is dat de leerdoelen, de inrichting van
het onderwijs en de kwalificaties van de leerkrachten van de betreffende school gelijkwaardig
zijn aan die van het openbaar onderwijs, zou erkenning van de diploma's van dergelijke
scholen toch voor de hand liggen. Dit onderscheid tussen Genehmigung en Anerkennung
wordt daarom vaak bekritiseerd: zie o.a. H. Heckel, H. Avenarius, Schulrechtskunde. Ein
Handbuch for Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft, Neuwied  1986,  p.  246.

48  Heckel, a.w. 1986, p. 130.
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hoofdzaak is neergelegd in de hoofdstukken VII, VIII en VIIIa (de artikelen
70-91b).49

De hoofdregel is, dat de deelstaten bevoegd zijn voor wetgeving en
bestuur, tenzij het Grundgesetz anders bepaalt." Voor de wetgevende
bevoegdheden doet het Grundgesetz dat, en wel in drie categorieen. In de
eerste plaats zijn er de exclusieve competenties van de bond: de bond is
dan bevoegd met uitsluiting van de deelstaten. Deze bevoegdheden worden
in het Grundgesetz opgesomd.51 Voorts zijn er concurrerende bevoegdheden,
die eveneens worden opgesomd.52 De deelstaten zijn in die gevallen bevoegd,
tenzij de bond besluit de betrokken bevoegdheid zelf uit te oefenen.53 De
derde categorie betreft de Rahmengesetz-bevoegdheden.54 Dit zijn kader-
regelingen van de bond, die de deelstaten dienen uit te werken.

De algemene bevoegdheid voor regelgeving en bestuur in verband met
het onderwijs is geen exclusieve bevoegdheid van de bond, behoort niet
tot de concurrerende bevoegdheden en evenmin bezit de bond de bevoegd-
heid kaderregelingen vast te stellen.55 Gezien de systematiek van het
Grundgesetz betekent dit dat de deelstattn bevo d zijn voor regelgeving
en bestuur met betrekking tot het onderwijs in het dgemeen.

Diarbij zijn twee kanttekeningen te maken. In de eerste plaats mag
wetgeving van de deelstaten niet in strijd zijn met de wetgeving van de
bond.56 Op deze wijze kunnen bevoegdheden van de bond op andere terreinen
dan het onderwijs invloed hebben op de regelingsbevoegdheid van de

49  Zie voor een bespreking daarvan Maunz/Zippelius, a.w. 1994, p. 309-314.
50  Artikelen 30,70 en 83 GG.
51    Artikelen 71 en 73 GG. Hieronder vallen onder meer bevoegdheden als buitenlandse betrekkin-

gen, defensie, het burgerschap van de bond, het geld- en muntwezen en het luchtverkeer.
52   Artikelen 72,74 en 74a GG. Deze bevoegdheden betreffen onde meer het burgerlijk recht

en het strafrecht, de bescherming van het Duitse cultuurgoed, economische en industriele
aangelegenheden en verschillende bevoegdheden op het terrein van de sociale zekerheid.

53 Het Grundgesetz noemt in artikel 72 drie gronden die een optreden van de bond in die
aangelegenheden kunnen rechtvaardigen. De bond treedt op wanneer een bevoegdheid, die
in het Grundgesetz als concurrerende bevoegdheid is aangemerkt, door de deelstaten niet
doeltreffend kan worden uitgeoefend (de Wirksamkeitsklausel). voorts wanneer een regeling
van 6dn deelstaat de belangen van andere deelstaten raakt (de Beeintrachtigungskiausel) en
tenslotte wanneer de rechtsgelijkheid en de gelijkheid van levensomstandigheden het optreden
van de bond noodzakelijk maken (de Einheitswahrungsklausel).

54 Deze bevoegdheden, opgesomd in artikel 75 GG, hebben vooral betrekking op de bescherming
van het milieu en op ruimtelijke ordening.

55    Voor het hoger onderwijs is nog wei attikel 75, sub la, GG van belang. Daarin wordt bepaald
dat de bond kaderregelingen kan vaststellen met betrekking tot de hoofdlijnen van de organi-
satie van het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs valt overigens buiten het bestek van dit
onderzoek (zie hoofdstuk 1. paragraaf 3).

56   Artikel 31 GG: 'Bundesrecht bricht Landesrecht.'
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deelstaten voor het onderwijs. Een tweede opmerking betreft artikel 9 lb
GG. Op het terrein van de Bildungsplanung, de planning van het onderwijs-
beleid op de langere termijn, is samenwerking tussen bond en deelstaten
vereist.

5       Toetsing van onderwijswetgeving aan het Grundgesetz

5.1 Algemeen

Na de Tweede Wereldoorlog werden in het Grundgesetz de grondslagen
voor een democratische rechtsstaat neergelegd. Constitutionele rechtspraak
was in de ogen van de opstellers daarvan het logische en noodzakelijke
sluitstuk. De commissie die het ontwerp voor het Grundgesetz opstelde,
het zogenaamde Herrenchiemseekonvent, werkte voorstellen uit tot oprichting
van het Bundesverfassungsgericht, een orgaan dat beslist over zowel
bevoegdheidsconflicten als over de verenigbaarheid van wetgeving met het
Grundgesetz.

In het Grundgesetz57 en in een organieke wet 8 zijn de regels betreffende
de bevoegdheid en samenstelling van het Bundesverfassungsgericht neer-
gelegd. Volgens artikel 93 GG heeft het Bundesverfassungsgericht de
volgende taken: de toetsing van bonds- en deelstaatwetgeving aan het
Grundgesetz, zowel naar aanleiding van een concreet geschil als los
daarvan, 59 de beslissing van competentieconflicten tussen de organen van
de bond,60 het oordelen in geschillen tussen bond en deelstaten of deelstaten
onderling en beslissing inzake klachten betreffende de schending van
grondrechten.

Van deze bevoegdheden is de laatste, de zogenaamde Verfassungsbesch-
werde, voor de bescherming van de grondrechten van individuele burgers
de belangrijkste. Iedere burger heeft het recht zich tot het Bundesverfas-
sungsgericht te wenden wanneer hij of zij meent dat er sprake is van schen-

57    Zie met name de artikelen 93,94,99 en l OO GG. Daarnaast worden op verschillende plaatsen
enkele andere taken genoemd, zoals de inconstitutioneelverklaring van partijen (artikel 21,
tweede lid, GG)

58 Gesetz Ober das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) van 12 maart 1951, zoals laastelijk
gewijzigd bij wet van 17 december 1990, BGB1 I, p. 2847.

59   Aangeduidals respectievelijkhet konkretes Normenkontrollve,fahren enhetabstraktes Nor-
menkontrotiverfahren.

60  De zogenaamde Organstreitigkeiten.
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ding van grondrechten of van aanverwante grondwettelijke bepalingen.
61

Vereist is wel dat een eventuele rechtsgang die tegen de vermeende
schending openstaat eerst wordt doorlopen.62 De beslissingen van het
Bundesverfassungsgericht binden rechter, wetgever en bestuur op bondsni-
veau en in de deelstaten.63

5.2 Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie

Een aantal belangrijke uitspraken van het Bundesverfassungsgericht heeft
betrekking op de rechten van ouders in verband met de schoolkeuze en de
toegankelijkheid van openbare scholen. Hierboven kwam reeds de
keuzevrijheid van de ouders aan de orde. Hoewel artikel 7 GG de vrije
schoolkeuze van ouders en leerlingen niet uitdrukkelijk waarborgt, leidde
het Bundesverfassungsgericht het bestaan van een dergelijk recht af uit de
samenhang van de artikelen 6, dat betrekking heeft op het opvoedingsrecht
van de ouders, en 7 GG.64

In verband met de toegankelijkheid van openbare scholen heeft het
Bundesverfassungsgericht op basis van artikel 4 GG, dat de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging beschermt, vastgesteld dat openbare scholen,
ongeacht hun levensbeschouwelijk karakter, leerlingen van alle gezindten
en filosofische ove3wigingen dienen toe te laten.65 Dit respect voor de
opvattingen van de leerlingen is ook vereist bij het gemeenschappelijke
schoolgebed, dat in sommige deelstaten in bepaalde categorien openbare
scholen verplicht wordt gesteld. De school kan leerlingen niet tot deelname
aan dat schoolgebed dwingen.

66

Wat betreft subsidiering heeft niet zozeer het Bundesverfassungsgericht
als wel het Bundesverwaltungsgericht een richtinggevende rol gehad (zie
hieronder, paragraaf 6). Niettemin heeft de constitutionele rechter in een
ander verband een algemene uitspraak gedaan die van betekenis is voor
vragen rond subsidiering van private scholen. Volgens het Bundesverfas-
sungsgericht geldt in het algemeen dat de realisering van de vrijheidsrechten
van burgers in toenemende mate een actieve ondersteuning door de overheid

61    Artikel 93, eerste lid, sub 4a, GG jo. § 90 BVerfGG. De 'aanverwante bepalingen' zijn de
rechten in de artikelen 20, vierde lid, 33, 38, 101, 103 en 104 GG.

62   Paragraaf 90, tweede lid, BVerfGG.
63   Paragraaf 31, eerste lid, BVerfGG.
64     BVerfGE  34,   165  ev.
65 Zie onder meer BVerfGE 28, 243; 32, 98; 41, 29; 41, 65.
66 BVerfG, beslissing van 16 oktober 1979, in: DOV 1980, p. 333 ev.
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vraagt; zonder financiele ondersteuning zou de kring van begunstigden van
de vrijheidsrechten te beperkt blijven.67

Het Bundesverfassungsgericht heeft op deze wijze een belangrijke rol
gehad bij de beantwoording van vragen omtrent de rechten en vrijheden
van burgers met betrekking tot het onderwijs, daar waar artikel 7 geen
uitsluitsel biedt. Daarbij redeneert hij steeds vanuit de systematiek en
onderlinge samenhang van de grondrechten.

6       Subsidiaring van het privaat onderwijs

In het Grundgesetz zijn geen bepalingen opgenomen over subsidiering van
het privaat onderwijs. Lange tijd werd aangenomen dat de overheid zich
daarmee in het geheel niet in diende te laten. Het verzorgen van deugdelijk
onderwijs werd opgevat als een belangrijke taak van de staat (zie ook
paragraaf 2.1). Het bestaan van private scholen naast het door de staat

ingerichte onderwijs werd hooguit geduld, maar zeker niet ondersteund.
SubsidiEring van private scholen was daarom niet aan de orde. Deze
opvatting bleef in Duitsland lang, tot na de Tweede Wereldoorlog, de
heersende.68

Sindsdien zijn in de Duitse juridische literatuur in hoofdzaak twee soorten
argumenten voor subsidi8ring te vinden.69 In de eerste plaats wordt gesteld,
dat de staat het bestaan van privaat onderwijs moet garanderen waar de
levensbeschouwelijke pluraliteit binnen het stelsel van openbare scholen
niet gerealiseerd kan worden. Subsidiaring vloeit in deze gedachtengang
niet zozeer voort uit de vrijheid van onderwijs, maar uit de vrijheidsrechten,
neergelegd in de artikelen 4 (de godsdienst- en gewetensvrijheid) en 6,
tweede lid, (het opvoedingsrecht van de ouders) GG.

Daarnaast vindt men sinds het midden van de jaren zestig in de
rechtspraak van het Bundesverwaltungsgericht de overweging dat private
Ersatzschulen het stelsel van openbaar onderwijs ontlasten, ook in financiele
zin, aangezien zij een deel van de taak van de door de staat ingerichte
scholen overnemen. Deze private scholen moeten die kosten echter zelf
dragen. Wanneer zij een schoolgeld zouden vragen, waarmee zij de kosten
voor instandhouding van de school kunnen dekken, zouden zij voor veel
leerlingen een te hoge financiele drempel opwerpen; een schoolgeld dat

67  BVerfGE 33,303 (330-331).
68  Zie Chr. Link, Privatschulfinanzierung und Verfassung, in: JZ 1973, p. 1 e.v.
69  Link, a.w. 1973, p. 2-4.
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afgestemd is op de financiele draagkracht van de ouders is daarentegen niet
toegestaan.70 Private scholen verkeren dus in de strijd om de leerlingen in
een ongunstiger positie dan de openbare scholen, hetgeen in strijd is met
het beginsel van de Chancengleichheit:, Hieruit wordt door het Bundesver-
waltungsgericht afgeleid dat artikel 7, vierde lid, GG een aanspraak op
subsidiering inhoudt.72

Vervolgens is in de jurisprudentie de reikwijdte van de aanspraak nader
omschreven. Artikel 7, vierde lid, GG kan een aanspraak op ondersteuning
verlenen om het voortbestaan van een private school te verzekeren. De
aanspraak bestaat alleen voor scholen die een gebrek aan financiele middelen
aantonen. Bovendien kan uit het Grundgesetz gddn aanspraak op vergoeding
van de kosten van de oprichting van een private school afgeleid worden.
Verder valt over de hoogte en de vorm van de subsidiering niets uit het
Grundgesetz af te leiden.73 De deelstaten kunnen, met inachtneming van
de minimumaanspraken die uit artikel 7 afgeleid worden, 66n en ander in
hun grondwetten en onderwijswetgeving zelf bepalen.

74

7        Het Duitse onderwijsstelsel

7.1       De organisatie van het onderwijs

Bij de totstandkoming van de Bondsrepubliek kenden de meeste deelstaten
een eigen onderwijsstelsel. Die onderwijsstelsels dateerden vaak uit de tijd
dat er nog geen sprake was van een Duitse eenheid, maar van een
verzameling vorstendommen. Daardoor bestond in de verschillende deelstaten
aanvankelijk een grote verscheidenheid aan schoo#ypen. Deze verzameling
van uiteenlopende soorten scholen is in 1964 door middel van een

70  Artikel 7, vierde lid, derde volzin, GG.
71  Artikel 3 GG.
72  BVerwGE 23, 347 [3501.
73  BVerwG, NJW 1968, p. 613, 614.
74 Zie bijvoorbeeld artikel 8 van de Verfassung van Nordrhein-Westfalen: 'Die genehmigten

Privatschulen haben Anspruch auf die zur Durchfuhrung ihrer Aufgaben und zur Erfullung
ihrer Verpflichtungen erforderlichen Zuschusse.' Artikel  14 van de Verfassung van Baden-
Worttemberg luidt: 'Auf gemeinnutziger Grundlage arbeitende private mittlere und hohere
Schulen, die einem 8ffentlichen Bedurfnis entsprechen, als plidagogisch wertvoll anerkannt
und eine gleichartige Befreiung gewahren, haben Anspruch auf Ausgleich der hierdurch
entstandenen finanziellen Belastungen.' In Bayern is de aanspraak op subsidiering vastgelegd
in het Privatschulleistungsgesetz van 5 mei 1960, zoals gewijzigd bij wet van 14 maart 1966,
GVBI. p. 115.
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overeenkomst tussen de deelstaten in een eenduidige structuur onderge-
bracht.75

De opbouw van het huidige Duitse onderwijsstelsel kan, in het kort,
als volgt worden geschetst.76 Leerplichtige kinderen bezoeken eerst de voor
een ieder gemeenschappelijke Grundschule. Deze omvat in elk geval het
eerste tot en met het vierde leerjaar.77 De Hauptschule, de Realschule en
het Gymnasium bouwen op deze Grundschule voort. Tussen deze schooltypen
bestaan echter ook vele mogelijkheden om over te stappen. 78

Alle klassen in de verschillende schooltypen worden vanaf het eerste
jaar in de Grundschule doorgeteld tot uiteindelijk het dertiende leerjaar
waarmee het Gymnasium wordt afgesloten.79 De Hauptschule omvat het
vijfde tot en met het negende leerjaar, ofwel het zevende tot en met het
negende leerjaar in Berlijn en in deelstaten waar een zelfstandige en
afzonderlijke Orientierungsstufe bestaat, en sluit altijd direct aan op de
Grundschule. Met de term Realschule wordt verwezen naar scholen die een
algemene vorming bieden die verder gaat dan het onderwijs aan de
Hauptschule. In beginsel sluit de Realschule aan op de Grundschule; deze
omvat dan het vijfde (in Berlijn het zevende) tot en met het tiende leerjaar.
Het is ook mogelijk de Realschule in aansluiting op de Hauptschule te
bezoeken, aan te vangen ten laatste in het zevende leerjaar. Het Gymnasium
bereidt de leerling voor op het hoger onderwijs. In aansluiting op de
Grundschule omvat hij het vijfde tot en met het dertiende leerjaar. Het
Gymnasium kan ook bezocht worden in aansluiting op de Hauptschule, aan
te vangen in het zevende leerjaar, en in aansluiting op de Realschule, vanaf
het tiende leerjaar.

'
Deze schooltypen zijn alle zogenaamde Allgemeinbildende Schulen.

Daarnaast bestaat er een grote verscheidenheid aan beroepsopleidingen en
vakscholen, de Berufsbildende Schulen.

75 Het 'Hamburger Abkommen zwischen den Landern der Bundesrepublik auf dem Gebiete
des  Schulwesens'   van 28 oktober 1964, zoals gewijzigd  op 14 oktober  1971.

76 Meer uitgebreid: Maunz/Dung/Herzog/Scholz, a.w. 1991, commentaar artikel 7, p. 15-16;
Heckel, a.w. 1986, p. 18-28.

77  In Berlijn kent de Grundschule zes leetjaren.
78     De zogenaamde 'Durchlassigkeit des Schulwesens': Heckel,  a.w.  1986,  p.  23.
79  Met de term 'Volksschule' (zie artikel 7, vijfde lid. GG) worden de Grundschule en de

Hauptschule samen aangeduid. Overigens komt deze term steeds minder vaak voor in recente
onderwijswetgeving.
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72 De schootplicht

In de gehele Bondsrepubliek geldt een schoolplicht. Hoewel deze tegenwoor-
dig geregeld is in de onderwijswetgeving van de deelstaten,80 gelden voor
de gehele Bondsrepubliek eenvormige regels betreffende de aanvang en
de duur van de schoolplicht.

Voor leerlingen, die vbur 30 juni de leeftijd van zes jaar bereikt hebben,
tgeldtin de gehele Bondsrepubliek een schoolplicht die ingaat op 1 augustus
 van hetzelfde jaar:' Deze schoolplicht duurt twaalf schooljaren. Daarvan

 vormen
de eerste negen jaren een voltijdschoolplicht; de laatste drie jaren

zijn een deeltijdschoolplicht. De voltijdse schoolplicht wordt in beginsel
vervuld in de Grundschule en de Hauptschule, maar in de vijfde tot en met
de negende leerjaren kunnen, indien de deelstaatwetgeving zulks bepaalt,
ook de Realschule of het Gymnasium bezocht worden. Aan de deeltijdschool-
plicht, die ook wel wordt aangeduid als beroepsschoolplicht, wordt voldaan
door het bezoeken van 66n van de vele deeltijdse vakopleidingen. Aan deze
deeltijdschoolplicht kan echter ook voldaan worden door een school te
bezoeken waar voltijds onderwijs wordt gegeven.

82

Aan de schoolplicht kan ook voldaan worden door private scholen te
bezoeken. Dergelijke scholen moeten dan wel voldoen aan de tamelijk
strenge eisen die artikel 7, vijfde lid, GG stelt.83

7.3 De vrijheid van onderwijs in kwantitatieve zin

Zoals in dit hoofdstuk al verschillende malen werd opgemerkt, heeft het
privaat onderwijs in Duitsland vooral een aanvullende functie ten opzichte
van het openbaar onderwijs. In de aantallen leerlingen die private dan wel
openbare scholen bezoeken komt de positie van het private onderwijs
duidelijk tot uitdrukking.

Uit de hieronder gepresenteerde cijfers blijkt dat slechts ongeveer vijf
procent van de Duitse leerlingen in de leerplichtige leeftijd een gesubsidieer-
de private school bezoekt. Het aantal leerlingen dat een niet-gesubsidieerde

80     De schoolplicht was oorspronkelijk geregeld in het 'Gesetz uber die Schulpflicht im Deutschen
Reich' van 6 juli  1938, RGBI I, p. 799; krachtens de artikelen  123 e.v. GG is deze wet na
inwerkingtreding van het Grundgesetz blijven gelden als deelstaatwetgeving. Vervolgens
is die wetgeving door de wetgevers van de deelstaten veelvuldig gewijzigd.

81 Paragraaf 2, eerste lid, van het 'Hamburger Abkommen zwischen den Landem der
Bundesrepublik auf dem Gebiete des Schulwesens' van 28 oktober 1964, zoals gewijzigd
op  14 oktober  1971.

82  Zie ook, zeer uitgebreid, Heckel, a.w. 1986, p. 88-96.
83  Maunz/Diing/Herzog/Scholz, a.w. 1991, commentaar bij artikel 7, p. 22.
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private school bezoekt wordt in de officiele statistieken niet vermeld, maar
is bijzonder klein. Men kan stellen dat ook het totale aantal leerlingen dat
een al dan niet gesubsidieerde private school bezoekt ongeveer vij f procent
van het totale aantal bedraagt.

Tabel 3:
De schoolbevolking in Duitsland in lager en middelbaar onderwijs (exclusief
kleuterscholen), uitgesplitst naar inrichtende machten. in aantallen leerlingen

1993 1994 1995

Totaal 9.101.818 9.291.015 9.456.584

Openbare scholen 8.692.995 8.870.208 9.023.863

Gesubsidieerde pri- 408.823 420.807 432.721
vate scholen

Bron: Statistisches Bundesamt. Wiesbaden.

Dit relatief kleine aandeel van de private scholen in het totale onderwijsstel-
sel hangt samen met het feit dat in veel gevallen het openbaar onderwijs
toereikend is voor ouders die op basis van een bepaalde godsdienstige
overtuiging een school voor hun kind kiezen. Ook de kerken zien zich niet
direct genoodzaakt om zelf initiatieven te ontplooien. aangezien hun rol
in het openbaar onderwijs grondwettelijk is gegarandeerd. Toch rechtvaardigt
dit niet de conclusie dat de vrijheid om een private school te stichten en
in stand te houden in het Duitse recht minder belangrijk zou zijn. Dit
grondrecht blijft voor een andersdenkende minderheid van principieel belang.

8         Afsluiting

Het Duitse onderwijsrecht is gebaseerd op een krachtig grondwettelijk kader,
dat door de rechter ook steeds nadrukkelijk als referentiekader wordt gebruikt
voor het vaststellen van de rechten van scholen, ouders en leerkrachten.
Kenmerkend voor het Duitse onderwijsstelsel is dat het openbaar onderwijs
wordt ingericht op basis van de levensbeschouwelijke voorkeuren van de
ouders en in een 'onbevooroordeelde samenwerking,84 met de kerken. De

84   In de termen van Von Campenhausen: een 'unvoreingenommene Zusammenarbeit im Interesse
der Freiheit der Staatsburger. zie A. von Campenhausen. Staatskirchenrecht (k druk).  1983.
P. 113.
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overheid kan op deze wijze in veel gevallen tegemoet komen aan de behoefte
aan religieus, anderszins levensbeschouwelijk of neutraal onderwijs. Uit
het feit, dat grondwettelijk is vastgelegd dat godsdienstonderwijs in de
belangrijkste categorien openbare scholen een normaal leervak is, bljjkthet
belang 481 gehecht wordt_flan gen godsdienstige opvoeding en scholing van
de=Lgi

Het privaat onderwijs heeft hierdoor een bijzondere plaats in het Duitse
onderwijsstelsel. Private scholen hebben vooral een aanvullende functie ten
opzichte van het openbaar onderwijs. Daar komt bij dat in veel deelstaten
slechts beperkte mogelijkheden voor subsidiering van private scholen bestaan.
Het privaat onderwijs is als gevolg daarvan relatief gering in omvang.

In de beide hiervoor behandelde landen betekent de levensbeschouwelijke
neutraliteit van de staat dat scholen met een confessionele grondslag slechts
binnen het privaat onderwijs mogelijk   zijn. In Duitsland   is,   door _een
bijzondere invulling van de levensbeschouwelijke neutraliteit vap de staat,
openbaar onderwijs op een godsdiens»e gron-*14-=1 m9gelljk.  In het
volgende hoofdstuk zal het onderwilsrecht van Engeland en Wales worden
behandeld. In het Engelse recht geldt ten aanzien van de ove-rheid_zelfs in    J
het geheel geen vereiste van levensbeschouwelijke neutraliteit. Het onderwijs,
dat door de Engelse overheid in stand wordt getiouaeii, kent verschillende     '      6
beheersvormen, waarbinnen scholen op initiatief van de overheid, van de
kerken en van particulieren kunnen bestaan. Anders dan in Duitsland
ontbreekt een grondwettelijk kader. Hoe zijn nu in die situatie de rechten
en vrijheden van ouders, scholen en leerkrachten op het gebied van het
onderwijs vormgegeven?
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Engeland en Wales

1        Inleiding

Het Engelse onderwijsstelsell heeft een aantal bijzondere kenmerken. Het
wordt in de eerste plaats gekarakteriseerd door het bestaan van verschillende
beheersvormen, die elk scholen op initiatief van de overheid, van kerken
en van particulieren kunnen omvatten. De invloed en rol van de overheid
in de scholen en de vorm en mate van subsidiering zijn van deze beheers-
vorm afhankelijk. Zo kan men onder 66n beheersvorm scholen aantreffen
die in Nederlandse termen nu eens zouden worden aangeduid als bijzondere
scholen, dan weer als openbare scholen.

Daarnaast bestaat er in het Engelse recht, anders dan in de hiervoor
behandelde landen, in het geheel geen vereiste van levensbeschouwelijke
neutraliteit voor de overheid: Geen van de vol'men van scheiding tussen
kerk en staat, die eerder aan de orde kwamen, is in het Engelse recht terug
te vinden. De kerken in Engeland, en met name de Anglicaanse kerk, hebben
op verschillende wijzen invloed in het Engelse onderwijs. Godsdienst-
onderwijs en gezamenlijk gebed zijn wettelijk verplicht in alle geheel of
gedeeltelijk door de overheid bekostigde scholen. Verder worden veel
scholen, die op initiatief van kerken zijn gesticht, in Engeland door de
overheid volledig in stand gehouden en ook overigens tot het openbaar
onderwijs gerekend. Deze situatie hangt samen met de verhouding tussen
kerk en staat in het algemeen en met de wijze waarop de Engelse overheid
zich in de loop van de vorige eeuw de zorg voor het onderwijs is gaan
aantrekken.

Doordat het Engelse recht geen geschreven grondwet kent, noch op enige
andere wijze het bestaan van grondrechten in algemene formuleringen tot
uitdrukking brengt, komt het vraagstuk van de bescherming van fundamentele
rechten en vrijheden in een bijzonder perspectief te staan. Vrijheid houdt

1 Het recht van Engeland en dat van Wales komen wat betreft het onderwijs vrijwel overeen.
In dit onderzoek zal ik de term 'Engels recht' hanteren, waarmee ik het recht van zowel
Engeland als Wales bedoel.

2     J. Murphy, Church, State and Schools in Britain. 1800-1970, London 1971, p. 4; D. Johnson,
Private schools and state schools: two systems or one'?, Milton Keynes/Philadelphia  1987,
P. 8.
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in die optiek in dat het de burger vrij staat alles te doen wat niet door wet
of common law verboden is. Wanneer de overheid inbreuk maakt op die
vrijheid, dan is de vraag: biedt het recht bescherming tegen die inbreuk?
Het omschrijven van de inhoud en reikwijdte van de vrijheid van onderwijs
komt daarom neer op het in kaart brengen van de regels die de grenzen
van die vrijheid aangeven. Daarbij is ook in Engeland de onderwijswetgeving
van groot belang. Het onderwijs is 66n van de onderwerpen waarover in
het Engelse recht relatief veel wetgeving bestaat. De hoofdlijnen van de
vrijheid van onderwijs kunnen daardoor grotendeels worden afgeleid uit
de Education Acts. Het bestaan van de vrijheid van onderwijs wordt als
het ware geYmpliceerd door de onderwijswetgeving, die de grenzenvan die
rechten en vrijheden aangeeft. Rechterlijke uitspraken hebben, meer dan
in andere rechtsstelsels, een centrale rol bij het identificeren en vormgeven
van deze impliciete rechten en vrijheden.

De opzet van dit hoofdstuk wijkt enigszins af van de andere landenstudies

vanwege het bijzondere karakter van het Engelse recht waar het gaat om
de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. In paragraaf 2 wordt
aandacht besteed aan de historische achtergronden van het Engelse
onderwijsstelsel. De wijze waarop in het Engelse recht de vrijheid van
onderwijs wordt beschermd komt in paragraaf 3 aan de orde. Anders dan
in de andere landenstudies kan hierbij geen algemene formulering van dat
grondrecht als uitgangspunt genomen worden. De inhoud en reikwijdte van
de vrijheid van onderwijs worden in kaart gebracht door de regels in
wetgeving en common law te bestuderen die betrekking hebben op de

vrijheden van burgers in verband met het onderwijs. Daarbij kan het gaan
om de vrijheid om een school te stichten en daarin onderwijs te geven in

overeenstemming met de eigen religieuze of andere overtuiging, maar ook
om het recht dat ouders hebben om op basis van hun geloof of levensover-
tuiging voor hun kind een school te kiezen.

Hoewel de Engelse onderwijswetgeving al uitgebreid wordt behandeld
wanneer de betekenis van de vrijheid van onderwijs wordt onderzocht, zal
in paragraaf 4 de systematiek van die onderwijswetgeving in het algemeen
worden geschetst. In paragraaf 5 wordt aangegeven op welke wijze in het
Engelse recht bescherming wordt geboden tegen tegen inbreuken op

grondrechten zoals de vrijheid van onderwijs. Het vraagstuk van de subsidi-

ering van scholen, die op initiatief van anderen dan de overheid worden

gesticht, wordt in paragraaf 6 behandeld, waarna in paragraaf 7 een globale
schets van het Engelse onderwijsstelsel volgt. Paragraaf 8 bevat enige
afsluitende opmerkingen.
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2      Achtergrond en geschiedenis

Tot ver in de negentiende eeuw was in Engeland en Wales het onderwijs
in de eerste plaats een zaak van de kerken. Vooral de Anglicaanse kerk,
de 'Established Church of England' had daarbij een belangrijke rol. Vanaf
het einde van de zeventiende eeuw stichtte zij stelselmatig scholen die aan
het begin van de negentiende eeuw een landelijk onderwijsstelsel vormden.
Naast deze scholen van de Anglicaanse kerk waren er ook schaarse
initiatieven van andere kerken en enkele welgestelde particulieren.3

In de loop van de negentiende eeuw richtten de kerken landelijke
organisaties op om de uitbouw van het onderwijsstelsel te stimuleren en
de door hen opgerichte scholen te ondersteunen. De Anglicaanse kerk richtte
in  1811 de 'National Society for Promoting the Education  of the  Poor  in
the Principles of the Church of England' op; enkele jaren daarvoor was reeds
de 'British and Foreign School Society' in het leven geroepen, die officieel
een algemeen christelijk karakter had, maar in de praktijk vooral protestants-
christelijk georienteerd was.4

De overheid had aanvankelijk geen actieve rol in het verzorgen van
onderwijs. De eerste bemoeienis van de overheid met het onderwijs bestond
uit beperkte ondersteuning van de bestaande, door kerken ingerichte scholen.
Daarbij had de Anglicaanse kerk een bevoorrechte positie. Niet alleen genoot
zij als enige structureel financiele ondersteuning van de staat voor het
onderhoud van haar scholen; ook in andere opzichten was zij zeer invloed-
rijk. Kerkelijke gezagsdragers bekleedden vaak hoge politieke en bestuurlijke
functies op zowel lokaal als landelijk niveau. Uiteindelijk bleek deze bevoor-
rechte positie van de Anglicaanse kerk niet lang houdbaar te zijn.5 Vanaf
1833 werden ook scholen van protestantse kerken gesubsidieerd; katholieke
en andere scholen verkregen  na 1847 financiele ondersteuning.

Dit onderwijsstelsel, dat geheel gebaseerd was op spontane initiatieven
van de kerken, bleek in de tweede helft van de negentiende eeuw niet te
voldoen om in een behoorlijke scholing van de snel groeiende bevolking
te voorzien: In 1870 kwam de Elementary Education Act tot stand waarmee
de overheid zelf het initiatief ter hand nam in de ontwikkeling van het onder-
wijsstelsel. Het doel daarvan was niet het vervangen van het bestaande

3       M. Cruickshank, Church and State in English Education  1870 to the present day, London
1963, p. 1-2.

4   Murphy, a.w. 1971, p. 4-5; U.S. Department for Education, Parental Choice in British
Education, in: Choice of Schools in Six Nations, Washington D.C.  1989, p.  112.

5   Murphy, a.w. 1971, p. 13.
6    Cruickshank, a.w. 1963, p. 11-13.
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onderwijsstelsel door een van overheidswege ingesteld en onderhouden
stelsel, maar het aanvullen van dat bestaande stelsel om de tekortkomingen
ervan op te heffen: Lagere overheden kregen de verantwoordelijkheid om
zelf scholen te stichten (de zogenaamde 'board schools') om het scholenbe-
stand aan te vullen waar dat nodig was. In deze 'board schools' werd ook
godsdienstonderwijs gegeven, dat echter geen aandacht mocht besteden aan
specifieke geloofsovertuigingen. Het godsdienstonderwijs diende algemeen-
christelijk en niet-leerstellig te zijn. Dit principe zou bekend worden als
de zogenaamde 'Cowper-Temple-Clause'.8

Het onderwijsstelsel dat daarmee ontstond wordt wel het 'dual system'
genoemd. Enerzijds waren  er de 'board schools', ingericht en bekostigd
door de lokale overheden; daarnaast waren er de scholen die opgericht waren
door kerken of een 'benevolent individual', tezamen aangeduid als 'voluntary
schools'. Alleen in deze voluntary schools kon onderwijs worden gegeven

- dat gebaseerd was op een godsdienstige overtuiging.
Voor veel voluntary schools bleek de financiele ondersteuning niet

toereikend te zijn om zelfstandig te kunnen overleven. Tussen  1870 en  1900
groeide het aantal board schools explosief met behulp van ruime overheids-
gelden, terwijl een groot aantal voluntary schools met een ernstig gebrek
aan middelen kampte. De meeste voluntary schools ontvingen een belangrijk
deel van hun inkomsten uit schoolgelden: Tot aan de eeuwwisseling zagen
jaarlijks zo'n zestig voluntary schools zich gedwongen de poorten te sluiten. I0

Toch  bezocht  rond   1900 nog altijd  meer  dan de helft  van alle leerlingen
in het lager onderwijs een voluntary school."

Een volgende belangrijke wet was de Education Act van 1902. Deze
wet riep onder meer een landelijk en eenvormig systeem van Local Education
Authorities (LEA's) in het leven. LEA is nog altijd de term waarmee de
lokale autoriteiten - meestal de county councils - worden aangeduid die taken

en bevoegdheden met betrekking tot het onderwijs hebben. Deze LEA's
werden verantwoordelijk voor de inrichting en financiering van de 'council
schools'. De voluntary schools werden ingebed in dit nationale onderwijsstel-
sel, dat voor hen wel verdergaande controle door de overheid meebracht,

7      De Engelse liberale politicus William Edward Forster, den van de belangrijkste voorstanders
van  een meer sturende rol  van de staat in het onderwijs, karakteriseerde de  wet van  1870
door te stellen dat deze bedoeld was '...to fill up gaps, (...) not to destroy the existing system

in introducing a new one...' Aangehaald in: Cruickshank, a.w. 1963, p. 23.
8    Murphy, a.w. 1971, p. 58-59.
9   Murphy, a.w. 1971, p. 74; Cruickshank, a.w. 1963, p. 57 ev.
10  Cruickshank, a.w. 1963, p. 70.
11  Murphy, a.w. 1971, p. 88.
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maar ook een garantie voor structurele financiele ondersteuning door de
overheid bood. 12

In de loop van de twintigste eeuw bleken ook aan dit stelsel bezwaren
te kleven. Veel voluntary scholen bleven ondanks de overheidssteun armlas-
tig en de omstandigheden op die scholen waren vaak abominabel. Bovendien
beleef de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs achter bij de verwach-
tingen:3 Om aan deze problemen het hoofd te bieden werd in 1944 in een
nieuwe Education Act de basis gelegd voor het stelsel, dat in hoofdlijnen
nog steeds bestaat. Het bekostigde onderwijs zou voortaan bestaan uit county   - ·
schools, die door de LEA's werden gesticht en in stand gehouden, en drie
typen voluntary schools: de 'controlled', 'aided' en 'special agreement'
schools. Elk type voluntary school kende een specifiek rdgime van
bekostiging en een bijbehorend stelsel van toezicht. Bovendien was voor
het eerst wettelijk vastgelegd dat het onderwijs in alle county en voluntary , i
schools voor een ieder gratis was.

14

Edn  van de belangrijkste vraagstukken,  waar  in  de  wet  van   1944  een
regeling voor getroffen werd, had betrekking op de rol van de kerken in
het onderwijs. Volgens de Education Act 1944 diende in alle county en
voluntary controlled schools de schooldag voortaan te beginnen met een
gezamenlijk gebed, bij te wonen door alle leerlingen. Daarnaast werd in
alle county en controlled schools godsdienstonderwijs gegeven.15 De
bepalingen over het godsdienstonderwijs deden sterk denken aan de eerder

genoemde 'Cowper-Temple Clause': het onderwijs mocht niet gebonden
zijn aan een specifieke levensovertuiging en kon niet leerstellig van aard
zijn. Bovendien moest het godsdienstonderwijs worden verzorgd aan de
hand van een 'agreed syllabus', een leidraad die binnen elke county
opgesteld moest worden door vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten,
van de leerkrachten, van de Anglicaanse kerk (behalve in Wales) en van
eventuele andere belangrijke kerken in het betreffende gebied:6 Ouders
konden besluiten hun kinderen niet aan dat godsdienstonderwijs te laten
deelnemen en konden zelfs hun kind godsdienstonderwijs laten volgen in
overeenstemming met hun overtuiging voor zover dat redelijkerwijs
georganiseerd kon worden. In voluntary aided en special agreement scholen

12  Cruickshank, a.w. 1963, p. 85-86.
13  Cruickshank, a.w. 1963, p. 137-139.
14  Artikel 61, eerste lid, van de Education Act 1944.
15 Het toenmalige artikel 25 van de Education Act 1944 (inmiddels ingetrokken).
16   Over de totstandkoming van deze 'Agreed Syllabuses' en de ontwikkelingen op dat terrein

in de loop van de jaren zestig en zeventig, zie: J.M. Hull, Studies in Religion and Education,
Lewes 1984, met name hoofdstuk 6 (p. 73 e.v.).
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kon godsdienstonderwijs worden gegeven volgens de religieuze grondslag
van de betreffende school. 17

De Education Act van 1944 bevatte ook bepalingen over niet-bekostigde
scholen, die opgericht waren op initiatief van particulieren: de 'independent
schools'.   De wet creeerde een systeem van verplichte registratie   van
dergelijke scholen, dat nog altijd van kracht is. I 8

In de loop van de jaren zeventig begon een aspect van de wet van  1944
in toenemende mate tot problemen te leiden. De LEA's hadden in 1944
de taak gekregen plaatsen in de bekostigde scholen toe te wijzen aan de
leerplichtige kinderen in hun gebied. Bij die toewijzing dienden de wensen
van de ouders in aanmerking te worden genomen, maar in de praktijk wogen
efficiency-overwegingen vaak het zwaarst. Dit had tot gevolg dat steeds
meer ouders klaagden dat niet aan hun wensen tegemoet werd gekomen. 19

Naar aanleiding van dit probleem werd in de Education Act van 1980 de
positie van de ouders bij de toekenning van plaatsen in de scholen versterkt.
Ouders kregen het recht een voorkeur voor een school uit te spreken;
behoudens wettelijk bepaalde uitzonderingen diende de wens van de ouders
te worden gehonoreerd.

In  1988 vond opnieuw een grondige hervorming van het onderwijsstelsel
plaats met de inwerkingtreding van de Education Reform Act. Deze wet
introduceerde een nieuw fenomeen: de 'grant-maintained schools'. County
schools en voluntary schools kunnen er sinds 1988 voor kiezen niet langer
door de LEA's te worden bestuurd, maar zelf het bestuur van de school
ter hand te nemen met een rechtstreekse uitkering van het ministerie van
onderwijs.

Een tweede belangrijk en nieuw element  in  de  wet  van  1988  was  dat
voor alle geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen bij wet een curriculum
werd  vastgelegd.  In de Education  Act  van  1944  was  over de inhoud  van
het onderwijs niets geregeld, afgezien van de bepalingen over godsdienston-
derwijs. De inhoud van het onderwijs was in feite een verantwoordelijkheid
van de LEA's en van individuele leerkrachten. De wet van 1988 bracht hierin
verandering door de vaststelling van een 'basic curriculum' bestaande uit
godsdienstonderwijs, sexuele voorlichting in het voortgezet onderwijs en

17   Murphy, a.w. 1973. p. 115-117.
18  Artikelen 70-75 van de Education Act 1944.
19  M. Rude. M. Hammer. The Education Reform Act 1988. Its origins and implications.

London/New York/Philadelphia 1990. p. 21.
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een opsomming van de onderwerpen waarin alle scholen dienen onderwijzen:
het 'National Curriculum'.20

De wet van 1988 bevatte voorts nieuwe bepalingen over schoolgebed
en   godsdienstonderwijs, die voortbouwden   op   de   wet   van   1944.   Het
gezamenlijk schoolgebed diende voortaan 'wholly or mainly of a broadly
Christian character' te zijn, een weerspiegeling van de christelijke tradities
in algemeen zonder gebaseerd te zijn op een specifieke geloofsovertuiging.
Met betrekking tot het godsdienstonderwijs bevatte de wet een aanpassing
van de 'Cowper-Temple Clause'. Voortaan kon wel aandacht besteed worden
aan specifieke godsdiensten, zolang dit onderwijs niet leerstellig van aard
was.

De meest recente algemene hervorming vond plaats in  1993. Er werden
meer mogelijkheden gecreeerd om voor de grant-maintained status in
aanmerking te komen, waardoor deze ook bereikbaar werd voor independent
schools. Het doel van deze hervorming was vooral het vergroten van de
controlemogelijkheden van de centrale overheid en het saneren van het
scholenbestand. Dit scholenbestand werd niet voldoende efficient benut
doordat LEA's hun werkzaamheden slecht coordineerden.2 1 Ten behoeve
van de bekostiging en de scholenplanning in de grant-maintained sector
werden bovendien nationale organisaties opgericht: in Engeland de 'Funding
Agency for Schools'  en de 'Schools Funding Council for Wales'.

De hierboven geschetste ontwikkeling van het Engelse onderwijsstelsel
geeft aan dat de inspanningen van de overheid van het begin af aan gericht
zijn geweest op inbedding van particuliere initiatieven in een door de staat

gecontroleerd en gefinancierd onderwijsstelsel. Een centraal probleem daarbij
was steeds het godsdienstonderwijs in de bekostigde scholen. Uiteindelijk
is een vorm gevonden waarbij binnen het bekostigde onderwijs ruimte is
voor het onderwijs in verschillende religieuze tradities.

Particuliere initiatieven hebben dus de ontwikkeling van het Engelse
onderwijsstelsel op gang gebracht en hebben daarin nog steeds een centrale
rol. Een interessante vraag is daarom welke rol en betekenis de vrijheid
van onderwijs in het Engelse recht heeft.

20   Artikel 2 van de Education Reform Act 1988, inmiddels gewijzigd door artikel 241, eerste
lid, van de Education Act 1993. Zie N.S. Harris, The Law Relating to Schools, Croydon

1995, p. 191 e.v.
21    N. Harris, The Education Act 1993 and local administration of education, in: MLR 1994,

nr. 2, p. 253 (n. 21) en p. 259, zie ook· DFE/Welsh Office, Choice and Diversity - A New
Framework for Schools, Cm 2021, London 1992, par. 4.2.
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3       Vrijheid van onderwijs in het Engelse recht

Hoewel in het Engelse recht nauwelijks algemene formuleringen van
grondrechten zijn aan te treffen, wordt toch het bestaan van verschillende
fundamentele rechten en vrijheden erkend. De wijze van benadering is
daarbij echter bijna tegengesteld aan die in continentaal-Europese rechtsstel-
sels. In de meeste Europese constituties worden grondrechten als algemeen
geldende rechten of vrijheden geformuleerd, waarbij wettelijke en andere
beperkingen slechts onder voorwaarden zijn toegestaan. In het Engelse recht
zijn grondrechten 'residual freedoms'.22 Dit betekent dat iedere burger de
vrijheid heeft te doen en laten wat hij of zij wil, voor zover daaraan niet
door wet of 'common law' beperkingen worden gesteld. Het bestaan van
specifieke fundamentele vrijheden of grondrechten wordt als het w re
geYmpliceerd door wetgeving en rechtspraak. De inhoud en reikwijdte van
de vrijheid van burgers op een bepaald terrein laten zich destilleren uit de
relevante wetgeving, rechtspraak en andere bronnen van common law.

Om op het spoor te komen van de vrijheid van onderwijs in het Engelse
recht moeten daarom wetgeving en rechterlijke uitspraken, gewoonten en
'conventions' op het terrein van het onderwijs onderzocht worden. Door
in kaart te brengen welke grenzen daarin gesteld worden aan de rechten
en vrijheden van burgers, die verband houden met het onderwijs, kan afgeleid
worden wat de inhoud en de reikwijdte van de vrijheid is.

3.1 Vrijheid van ondenvijs: geimpliceerde rechten en vrijheden

3.1.1 De vrijheid om een school te stichten

Het bestaan van de vrijheid voor anderen dan de overheid om scholen op
te richten valt in de eerste plaats af te leiden uit de regels die de Engelse
onderwijswetten bevatten over de stichting van 'independent schools'.23 De
centrale bepaling over independent schools is artikel 114, eerste lid, van
de Education Act van 1944. Die bepaling omschrijft de independent school
als een school die niet geheel of gedeeltelijk door overheid wordt in stand
gehouden en bekostigd. Voor de oprichting van dergelijke scholen geldt
een aantal voorwaarden. Independent schools dienen te worden geregistreerd
en zijn onderworpen aan een systeem van inspectie om te kunnen waarborgen

22 S.A. de Smith, H. Street, R. Brazier, Constitutional and administrative law (6e dr.),
Harmondsworth 1986, p. 457.

23 Sommige independent schools zijn zeer oude en exclusieve elitescholen, die vaak worden
aangeduid met de verwarrende term 'public schools'.
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dat het onderwijs in die scholen aan bepaalde minimumeisen voldoet.24 Deze
algemene regels betreffende independent schools impliceren duidelijk dat
in elk geval de vrijheid bestaat om dergelijke scholen te stichten.

Dat die vrijheid niet alleen geldt voor individuele burgers, maar ook
voor kerkgenootschappen, wordt uit de bepalingen over independent schools
niet direct duidelijk. Wel valt dit af te leiden uit de wettelijke bepalingen
over 'voluntary schools'. De aanduiding 'voluntary school' verwijst  naar
een bepaalde beheersvorm en wijze van bekostiging, maar betekent vooral
dat het initiatief voor oprichting van de betreffende scholen van kerkelijke
zijde kwam. De onderwijswetgeving kent ten aanzien van de oprichting
van deze scholen vrij veel beperkingen en voorwaarden,25 die voornamelijk
een gevolg zijn van het feit dat het gaat om de stichting van een geheel
of gedeeltelijk door de overheid bekostigde school. Dit laatste geldt ook
voor de 'grant-maintained schools':  deze term duidt vooral een bepaalde
wijze van bekostiging van een school aan.

De Engelse onderwijswetgeving gaat dus uit van een situatie waarbij
er verschillende soorten scholen zijn, gesticht door burgers, individueel of
verenigd, of georganiseerd in een kerkelijke gemeenschap. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de vrijheid voor anderen dan de overheid om
een school te stichten door het Engelse recht wordt erkend.

3.1.2 De keuzevrijheid van ouders -

De Engelse onderwijswetgeving kent voorts bepalingen die betrekking
hebben op de keuzevrijheid van ouders. Het recht van ouders om voor hun
kind de school te kiezen, die zij in overeenstemming achten met hun
overtuiging, krijgt vorm door de regels over 'parental preference' en de
toelating van leerlingen. De hoofdlijn van deze problematiek is te vinden
in  de  Education  Act  van 1980. Volgens artikel 6, eerste  lid,  van  die  wet
moeten de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de toelating van
leerlingen (de LEA's en de besturen van grant-maintained schools) aan
ouders de mogelijkheid bieden een voorkeur uit te spreken voor de school
waar zij hun kind toegelaten wensen te zien. De voorkeur die de ouders
uitspreken moet gehonoreerd worden (artikel 6, tweede lid), tenzij zich 66n
van de uitzonderingen voordoet die artikel 6, derde lid, noemt. De wet noemt
drie situaties waarin de voorkeur van ouders niet hoeft te worden gehono-
reerd. Ten eerste hoeft een leerling niet te worden toegelaten indien dit

24  Artikelen 70 en 71 van de Education Act 1944; zie ook Harris, a.w. 1995, p. 41 ev.
25  Harris, a.w. 1995, p. 52 ev.
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schadelijk zou zijn uit het oogpunt van een doelmatig gebruik van middelen
of ten koste zou gaan van het onderwijs zelf. Ten tweede kan de grondslag
van een 'aided' of 'special agreement' voluntary school hieraan in de weg
staan.26 Tenslotte kan een leerling geweigerd worden indien zijn kennisniveau
en talenten niet aansluiten bij het onderwijs dat aan de school gegeven wordt.

Behalve de uitzonderingen die artikel 6, derde lid, van de Education
Act 1980 noemt, kent de keuzevrijheid van de ouders nog een algemene
grens. Voor elke school wordt vooraf vastgesteld wat de maximale capaciteit
in aantallen leerlingen is. Scholen, die een goede reputatie hebben, worden
echter door veel ouders als voorkeur opgegeven, waardoor zij regelmatig
teveel aanmeldingen hebben.  In dat geval kunnen scholen zel f een toelatings-
beleid voeren,27 waarbij zij criteria kunnen hanteren zoals de religieuze
grondslag van de school,28 de afstand van de woning van de leerling tot
de school en de vraag of een leerling broers of zussen heeft die de
betreffende school bezoeken.29 Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen
zelfs een voorkeur hanteren voor leerlingen die afkomstig zijn van een
basisschool die 'hotleverancier' is.

Voor grant-maintained schools gelden vergelijkbare bepalingen over
de toelating van leerlingen. De criteria voor de toelating van leerlingen
dienen in de statuten van de school te worden opgenomen. 30

Het Engelse recht impliceert hiermee dat ouders de vrijheid hebben om
voor hun kind een school te kiezen in overeenstemming met hun overtuiging.
Duidelijk is wel dat die vrijheid grenzen kent. De wensen van ouders vormen
slechts 66n van de factoren die de scholen in hun toelatingsbeleid moeten
meewegen.

Tenslotte kan vastgesteld worden dat de onderwijswetgeving er van uit
gaat dat ouders kunnen besluiten hun kind niet in 66n van de vormen van
bekostigd onderwijs in te schrijven, maar in een independent school. De
eerdergenoemde bepalingen over registratie en inspectie van independent
schools wijzen daar op.

26 Dit geldt uitdrukkelijk niet voor voluntary controlled schools; deze zijn wat betreft de toelating
van leerlingen en de keuze van leerkrachten gelijkgesteld aan county schools. Zie Harris,
a.w. 1995, p. 31.

27   Richtlijnen voor het toelatingsbeleid van bekostigde scholen zijn neergelegd in: Department
for Education, Admissions to Maintained Schools, circulaire 6/93.

28     Choudhury v. Governors of Bishop Challoner Roman Catholic Comprehensive school  [ 1992]
3 All ER 277.

29     R v. Greenwich LBC ex p. Governors of John Ball Primary School [19901 88 LGR 589 (602).
30 Deze regeling is te vinden in paragraaf 4a van Schedule 6 bij de Education Act van 1993.
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3.1.3 De vrijheid om levensbeschouwelijke overtuigingen in het onderwijs
tot uitdrukking te brengen

De vraag in hoeverre scholen de vrijheid hebben hun onderwijs volgens
de eigen religieuze of filosofische overtuigingen in te richten, speelt niet
alleen binnen de sector van de independent schools. Ook onder de geheel
of gedeeltelijk door de staat bekostigde scholen bevinden zich scholen, die
worden ingericht en in stand gehouden door kerken of particulieren: de
voluntary schools en de grant-maintaned schools die voorheen geen county
school waren. Ook deze scholen hebben bepaalde mogelijkheden om zelf
het onderwijs vorm te geven, onder meer op basis van godsdienstige of
filosofische overtuigingen. De inhoud en reikwijdte daarvan kunnen worden
aangegeven door de beperkingen in kaart te brengen die zijn neergelegd
in de onderwijswetgeving.

Voor alle geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen kent de onderwijswet-
geving bepalingen die betrekking hebben op de inhoud en de organisatie
van het onderwijs. De belangrijkste hiervan hebben betrekking op het 'basic
curriculum'. Dit basiscurriculum omvat drie onderdelen: een standaard
vakkenpakket met eindtermen, aangeduid als 'National Curriculum',
godsdienstlessen en, in scholen voor secundair onderwijs, sexuele voor-
lichting: 1 Daarnaast geldt voor alle geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen
dat zij de schooldag dienen te beginnen met een gezamenlijk gebed.32

Alle geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen zijn gebonden aan het
National Curriculum. Hierin is vastgelegd welke vakken in welke leerjaren
dienen te worden verzorgd en is bepaald dat hiervoor eindtermen vastgelegd
dienen te worden.33 Op deze wijze wordt de vrijheid van die scholen om
het onderwijs naar eigen inzicht in te richten reeds in enige mate beperkt.
Problematischer lijkt echter de bepaling over sexuele voorlichting. Ook dit
onderdeel van het basiscurriculum is voor alle geheel of gedeeltelijk

34 Oudersbekostigde scholen een verplicht onderdeel van het onderwijs.
kunnen weliswaar besluiten hun kind niet aan deze lessen te laten deelne-
men,35 maar scholen zijn verplicht de lessen te verzorgen, ook wanneer dit

31   Artikel 2, eerste lid, ERA 1988, zoals gewijzigd door artikel 241, eerste lid, EA 1993.
32     Artikel  6  ERA 1988. Overigens spreekt deze bepaling  van een 'collective  act of worship';

de term 'worship' wordt echter niet gedefinieerd. Een omschrijving in de circulaire 'Religious
Education and Collective Worship',  DFE 1/94, geeft dechts  aan  dat  dit ruim moet worden
opgevat: 'Worship should be concerned with reverence or veneration being paid to a devine
being or power' (par. 59).

33   Artikelen 2 en 3 ERA 1988, zoals gewijzigd door artikel 240, eerste lid, van de EA 1993.
34  Artikel 2, eerste lid, ERA 1988, zoals gewijzigd door artikel 241 EA 1993.
35  Artikel 17A ERA 1988, ingevoegd door artikel 241, derde lid, EA 1993.
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zou botsen met de godsdienstige, filosofische of pedagogische grondslag
van de school.

De regelingen over het godsdienstonderwijs, dat ook onderdeel vormt
van het basiscurriculum, en het gezamenlijk gebed maken verschil tussen
twee categorien geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen.36 In voluntary
aided en special agreement schools en in grant-maintained schools, die
confessioneel onderwijs verzorgen,37 kunnen godsdienstonderwijs en
gezamenlijk gebed gebaseerd zijn op de religieuze grondslag van de school.
In county schools, in voluntary controlled schools en in grant-maintained
schools, die geen onderwijs verzorgen dat op een confessionele grondslag
is gebaseerd, moet het gezamenlijk gebed 'wholly or mainly of a broadly
Christian character' zijn, dat wil zeggen christelijk georienteerd doch niet
gebaseerd op 66n specifieke geloofsovertuiging. Godsdienstlessen in die
scholen dienen te worden verzorgd op basis  van een 'agreed syllabus':

richtlijnen, goedgekeurd door de zes grote kerken in Engeland. Binnen dit
godsdienstonderwijs kunnen verschillende specifieke godsdiensten aan de
orde komen, doch het onderwijs kan niet leerstellig van aard te zijn. Het
is duidelijk dat met name de bepalingen die betrekking hebben op de tweede

categorie scholen belangrijke inbreuken betekenen op de vrijheid van die
scholen om het onderwijs volgens de eigen overtuiging in te richten. 38

De bepalingen over het National Curriculum, de sexuele voorlichting
en de godsdienstlessen gelden niet voor de independent schools. Over de
vrijheid die deze scholen hebben om hun onderwijs naar believen in te
richten is weinig tot niets geregeld. Het is vooral de onderwijsinspectie die
bepaalt of inhoud en organisatie van het onderwijs aan de minimale
voorwaarden voldoen:9 Niettemin baseren veel independent schools hun
lesroosters in de praktijk toch op het National Curriculum.40

36   Zie voor deze uiterst complexe materie o.a. P. Meredith, The governance of schools: the

UK perspective, in: Comparative Educational Law. Special issue of the Netherlands Tijdschrift
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid,  1996, nr. 3, p. 32-33 en, uitgebreider, Harris, a.w.

1995, p 205 ev.
37 Grant-maintained schools kunnen immers nieuw opgerichte scholen zijn, maar ook scholen

die oorspronkelijk door de overheid, door particulieren of door kerken werden opgericht.
Het levensbeschouwelijk karakter van grant-maintained schools is afhankelijk  van het karakter

van de oorspronkelijke school (een county school, 66n van de drie trypen voluntary schools

of een independent school) of, in geval van een nieuw opgerichte school, van de wens van

de oprichters.
38   Zowel voor godsdienstlessen als voor het gezamenlijk gebed geldt dat de ouders het recht

hebben hun kind niet te laten deelnemen: artikel 9, derde en vierde lid, ERA 1988.
39  Meredith, a.w. 1996, p. 32.
40    R. Ricks, Report from the United Kingdom, in: Comparative Educational Law Special issue

of the Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid,   1996,  nr.  3,  p.  41.
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De eisen die in de onderwijswetgeving aan alle geheel of gedeeltelijk
bekostigde scholen worden gesteld, hebben dus vooral betrekking op het
curriculum. Daarbij zijn niet zozeer de bepalingen betreffende de reguliere
vakken van belang, als wel de sexuele voorlichting en, met name voor
scholen die niet op een religieuze grondslag gebaseerd zijn, de verplichting
om godsdienstlessen en een gezamenlijk gebed te organiseren. Buiten deze
beperkingen zijn geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen vrij in de
organisatie en vormgeving van hun onderwijs. Voor independent schools
geldt een bijna onbeperkte vrijheid.

3.2 Het recht op onderwijs

Voor het recht op onderwijs geldt, evenals voor de vrijheid van onderwijs,
dat het Engelse recht geen echte expliciete formulering kent. Er is wel een
bepaling in de Education Act van 1944 aan te wijzen die een belangrijk
aspect daarvan betreft. Artikel 8, eerste lid, van die wet draagt de overheid
op te voorzien in voldoende gelegenheid voor alle kinderen om gedurende
de leerplichtige leeftijd een school te bezoeken. Deze bepaling is echter
geformuleerd als een inspanningsverplichting voor de overheid en niet als
een recht voor de leerling of diens ouders. De afdwingbaarheid van die
verplichting is in de praktijk beperkt gebleken. Wanneer in een bepaald
gebied gedurende een zekere tijd onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn
in de scholen, zal een beroep op artikel 8, eerste lid, van de Education Act
1944 om een plaats toegewezen te krijgen niet snel gehonoreerd worden,
wanneer de verantwoordelijke instantie (LEA of Funding Authority) kan
aantonen zich voldoende te hebben ingespannen:' Deze constatering is voor
Harris aanleiding op te merken dat het Engelse recht ondanks lange
discussies en vele hervormingen nog altijd geen daadwerkelijk afdwingbaar
recht op onderwijs kent.

42

4       De systematiek van de onderwijswetgeving

De basis van de huidige Engelse onderwijswetgeving wordt gevormd door
de Education Act van 1944. Sindsdien is een groot aantal onderwijswetten
tot stand gekomen, die soms aanvullingen, soms wijzigingen of intrekking

41   Meade v. London Borough of Haringey [1979] 2 All ER 1016 (1027), R v Inner London
Education Authority ex parte Ali and Murshid [1990] The Times, 21 februari 1990.

42   N.S. Harris, Education by right? Breach of the duty to provide 'sufficient' schools, in: MLR
1990, nr. 4, p. 536.
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van onderdelen van de oorspronkelijke Education Act van 1944 inhielden.
Van die wet zijn delen nog steeds van kracht en de systematiek van de
onderwijswetgeving is in wezen niet fundamenteel gewijzigd.43 De latere
wetgeving bouwt er als het ware steeds op voort.

Vooral in de laatste decennia kwam een aantal belangrijke onderwijs-
wetten tot stand met een min of meer algemene strekking en betekenis voor
het gehele onderwijs. Zo regelt de Education Act van 1980 het huidige
systeem van schoolkeuze, dat gebaseerd is op het hierboven beschreven
instrument  van de 'parental preference'.44 De Education Reform  Act  van
1988 bevat de regeling betreffende het National Curriculum en introduceerde
de mogelijkheid voor county schools om het bestuur van de school zelf ter
hand te nemen met rechtstreekse financiering door het ministerie van
onderwijs: de grant-maintained school. De Education Act van 1993
verruimde vervolgens de mogelijkheden om voor die grant-maintained status
in aanmerking te komen, zodat nu ook independent schools van deze
mogelijkheid gebruik kunnen maken. Daartoe werden onder meer nieuwe
nationale organisaties in Engeland en Wales in het leven geroepen, die
belangrijke bevoegdheden verkregen op het gebied van de subsidiering en
scholenplanning.45 Behalve deze wetten, die de hoofdlijnen van het
onderwijsstelsel betreffen, kwamen vele wetten over meer specifieke proble-
men tot stand. Daarnaast bestaat er ook in het Engelse onderwijsrecht een
grote hoeveelheid uitvoeringsregelingen: regulations, orders en schedules.46

5        Rechter en vrijheid van onderwijs

De mate waarin en de wijze waarop de burger in Engeland en Wales rechten
en vrijheden tegenover de overheid tot gelding kan brengen zijn karakteris-
tiek voor het Engelse recht. Centraal in deze problematiek staat het beginsel
van de 'sovereignty of Parliament',  ook wel aangeduid als 'legislative

f supremacy of Parliament'. Hiermee wordt verwezen naar de onbeperkte
tbevoegdheid van het Engelse parlement om wetten vast te stellen. Die

43   In  1996 werd een operatie gestart die tot doel heeft de verschillende onderwijswetten samen
te smelten toi Un onderwijswet. Bij afsluiting van dit onderzoek was een tekst van deze
gecoi)rdineerde en hernummerde wet nog niet beschikbaar, zodat hier de oude aanduiding
en nummering gebruikt worden.

44 Zie paragraaf 3.1.2 van dit hoofdstuk.
45 Zie hierna. paragraaf 6.
46   Voor een overzicht van alle onderwijswetten en van de belangrijkste uitvoeringsregelingen

tussen 1944 en 1995, zie Harris, a,w. 1995, p. XIV ev.
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wetten kunnen de vrijheid van de burgers beperken, of beperking van die
vrijheid door andere overheidsorganen mogelijk maken. Wetgeving kan door
de rechter slechts getoetst worden aan formele vereisten, bijvoorbeeld om
uit te maken of de betreffende regeling formeel als 'Act of Parliament'
aangemerkt moet worden en daarmee absolute eerbiediging door rechter,
bestuur en burger vraagt. De rechter kan niet toetsen of een wet bevoegdelijk
is vastgesteld, aangezien de 'sovereignty of Parliament' nu juist meebrengt
dat de wetgevende bevoegdheid van het parlement onbegrensd is.

47

Wel zijn er mogelijkheden voor rechtsbescherming tegen beperking van
rechten en vrijheden door de uitvoerende macht. Belangrijk hierbij is de
'ultra vires' d02£ine. Deze kdnit-er kort gezegd op neer dat de Engelse
rechter kan alleen oordelen over een klacht, inhoudende dat een bestuursor-
gaan handelt zonder daartoe bevoegd te zijn, misbruik maakt van een
bevoegdheid  of niet voldoet  aan een wettelijke .plicht. Wanneer  Mn  van

die gevallen zich voordoet staat de rechter een aantal instrumenten ter
beschikking om het betreffende bestuursorgaan te dwingen de rechten en
vrijheden van de burger te respecteren. Deze instrumenten, 'remedies'
genaamd, hebben elk een specifieke functie en een specifiek doel. De
remedies worden gewoonlijk onderscheiden in 'public law remedies' en
'private law remedies'.  Van de_easte categorie,  ook wel aangeduid als de
'prerogative orders', zijn de belangrijkste mandamus (de opdracht om een
wettelijke plicht te vervullen), prohibition (een rechterlijk verbod) en
certiorari (vernietiging van de bestreden beslissing); tot de tweede categorie
behoren damages (een actie tot schadevergoeding), injunction (een rechterlijk
bevel) en declaration (een verklaring voor recht).48

Een beroep wegens schending van een bepaald grondrecht kan dus alleen

slagen wanneer het betreffende bestuursorgaan onbevoegd handelt, misbruik
maakt van een bevoegdheid of in strijd met een wettelijke plicht verzuimt
te handelen, en er een 'remedy' beschikbaar is waarmee het bestuur

gedwongen kan worden het betreffende recht te waarborgen of de vrijheid
te respecteren.49 Wanneer een burger van mening is dat inbreuk gemaakt

wordt op zijn vrijheid, zal in het algemeen via prohibition of certiorari ge-
tracht kunnen worden het bestuursorgaan te verbieden de uitoefening van
die vrijheid te beperken respectievelijk het besluit dat de beperking inhoudt
te laten vernietigen. Indien het een grondrecht betreft, dat een aanspraak

47    E.C.S. Wade, A.W. Bradley, Constitutional and administrative law ( 1 le druk), London 1993,

p. 68-70,673.
48  Voor een uitgebreide behandeling, zie: Wade/Bradley, a.w. 1993, p. 704 ev.
49   Voor een aantal voorbeelden van de werking van dit systeem van rechtsbescherming in het

onderwijsrecht, zie: D. Nice, Education and the Law, Harlow 1986, p. 33-40.
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voor burgers creeert, ligt het voor de hand dat een oplossing wordt gezocht
via mandamus, waarmee een opdracht aan een bestuursorgaan kan worden
gegeven om een bepaalde voorziening te treffen of in te grijpen in een
situatie die de uitoefening van dat recht belemmert. Een probleem daarbij
kan echter zijn dat uit een wettelijke verplichting voor de overheid niet altijd
een afdwingbaar recht voor de burger voortvloeit (zie bijvoorbeeld paragrafen
3.1 en 3.2 van dit hoofdstuk).

6       Subsidiaring van particuliere initiatieven

Het Engelse onderwijsrecht kent verschillende vormen van subsidiering van
particuliere initiatieven. De Engelse scholen zijn niet zoals in Nederland
te verdelen in openbare scholen en bekostigde bijzondere scholen. Binnen
het Engelse gesubsidieerd onderwijs bestaan uiteenlopende vormen van
particuliere initiatieven, die elk een eigen vorm van subsidiering kennen.

Niet alle particuliere initiatieven worden door de overheid gesubsidieerd.
Zo hebben de independent schools in beginsel geen recht op overheidsmidde-
len. Deze scholen ontvangen hun inkomsten vrijwel geheel uit schoolgelden
en particuliere giften. Alleen op indirecte wijze worden zij van overheids-
wege gesteund. In de eerste plaats is er het 'assisted places scheme'. Hiermee
wordt beoogd leerlingen, die normaal gesproken geen mogelijkheid zouden
hebben een independent school te bezoeken, in staat te stellen toch in een
independent school onderwezen te worden.fo Deze mogelijkheid is vooral
in het leven geroepen om leerlingen, die over uitzonderlijke talenten
beschikken en voor wie in de bekostigde scholen geen passend onderwijs
wordt verzorgd, een independent school te laten bezoeken die wel bij die
talenten aansluit.51 Daarnaast kan het voorkomen dat in de bekostigde scholen
onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn. In dat geval is het eenvoudiger en
goedkoper een aantal leerlingen een independent school te laten bezoeken
op kosten van de overheid dan de bestaande openbare voorzieningen uit
te breiden.

In de tweede plaats genieten independent schools een belastingvoordeel,
omdat zij door de Engelse wetgeving aangemerkt worden als een liefdadige
instelling ('charity').52  Door de scholen zelf wordt dit echter  niet  als  een
vorm van subsidiering gevoeld.

50    Artikel  17  van de Education  Act  1980.  Zie ook Harris,  a.w.  1995,  p.  43-44.
51   Nice, a.w. 1986, p. 50.
52  Meredith, a.w. 1996, p. 34.
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Naast deze zeer beperkte ondersteuning van independent schools zijn er
twee vormen van private initiatieven die geheel of gedeeltelijk worden
gesubsidieerd: de voluntary schools en de grant-maintained schools. Van
de drie typen voluntary schools worden slechts de controlled schools volledig
bekostigd; voor de special agreement en voluntary aided schools worden
de salariskosten geheel betaald en de kosten voor de huisvesting voor
vijfentachtig procent. De schoolbesturen worden geacht zelf voor het
resterende bedrag in te staan. 53

De grant-maintained status was aanvankelijk een constructie waarbij
county en voluntary schools ervoor konden kiezen niet langer door de LEA
bestuurd te worden, maar zelf het bestuur van de school ter hand te nemen
met rechtstreekse subsidiering door het ministerie van onderwijs. Sinds de
Education Act 1993 staat deze mogelijkheid ook open voor independent
schools en voor nieuw op te richten scholen op particulier initiatief.54 Ook
voor deze scholen geldt dat zij volledig bekostigd worden door middel van
een rechtstreekse uitkering van het ministerie. De LEA's hebben bij deze
grant-maintained scholen geen rol meer. De taken en bevoegdheden met
betrekking tot subsidiering worden uitgeoefend door speciaal daarvoor in
het leven geroepen Funding Authorities: de Funding Agency for Schools
in England en de Schools Funding Council for Wales. Deze autoriteiten
zijn bovendien tezamen met de LEA's bevoegd voor de scholenplanning
indien meer dan tien procent van de bekostigde scholen in een gebied grant-
maintained scholen zijn, en kunnen zelfs de exclusieve bevoegdheid daarvoor
verkrijgen wanneer het percentage grant-maintained scholen meer dan
vijfenzeventig bedraagt.

55

7       Het Engelse onderwijsstelsel

7.1 De organisatie van het onderwijs

Het Engelse onderwijsstelsel bestaat uit de volgende soorten scholen. De
'nursery schools' worden bezocht door kinderen tot vij f jaar. Vanaf het begin
van de leerplicht (vijfjaar, zie hieronder) bezoeken kinderen een 'primary

53     Artikelen 9, tweede lid en  15 van de Education Act van 1944 en artikel 281  van de Education
Act 1993. Zie ook Nice, a.w. 1986, p. 59-60 en Harris, a.w. 1995, p. 30-33.

54     Artikel  22  van de Education Act  1993. Zie hierover: P. Meredith, The Education Act  1993:
further development of the grant-maintained schools system, in: Education and the Law,  1994,
nr. 6, p. 125 (128 ev).

55     Artikel  12  van de Education  Act  1993.
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school'. De primary schools kennen zes leerjaren.  Na de primary school
bezoekt een leerling, gewoonlijk op de leeftijd van  11 jaar, de secondary
school, die vijf leerjaren kent.56 De secondary schools geven toegang tot
de scholen voor 'further education' en de zogenaamde 'sixth form schools'.

De meeste scholen voor secundair onderwijs zijn zogenaamde 'compre-
hensive schools'. Dit zijn scholen die verschillende vormen van middelbaar
onderwijs omvatten, zoals technisch onderwijs en verschillende niveaus van
algemeen vormend onderwijs. Daarnaast bestaan ook 'grammar schools',
die zich met name richten op de meest begaafde leerlingen, en 'secondary
modern schools', die bedoeld  zijn  voor de zwakkere leerlingen.

7.2 De leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de dag waarop zij de leeftijd van vijf jaar
bereiken. Deze leerplicht geldt tot het einde van schooljaar waarin de leerling
de leeftijd van zestien jaar bereikt.57 Op de ouders rust de verplichting te
zorgen dat hun kind, zolang het leerplichtig is, naar behoren wordt onderwe-
zen, hetzij door regelmatig schoolbezoek, hetzij op andere wijze.58 De leer-
plicht kan worden vervuld in geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen, in
independent schools en door het verzorgen van huisonderwijs. Tenslotte
is het onderwijs in de leerplichtige leeftijd in de geheel of gedeeltelijk
bekostigde scholen kosteloos.59 Independent schools kunnen schoolgeld
heffen, hetgeen zij in vrijwel alle gevallen doen.

7.3 De vrijheid van onderwijs in kwantitatieve zin

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de leerplichtige leerlingen in
Engeland verdeeld zijn tussen de bekostigde scholen en de niet-bekostigde
independent schools. Ongeveer zeven procent van alle leerplichtige leerlingen
in Engeland bezoeken een independent school. Dit relatief kleine aandeel
van de independent schools in het Engelse onderwijsstelsel kan in de eerste
plaats een gevolg zijn van het feit dat het vrijwel altijd gaat om scholen -
die hun inkomsten voor een belangrijk deel uit schoolgelden verkrijgen.
Daarnaast biedt het Engelse onderwijsrecht verschillende mogelijkheden
voor particulieren en kerkgenootschappen om geheel of gedeeltelijk

56      In sommige gebieden bestaan drie vormen van scholen: de 'first', 'middle' en 'higher'  of
'upper schools'. Ook deze omvatten samen in totaal elf leerjaren.

57  Artikel 277 van de Education Act 1993.
58      Artikel  36  van de Education  Act   1944.
59  Artikel 106, eerste lid, ERA 1988.
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bekostigde scholen te stichten. Binnen het bekostigd onderwijs bestaan ook
scholen die in feite private initiatieven zijn, en waar onderwijs op religieuze
grondslag wordt verzorgd. Het bestaan van een in levensbeschouwelijke
zin gevarieerd scholenaanbod is dus niet in de eerste plaats afhankelijk van
de independent schools, maar van de sector van het geheel of gedeeltelijk
bekostigd onderwijs.

Tabel 4:
De schoolbevolking in Engeland in primair en secundair onderwijs, in aantallen
leerlingen

1993/1994 1994/1995

Totaal 7.583.100 7.708.500

Maintained schools 7.027.200 7.151.900

Independent schools 555.900 556.600

Bron:  Department for Education and Employment

Wanneer de categorie 'maintained schools' verder wordt ontleed, blijkt
verreweg het grootste aantal leerlingen (bijna zeventig procent) een county
school te bezoeken. Voluntary schools ontvangen ruim twintig procent van
de leerlingen die een 'maintained school' bezoeken; voor de grant-maintained
schools rest een kleine tien procent.

8        Afsluiting

Ondanks het ontbreken van geschreven teksten, waarin in algemene
bewoordingen de rechten en vrijheden in verband met het onderwijs zijn
vastgelegd, wordt ook in het Engelse recht het bestaan van die rechten en
vrijheden erkend. De onderwijswetgeving en de rechtspraak op dat terrein
gaan uit van het bestaan van verschillende rechten en vrijheden voor ouders
en scholen. De inhoud en reikwijdte van die geYmpliceerde rechten kan
worden gevonden door in kaart te brengen welke beperkingen wetgeving
en rechtspraak daaraan stellen.

Deze rechten en vrijheden krijgen betekenis binnen een complex stelsel
van scholen, georganiseerd in verschillende beheersvormen. Naast de niet-
bekostigde independent schools bestaan er verschillende vormen van geheel
of gedeeltelijk bekostigde scholen. Deze maken het mogelijk initiatieven
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van kerken en particulieren een plaats te geven binnen het stelsel van geheel
of gedeeltelijk bekostigd onderwijs, op de wijze die het best aansluit bij
de wensen en behoeften van de initiatiefnemers. Met deze beheersvormen
hangen ook de rechten van met name scholen samen. Zo zijn bijvoorbeeld
de mate van vrijheid die scholen hebben om zelf over de toelating van
leerlingen te beslissen, en de vrijheid om het onderwijs naar eigen inzicht
in te richten, afhankelijk van die beheersvorm. Ook de rechten van ouders
worden mede daardoor bepaald, met name wanneer het gaat om de
uitoefening van het recht van schoolkeuze.

De niet-bekostigde independent schools zijn een kostbaar alternatief voor
de bekostigde scholen. Het Engelse recht kent weinig regels over deze
scholen. Zij genieten, afgezien van de bepalingen omtrent registratie en
inspectie, een ruime mate van vrijheid.

Godsdienstlessen en gezamenlijk gebed vormen een onderdeel van het
vakkenpakket op alle geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen. Ook bestaan
in die sector van het onderwijs scholen met een confessionele grondslag.
Meer in het algemeen spelen in het Engelse onderwijs de kerken een
duidelijke rol. Hoewel over de godsdienstlessen, en vooral over de vorm
die deze lessen in de verschillende soorten scholen zouden moeten hebben,
veel discussie is geweest, heeft de rol van de kerken in het onderwijs alszodanig nooit ter discussie gestaan.

In Nederland, het land dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt,
was het levensbeschouwelijk karakter van het openbaar onderwijs daarente-
gen juist 6dn van de voornaamste strijdpunten in de vormgeving van het
onderwijsstelsel. Die strijd leidde tot een duaal stelsel van neutraal openbaar
onderwijs en levensbeschouwelijk bijzonder onderwijs. Ook nu nog spelen
levensbeschouwelijke aspecten in het Nederlandse onderwijs een belangrijke
rol. De vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs neemt een centrale
positie in het onderwijsdebat in. Ontwikkelingen in het onderwijsstelsel,
nieuwe onderwijswetgeving en nieuwe instrumenten in het onderwijsbeleid
worden steeds bezien in het licht van de vrijheid van richting. Dit hangt
samen met de unieke plaats die het Nederlandse bijzonder onderwijs zichin de loop van deze eeuw heeft weten te verwerven. In hoofdstuk 7 zal
hierop dieper worden ingegaan.
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Nederland

1        Inleiding

Het gezicht van de huidige Nederlandse Grondwet is ontstaan in 1983, toen
een algehele herziening werd doorgevoerd. De oude tekst, die in feite
teruggaat tot 1815, voldeed ondanks vele wijzigingen niet meer aan de eisen
van de tijd. Bij die algehele herziening is onder meer in het eerste hoofdstuk
een grondrechtencatalogus opgenomen. Nu is juist de bepaling over het
onderwijs in dat eerste hoofdstuk (artikel 23) in 1983 vrijwel onveranderd
gebleven.' De interpretatie van het artikel wordt nog steeds sterk bepaald
door het evenwicht   dat   in    1917 werd bereikt   na   ruim   een   eeuw   van
maatschappelijke en politieke strijd over de positie van het bijzonder
onderwijs.2 Het belangrijkste resultaat van deze schoolstrijd was, dat
grondwettelijk werd vastgelegd dat bijzonder en openbaar onderwijs volgens
gelijke maatstaven worden bekostigd. Daarnaast heeft het bijzonder onderwils
kwantitatief gezien een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving: zo'n
zeventig procent van de leerlingen  in het basis- en voortgezet onderwijs
bezoeken een bijzondere school.

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het bijzonder
onderwijs in Nederland de staatsrechtelijke positie heeft weten te verwerven
die het heden ten dage heeft. Daartoe wordt de schoolstrijd, 66n van de
belangrijkste vraagstukken in de Nederlandse politiek van de laatste twee
eeuwen, kort beschreven. In paragraaf 3 wordt nagegaan wat de vrijheid
van onderwijs inhoudt. Daarbij komen aan de orde de plaats en aard van
het openbaar onderwijs, de verschillende inhoudelijke aspecten van de
vrijheid van onderwijs, de grenzen en beperkingen van de vrijheid en het
verband met andere rechten en vrijheden. Paragraaf 4 bevat een overzicht
van de belangrijkste onderwijswetgeving. Aansluitend wordt in paragraaf

1 Voor de historie van de tekst van de bepaling, zie: P.W.C. Akkermans, Artikel 23, in: P.W.C.
Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, Zwolle
1992, p. 355-356.

2   In Nederland wordt het onderwijs dat niet door de overheid wordt bekostigd gewoonlijk
aangeduid met de term' particulier onderwijs': bekostigd onderwijs, dat niet door de overheid
is ingericht. wordt bijzonder onderwijs genoemd. Zie H.A.M. Backx. Het particulier onderwijs.
Zwolle 1994, p. 1.
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5 ingegaan op de Onderwijsraad. Dit adviesorgaan heeft een centrale rol
bij de interpretatie van artikel 23 Grondwet. Vervolgens wordt de bekostiging
van het bijzonder onderwijs behandeld (paragraaf 6). Een beknopte schets
van het Nederlandse onderwijstelsel is weergegeven in paragraaf 7: de
organisatie van het onderwijs en enkele cijfers over de plaats van het
bijzonder onderwijs in het totale onderwijsstelsel. Paragraaf 8 vormt de
afsluiting van dit hoofdstuk.

2       De schoolstrijd in Nederland

Het huidige artikel 23 van de Nederlandse Grondwet kent een lange
geschiedenis. De onderwijskwestie is 66n van de belangrijkste politieke
strijdpunten in de Nederlandse politiek van de laatste twee eeuwen geweest
en heeft sterk bijgedragen aan de vorming van het huidige onderwijsstelsel.
De schoolstrijd, die met tussenpozen de gehele vorige en het begin van deze
eeuw woedde, bepaalt nog steeds in belangrijke mate de betekenis en de
interpretatie van het huidige grondwetsartikel. Pogingen om het artikel te
wijzigen of zelfs maar aan te passen aan de systematiek van de huidige
Grondwet mislukten daardoor.

De voedingsbodem voor het ontstaan van de schoolstrijd was de situatie
in het onderwijs in Nederland aan begin van de negentiende eeuw, toen
de overheid zich de zorg voor het onderwijs ging aantrekken. Een belangrijk
vraagstuk in die tijd was, welke de taak van de overheid inzake het onderwijs
diende te zijn. Binnen deze problematiek speelden twee onderling samenhan-
gende vragen. De eerste was, welk karakter de openbare school diende te
hebben. Er waren voorstanders van een volledig neutrale openbare school,
van algemeen-christelijk openbaar onderwijs, van openbare scholen met
een protestants-christelijke grondslag en van openbaar onderwijs dat gesplitst
zou zijn naar naar gezindten. De tweede, daarmee samenhangende vraag
was welke houding en taak de overheid moest hebben ten aanzien van
initiatieven van particulieren:

Een belangrijke rol daarbij speelde de interpretatie van de terminologie
van Grondwet en onderwijswetgeving. Het begrip 'openbaar onderwijs' in
de Grondwetten van  1814 en  1815 werd niet opgevat als tegenstelling met

3    Voor een overzicht, zie: F.C.L.M. Crijns, De herziening van artikel 208 van de Grondwet.
Het loon van de angst? in: A.K. Koekkoek, W. Konijenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.),
Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, aangeboden aan mr.
H.J.M. Jeukens, Nijmegen 1982, p. 439-505.

4    A. Postma, Handboek van het Nederlandse onderwijsrecht, Zwolle 1995, p. 26, 30.
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het bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs was, bijna in letterlijke zin,
onderwijs dat 'in het openbaar' werd gegeven, dit in tegenstelling tot het
huiselijk onderwijs.5 Overigens spraken de onderwijswet van  1806 en de
daarbij behorende reglementen al wel van openbaar en bijzonder onderwijs.
Daarmee werd een onderscheid aangegeven tussen onderwijs dat uit publieke
kas bekostigd werd en onderwijs dat niet uit enige publieke kas gesubsidieerd
werd. Maar uit de wet bleek dat tot de 'publieke kassen' ook kerkelijke
kassen werden gerekend. Het 'openbaar onderwijs' in de zin van de wet
van 1806 omvatte dus zowel  door de overheid ingerichte en bekostigde
scholen als gedeeltelijk door de overheid bekostigde particuliere initiatieven
en zelfs door kerkgemeenschappen ingericht en gefinancierd onderwijs.6

In elk geval was het door de overheid ingerichte onderwijs aan het begin
van de negentiende eeuw niet werkelijk neutraal van karakter. Het was
gebaseerd op christelijke beginselen, maar stond open voor leerlingen van
alle geloofsbelijdenissen. De grondslag van dat onderwijs was een 'christen-
dom  boven de geloofsverdeeldheid'.7

De verwarring over het begrip 'openbaar onderwijs' had ook betekenis
in de discussie over de rechten van anderen dan de overheid om scholen
te stichten. Volgens Van Hogendorp was weliswaar aan de regering de zorg
voor het openbaar onderwijs opgedragen, maar had daarnaast iedereen het
recht openbaar onderwijs te geven. Het is duidelijk dat hij het begrip
'openbaar onderwijs' nog in de oude betekenis gebruikte: Niettemin had
de  Schoolwet van  1806 een aantal grenzen opgeworpen tegen initiatieven
van particulieren. De wet bepaalde onder meer dat bijzondere scholen niet
mochten worden opgericht zonder toestemming van de overheid.' De

5      S.C. den Dekker-Van Bijsterveld. Het juiste onderscheid. De interpretatie van het grondwet-
telijk begrip 'openbaar onderwijs' in de eerste helft van de 19e eeuw, in: School en Wet
1988, nr. 1, p. 11-15 en nr. 2, p. 36-40 (p. 11).

6   Postma, a.w. 1995, p. 28.
7    Deze term werd gebruikt door H.W.C.A. Visser, aangehaald in: H.L.C. Hermans, H.A.M.

Backx, W.E. Pors, Hoofdlijnen van het onderwijsrecht, Alphen aan den Rijn 1993, p. 24-25.
8      Aangehaald bij: Den Dekker-Van Bijsterveld, a.w.  1988. p.  13.
9       Mikel 2 van de Schoolwet van 1806 luidde: 'De departementale besturen zorgen dat alomme,

zooveel mogelijk, binnen hun departement gelegenheid voorhanden zij om de jeugd behoorlijk
onderwijs te doen erlangen. maar dat echter door eene onbepaaide toelating van scholen of
onderwijzers. vooral ten platten lande, derzelver aantal niet te zeer vermeerdere.' En artikel
12 stelde: 'Geene lagere school zal ergens, onder welken naam ook, mogen bestaan of

opgericht worden zonder uitdrukkelijke vergunning van het respectief departementaal.
landscliaps- of gemeentebestuur, na vooraf gevraagde inlichting en bedenkingen van den

schoolopziener van het district of de plaatselijke schoolcommissie.'

129



Hoofdstuk 7

bepalingen van deze wet werden in de praktijk zelfs aangewend om bewust
scholen van een bijzondere signatuur te weren. 10

Deze situatie luidde uiteindelijk de eerste fase van de schoolstrijd in.Vanaf 1825 bestond in de overwegend katholieke zuidelijke Nederlanden
weerstand tegen het christelijke karakter van de door de overheid ingerichte
scholen." Bovendien bleek in dat deel van Nederland een andere interpretatie
van de grondwetstekst te heersen. De aanduiding van openbaar onderwijs
als zorg van de regering zou betekenen, zo redeneerde men, dat het oprichtenvan openbaar toegankelijke scholen een monopolie van de regering was.
Deze visie uitte zich in scherpe protesten tegen de geldende onderwijsregelin-
gen en het grondwettelijke stelsel.12 Ook in de noordelijke Nederlanden,
waar het onderwijsstelsel aanvankelijk grotendeels werd geaccepteerd,
groeide vanaf ongeveer 1840 het verzet van protestants-christelijke en rooms-
katholieke zijde. Het door de staat ingerichte christelijke onderwijs werd
verworpen en men verlangde vrijheid van onderwijs: de grondwettelijke
erkenning van het recht om zonder bemoeienis van de overheid volgens
de eigen geloofsovertuiging onderwijs in te richten. In de Grondwet van
1848 werd die vrijheid uitdrukkelijk erkend. Men had niet langer toestem-
ming nodig van de overheid om een school te kunnen oprichten. Dit beginsel
werd, zij het met enige vertraging, uitgewerkt in de onderwijswetgeving
die daarna tot stand kwam. 13

De term 'openbaar onderwijs' werd in de Grondwet van  1848 niet langer
gebruikt als tegenstelling met het huisonderwijs, maar met het bijzonder
onderwils:4 Het openbaar onderwijs diende volgens artikel 194 van de
Grondwet   van   1848 te worden ingericht 'met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen'.15 Dit hield   in   dat in openbare scholen   geen
onderwijs kon worden gegeven dat op 6dn bepaalde religieuze grondslag
gebaseerd was, maar het betekende nog niet dat christelijke normen en

10  J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, Arnhem 1887, dI. 2, p. 767-768 (n. 1).
11     Overigens  was deze situatie  in   1830  voor de overwegend rooms-katholieke zuidelijke

Nederlanden dEn van de redenen om zich van de rest van Nederland af te scheiden; zie ook
hoofdstuk 3.

12 Den Dekker-Van Bijsterveld, a.w. 1988, p. 13-14.
13  Hermans/Backx/Pors, a.w. 1993, p. 33-34.
14   Over de onderscheidende criteria bestond echter discussie. Behalve de beheersvorm van de

scholen werd ook bekostiging uit publieke kassen als criterium gehanteerd. Zie hierover D.
Mentink. Artikel 23 van de Grondwet: vrijheid van richting en de dragers van de vrijheid
van onderwijs. Onderwijsjuridisch preadvies in opdracht van de Onderwijsraad, in: Studies
Onderwusraad, 1996, nr. 1, p. 14-15.

15  Mentink, a.w. 1996, p.  12.
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waarden in het geheel geen plaats in het onderwijs konden hebben. I 6

Bovendien bleef de onderwijswetgeving uitgaan van de beginselen waarop
de  wet  van  1806  al was gebaseerd,  en  dus  van een openbare school  met
een algemeen-christelijk karakter. 17

De tweede fase in de schoolstrijd, die na  1848 een aanvang nam, betrof
de subsidiering van het bijzonder onderwijs. Zonder overheidssubsidie was
het voor particulieren vaak moeilijk zelf een school in stand te houden.
Tegelijk bleken sommige gemeenten niet in staat te zijn zelf in behoorlijk
openbaar onderwijs te voorzien:8 Over deze problematiek werd gediscus-
sieerd rond de totstandkoming van de Schoolwet-Van der Brugghen van
1857',die betrekking had op het lager onderwijs. Een voorstel om in deze
wet subsidiering van bijzondere scholen door het Rijk mogelijk te maken
werd met vrijwel algemene stemmen verworpen. Wel maakte de wet beperkte
subsidiering van het bijzonder onderwijs door gemeenten of provincies
mogelijk, maar verbond aan die mogelijkheid vele voorwaarden die de
vrijheid van de scholen sterk beperkten. De scholen moesten onder meer
toegankelijk zijn voor leerlingen van alle gezindten en bij het geven van
onderwijs diende de godsdienstige neutraliteit te worden betracht. Deze eisen
hadden in feite tot gevolg dat het bijzondere karakter van de scholen moest
worden opgeofferd voor subsidiering. Zonder subsidiering bleken slechts
weinigen in staat te zijn een bijzondere school in stand te houden:' De roep
om werkelijke vrijheid van onderwijs, ondersteund door overheidssubsidies,
klonk met name van confessionele zijde steeds luider.

Rond 1860 bestond echter onder liberalen de opvatting dat subsidiering
van het bijzonder onderwijs in strijd zou zijn met de Grondwet, omdat de
Grondwet over die kwestie niet sprak. Bovendien was volgens het eerste

lid van het toenmalige onderwijsartikel (artikel 194) het openbaar onderwijs

voorwerp van zorg der regering; daaruit werd afgeleid dat het bijzonder
onderwijs geen voorwerp van zorg kon zijn. Van confessionele zijde werd
tegengeworpen dat de Grondwet strikt genomen subsidiering van het
bijzonder onderwijs niet verbood. Na jaren van maatschappelijke en politieke

16  Buijs, a.w. 1887, dl. 2, p. 772-773.
17 Volgens Mentink werd in de Schoolwet-Van der Brugghen voor het eerste dat het openbaar

onderwijs neutraal diende te zijn; zie Mentink, a.w. 1996, p. 62-63. Artikel 23, eerste lid,
van de Schoolwet-Van der Brugghen bepaalde echter dat de school moest opleiden tot alle
'christelijke en maatschappelijke deugden'; volgens het tweede lid van die bepaling diende
de leerkracht de 'godsdienstige begrippen van andersdenkenden' te eerbiedigen.

18  Postma, a.w. 1995, p. 32.
19   Wet van 13 augustus 1857, Stb. 103.
20 Zie Hermans/Backx/Pors: er bestonden slecht acht tot elf ongesubsidicerde scholen; a.w.

1993, p. 36.
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discussie  kwam  in  1878 de Schoolwet-Kappeyne  op het lager onderwijs
tot stand.21 Deze wet sloot subsidiering van het bijzonder lager onderwijs
van Rijkswege uit, aangezien dit volgens de heersende opvatting in strijd
werd geacht met de Grondwet.

De vraag of de Grondwet subsiditring van het bijzonder onderwijs nu
wel  of niet toestond  kwam  in  1886 bij de behandeling van de voorstellen
tot wijziging van de Grondwet opnieuw aan de orde. De confessionelen
speelden het ditmaal hard. Zij stelden niet mee te kunnen werken aan de
grondwetsherziening als op het punt van de subsidiering van het bijzonder
onderwijs niet aan hun wensen tegemoet werd gekomen: de non possumus-
politiek.22 De dreigende impasse werd voorkomen, niet door wijziging van
de bepaling over het onderwijs, maar doordat een aantal liberalen veranderde

van opvatting over de uitleg van het grondwetsartikel. Uiteindelijk verklaarde
minister Heemskerk dat de tekst van de Grondwet van  1887 zich niet verzette
tegen subsidiering  van het bijzonder onderwijs.  In 1889 maakte  de  Wet-

Mackay vervolgens in beperkte mate subsidiering van het bijzonder lager
onderwijs mogelijk.23

De derde fase in de schoolstrijd werd gekenmerkt door de strijd om de
financiele gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs. De
idee ontstond dat bekostiging van het bijzonder onderwijs pas rechtvaardig
zou zijn wanneer dat zou geschieden volgens dezelfde maastaven als die
welke voor het openbaar onderwijs werden gehanteerd. Deze stelling werd
ondersteund door er op te wijzen dat dit nodig was voor een werkelijke
effectuering van het beginsel dat ouders vrij moesten zijn in de keuze van
een school voor hun kinderen.24 Onder de heersende wetgeving werd deze
keuzevrijheid beperkt doordat bijzondere scholen vaak hoge schoolgelden
moesten vragen om het voortbestaan van de school te kunnen verzekeren.

In 1913 werd bij koninklijk besluit de Pacificatiecommissie ingesteld.25
Deze commissie had als opdracht wettelijke voorschriften voor bekostiging
van het openbaar en het bijzonder onderwijs te ontwerpen teneinde de
deugdelijkheid van het onderwijs te waarborgen en eventueel de Grondwet
aan te passen om dit mogelijk te maken. De voorstellen van de commissie
hadden de volledige financiele gelijkstelling van openbaar en bijzonder

21     Wet van 17 augustus  1878, Stb.  127.
22  Zie P.J. Oud, J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, dl. I 1840-1940, 10e

herziene dr-uk, Assen/Maastricht  1990, p.  132.
23   Wet van 8 december 1889, Stb. 175.
24  Postma a.w. 1995, p. 34 en, daar aangehaald, A.F. de Savornin Lohman. De pacificatie,

Amsterdam 1891, p. 27.
25  KB van 31 december 1913, Stcrt. 31 december 1913.
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onderwijs als uitgangspunt. In 1917 werd 66n en ander in de Grondwet
verankerd in een nieuw onderwijsartikel.26

Sindsdien is het grondwetsartikel met betrekking tot het onderwijs vrijwel
ongewijzigd gebleven.27 De Pacificatie van 1917 is nog steeds van groot
belang voor de interpretatie van het huidige onderwijsartikel in de Grondwet.
Het toen bereikte compromis wordt zorgvuldig bewaakt, waardoor pogingen
om het artikel aan te passen aan de systematiek en het gemoderniseerde
gezicht van de Grondwet zelfs mislukten. Hieronder wordt nader ingegaan
op de tekst van dat artikel 23 en op de betekenis die deze bepaling in de
loop van de tijd heeft gekregen.

3       De vrijheid van onderwijs

3.1 Artikel 23 Grondwet

Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet luidt:

'1.   Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.    Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid
en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en
ander bij de wet te regelen.
3.    Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.    In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen
vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens
bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten,
mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5.    De eisen van deugdelijkheid. aan het geheel of ten dele uit de openbare
kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met
inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van
richting.

26 Dit artikel kon tot stand komen dankzij een 'uitruil' met een andere. al even lang slepende,
politieke kwestie: het kiesrecht. De politieke linkerzijde kreeg algemeen kiesrecht, de
confessionelen kregen financiering van het bijzonder onderwijs naar gelijke maatstaven als
het openbaar onderwijs.

27      In  1972  werd het tweede  lid van het toenmalige artikel 208 geherformuleerd, waardoor de
bevoegdheid van de overheid met betrekking tot het onderzoek naar de bekwaamheid en
de zedelijkheid van de onderwijzers kon worden uitgebreid naar andere vormen van onderwijs
dan  alleen het algemeen vormend lager en middelbaar onderwijs. Voorts  werd  in  1983  in
het derde lid de term 'levensovertuiging' toegevoegd en werd in het achtste lid de term
'Koning' vervangen door 'regering'.
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6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig
geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd
bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt
gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder
onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der
onderwijzers geeerbiedigd.
7.    Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet
te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar
onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast,
waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger
onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.    De regering doet jaarlijks van de stand van het onderwijs verslag aan de
Staten-Generaal.

Het onderwijsartikel in de Nederlandse Grondwet beschermt verschillende
rechten en vrijheden.   Al   in   1887   was het onderwijsartikel het meest
becommentarieerde grondwetsartikel28 en nog altijd bestaan er verschillende
opvattingen over de juiste interpretatie ervan. Aan de bepalingen van het
artikel zijn in de loop der tijd hele leerstukken verbonden. Hieronder worden
de aspecten belicht die voor deze studie het meest van belang zijn.

3.2 De juridische context van de vrijheid van onderwijs

3.2.1 Terminologie

De terminologie van artikel 23 stamt grotendeels uit de tijd van de Pacificatie
en sluit daarom niet meer aan bij de huidige onderwijswetgeving. Het
algemeen vormend lager onderwijs wordt tegenwoordig aangeduid als de
basisschool,29 het algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger
onderwijs omvat de basisvorming (de eerste jaren van het voortgezet
onderwijs), het middelbaar en het hoger algemeen voortgezet onderwijs en
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Uit het artikel zou ten onrechte kunnen worden afgeleid dat de meeste
rechten en vrijheden uitsluitend gelden voor een beperkt deel van het totale
onderwijsstelsel, omdat het artikel slechts spreekt van 'algemeen vormend
lager onderwijs'. De wetgever heeft deze garanties echter  in de meeste

28  Buijs, a.w. 1887, p. 757: 'Art. 194 (de voorloper van het huidige artikel 23 - GL) is niet
slechts het meest besproken, meest uitgeplozen artikel van onze Grondwet, maar ook dat
over welks deugden en gebreken de denkbeelden het meest uiteenloopen; (...)'.

29  De term 'algemeen vormend lager onderwijs' was in 66n opzicht ruimer dan het begrip
'basisonderwijs', omdat  het  ook  het 'meer uitgebreid lager onderwijs' (MULO) omvatte,
dat later is opgegaan in het voortgezet onderwijs; Akkermans, a.w. 1992, p. 360.
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gevallen verbreed naar andere vormen van onderwijs.30 Zo geldt de financiele
gelijkstelling die in het zevende lid is neergelegd niet alleen voor het daar
genoemde algemeen vormend lager onderwijs, maar ook voor het voortgezet
onderwijs, het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs.

3I

Bij de grondwetsherziening van 1983 is een beperkingssystematiek van
de grondrechten ingevoerd, die gebaseerd is op een eenvormige terminologie.
Sindsdien kan men op basis van de grondwettelijke bepalingen over
grondrechten vaststellen of aan dat recht beperkingen mogen worden gesteld
en met het oog op welke doeleinden dat mag gebeuren. Uit deze clausules
is ook telkens af te leiden of de wetgever de beperkingsbevoegdheid mag
delegeren. Het onderwijsartikel is echter buiten de herziening van 1983
gebleven. Daarom wordt aangenomen dat de beperkingssystematiek van
de Grondwet niet van toepassing is op artikel 23 en men dus het delegatie-
vraagstuk niet aan de hand van die systematiek kan beantwoorden.32 Op

grond van de geschiedenis en ontwikkeling van het onderwijsartikel kan
evenmin ondubbelzinnig worden vastgesteld of delegatie van regelgevende
bevoegdheden door de wetgever aan lagere overheden is toegestaan. Bij
de laatste grondwetsherziening in 1987 is door de regering uiteindelijk
geoordeeld dat vergaande delegatie uit het oogpunt van rechtsgelijkheid
onwenselijk zou zijn. Van een wijziging van artikel 23 met betrekking tot
het delegatievraagstuk werd daarom afgezien.

33

3.2.2 De verantwoordelijkheid van de overheid

Het eerste lid van artikel 23 bepaalt dat het onderwijs een voorwerp van
de aanhoudende zorg der regering is. In deze bepaling komt de algemene
verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor het openbaar en het
bijzonder onderwijs tot uitdrukking. Dit beginsel is op verschillende plaatsen
in artikel 23 nader uitgewerkt.

Krachtens het tweede lid is de overheid belast met het toezicht op alle
onderwijs. Dit toezicht heeft met name betrekking op de naleving van de
wettelijke deugdelijkheidseisen (vijfde lid) en de overige voorwaarden voor
bekostiging (zevende lid) in het geval van bekostigde scholen en op de
naleving van de voorwaarden voor erkenning in het geval van het niet-
bekostigd onderwijs dat erkend wil worden. Verder is in het tweede lid

30  Postma, a.w. 1995, p. 53.
31  Akkermans, a.w. 1992, p. 360.
32  Kamerstukken II 1982-1983,17 450, nr. 5, p. 4.
33 Zie Hermans/Backx/Pors, a.w. 1993, p. 53-55.
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bepaald dat de overheid regelt op welke wijze de zedelijkheid en bekwaam-
heid van de leerkrachten kan worden nagegaan.

Het vierde lid van artikel 23 draagt de overheid op in elke gemeente
te voorzien in voldoend openbaar lager onderwijs in een genoegzaam aantal
scholen. Dit betekent niet dat in elke gemeente een openbare basisschool
moet worden opgericht. Het bestaansrecht van een basisschool in een
gemeente kan worden afhankelijk gesteld van een minimum aantal leerlingen
en een aantoonbare behoefte.34 Het is daarnaast mogelijk op een andere wijze
gelegenheid te geven tot het volgen van basisonderwijs buiten de eigen
gemeente (zie de tweede volzin van het vierde lid). Te denken valt aan een
bijdrage in de kosten van vervoer naar een andere gemeente of een
gemeenschappelijke regeling.

De wetgever dient volgens het derde lid van artikel 23 ieders godsdienst
of levensovertuiging te eerbiedigen bij het inrichten van het openbaar
onderwijs. Dit houdt in dat het openbaar onderwijs voor leerlingen van alle
gezindten toegankelijk is.35 De neutraliteit van de openbare school betekent
overigens niet dat in het onderwijs geen plaats zou zijn voor godsdienstige
of andere levensbeschouwelijke overtuigingen. In de onderwijswetgeving
heeft de neutraliteit van het openbaar onderwijs een positieve invulling
gekregen: er kan in het onderwijs aandacht worden geschonken aan
'levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden' (artikel 29 WBO).
Los daarvan kan bijvoorbeeld godsdienstonderwijs of humanistische vorming
worden verzorgd op een openbare basisschool.

3.3 De inhoud en dragers van de vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs wordt in Nederland traditioneel onderscheiden
in drie deelvrijheden: de vrijheid van oprichting of stichting, de vrijheid
van richting en de vrijheid van inrichting.36 Volgens de gangbare opvattingen
wordt de school, meer precies de rechtspersoon waarvan de school uitgaat,
als drager van de vrijheden van oprichting, richting en inrichting gezien.

37

34  Zie de artikelen 56 en 108 van de Wet op het basisonderwijs (WBO).
35 Dit beginsel is ook terug te vinden in artikel 29 WBO en artikel 44 van de Wet op het

voortgezet onderwijs (WVO).
36  Deze 'drie vrijheden' liggen besloten in het tweede lid van artikel 23 Grondwet. Alleen de

vrijheid van richting wordt met zoveel woorden genoemd in het vijfde lid van dat artikel,
Overigens dateert deze driedeling al van omstreeks  1840. zie A.A. de Bruin, Het ontstaan

van de schoolstrijd, Amsterdam 1985, p. 243 e.v.
37    Mentink, a.w.  1996, p. 54-55 en B.P. Vermeulen, De juridische (on)mogelijkheden van een

richtingvrij stelsel van scholenplanning en van vergroting van de ouderinvloed op de identiteit
van scholen; onderwijsjuridisch preadvies in opdracht van de Onderwijsraad, in: Studies
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De vrijheid van oprichting houdt de vrijheid in om een bijzondere school
op te richten indien men zich onderwerpt aan een beperkt toezicht door de
overheid en voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden
betreffende de bekwaamheid en zedelijkheid van de onderwijzers.

In de vrijheid van richting komt het verband tussen de vrijheid van
onderwijs en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging tot uitdrukking.
De vrijheid van richting kan met Mentink omschreven worden als de vrijheid
om in het bijzonder onderwijs een visie op mens en samenleving tot
uitdrukking te brengen.38 Deze ruime formulering wordt tegenwoordig in
een beperkte zin uitgelegd, zodanig dat daaronder slechts godsdienstige of
filosofische overtuigingen vallen en niet bijvoorbeeld pedagogisch-didactische
opvattingen. Ook in wetgeving en jurisprudentie wordt nadrukkelijk een
binding met een confessionele stroming of anderszins levensbeschouwelijke
opvatting verondersteld:9

Volgens het vijfde lid van artikel 23 dient de overheid bij het stellen
van deugdelijkheidseisen voor alle soorten onderwijs de vrijheid van richting
van het bijzonder onderwijs te respecteren. Uit het zesde lid van artikel 23
valt af te leiden dat de vrijheden van inrichting en richting met name dienen

te worden gerespecteerd door de wetgever als het gaat om de keuze der
leermiddelen en de aanstelling van de onderwijzers. De woorden 'met name'
geven aan dat de vrijheden ook op andere zaken betrekking kunnen hebben,
zoals het vasttstellen van een leerplan, doch in Grondwet of wetgeving wordt
hierover niets nader bepaald.

Aangenomen wordt dat de overheid ook bij het vaststellen van
voorwaarden voor bekostiging die niet tevens als deugdelijkheidseisen zouden
kunnen worden aangemerkt (zevende lid), de vrijheid van richting dient
te respecteren, hoewel de Grondwet dit niet met zoveel woorden zegt.

40

De vrijheid van inrichting houdt tenslotte de vrijheid in om, ook los
van de vrijheid van richting, de inhoud en organisatie van het onderwijs
te bepalen.

Onderwijsraad 1996, nr. 1, p. 27 ev.
38  Mentink, a.w. 1996, p. 8.
39   Zie voor de ontwikkeling van het richtingbegrip met name de Kroonjurisprudentie over de

vergoeding van kosten voor leerlingenvervoer: zie o.a. KB van 28 juni  1980, AB 1980,476;
KB van 11 november 1983, AB 1984, 109. Ook de wetgever geeft blijk van deze opvatting:
'Met richting wordt bedoeld: godsdienstige of levensbeschouwelijke visie. (...) Niet is bedoeld

onderwijskundige richting of bepaalde pedagogische methode.' (cursivering in Kamerstukken !)
Kamerstukken II 1985-1986,18 841, nr. 10, p. 4.

40  Akkermans, a.w. 1992, p. 360.
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Over de verhouding tussen de deelvrijheden bestaan verschillende opvattin-
gen. Volgens 66n opvatting komt de vrijheid van richting tot uitdrukking
in de vrijheden van inrichting en oprichting. Zonder de vrijheid van richting
zouden de vrijheden van oprichting en inrichting betekenisloos zijn. De
vrijheden van inrichting en oprichting zijn in deze gedachtengang een
afgeleide van de vrijheid van richting:' Dit zou echter betekenen dat inrich-
tingsaspecten die niet tot een godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuiging zijn te herleiden, niet beschermd worden door artikel 23 Gw.
Er is echter met zoveel woorden door de regering gezegd dat er ook vrijheid
van inrichting bestaat buiten de vrijheid van richting.42 Vermeulen stelt mijns
inziens terecht dat de vrijheid van richting een onderdeel is van de ruimere
vrijheid van inrichting.43 Dit betekent dat de vrijheid van inrichting allerlei
aspecten betreffende de organisatie en werking van de school beschermt;
bovendien worden de inrichtingsaspecten die verband houden met de
godsdienstige of filosofische grondslag van de school, expliciet beschermd
door de vrijheid van richting.

Het valt op dat de vrijheid van onderwijs sterk institutioneel ingevuld
is. De drie vrijheden die binnen de vrijheid van onderwijs worden
onderscheiden, zijn rechten van de rechtspersoon waarvan de bijzondere
school uitgaat. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat de keuzevrij-

Ci  heid van ouders en leerlingen in de discussie over de vrijheid van onderwijs

  slechts op

de achtergrond een rol speelt. Sporen van de keuzevrijheid vindt
men vooral in de discussies rond de belangrijke grondwetsherzieningen van
1848 en 1917. De vrijheid van de ouders om zelf te beslissen over de
opvoeding en scholing van hun kinderen werd daarin aangeduid als de
centrale gedachte waaraan het Nederlandse onderwijsstelsel dienstbaar moest
zijn. De vrije schoolkeuze is hiervan een belangrijk element. De vrijheid
van oprichting werd in het verlengde hiervan gezien: wanneer het bestaande
aanbod voor ouders niet voldeed om opvoeding en scholing van hun kind
in overeenstemming met hun overtuiging te realiseren, moesten ouders de
vrijheid hebben zelf scholen te stichten.44 Toch hebben in deze discussies
over de vrijheid van onderwijs de institutionele aspecten steeds de meeste
aandacht gehad. Dit is begrijpelijk wanneer men bedenkt dat met name de

41  Hermans/Backx/Pors, a.w. 1993, p. 47.
42 Zie Akkermans, a.w. 1992, p. 366, 368-369; B.P. Vermeulen, De Tijdelijke Wet Arbeidsbe-

middeling Onderwijs (TWAO). Terugdringing Werkeloosheid door Aantasting Onderwijsvrij-
heid?, Zwolle 1994, p. 42; C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987,
Deventer 1987, p. 137.

43  Vermeulen, a.w. 1994, p. 40-41.
44 Zie Mentink, a.w. 1996, p. 13 en p. 31-32.
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organisatie en de inhoud van het onderwijs in bijzondere scholen duidelijke
raakvlakken hebben met de verantwoordelijkheid van de overheid voor de
deugdelijkheid van het onderwijs.

De verhouding tussen de rechten van ouders en de rechten van bijzondere
scholen komt het duidelijkst tot uitdrukking in de uitspraak van de Hoge
Raad in het bekende Maimonides-arrest. In deze zaak wensten ouders de
inschrijving van hun zoon in een bijzondere school op joodse grondslag.
De school weigerde de leerling in te schrijven met een beroep op haar
grondslag. Uit de uitspraak van de Hoge Raad valt af te leiden dat de
vrijheid van richting van een bijzondere school zodanig zwaar weegt dat
daarvoor het recht van ouders om voor hun kind een school te kiezen, die
in overeenstemming is met hun overtuigingen, moet wijken.45

3.4 Het recht op onderwijs

Behalve vrijheidsrechten bevat artikel 23 ook verschillende rechten in de
vorm van aanspraken. Uit het eerste lid, waarin de zorgplicht van de overheid
ten aanzien van het onderwijs is vastgelegd, valt een algemeen geformuleerd
recht op onderwijs af te leiden. Deze bepaling is in het vierde lid uitgewerkt:
in elke gemeente wordt voldoend openbaar algemeen vormend lager
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen.

Hierboven (zie paragraaf 2) is al gesteld dat bekostiging van bijzonder
onderwijs al in de tweede helft van de vorige eeuw onontbeerlijk werd geacht
voor de realisering van de vrijheid van onderwijs en met name voor de
keuzevrijheid van de ouders. In het zevende lid van artikel 23 Gw is sinds
1917 een afdwingbaar recht in de vorm van een aanspraak op bekostiging
opgenomen: een bijzondere school, die voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den voor bekostiging, heeft recht op bekostiging uit de openbare kas en
wel volgens gelijke maatstaven als die welke gelden voor het openbaar
onderwijs.46

3.5 Beperkingen van de vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs heeft raakvlakken met verschillende andere rechten
en vrijheden. In artikel 23 zelf komt op een aantal plaatsen het verband
met de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging tot uitdrukking. Deze
vrijheden liggen min of meer in elkaars verlengde. Er zijn echter ook rechten

45   Hoge Raad 22 januari 1988, NJ 1988, 891 (Maimonides).
46 P.W.C. Akkermans, Artikel 23, in: Akkermans/Koekkoek, a.w. 1992, p. 378.
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en vrijheden die grenzen stellen aan de vrijheid van onderwijs. Met name
is hier het discriminatieverbod van artikel 1 Gw van belang. De vraag is
hoe ver de vrijheid van het bijzonder onderwijs strekt wanneer het gaat om
de keuze van de leerkrachten en de toelating van leerlingen. In de Algemene
wet gelijke behandeling,47 die tot stand is gekomen mede in verband met
artikel 1 Gw, is hieraan aandacht besteed. In het eerste lid van artikel 5
van die wet is een algemeen verbod opgenomen om onderscheid te maken
naar ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of
burgerlijke staat bij onder meer het aangaan en beeindigen van arbeidsver-
houdingen of het aanbieden van een aanstelling als ambtenaar. In het tweede
lid, onder c. van dat artikel is bepaald dat het eerste lid onverlet laat:

'de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over
de vervulling van een functie, die, gelet op het doel van de instelling, nodig
zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, waarbij deze eisen niet mogen
leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van ras, geslacht, nationaliteit,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.'

Artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet bevat een vergelijkbare regeling
over de toelating van leerlingen door bijzondere scholen. Daarin is ten
opzichte van artikel 5 toegevoegd dat de politieke gezindheid van de leerling
niet tot onderscheid mag leiden. Het maken van onderscheid naar geslacht
is echter toegestaan wanneer de aard van de bijzondere school dat meebrengt
en indien voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen
aanwezig zijn.48 Uit beide bepalingen blijkt weliswaar dat de vrijheid van
scholen om naar eigen goeddunken leerkrachten aan te stellen en leerlingen
toe te laten begrensd wordt door de rechten van die leerkrachten en
leerlingen, doch waar deze grenzen precies liggen is in het algemeen moeilijk
vast te stellen. Het zal in laatste instantie aan de rechter zijn om deze
grenzen in elke situatie aan te geven.

Concreter zijn de beperkingen die de wetgever kan stellen aan de vrijheid
van onderwijs op basis van artikel 23. Krachtens het tweede lid kan de
wetgever voor alle soorten onderwijs eisen stellen aan de bekwaamheid en
zedelijkheid van de leerkrachten. Bovendien heeft de wetgever in de
belangrijkste onderwijswetten voorwaarden opgenomen voor erkenning en
bekostiging van particulier onderwijs, die beperkingen van de vrijheid

47   Wet van 2 maart 1994, Stb. 230.
48 Naar aanleiding van deze bepalingen ontstond bij de behandeling van het wetsvoorstel in

de Tweede Kamer discussie over de betekenis van de woorden 'het enkele feit'. Deze discussie
verzandde in een weinig verhelderende casuistiek. Zie Handelingen II. 9-10 februari  1993.
p. 3412 e.v., met name 3508-3517.
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inhouden. De grondslag voor deze de deugdelijkheidseisen en bekostigings-
voorwaaden wordt gevormd door het vijfde en het zevende lid van artikel
23 Grondwet.

Een school die geen volledige bekostiging verlangt, maar wel erkenning
van de afgegeven diploma' s wenst,49 dient te voldoen  aan de voorwaarden
voor erkenning die de Wet op de erkende onderwijsinstellingen stelt.50 De
voorwaarden betreffen zaken als een bewijs van bekwaamheid en een
verklaring met betrekking tot het gedrag van de leerkrachten, de kwaliteit
van de cursussen, eisen aan de werving en contractering van cursisten en
een behoorlijke regeling van de examens.

Een school kan bekostigd worden wanneer voldaan wordt aan de
wettelijke bekostigingsvoorwaarden. Die voorwaarden worden door bij-
zondere scholen strikt genomen vrijwillig aanvaard. Een bijzondere school
kan er in beginsel immers ook voor kiezen niet bekostigd te worden. Voor
het overgrote deel van de bijzondere scholen blijkt bekostiging echter een
belangrijke bestaansvoorwaarde te zijn. Bijzondere scholen zijn dus niet
geheel vrij in de aanvaarding van de bekostigingsvoorwaarden en in die
zin moeten deze toch gezien worden als beperkingen van de vrijheid van
bijzondere scholen.

De Grondwet maakt onderscheid tussen deugdelijkheidseisen (in het
vijfde en zesde lid) en voorwaarden voor bekostiging (zevende lid).
Gewoonlijk wordt dit onderscheid zo begrepen, dat ook deugdelijkheidseisen
voorwaarden voor bekostiging zijn. De bekostigingsvoorwaarden, waar het
zevende lid over spreekt, zijn dan slechts die voorwaarden die niet aan te
merken zijn als deugdelijkheidseisen. Overigens is dit onderscheid in de
onderwijswetgeving niet terug te vinden. Mentink meent dat er geen juridisch
onderscheid is, aangezien deugdelijkheidseisen en overige bekostigingsvoor-
waarden in de praktijk dezelfde betekenis hebben. 51

De eisen van deugdelijkheid en de bekostigingsvoorwaarden hebben
onder meer betrekking op de organisatie van het onderwijs, de onderwerpen

49 Backx onderzocht in hoeverre voorwaarden voor erkenning beperkingen van de vrijheid van
onderwijs vormen. Gesteld wordt weI dat men zich aan deze voorwaarden vrijwillig
onderwerpt. Hij vraagt zich af of nog wei van vrijwilligheid kan worden gesproken indien
de belangen zo groot zijn dat de beperkingen haast wei aanvaard moeten worden. Zijn
conclusie is niettemin dat erkenningsvoorwaarden vrijwillig aanvaarde beperkingen zijn. Backx,
a.w. 1994, p. 140-143.

50   Wet van 4 juli 1985, Stb. 407. Zie met name de artikelen 6-21, alsmede het Besluit op de
erkende onderwijsinstellingen van 26-augustus  1986,  Stb. 466, waarin onder meer zijn
opgenomen voorwaarden betreffende de kwaliteit van de cursussen en regels over de examens.

51   D. Mentink. Orde in onderwijsbeleid. Dc wettelijkc regeling van deugdelijkheidseisen als
grondwettelijk probleem. Deventer 1989, p. 42-43.
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waaraan in het onderwijs in elk geval aandacht moet worden geschonken,
het personeel van de school en de beheersstructuur. De inhoud en de
organisatie van het onderwijs dienen voor het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs te worden vastgelegd in een schoolwerkplan, dat aan
de onderwijsinspectie dient te worden voorgelegd.52

Tenslotte geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs dat
bijzondere scholen leerlingen niet de toegang kunnen weigeren op grond
van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing indien binnen een
redelijke afstand van de woning van de leerling geen openbare school is.
Deze leerlingen zijn niet verplicht godsdienstonderwijs of levensbeschou-
welijk vormingsonderwijs te volgen.

53

4      De onderwijswetgeving

In de afgelopen decennia zijn voor de verschillende sectoren in het onderwijs
nieuwe wetten tot stand gekomen dan wel de bestaande wetten ingrijpend
vernieuwd. Behalve wetgeving zijn veel besluiten en ministeriale regelingen
tot stand gekomen ter uitvoering van de wetgeving. Het meest kenmerkende

aspect van de onderwijsregelgeving is echter de grote hoeveelheid zogenaam-
de circulaires.54 Dit zijn beleidsregels met betrekking tot de wijze van
uitvoering van de onderwijsregelgeving.

De belangrijkste wetten, die de structuur van het Nederlandse onderwijs-
stelsel vastleggen, zijn de Wet op het basisonderwijs (WBO), de Wet op
het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB),55 de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal

onderwijs (ISOVSO), en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW).56 De onderwijswetten bestaan behalve uit bepalingen
over de structuur van het openbaar onderwijs voor een belangrijk deel uit
bekostigingsvoorwaarden voor het bijzonder onderwijs. De WBO, WVO
en ISOVSO hebben een vergelijkbare structuur. Allereerst bevatten deze

52  Artikelen 11-13 WBO en artikel 24 WVO.
53  Artikel 38 WBO en artikel 48 WVO.
54     Volgens het cumulatieve regelingenoverzicht behorende bij Uitleg van 18 december  1996

golden  aan het einde  van   1996 in primair en voortgezet onderwijs 66 beleidsregels.
55    De WEB heeft betrekking op onder meer het middelbaar beroepsonderwijs, het leerlingwezen

en de volwasseneneducatie. V66r inwerkingtreding van de WEB (grotendeels per 1 januari
1996) waren deze zaken geregeld in de WVO en enkele andere wetten.

56   Voor de teksten van de belangrijkste wetten. zie: A. Postma. Onderwijswetgeving, Deventer
1995. De WEB is hierin niet opgenomen. Zie daarvoor Nederlandse staatswetten, editie
Schuurman en Jordens, deel 97T.
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wetten regels voor het openbaar onderwijs, die tevens bekostigingsvoorwaar-
den voor het bijzonder onderwijs vormen. Daarna zijn overige regelen voor
het openbaar onderwijs en overige bekostigingsvoorwaarden voor het
bijzonder onderwijs opgenomen. Aansluitend volgen bepalingen over de
aanvang, de wijze en de beeindiging van de bekostiging.

De medezeggenschap in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs.
het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het cursorisch beroepson-
derwijs en in scholen waarop de Experimentenwet onderwijs van toepassing
is, is geregeld in de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO 1992).57

Een belangrijk deel van de onderwijsregelgeving is tegenwoordig
neergelegd in gemeentelijke verordeningen. Sinds 1997 stellen gemeenten
binnen de grenzen van de onderwijswetgeving regels vast die betrekking
hebben op de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor het openbaar
en het bijzonder onderwijs.

58

5       Vrijheid van onderwijs en de wetgever: de Onderwijsraad

Nederland kent geen onafhankelijke rechterlijke instantie die toeziet op de
grondwettigheid van wetten in formele zin. Wel zijn er verschillende
adviesorganen die toezien op de grondwettigheid van wetgeving tijdens de
totstandkoming daarvan. De Raad van State heeft bij de totstandkoming
van wetgeving een grondwettelijk vastgelegde adviserende rol. Daarnaast
is er op het terrein van het onderwijs een speciale instantie die belangrijke
adviserende taken heeft en tot voor kort ook een rechtsprekende functie
had: de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad werd in 1919 ingesteld in het kader van de onder-
wijspacificatie.59 Tussen  1913 en 1919 zocht de Pacificatiecommissie  naar
een oplossing in de schoolstrijd die de Nederlandse politiek meer dan een
halve eeuw in zijn greep had. Op initiatief van deze Pacificatiecommissie
werd een Onderwijsraad in het leven geroepen die de minister van onderwijs
met advies terzijde zou staan en die over de nodige deskundigheid zou

57   Wet van 3 december 1992. Stb. 663, zoals gewijzigd bij Wet van 29 januari 1993. Stb. 74,
58 Zie hierover paragraaf 6 van dit hoofdstuk en hoofdstuk 1 1, paragraaf 2.2.
59 Wet houdende instelling van eenen Onderwijsraad van 21 februari 1919, Sib. 1919,49. De

samenstelling en taken van de Onderwijsraad zon thans geregeld in de Wet op de
Onderwijsraad van  15 mei  1997. Stb.  220.

60 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
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beschikken om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de nieuwe
onderwijswetgeving.

6i

In zijn hoedanigheid als adviesorgaan van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen ziet de Onderwijsraad er op toe dat de uitgangs-
punten van de onderwijspacificatie, zoals die zijn neergelegd in het huidige
artikel 23 Grondwet, worden gerespecteerd bij de totstandkoming van nieuwe
wetgeving en de ontwikkeling van het onderwijsbeleid.62 Belangrijke ad-
viezen die de Raad in 1994 en 1995 uitbracht, betroffen onder meer het
richtingbegrip in de scholenplanning, de decentralisatie van de huisvestings-
voorzieningen, de invoering van lump sum-bekostiging in het voortgezet
onderwijs, de wettelijke regeling van de financiele gelijkstelling, de bestuurs-
vorm van het openbaar onderwijs en de samenwerkingsschool.63

De Onderwijsraad had daarnaast tot 1997 in een drietal situaties een
rechtsprekende taak.64 In de eerste plaats was de Onderwijsraad bevoegd
te oordelen over een verschil van mening tussen de onderwijsinspectie en
het bevoegd gezag van een bijzondere school over de vraag of een leerplan
aan de wettelijke eisen voldoet. De inspectie was verplicht een dergelijk
geschil aan de Onderwijsraad voor te leggen.65 Voorts besliste de Raad over
een verzoek van het bestuur van een bijzondere school om geen eindexamens
te hoeven afnemen in de vakken geschiedenis en staatsinrichting respectieve-
lijk maatschappijleer. Tenslotte besliste de Raad over de vraag of de
kerndoelen, die bijzondere scholen in het kader van de wettelijke substitutie-
mogelijkheid zelf hebben vastgesteld, gelijkwaardig zijn aan de wettelijk
vastgestelde kerndoelen.66 Bij wet van  10 juni 1997 werden deze rechtspre-
kende taken van de Raad echter afgeschaft. 67

61  H. Drop, 'De Onderwijsraad gehoord', Den Haag 1964, p. 11-12.
62   Bij wet van 6 februari 1997 werd een belangrijk aantal adviesverplichtingen van de Raad

uit de verschillende onderwijswetten geschrapt: zie hoofdstuk 4 van de Aanpassingswet
herziening adviesstelsel. Stb. 1997,63. De wet trad in werking op 21 februari 1997 en werkt
terug tot 1 januari 1997.

63 Alle genoemde onderwerpen komen ofwel  in  dit hoofdstuk, ofwel  in de hoofdstukken  10
en 11  van deze studie aan de orde. Zie voor een volledig overzicht van de adviezen die de
Onderwijsraad uitbracht zijn jaarlijkse 'Verslag van de werkzaamheden.'

64   Zie over de rechtssprekende taken van de Onderwijsraad verder: W.G.G.M. van Holsteijn,
De Onderwijsraad als geschillenbeslechter, in: S&W 1995, nr. 7/8, p. 3-4.

65  Artikel 24, vijfde lid, WVO.
66     Artikel 9, zevende  lid,  van  de  WBO. en artikel  I la, zesde  lid,  WVO.  Edn  van  de  laatste

belangrijke besluiten van de Raad had betrekking op de zogenaamde 'ontwikkelingsdoelen'
die de Vrije scholen hadden vastgesteld in het kader van de substitutiemogelijkheid voor
de centraal vastgestelde kerndoelen voor het voorgezet onderwijs. Zie hierover ook hoofdstuk
11, paragraaf 3.1 van deze studie.

67    Wet op de Onderwijsraad, Stb. 1997,220; de bepalingen van hoofdstuk 1 van de wet hebben
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6       Bekostiging van het bijzonder onderwijs

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is reeds gewezen op de
uitzonderlijke positie van het bijzonder onderwijs in Nederland. De
schoolstrijd resulteerde in de volledige financiele gelijkstelling van het
bijzonder lager onderwijs aan het openbaar onderwijs. Dit uitgangspunt werd
vastgelegd in het zesde lid van artikel 23 Gw: het bijzonder onderwijs wordt
naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas
bekostigd.

Bijzondere scholen komen voor bekostiging in aanmerking wanneer
voldaan is aan de voorwaarden met betrekking tot de inhoud en organisatie
van het onderwijs die in wetgeving en gemeentelijke verordeningen zijn
neergelegd. Het zesde lid van artikel 23 Gw houdt in dat die voorwaarden
gelijkwaardig dienen te zijn aan de regels die gelden voor het openbaar
onderwijs. In de onderwijswetgeving komt dit tot uitdrukking doordat in
veel gevallen de regels voor het openbaar onderwijs tevens voorwaarden
voor bekostiging voor bijzondere scholen zijn, terwijl daarnaast regels voor

openbare scholen worden gesteld die niet als bekostigingsvoorwaarden voor
bijzondere scholen gelden en andersom. Bovendien geldt voor bijzondere
scholen dat de aanvang van de bekostiging afhankelijk is van een minimum-
aantal leerlingen dat naar redelijke verwachting de school zal bezoeken.
Voor bijzondere scholen die reeds bekostigd worden is een ondergrens
vastgesteld wat betreft het aantal leerlingen dat de school daadwerkelijk
bezoekt. Wanneer deze grens gedurende een bepaald aantal schooljaren niet
gehaald wordt, wordt de bekostiging beeindigd.68

Naast de regelgeving op centraal niveau zijn sinds 1997 ook gemeente-
lijke verordeningen van belang als het gaat om de voorwaarden voor
bekostiging van bijzondere scholen.69 De gemeenteraden zijn de bevoegde
instanties geworden voor de bekostiging van de huisvesting van bijzondere
scholen voor basis- en voortgezet onderwils.70 Zij stellen in gemeentelijke

terugwerkende kracht  tot   1  januari   1997.

68   De leerlingaantallen die de basis vormen voor aanvang en beeindiging van de bekostiging
van een school zijn te vinden in de artikelen 56 (en de daarin vermelde bijlage) respectievelijk
107 e.v. WBO; de regeling voor het voortgezet onderwijs is neergelegd in de artikelen 69

respectievelijk 107 e.v. WVO.
69  Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. in verband met de decentralisatie van de

huisvestingsvoorzieningen van 4 juli  1996, Stb.  1996,402; de wet trad gefaseerd in werking
tussen  31  juli   1996  en   1   augustus   1997.

70 Het vraagstuk van de decentralisatie in het onderwijsbeleid is stilaan een 'klassieker' in de
Nederlandse politiek geworden; zic Crijns, a.w.  1982, p. 470 e.v. De vraag of delegatie van
de bevoegdheid tot het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden, zoals op het terrein van
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verordeningen de criteria voor bekostiging van de huisvestingsvoorzieningen
van bijzondere scholen en een programma van huisvestingsvoorzieningen
vast. Ook bepalen zij jaarlijks het maximaal beschikbare bedrag voor
huisvestingsvoorzieningen.

71

Wanneer een bijzondere school aan de bekostigingsvoorwaarden voldoet
en voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht,72 worden door de
gemeenten de kosten voor huisvesting (waaronder nieuwbouw, verbouwing
en met name genoemde vormen van onderhoud) vergoed:73 de gemeenten
ontvangen deze middelen van het Rijk. Het Rijk vergoedt rechtstreeks de
inventaris van de school en de kosten voor het personeel. Deze vergoedingen
zijn echter niet gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven maar
op normbedragen, waardoor in de praktijk de bekostiging niet altijd
toereikend is.74

De financitle gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs
komt het sterkst tot uitdrukking in de zogenaamde overschrijdingsregeling
voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Wanneer een gemeente
ten behoeve van het openbaar onderwijs het door het Rijk beschikbaar
gestelde budget voor personeel en voor materiele instandhouding overschrijdt,
ontvangen de niet door de gemeente in stand gehouden scholen 5 in die
gemeente eveneens een overschrijdingsbedrag ten laste van de gemeentelijke
begroting.76 De gemeenteraad kan in overeenstemming met het bevoegd
gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school echter bij
verordening bepalen dat bepaalde overschrijdingen van het budget voor het

de huisvestingsvoorzieningen, aan gemeenten verenigbaar is met de bedoeling van artikel
23 werd over het algemeen negatief beantwoord: zie A.K. Koekkoek, Artikel 23 op de tocht.
Bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs, in: J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), de Grondwet
als voorwerp van aanhoudende zorg, Zwolle 1995, p. 205 ev., met name p. 212: B.P.
Vermeulen, Decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs, in: School en
Wet, 1996, nr. 4, p. 2 ev.

71  Voor een meer uitgebreide bespreking van de procedure rond de vaststelling van de
huisvestingsvoorzieningen, zie Vermeulen, a.w. 1996, p. 3.

72 Zie hierover hoofdstuk  11, dat betrekking heeft op het gesubsidieerd onderwijs.
73   Zie de artikelen 65 e.v. WBO; in artikel 66 worden de voorzieningen opgesomd die tot de

huisvesting worden gerekend.
74 Zie hiervoor hoofdstuk  1 1.
75     Overigens is de omschrijving  'niet door de gemeente in stand gehouden scholen' ruimer dan

de term 'buzonder onderwijs', omdat zij ook de verzelfstandigde openbare scholen omvat.
Koekkoek meent dat hierdoor strijd met artikel 23 Grondwet ontstaat, omdat die bepaling
eist dat het bijzonder onderwijs naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs wordt
bekostigd: Koekkoek, a.w. 1995, p. 213.

76  Artikelen 105b e.v. WBO en 96i e.v. WVO., deze artikelen bepalen ook de wijze van
vaststelling van de hoogte van de genoemde overschrijdingsbedragen.
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openbaar onderwijs buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling
van de vergoeding voor de betreffende school.77

7        Het Nederlandse onderwijsstelsel

7.1 De organisatie van het onderwijs

Vanaf de leeftijd van omstreeks vier jaar bezoekt een kind de basisschool,
die een samenvoeging is van wat voorheen de kleuterschool en de lagere
school waren. De basisschool duurt acht aaneensluitende schooljaren.78 Op
het basisonderwijs sluiten verschillende vormen van voortgezet onderwijs
aan. Het voortgezet onderwijs wordt onderscheiden in een aantal vormen:
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, dat zes cursusjaren omvat,
het hoger algemeen voortgezet onderwijs (vijf cursusjaren), het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs (beide
vier cursusjaren). Het voortgezet onderwijs omvat niet het hoger onderwijs
of het voortgezet speciaal onderwijs.79 Deze vormen van onderwijs zijn
geregeld in respectievelijk de WHW en in de ISOVSO:o Ook het middelbaar
beroepsonderwijs, dat, afhankelijk van het vakgebied waarvoor de opleiding
bedoeld is, 66n tot vier cursusjaren beslaat, wordt niet tot het voortgezet
onderwijs gerekend; de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) regelt
onder meer deze vormen van onderwijs.

Op het voortgezet onderwijs sluit het hoger onderwijs aan. Het hoger
algemeen voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs geven
toegang tot verschillende vormen van hoger beroepsonderwijs. Het
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs geeft behalve tot het hoger
beroepsonderwijs ook toegang tot het universitair onderwijs.

Z2 De leerplicht

In Nederland geldt een wettelijke leerplicht waaraan zowel in het openbaar
onderwijs als in het erkende bijzonder onderwijs kan worden voldaan. 81

77   Zie de artikelen 105b, vierde lid. WBO en 96i, negende lid, WVO (ingevoerd bij wet van
19 december 1996, Stb. 649 en in werking getreden op I januari 1997).

78  Artikel 11 WBO.
79  Artikel 2 WVO.
80  Wet van 15 december 1982, Stb. 730, zoals gewijzigd
81   De eis van erkenning volgt uit artikel 1, onder b, nr. 4. van de Leerplichtwet (wet van 30

mei 1968, Stb. 303, houdende vaststelling van de leerplichtwet 1969, zoals die luidt na de
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Artikel 3 van de Leerplichtwet bepaalt dat de voltijdse leerplicht aanvangt
op de eerste schooldag in de maand volgend op de maand waarin een leerling
de leeftijd van vijf jaar bereikt. Volgens dezelfde bepaling eindigt de
voltijdse leerplicht uiterlijk na voltooiing van twaalf volledige schooljaren,
maar in elk geval aan het einde van het schooljaar waarin de leerling de
leeftijd van zestien jaar bereikt heeft (hetgeen dus minder dan twaalf
volledige schooljaren kan zijn). Daarna geldt krachtens de artikelen 4a tot
en met 4c van de Leerplichtwet, zolang desbetreffende leerling niet de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, een particle leerplicht van maximaal
twee leerjaren. Deze particle leerplicht kan ook geheel of gedeeltelijk in
het voltijds onderwijs worden voldaan.

7.3 De vrijheid van onderwijs in kwantitatieve zin

In Nederland bezoekt een groot deel van de schoolgaande jeugd een
bijzondere school. In onderstaande tabel zijn de aantallen leerlingen in het
openbaar en bijzonder onderwijs weergegeven in twee recente kalenderjaren.
Uit deze cijfers blijkt dat het bijzonder onderwijs in Nederland ongeveer
driekwart van het totaal aantal leerlingen trekt. Deze categorie 'bijzonder
onderwijs' is overigens tamelijk heterogeen van samenstelling. Bijzondere
scholen kunnen sterk uiteenlopen wat betreft hun religieuze of filosofische
grondslag. Het veelkleurige karakter van het bijzonder onderwijs hangt nauw
samen met het pluriforme karakter van de Nederlandse samenleving. In de
historische schets in paragraaf 2 van dit hoofdstuk is reeds aangegeven op
welke wijze de politieke en maatschappelijke krachten in het midden van
de negentiende eeuw het Nederlandse onderwijsstelsel hebben vormgegeven.
Halverwege de vorige eeuw kwam vast te staan dat het openbaar onderwijs
neutraal van karakter diende te zijn en dat de levensbeschouwelijke
pluriformiteit van de samenleving in het bijzonder onderwijs tot uitdrukking
diende te komen. Met het oog daarop werd het levensbeschouwelijke karakter
van bijzondere scholen grondwettelijk beschermd en werd financitle
ondersteuning van bijzondere scholen door de overheid mogelijk gemaakt.
Een oplossing zoals de Duitse, waarbij de levensbeschouwelijke pluriformiteit
van de samenleving in het openbaar onderwijs wordt weerspiegeld, zou in
Nederland problematisch zijn vanwege de grotere heterogeniteit in levensbe-
schouwelijke opvattingen. Een omvangrijke sector van bijzondere scholen,
waarvan het karakter grondwettelijk is beschermd, doet het meest recht aan
de voor Nederland kenmerkende pluriformiteit. Het behoeft overigens geen

meest recente wijziging bij  wet van 23 november  1995, Stb.  1995.  598).
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betoog dat het bijzonder onderwijs zonder de financiele gelijkstelling waar-
schijnlijk niet zijn huidige omvang zou hebben kunnen bereiken.

Tabel  5:
Aantallen leerlingen in het voltijdonderwijs in Nederland, uitgezonderd het hoger
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

1993 1994

Totaal 2.708.000 2.733.180

Openbaar onderwijs 682.420 694.020

Bijzonder onderwijs 2.025.580 2.039.160

Bron:  Zakboek onderwijsstatistieken,  Centraal Bureau voor de  Statistiek, 's-Gravenhage,
jaargang 1996.

8        Afsluiting

Anders dan met name de Engelse en Duitse onderwijsstelsels, die gekenmerkt
worden door het bestaan van uiteenlopende beheersvormen, is het Nederland-
se onderwijsstelsel traditioneel gebaseerd op twee beheersvormen: het
openbaar en het bijzonder onderwijs. Dit onderscheid vormt in feite nog
altijd het uitgangspunt voor de grondwettelijke regeling van de rechten en
vrijheden in verband met het onderwijs. Materieel gezien is het openbaar
onderwijs neutraal van karakter, terwijl het bijzonder onderwijs gegrond
kan zijn op een godsdienstige of filosofische overtuiging. Overigens zijn
ook in het Nederlandse onderwijsstelsel ontwikkelingen aan te wijzen die
het duale bestel nuanceren. Zo maakt de figuur van de samenwerkingsschool
het mogelijk openbaar en bijzonder onderwijs binnen 66n instelling te
verzorgen. Voor de onderwijswetgeving blijft een dergelijke school niettemin
een openbare ofwel een bijzondere school, al naar gelang de school publiek-
rechtelijk dan wel privaatrechtelijk georganiseerd is.

82

De rechten en vrijheden in verband met het onderwijs worden in
Nederland sterk institutioneel benaderd. De term 'vrijheid van onderwijs'
heeft vooral betrekking op de rechten van het bevoegd gezag van een

82 Een bijzondere figuur is daarnaast de 'stichling voor openbaar onderwijs' (arlikel 29b WBO
en artikel 42b WVO). Dit is een privaatrechtelijke rechtspersoon die statutair tot taak heeft
openbaar onderwijs te verzorgen. De onderwijswetgeving rekent de stichting voor openbaar
onderwijs echter tot de openbare scholen (artikel 1 van de WBO en WVO).

149



Hoofdstuk 7

bijzondere school. Met name de vrijheid van bijzondere scholen om
religieuze, filosofische of anderszins levensbeschouwelijke overtuigingen
tot uitdrukking te brengen in het onderwijs staat centraal. Dit blijkt onder
meer uit het feit dat bij de toelating van leerlingen en de aanstelling van
leerkrachten, waar behalve de rechten van scholen ook de rechten van
leerlingen en leerkrachten in het geding zijn, aan de vrijheid van richting
een groot gewicht wordt toegekend.

Daarnaast is kenmerkend voor het Nederlandse systeem dat het bijzonder
onderwijs wordt bekostigd volgens dezelfde maatstaven als het openbaar
onderwijs. De Grondwet eist uitdrukkelijk dat bij het stellen van voorwaarden
voor die bekostiging de vrijheid van richting van bijzondere scholen wordt
gerespecteerd. Mede daardoor vormt het bijzonder onderwijs in Nederland
een relatief omvangrijke sector waarbinnen een pluriform onderwijsaanbod
tot stand is gekomen.

Met de korte bespreking van de constitutionele hoofdlijnen van het
Nederlandse onderwijsstelsel in dit hoofdstuk zijn de landenstudies afgerond.
Daarmee is een eerste overzicht gegeven van de wijze waarop een aantal
belangrijke onderwerpen in elk land hun plaats in het onderwijsrecht hebben
gekregen. De landenstudies geven een gevarieerd beeld te zien wat betreft
de betekenis en het belang van de verschillende rechten en vrijheden in
verband met het onderwijs. Ook de uitwerking van de constitutionele
beginselen en uitgangspunten in de betreffende onderwijsstelsels loopt sterk
uiteen. Zo zijn er veel verschillen in het karakter en de organisatie van het
openbaar onderwijs, de functie en betekenis van het bijzonder onderwijs
en de mogelijkheden en voorwaarden voor subsidiering van bijzondere
scholen. Toch zijn er ook belangrijke overeenkomsten aan te duiden. Een
aantal vraagstukken komt in alle onderzochte landen aan de orde; bij de
aanpak van deze vraagstukken worden vaak vergelijkbare uitgangspunten
gehanteerd.

In het volgende hoofdstuk wordt een tussenbalans opgemaakt. Op basis
van deze en voorgaande landenstudies zal ik in hoofdstuk 8 een drietal
thema' s selecteren, die tezamen de belangrijkste vraagstukken in verband
met de vrijheid van onderwijs omvatten. Deze thema's vormen de basis
voor de vergelijking van de onderzochte landen in de hoofdstukken 9 tot
en met  11.
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Tussenbalans

1        Inleiding

De landenstudies in de voorgaande hoofdstukken vormen tezamen een eerste
fase in dit rechtsvergelijkende onderzoek. Zij schetsen een beeld van de
vraagstukken die in de verschillende landen met de vrijheid van onderwijs
samenhangen en geven aan op welke wijze deze vraagstukken in het
onderwijsrecht van die landen een plaats hebben gekregen. Daarmee is echter
nog geen werkelijke rechtsvergelijking verricht. De landenstudies vormen
slechts de grondstof voor de eigenlijke vergelijking die volgt in de hoofdstuk-
ken  9,   10  en 11. Daarin zullen telkens  twee  van  de vijf landen worden
vergeleken aan de hand van een drietal thema's. Alvorens daarmee aan te
vangen zal ik in dit hoofdstuk een beknopte balans opmaken van het
voorgaande. Op basis daarvan zal ik vervolgens de drie thema's introduceren
aan de hand waarvan de vergelijking zal plaatsvinden.

In pMagraaf 2 wordt op basis van de landenstudies aangeduid welke .
gemeensdappelijke_Yraagstukken -de  vij f onderzochte-Janden -kenlle-Il_in
verband met de vrijheid van ond-erwii& -De landeostudics_geyen aan dat er -
veel verschillen tussen de landen zijn, maar maken ook duidelijk dat in alle
landen de overheid, de scholen en de ouders met dezelfde fundamentele
vraagstukken geconfronteerd worden en voor dezelfde principiele keuzes
worden gesteld. Door deze gemeenschappelijke vraagstukken aan te duiden
wordt tegelijk een vraag beantwoord die ik in het eerste hoofdstuk van dit
onderzoek nog open liet. In paragraaf 3 van dat hoofdstuk gaf ik aan in
de eerste fase van het onderzoek niet te zoeken naar een nauwkeurige
definitie van het begrip 'vrijheid van onderwijs', maar juist een niet erg
vastomlijnd idee van vrijheid van onderwijs te hanteren. Daarmee kon
worden voorkomen dat het onderzoek teveel wordt benaderd vanuit de optiek
van een onderzoeker die het Nederlandse onderwijsrecht als referentiekader
heeft. In feite wordt in paragraaf 2 van dit hoofdstuk een antwoord gegeven
op de vraag wat 'vrijheid van onderwijs' betekent als rechtsbeginsel, of als
geheel van samenhangende rechtsbeginselen, los van enige invulling in een
nationale context.

Vervolgens zal ik in paragraaf 3, uitgaande van de beschrijving van de
vrijheid van onderwijs als geheel van rechtsbeginselen, de thema's selecteren
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die de basis vormen voor de vergelijking in de hierna volgende hoofdstuk-
ken. Elk thema zal worden uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen
waarop in de vergelijkende hoofdstukken een antwoord gezocht wordt.

2       Wat is vrijheid van onderwijs?

2.1 Het definitieprobleem bij een rechtsvergelijkende studie

Gewoonlijk geeft een onderzoeker aan het begin van zijn onderzoek een
zo scherp mogelijke definitie van het te onderzoeken fenomeen. Men zou
daarom van mij verwacht kunnen hebben dat ik in het eerste hoofdstuk van
dit boek een poging zou hebben gedaan zo nauwkeurig mogelijk te
omschrijven wat ik versta onder 'vrijheid van onderwijs'. Ik heb daar bewust
van af gezien. Wanneer men een rechtsvergelijkend onderzoek verricht, niet
met de bedoeling om een probleem in het 'eigen' rechtsstelsel op te lossen
aan de hand van buitenlandse inspiratie, maar met het doel vanuit een
'bovennationaal' standpunt het gemeenschappelijke in de onderzochte stelsels
te ontdekken, dan kan men het probleem niet zonder meer definieren in
termen die afgeleid zijn uit het eigen rechtsstelsel en de daarbij behorende
terminologie. Men loopt dan namelijk de kans in een ander rechtsstelsel
niet het werkelijk relevante probleem te onderzoeken.

Ik heb er daarom voor gekozen aan het begin van mijn onderzoek niet
zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat ik versta onder 'vrijheid van
onderwijs', maar mijn onderzoek te starten door een brede inventarisatie

, te maken van de vraagstukken die in de onderzochte landen verband houden
met vrijheid van onderwijs. Uitgangspunt daarvoor was in feite een
voorlopige idee van wat vrijheid van onderwijs globaal inhoudt. Deze idee
komt tot uitdrukking in de onderwerpen die in elk van de landenstudies
terugkeren. De landenstudies waren bedoeld om in kaart te brengen wat
in de onderzochte landen de vraagstukken zijn die spelen in verband met
de vrijheid van onderwijs en op welke wijze deze in grondwet en wetgeving
zijn aangepakt. Nu de landenstudies afgerond zijn kan ik aangeven wat ik
in dit onderzoek versta onder 'vrijheid van onderwijs:  Op  basis  van  de
resultaten van ® landenstudies en de omschrijving van de vrijheid van
onderwij.s kan ik dan een ml- ffieffirs-- BIEcteren die de belangrijkste
vraagstukke3_die_verband houden met vri]56id- VM-Onie ijS, omvatten.
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2.2 Een kwestie van terminologie

Op dit punt aangekomen is het nodig enige terminologische duidelijkheid
te scheppen. Omdat ik hier en in het vervolg van deze studie de vrijheid
van onderwijs opvat als een geheel van samenhangende rechtsbeginselen,
onafhankelijk van de invulling daarvan in een specifieke nationale context,
is het belangrijk om ondubbelzinige termen te gebruiken.

In de onderzochte landen worden voor verschillende vormen van
onderwijs uiteenlopende begrippen gebruikt. Men vindt aanduidingen als
openbaar, officieel, en publiek onderwijs voor het onderwijs dat op initiatief
van de overheid tot stand is gekomen; vrij, privaat, particulier, en bijzonder
onderwijs zijn termen om aan te geven dat het om initiatieven van anderen
dan de overheid gaat. Die begrippen lijken soms hetzelfde te betekenen,
maar doen dat lang niet altijd. Zo is bijvoorbeeld in Engeland en Wales
het 'independent' onderwijs niet de enige vorm van onderwijs die op
initiatief van anderen dan de overheid tot stand is gekomen. Ook een
belangrijk deel van het stelsel van wat men openbaar onderwijs zou kunnen
noemen is op initiatief van particulieren of kerkgenootschappen tot stand

gekomen. Het 'independent' onderwijs is dus een minder omvattende
categorie dan ons bijzonder onderwijs. Bovendien wordt in dat land met
de term 'public schools' juist niet het openbaar onderwijs bedoeld, maar
een aantal zeer exclusieve en traditionele privt-instellingen. Een ander
voorbeeld: de aanduiding 'particulier onderwijs' als tegenstelling met het
door de overheid ingerichte onderwijs is in een rechtsvergelijkende context
niet erg gelukkig aangezien daarmee in Nederland in het algemeen het niet
bekostigde onderwijs wordt bedoeld.

In het Yervolg van dit onderzoek gebruik ik de termen publieken.Wivaal--_
onderwijs. Met publiek onderwijsbedoel_ik_dan- alle_ 0-nde[wils _4#Lop_
initiatiet  van de overheid tot stand is gekomell,_onl eacht ofdat onder*23
neutrad  oi  coniessioneel van- karakter  is.  Met  de term privaat onderwijs
verwijKiknaar alle onderwijs dat opinitiatief van anderen dan de overheid
(particulieren, kerkgenootschappen en verenigingen of stichtingen) tot stand
is gekomen. Daarbij is niet van belang of het betreffende onderwijs door
de overheid erkend en bekostigd wordt.

2.3 Vrijheid van onderwijs: principiale ketizemogelijkheden

Uit de landenstudies blijkt dat 'vrijheid van onderwijs' verschillende
omschrijvingen kent, onderverdeeld wordt in allerlei aspecten en verschillen-
de deelvrijheden en soms wordt onderscheiden naar actieve en passieve
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vrijheden, waarbij verschillende (deel)vrijheden verschillende dragers kennen.
Toch blijkt dat het in die landen wel over in grote lijnen vergelijkbare

      vraagstukken gaat.
Een centrale en misschien wel de meest duidelijk naar

voren komende vraag in verband met de vrijheid van onderwijs is: nEg
een iederzonder overheidsbemoeienis een school oprichten en er les geven?
In deze vraag staat dus het onderwijs, darop initiatief van ander8ndande
overheid tot stand is gekomen, centraal. Daarbij gaat het veelal om onderwijs

· dat gebaseerd is op een bepaald geloof of een levensovertuiging. Vrijheid
van onderwijs heeft dan betrekking op de mogelijkheid voor anderen dan
de overheid om initiatieven tot oprichting van scholen te ontplooien en in
die scholen onderwijs te geven of te doen geven volgens de eigen overtui-
ging. Deze vrijheid geldt voor een ieder: voor ouders van leerplichtige
kinderen, voor andere personen en voor verbanden in de samenleving zoals
kerkgenootschappen.

-       Hoewel de vraag of de vrijheid bestaat een school op te richten vaak
het meest duidelijk naar voren komt, gaat er in feite een vraag aan vooraf,
namelijk: hoe kan gerealiseerd worden dat (ouders voor hun) kinderen
onderwijs kiezen dat in overeenstemming is met hun geloof of levensover-
tuiging? Ofwel: hoe kan verlangd onderwijs gereli rd- rdenlOok-waar
deze vraag niet expliciet in de tekst van een grondwet is terug te vinden
wordt het bestaan van deze keuzevrijheid aangenomen: De grenzen van
de vrijheid en de voorwaarden waaraan men in de verschillende landen
gebonden is bij de realisering van verlangd onderwijs (en dus de exacte
inhoud en strekking van de vrijheid) verschillen natuurlijk per land, maar
die achterliggende vraag en de principiele keuzemogelijkheden zijn overal
dezelfde. De omschrijving van de vrijheid van onderwijs, die ik in het
vervolg van dit onderzoek zal hanteren, is in hoofdlijnen gebaseerd op deze
achtereenvolgende keuzemogelijkheden die een ouder van een leerplichtig
kind heeft wanneer hij of zij dat kind onderwijs wil laten volgen dat in

.  overeenstemming is met de eigen overtuiging.
       Men kan in de eerste plaats kiezen uit het bestaande aanbod teneinde

het verlangde onderwijs te realiseren. Het totale aanbod van scholen en
onderwijs waaruit men kan kiezen wordt verzorgd door overheid, particulie-
ren en groeperingen in de samenleving. Ongeacht op wiens initiatief de
gewenste vorm van onderwijs tot stand is gekomen, zijn relevante vragen
of en hoe een voldoende gevarieerd aanbod wordt gegarandeerd, welke
belemmeringen (juridisch, economisch, sociaal/maatschappelijk of anderszins)

1 Zie bijvoorbeeld de landenstudie met betrekking tot Nederland. artikel 23 Gw. versus de
Belgische Grondwet, artikel 24.
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er voor die keuze zijn en welke kosten aan het volgen van verschillende
vormen van onderwijs zijn verbonden voor ouders of leerlingen.

2   In de tweede plaats kan men besluiten zeu het initiatief te nemen lot
het geven of laten geven van onderwijs, omdat men om 66n of andere reden
niet tevreden is met het bestaande aanbod. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat een school waar lessen worden gegeven in overeenstemming met de
eigen overtuiging niet in de nabijheid is of zelfs in het geheel nog niet
bestaat. Maar in feite zijn de argumenten om zelf onderwijs te gaan geven
niet eens zozeer van belang. Het gaat erom dat in de onderzochte landen
in beginsel niemand verhinderd wordt een school op te richten en er naar
zijn of haar eigen ideeen les te geven.

Behalve voor individuele ouders is dit aspect van de vrijheid van
onderwijs ook van belang voor andere personen en met name groeperingen
in de samenleving. Zo kunnen bijvoorbeeld kerkgenootschappen om
uiteenlopende motieven de wens hebben een school te stichten en onderwijs
te geven. Historisch gezien is dat ook wat er in veel gevallen gebeurde.2

Individuele ouders of zelfs groepen van ouders hadden niet de middelen
en vaak eenvoudig niet het organisatievermogen om zelf scholen te stichten.
De overheid had niet altijd een erg actieve rol, zeker niet in het ondersteunen
van initiatieven van particulieren, en vaak waren de kerken daarom de enige
instanties die wel over de benodigde middelen en kennis beschikten. In een
aantal gevallen is op deze wijze zelfs de ontwikkeling van het gehele
onderwijsstelsel op gang gekomen.

Vrijheid van onderwijs in deze zin is de vrijheid om te onderwijzen wat
men maar wil aan wie dat maar wil horen, en raakt daarmee aan de vrijheid

]'van vereniging, de vrijheid van beroepsuitoefening, de vrijheid van
meningsuiting en de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. De

pbedoeling  van de degene die besluit  zelf een school te stichten  en  daar
onderwijs te geven is vaak zijn of haar godsdienstige, pedagogische of
levensovertuiging tot uitdrukking te brengen in dat onderwijs, met name
in de aanstelling van leerkrachten, de keuze van de leermiddelen, de toelating
van leerlingen en de vaststelling van het curriculum.

Deze aspecten van de vrijheid worden door de overheid ook aan
beperkende voorwaarden gebonden, bijvoorbeeld aan regels betreffende de
bekwaamheid en zedelijkheid van de leerkrachten en de openbare orde en
veiligheid, of aan grenzen die voortvloeien uit andere rechten en vrijheden
zoals een grondwettelijk discriminatieverbod, dat de meeste onderzochte
landen kennen.

2   Zie de historische schetsen in elk van de landenstudies.
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Voorts is in de landenstudies aangegeven dat de vrijheid om onderwijs te
geven volgens de eigen overtuiging in de praktijk vaak pas goed realiseerbaar
blijkt te zijn met ten minste gedeeltelijke-/inancifle steun van de overheid.
Nu vinden we in alle onderzochte landen wel tenminste enige vorm van
financiele ondersteuning van particuliere onderwijsinitiatieven. Maar wie
middelen wenst te ontvangen van de overheid ter ondersteuning van het
onderwijs dat hij verzorgt ziet zich  in al die landen aan een groot aantal
beperkende voorwaarden gebonden. De voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om in aanmerking te komen voor ondersteuning vormen, waar die
ondersteuning in feite onontbeerlijk is, beperkingen van de mogelijkheid
om zelf onderwijs in te richten. Dit is des te meer het geval wanneer deze
regels (mede) betrekking hebben op het godsdienstige of levensbeschouwelij-
ke karakter van het onderwijs, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt
in het curriculum, de toelating van leerlingen en het personeelsbeleid.

3 Thematische vergelijking

In het tweede gedeelte van dit onderzoek worden de inhoud en de betekenis
van de vrijheid van onderwijs nader onderzocht aan de hand van een aantal
thema's. Die thema's moeten zoveel mogelijk de gehele problematiek van
de vrijheid van onderwijs omvatten. Uitgangspunt voor die thematische
behandeling is daarom een aantal hoofdvragen, die voortvloeien uit de
informatie die in de landenstudies naar voren komt en die aansluit bij de
hierboven gegeven omschrijving van de idee van vrijheid van onderwijs.
Ze geven de gedachtengang en de keuzen aan waarvoor iemand komt te
staan die van alle hem of haar gewaarborgde grondwettelijke vrijheden in
verband met het onderwijs gebruik wil maken. Deze hoofdvragen zijn de
volgende:

-    Hoe ziet het bestaande onderwijsaanbod eruit?
-        Wanneer het bestaande onderwijs reeds het verlangde onderwijs biedt: welke

I.

1                                                (juridische en andere) beperkingen zijn er bij het kiezen  voor 66n  van  de
bestaande vormen van onderwijs?

-        Wanneer het bestaande onderwijs niet reeds het verlangde onderwijs biedt:
welke mogelijkheden zijn er om dit bestaande aanbod te beYnvloeden?

- Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor ouders die in het
bestaande onderwijsaanbod niet het verlangde onderwijs vinden, alsinede
voor groeperingen in de samenleving die om enige reden zelf onderwijs
yillen verzorgen, om een private onderwijsinstelling op te richten?

-   i Welke voorwaarden gelden er voor bekostiging van privaat onderwijs?
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-     In hoeverre wordt bij al die voorwaarden voor oprichting en bekostiging
het godsdienstige of levensbeschouwelijke karakter van het privaat onderwijs
door de overheid gerespecteerd, zoals dat tot uitdrukking komt in het
curriculum, de toelating van leerlingen en de aanstelling van de leerkrach-
ten?

De hoofdvragen vormen de basis voor drie thema's, die elkin een_afzonder-
lijk hoofdstuk in het tweede deel van deze studie worden behandeld. Bij
de  behandeling  van de thema' s  zal ik telkens twee landen uitvoerig  met
elkaar vergelijken aan de hand van een aantal specifieke onderzoeksvragen.
Twee landen staan dus in elk van de volgende drie hoofdstukken centraal;
dat betekent echter niet dat daarbij geen van de andere landen aan de orde
komt. In elk hoofdstuk zal, naast een uitvoerige vergelijking van twee landen,
summier worden aangegeven hoe elk van de overige landen ten opzichte
daarvan kan worden gekarakteriseerd.

In hoofdstuk negen onderzoek ik het aangeboden ondefwijs. De volgende

onderzoeksvragen zullen daarbij centraal staan: L·/-'.-.4

I    .     '     , ...

- Welke religieuze, levensbeschouwelijke en anderszins bijzondere of juist
-

neutrale scholen bestaan er?
Wie treden er op als aanbieders van dat onderwijs?

j -    Wat is de taak van de overheid in het verzorgen van onderwijs?
-     Is het aangeboden onderwijs zonder beperkingen toegankelijk voor een

ieder?

In dat hoofdstuk zal ik de Bondsrepubliek Duitsland vergelijken met Belgie
De Bondsrepubliek is interessant omdat het publiek onderwijs scholen omvat
die een algemeen-christelijk karakter hebben en soms zelfs op 6dn specifieke
religieuze grondslag gebaseerd zijn. Belgie is een voorbeeld van een land,
waar voor het publiek onderwijs een wettelijke neutraliteitseis geldt. .

- --

In hoofdstuk tien ga ik nader in op het verlangd ondenvijs. Er zijn,-in ._-
elk geval in theorie, twee mogelijkheden om zelf het verlangde onderwijs
te realiseren: in de eerste plaats het beYnvloeden van de totstandkoming van
het scholenaanbod, zoals dat door overheid en particulieren wordt verzorgd;
in de tweede plaats het zelf oprichten van een school en daarin onderwijs
(doen) geven.

Met betrekking tot de eerste mogelijkheid is de centrale vraag:

- Kunnen particulieren en groeperingen in de samenleving invloed uitoefenen

op de planning en oprichting van scholen door anderen dan zijzelf?
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In verband met de tweede mogelijkheid wordt een antwoord gezocht op
de volgende vragen:

- Welke factoren zijn van invloed op de keuze voor het al dan niet oprichten
van een private school?

1-- Welke juridische grenzen worden aan oprichting van een private school
gesteld?

-  -    Zijn er daarnaast andere dan juridische belemmeringen voor oprichting
van een private school, zoals financiele?

-    Wat houdt de toezichtsfunctie van de overheid in?
-     in hoeverre wordt bij het stellen van eisen aan de oprichting van private

scholen de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school
gerespecteerd?

De landen die in dat hoofdstuk vergeleken worden zijn enerzijds Engeland
en Wales en anderzijds Nederland. Het Engelse recht is interessant omdat
er Keen Uitdrukkelijke garanties in een grondwetsartikel zijn aan te wijzen
voor de vrijheid een private school op te richten. Tegelijk kennen Engeland
en Wales veel verschillende soorten scholen, met name wat betreft de
beheersstructuur en de bekostiging. Nederland wordt hier behandeld omdat
het privaat onderwijs in vergelijking met andere landen een grote omvang
heeft.

Een factor die van invloed is op de keuze voor oprichting van een private
school is de mogelijkheid financiele ondersteuning van overheidswege voor
die school te verkrijgen. Daarom staat in hoofdstuk elf het gesubsidieerd
onderwijs centraal. De onderzoeksvragen die aan de orde komen zijn:

- Welke kosten van het privaat onderwijs worden door de overheid vergoed?
« - Onder welke voorwaarden kunnen private scholen aanspraak maken op

subsidiering door de overheid?
-   In hoeverre wordt daarbij de godsdienstige of levensbeschouwelijke

grondslag van de school gerespecteerd?

In dit hoofdstuk zal ik de vergelijking toespitsen op Nederland, waar het
publiek en privaat onderwijs volgens gelijke maatstaven worden bekostigd,
en Frankrijk, waar ondanks het beginsel van de laicitd, de strikte neutraliteit
van de overheid die een verbod tot ondersteuning van organisaties op een
confessionele grondslag zoals private scholen meebrengt, private scholen
eveneens financiele ondersteuning van de overheid ontvangen.

In het afsluitende hoofdstuk twaalf wordt in de eerste plaats een antwoord
gegeven op de centrale vraagstelling die aan het begin van deze studie werd
geformuleerd. In verschillende landen worden vele aspecten van de vrijheid
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van onderwijs onderscheiden en wordt de vrijheid op verschillende wijzen
vorm gegeven. Is er niettemin een gemeenschappelijke lijn te ontdekken
in de inhoud die de vrijheid van onderwijs in verschillende landen heeft?
In de tweede plaats zal ik trachten aan te geven op welke wijze mijn

t bevindingen relevant zijn voor de ontwikkeling van beleid en regelgeving
op het terrein van het onderwijs door de Europese Gemeenschap.
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Het aangeboden onderwijs

1        Inleiding

Wie een kind onderwijs wil laten volgen, dat in overeenstemming is met
de eigen overtuiging, heeft een aantal keuzemogelijkheden. De eerste

mogelijkheid is het maken van een keuze uit het onderwijs dat wordt
aangeboden door de bestaande verscheidenheid aan scholen. Die scholen
kunnen zowel door de overheid worden ingericht als door particulieren of
groepen van particulieren. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de
keuzevrijheid van ouders en leerlingen binnen het bestaande aanbod van
scholen door Grondwet en onderwijswetgeving wordt gewaarborgd.

De vraag naar het waarborgen van de keuzevrijheid valt uiteen in een
drietal deelvragen. In de eerste plaats: waar leggen Grondwet en wetgeving
de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een geva-
rieerd aanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen? De tweede

vraag luidt: wat is het levensbeschouwelijk karakter van het aangeboden
onderwijs, en in hoeverre is er daarbinnen respect voor de overtuigingen
van ouders en leerlingen? Een derde deelvraag tenslotte is: op welke wijze
wordt gegarandeerd dat uit het aanbod ook daadwerkelijk vrij gekozen kan
worden?

Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland staan daarbij centraal. Volgens
de Belgische Grondwet geldt voor de publieke scholen die door de gemeen-
schappen worden ingericht een neutraliteitseis. Het onderwijs dat zij
aanbieden kan niet op een confessionele grondslag gebaseerd zijn en dient
de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen van ouders en
leerlingen te respecteren.' Die Grondwet bepaalt echter tevens dat alle
publieke scholen de keuze moeten aanbieden tussen godsdienstonderwijs
en een niet-confessionele zedenleer.

Een vergelijking met de Bondsrepubliek is interessant, omdat daar op
het terrein van het onderwijs de scheiding tussen kerk en staat niet volledig

1      Hoewel de neutraliteitseis niet geldt voor de publieke scholen die worden ingericht door de
provincies en gemeenten, is het beginsel zodanig diep geworteld in het Belgische onderwijs-
recht dat daadwerkelijk confessioneel onderwijs ook in die scholen niet denkbaar is. Zie
hierover paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk.
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is doorgevoerd. Ook de Duitse Grondwet bepaalt dat de overheid in alle
publieke scholen godsdienstonderwijs dient te verzorgen in overeenstemming
met de richtlijnen van de kerkgenootschappen.2 Daarmee is niet gezegd dat
het levensbeschouwelijk karakter van het openbaar onderwijs in beide landen
hetzelfde is. In Duitsland bestaat van oudsher een binding tussen het publieke
onderwijs en de kerken, die wordt weerspiegeld in de uiteenlopende vormen
van publiek onderwijs die in de verschillende deelstaten bestaan. De grote
christelijke gezindten nemen daarin een belangrijke positie in: er bestaat
publiek onderwijs met een algemeen christelijk karakter en in een aantal
deelstaten confessioneel publiek onderwijs, waarbij leerkrachten en leerlingen
6dn en dezelfde godsdienst belijden die tevens de grondslag voor het totale
onderwijs vormt.

Daarnaast is het opvallend dat in Belgie een relatief groot deel van de
leerplichtige kinderen een private school bezoekt, terwijl in Duitsland het
privaat onderwijs een veel kleinere omvang heeft dan het publiek onderwijs
en bijna een restcategorie is. Hoewel dus in beide landen een grondwettelijke
plicht bestaat in het publiek onderwijs godsdienstlessen aan te bieden, bestaat
in het ene land een groot aantal private scholen met een confessionele
grondslag en in andere land slechts een relatief gering aantal. Wellicht vloeit
hier een verschil in functie van het publiek onderwijs uit het oogpunt van
de realisering van de keuzevrijheid van de ouders uit voort.

De aanpak van de vergelijking van deze twee landen is gebaseerd op
bovengenoemde deelvragen. In paragraaf 2 worden aan de hand van een
nader onderzoek van het bestaande publiek en privaat onderwijs in Belgie
en Duitsland de rol van overheid en particulieren in het aanbieden van
onderwijs en het levensbeschouwelijk karakter van dat onderwijs aangegeven.

Het bestaan van een bepaald aanbod zegt nog niet alles over het bestaan
van de mogelijkheid om uit dat aanbod het verlangde onderwijs volgens
de eigen overtuiging te kiezen. Aan deze keuzevrijheid kunnen bijvoorbeeld
juridische (grondwettelijke) en financiele randvoorwaarden verbonden zijn.
Wanneer is vastgesteld hoe het aangeboden onderwijs eruit ziet, moet men
zich daarom afvragen of het aangeboden onderwijs, ongeacht of het gaat
om publieke of private scholen, voor een ieder vrij toegankelijk is. Deze
vraag staat in paragraaf 3 centraal.

In paragraaf 4 wordt op basis van de vergelijking een aantal gemeen-
schappelijke beginselen geformuleerd, aansluitend bij de hierboven
onderscheiden deelvragen. Aan de hand van deze beginselen zal ik in

2     Het Grundgesetz en de Duitse wetgeving spreken van 'Religionsgemeinschaften': over de
betekenis hiervan zie hoofdstuk 5, paragraaf 3.2.1.
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paragraaf 5 kort aangegeven welke positie de drie andere landen, die in deze
studie centraal staan, ten opzichte van Belgie en Duitsland innemen. Enkele
aftsuitende opmerkingen volgens in paragraaf 6.

2       Het aanbod van scholen

In deze paragraaf zal ik dieper ingaan op het onderwijs dat in Belgie en
de Bondsrepubliek door overheid en particulieren wordt aangeboden. Ik
zal achtereenvolgens nagaan wat het levensbeschouwelijk karakter van het
publiek onderwijs in beide landen is en welke vormen van levensbeschouwe-
lijk onderwijs in die landen door particulieren worden aangeboden. Daarbij
zal ik telkens aandacht besteden aan het grondwettelijk kader, waar dat de
grenzen aangeeft van de mogelijkheden om levensbeschouwelijke aspecten
in het publieke en private onderwijs tot uitdrukking te brengen.

2.1 De stand van zaken in het publiek ondenvijs

Bij de bestudering van het levensbeschouwelijk karakter van het publiek
onderwijs in Belgie moet onderscheid gemaakt worden tussen het gemeen-
schapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs (het onderwijs dat
door gemeenten en provincies wordt ingericht). Het gemeenschapsonderwijs
is krachtens artikel 24, derde lid, Gw levensbeschouwelijk neutraal van
karakter.3 Dat betekent in de eerste plaats dat de scholen, die de gemeen-
schappen inrichten, de godsdienstige en filosofische overtuigingen van ouders
en leerlingen dienen te eerbiedigen. De officiale scholen kunnen, wat de
inhoud van het onderwijsprogramma betreft, niet op een confessionele of
anderszins levensbeschouwelijke grondslag gebaseerd zijn.4 De Schoolpactwet
geeft in artikel 2 ook een formeel neutraliteitscriterium: een school mag
zich neutraal noemen wanneer ten minste drie vierden van de diploma's
van de leerkrachten afkomstig zijn van het officieel en neutraal onderwijs.
Dit criterium is echter niet een werkelijke en bruikbare definitie, aangezien
de diplomaverhouding niet garandeert dat het onderwijs aan die school
daadwerkelijk neutraal is. In Vlaanderen wordt om die reden het criterium
niet langer toegepast; in het basisonderwijs is het zelfs geheel afgeschaft.5

3   De neutraliteitseis is ook opgenomen in artikel 2 van de Schoolpactwet.
4    K. Rimanque, De levensbeschouwelijk opvoeding van de minderjarige - publiekrechtelijke

en privaatrechtelijke beginselen, Brussel 1980. p. 196.
5      Artikel  182. sub 2, van het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, B.S. 17 april  1997.
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Er rust in het kader van de neutraliteit ook een meer positieve verplichting
op het gemeenschapsonderwijs: deze scholen zijn krachtens artikel 24, vierde
lid, van de Belgische Grondwet verplicht de keuze aan te bieden tussen

godsdienstonderwijs en lessen in de niet-confessionele zedenleer.
Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in Belgie geldt geen

grondwettelijke neutraliteitseis.6 Gemeentelijke scholen die daadwerkelijk
een bepaalde gezindte als uitgangspunt voor het onderwijs hanteren, komen
inderdaad voor. Aan het confessionele karakter van dat onderwijs zijn echter
grenzen. Om te beginnen geldt voor het gesubsidieerd officieel onderwijs
in Belgie, evenals voor het officieel onderwijs, de eis dat de scholen de
keuze tussen godsdienstles en zedenleer moeten aanbieden. De overtuigingen
van andersdenkende leerlingen moeten worden gerespecteerd. Gemeentelijke
en provinciale scholen kunnen tenslotte vanwege hun publieke karakter niet
6dn bepaalde confessie als 'de enige ware' voorstellen.7 Hoewel voor die
scholen informele zin geen neutraliteitseis geldt, kan het onderwijs in die
scholen in materiele zin niet werkelijk confessioneel van karakter zijn; het
onderwijs kan hooguit gekenmerkt worden door een algemeen-christelijke
atmosfeer en orientatie.

Daarnaast zijn er veel gemeentelijke en provinciale scholen waarvan
het onderwijs wel op een bepaald pedagogisch plan gebaseerd is, dat echter
niet confessioneel, anderszins levensbeschouwelijk, filosofisch of ideologisch
gebonden hoeft te zijn.8

Het godsdienstonderwijs wordt aan alle publieke scholen verzorgd door
of onder toezicht van de 'bedienaars van de erediensten of hun afgevaardig-
den' ;9 de niet-confessionele zedenleer wordt 'bij voorrang' gegeven door
een docent met een diploma van het officieel en neutraal onderwijs.'o Onder

godsdienstonderwijs verstaat de Belgische onderwijswetgeving onderricht
in de katholieke, protestantse, israelitische, anglicaanse, islamitische en
orthodoxe godsdienst." De publieke scholen dienen  dus het aanbod  van

6 Dientengevolge geldt voor deze scholen niet het vereiste betreffende de diploma's van de
leerkrachten, neergelegd in artikel 2 van de Schoolpactwet (dat in Vlaanderen al niet langer
werd toegepast).

7    J. De Groof, Het levensbeschouwelijk karakter van de onderwijsinstellingen, Brugge 1985,
p. 68-72.

8   De Groof, a.w. 1985, p. 41.
9    Artikel 9 van de Schoolpactwel. Voor het basisonderwijs in de VIaamse Gemeenschap is

deze bepaling niet langer van kracht; zie artikel 29 van het Decreet basisonderwijs.
10   Artikel 10 van de Schoolpactwet. Zie over godsdienstles en zedenleer in het publiek onderwijs

o.a. Rimanque, a.w.  1980, p. 949 e.v.; J. de Groof, Recht op en vrijheid van onderwijs, Brussel
1984. p. 205.

11     Artikel 8, tweede lid. Schoolpactwet en artikel 41, paragraaf 1, van het Decreet basisonderwijs.
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zes soorten godsdienstonderwijs en de niet-confessionele zedenleer te
verzekeren:2 Bij eerste inschrijving van een leerling ondertekent deze of
diens ouders of voogd een verklaring waarin aangegeven is of godsdienston-
derwijs dan wel zedenleer zal worden gevolgd en, in het eerste geval, welk
godsdienstonderwijs men verlangt. Deze keuze kan aan het begin van elk
schooljaar gewijzigd worden. Voor ouders die tegen het volgen van 66n
van de aangeboden cursussen bezwaren hebben, voortvloeiend uit hun
religiueze of morele overtuiging, besmat de mogelijkheid hiervoor vrijstelling
te verkrijgen. 13

Hoewel de Duitse Grondwet aan het publiek onderwijs geen uitdrukkelij-
ke neutraliteitseis oplegt is de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat
op verschillende plaatsen in de Grondwet terug te vinden:4 Juist op het
terrein van het publieke onderwijsls spelen de kerken in Duitsland echter
traditioneel een grote rol. Die historische band is gerespecteerd bij de
vormgeving van het huidige grondwettelijke kader van het onderwijsstelsel.
Daardoor is op het terrein van het onderwijs de scheiding van kerk en staat
niet volledig doorgevoerd. De band tussen kerk en staat in het publieke
onderwijs wordt wel gekarakteriseerd als een 'unvoreingenommene Zusam-
menarbeit im Interesse der Freiheit der Staatsburger':6De neutraliteit van
de staat uit zich daarbij in onpartijdigheid jegens de verschillende kerken
bij het realiseren  van de taakopdracht van artikel  7: het verzorgen  van
godsdienstonderwijs in het publiek onderwijs. Wanneer leerlingen of (in
de meeste gevallen) hun ouders godsdienstonderwijs van een bepaalde
gezindte wensen dan is de school gehouden dat onderwijs aan te bieden
in overeenstemming met de richtlijnen van de betrokken kerk.17 De meeste

12  Rimanque, a.w. 1980, p. 948.
13      Raad van State 13 november  1990, nrs. 35.442 (Vermeersch) en 35.834 (Davison), beide

in  de  vorm  van een rdsumd  gepubliceerd  in: TORB 1990-1991,  p.  94-97.  Zie ook artikel
29 van het VIaamse Decreet basisonderwijs.

14     Met name in de artikelen 2,4 en  140 GG. Laatstgenoemd artikel verklaart onder meer artikel
137   van de Weimarer Verfassung  van   11   augustus   1919 tot geldend onderdeel   van  het

Grundgesetz; het eerste lid van dat artikel luidt: 'Es besteht keine Staatskirche'
15 Overigens bestaat in Duitsland geen scherp onderscheid tussen het door de staat (de Lander)

en door de lagere overheen ingericht publiek onderwijs zoals in Belgie. Het publiek onderwijs
bestaat in de meeste gevallen uit smatlich-kommunale Schulen: de deelstaatoverheid en een
lokale of regionale overheid (Gemeinde, Kreis etc.) delen de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor het publiek onderwijs. Er zijn wei enkele puur 'staatliche' of puur
'kommunale' scholen: zie H. Heckel, Einfithrung in das Erziehungs- und Schulrecht, Darmstadt

1986, p. 34 e.v. Zie ook hoofdstuk 5.
16  A. von Campenhausen, Staatskirchenrecht (2e druk), Munchen 1983, p. 113.
17 Strikt genomen betekent de term  'Grundstitze', die het Grundgesetz in dit verband gebruikt,

slechts 'beginselen' of 'uitgangspunten'. In de Duitse literatuur worden hiermee echter ook
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landen hebben daartoe een minimumaantal leerlingen vastgesteld.18 In
Saarland zijn 5 leerlingen per klas vereist; in Baden Wurttemberg en
Rheinland-Pfalz is dat aantal 8 per school en in Hessen, Niedersachsen en
Nordrhein-Westfalen  12 per school. Een aantal landen heeft geen minimum-
aantal vastgesteld (Bayern, Hamburg en Schleswig-Holstein). 19

De samenwerking van kerk en staat komt ook tot uitdrukking in de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het godsdienstonderwijs. De staat
draagt zorg voor de inroostering van het vak in het curriculum, de
bezoldiging van de leraren, de aanschaf van de benodigde leermiddelen en
alle andere organisatorische randvoorwaarden. De kerken bepalen, geheel
onafhankelijk van de overheid, de inhoud van het godsdienstonderwijs.

20

Niet in alle publieke scholen is het godsdienstonderwijs een normaal
vak in het curriculum. Artikel 7 GG noemt de bekenntnisfreie scholen, waar
godsdienstonderwijs geen onderdeel van het curriculum is, en artikel 141
GG (de 'Bremer Klausel') verklaart de verplichting godsdienstonderwijs
aan te bieden buiten toepassing voor landen die voor de totstandkoming
van het Grundgesetz reeds andersluidende wetgeving op dat terrein hadden. 2I

Binnen het grondwettelijke kader bepaalt elke deelstaat of de vorm, die
de publieke school in de regel heeft (de Regelschule), de Gemeinschafts-
schule, de Bekenntnisschute of de bekenntnisfreie Schule is. Vaakis tevens

bepaald dat op verzoek van ouders andere vormen van publiek onderwijs
kunnen worden ingericht. De grondwetten van de meeste deelstaten bevatten
daarover specifieke bepalingen; daarnaast hebben veel deelstaten overeen-
komsten gesloten met 66n of beide grote kerken betreffende het karakter
van het publiek onderwijs en de rol van de kerken daarin. 22

de richtlijnen aangeduid die de kerkgenootschappen ten behoeve van de godsdienstlessen
opstellen. Zie bijvoorbeeld Held, die stelt dat de staat niet verplicht is godsdienstonderwijs
aan te bieden  als  door de betrokken  kerk geen richtlijnen ('Grundsatzen') ten behoeve  van
het godsdienstonderwijs aan de publieke scholen zijn vastgesteld: G. Held, Die kleinen
8ffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Staatskirchenrecht der Bundesrepublik,
Miinchen 1974, p. 82.

18   Hetgeen in het algemeen niet in strijd wordt geacht met de Grondwet: zie o.m. Held, a.w.
1974, p. 81; R. von Drygalski, Die Einwirkungen der Kirchen auf den Religionsunterricht
an  Offentlichen  Schulen,  Gottingen  1967,  p.  74 en de omvangrijke verwijzingen aldaar.

19  Held, a.w. 1974, p. 81
20 Zie Von Drygalski, a.w. 1967, p. 62-63.; Maunz/Dung/Herzog/Scholz, Grundgesetz:

Kommentar, Miinchen 1991 (losbl.), commentaar bij artikel 7, nr. 50.
21 Volgens Schlink vallen ook de nieuwe oostelijke deelstaten binnen het toepassingsbereik

van artikel 141 GG: B. Schlink, Religionsunterricht in den neuen Landern, in: NJW 1992,
nr 16, p. 1010-1012.

22    Zie voor een overzicht Listl, J., D. Pirson, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesre-
publik Deutschland (2e druk), Berlin 1994 dl. 2, p 427-428.
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De Regelschule is in de meeste landen een Gemeinschaftsschule. Deze heeft
soms een algemeen-christelijk karakter zonder gebonden te zijn aan 66n
confessionele grondslag.23 De Gemeinschaftsschule kan in theorie ook
bekenntnisfrei zijn;24 vaak is echter een tussenvorm aan te treffen.25 Het
is zelfs mogelijk de Bekenntnisschule tot Regelschule te maken,26 een school
waarvan het gehele onderwijs op 66n confessionele grondslag gebaseerd
is. Daardoor bestaat er een tamelijk gevarieerd stelsel van publiek onderwijs,
met uiteenlopende vormen van scholen in de verschillende landen.

Rond de bekenntnisfreie Schule, waar de staat geen godsdienstonderwijs
verzorgt, zijn echter in de Duitse literatuur vragen opgeworpen.27 Wanneer
een land de bekenntnisfreie Schule tot Regelschule zou maken, zou de
premisse van artikel 7 GG, dat in beginsel in elke publieke school door
de staat godsdienstonderwijs dient te worden verstrekt, worden ontkracht.
Wat zijn in dat verband de grenzen die artikel 7 stelt?

De jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht naar aanleiding van
artikel 7, derde lid, GG geeft geen uitdrukkelijk antwoord op die vraag.
Wel wordt er door Schlink uit afgeleid dat het Bundesverfassungsgericht
er van uit gaat dat de Regelschule een Bekenntnisschule of een vorm van

23 Een voorbeeld: artikel 15 van de Grondwet van de deelstaat Hessen bepaalt dat de publieke
scholen Gemeinschaftsschulen op christelijke grondslag zijn.

24  In Bremen is de Regelschule een bekenntnisfreie Schule: artikel 32 van de Grondwet van
Bremen. Opvallend is dat in die scholen wel godsdienstonderwijs wordt gegeven, dat echter
niet aan Edn confessionele grondslag gel)onden is. Overigens is ook de Weltanschauungsschule,
een school met een niet-confessionele filosofische grondslag, een bekenntnisfreie Schule;
alleen de schoolwetgeving van Nordrhein-Westfalen voorziet in de mogelijkheid van een
publieke Weltanschauungsschule: zie H. Heckel, H. Avenarius, Schuirechtskunde. Ein
Handbuch fur Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft, 6e druk, Neuwied 1986, p. 63.

25   In Bayern bijvoorbeeld is de Regelschule een Gemeinschaftsschule op algemeen christelijke
grondslag, doch dienen scholen, die uitsluitend door katholieke respectievelijk door protestants-
christelijke kinderen worden bezocht, het gehele onderwijs in te richten overeenkomstig de
aanwijzingen van de betreffende kerk: artikel 6, tweede lid, van het Bayerische Konkordat
van 29 maart 1924 (BayBS Il p. 639), zoals gewijzigd door het Verdrag met de Heilige Stoel
van 13 december 1968 (GVB1 p. 398) en de artikelen 9 en  13 van het Vertrag zwischen dem
Bayerischen Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins
van 24 november 1924 (BayBS II, p. 646), zoals gewijzigd door het Verdrag van 13 december
1968 (GVB1 p. 401)

26  Er zijn geen deelstaten waar de Regelschule een Bekenntnisschule is; wei voorziet de
schoolwetgeving van Niedersachsen (waar de Regelschule een Gemeinschaftsschule is) in
de oprichting van publieke katholieke Bekenntnisschulen op verzoek van de ouders: zie
paragrafen 3 en 109 e,v. Schulgesetz Niedersachsen en artikel 6 van het NiedersUchsische
Konkordat van 28 februari 1965 (GVBI p. 191).

27 Deze vraag werd actueel na de Duitse hereniging, toen de nieuwe deelstaten onderwijswetten
vaststelden en voor het vraagstuk van het godsdienstonderwijs in het publieke onderwijs
werden gesteld.
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de Gemeinschaftsschule is; een school dus waar godsdienstles een gewoon
leervak is; de bekenntnisfreie Schule zou worden opgevat als een uitzonde-
ring.28 In de literatuur is meer in het algemeen de opvatting terug te vinden
dat de bekenntnisfreie Schule als Regelschule de kern van artikel 7, derde
lid, GG en het systeem van het Duitse onderwijsrecht zou uithollen.29 Men
ondersteunt deze stelling door artikel 7, derde lid, GG te interpreteren aan
de hand van de Weimarer Reichsverfassung. De daarin opgenomen regeling
met betrekking tot het publiek onderwijs hield in, dat een bekenntnisfreie
Schule in geen geval Regelschule kon zijn, maar slechts op verzoek van
de ouders kon worden ingericht:' Aan dit argument voegt Schlink nog een
systematisch argument toe: wanneer artikel 7, derde lid, GG de bekenntnis-
freie Schule als regelschool zou toestaan, dan zou de Bremer Klausel (artikel
141 GG), die in feite werd opgenomen om voor Bremen de bekenntnisfreie
Schule als Regelschule mogelijk te maken, overbodig zijn!31

2.2 De stand van zaken in het privaat onderwijs

Behalve de overheid bieden ook particulieren onderwijs aan. Deze
particuliere aanbieders kunnen kerken of andere geloofsgemeenschappen
zijn, maar ook individuele burgers of groepen van burgers. In Belgie heeft
het privaat onderwijs een betrekkelijk grote omvang: bijna twee derden van
de leerlingen in de leerplichtige leeftijd is ingeschreven in het privaat
onderwijs. In Duitsland daarentegen trekt het privaat onderwijs relatief
weinig leerlingen: gemiddeld minder dan tien procent van de leerlingen in
het lager en middelbaar onderwijs is ingeschreven in private scholen. Het
lijkt daarom interessant om het private aanbod van onderwijs in die landen
te vergelijken.

In Belgie is het vrij onderwijs voornamelijk confessioneel onderwijs.
Zo'n negentig procent van alle privaat onderwijs is katholiek. Verder bestaat
er een vijftal protestants-christelijke scholen, alle in Vlaanderen, en zijn
er vijf israelitische scholen en 66n Islamitische school. Naast het confessio-
nele onderwijs zijn er verschillende methodenscholen, waaronder de
Steinerscholen en de Freinetscholen. Tenslotte zijn er de zogenaamde
vrijzinnigen', vrije scholen die niet op een bepaalde religieuze, filosofische

of pedagogische grondslag berusten.

28  Schlink, a.w. 1992, p. 1008-1013.
29   Schlink, a.w. 1992, p. 1009-1010; Maunz/Durig/Herzog/Scholz, a.w. 1991, commentaar bij

artikel 7, nr. 53f.
30  Artikel 149 van de Weimarer Reichsverfassung.
31  Schlink, a.w. 1992, p. 1009-1010.
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Op een aantal plaatsen in Belgie, en met name in Vlaanderen, bestaat

gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Vaak is deze situatie de
voortzetting van een historisch gegroeide taakverdeling tussen het gemeente-

lijk onderwijs en het particulier initiatief: naast een bestaande gemeentelijke
jongensschool werd een private meisjesschool gesticht. Deze verdeling is,
ook onder vigeur van de huidige Belgische Grondwet en onderwijswetgeving,
op een aantal plaatsen blijven bestaan.

Het gescheiden onderwijs in Vlaanderen is voornamelijk katholiek lager
onderwijs, doch er bestaan ook enkele gemeentelijke scholen waar
gescheiden onderwijs wordt verzorgd. In het Vlaamse gemeenschapsonder-
wijs komt in het geheel geen gescheiden onderwijs meer voor. Daarnaast
is er de laatste jaren (in elk geval in Vlaanderen) in het algemeen een sterke
tendens naar gemengd onderwijs waar te nemen. De verhouding tussen ge-
mengd en gescheiden onderwi.is bedroeg in het schooljaar 1994/1995 in
het gehele onderwijs in Vlaanderen omstreeks 85%/15%. In de nadere

gemeenschappen komt gescheiden onderwijs vrijwel niet meer voor.
32

In Duitsland is het privaat onderwijs relatief veel minder omvangrijk
dan in Belgia.31 Het percentage van de leerplichtige leerlingen dat het privaat
onderwijs bezoekt ligt grofweg tussen 66n en vier procent, afhankelijk van
het niveau en de vorm van het onderwijs; alleen in de Realschulen en de

Gy,nnasia ligt dat percentage wat hoger: respectievelijk ruim acht en twaalf
procent.

Slechts den procent van de Duitse leerlingen in de leerplichtige leeftijd
is ingeschreven in een private school op confessionele, meestal katholieke,
grondslag. Er bestaan ook enkele evangelische scholen. Scholen op een
confessionele grondslag zijn vrijwel altijd zogenaamde allgemeinbildende
scholen;34 in het beroepsonderwijs zijn niet of nauwelijks kerkelijke privaat-
scholen te vinden. Naast deze confessionele scholen zijn er hoofdzakelijk
de Freie Waldorfschulen, gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner, en
private scholen die niet gebaseerd zijn op een specifieke confessionele,
filosofische of pedagogische grondslag.

35

32 Bron: Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Brussel.
33    In vroegere Oostduitse deelstaten is de oprichting van private scholen pas sinds de hereniging

met West-Duitsland in 1990 toegestaan. Inmiddels zon ook in die nieuwe deelstaten de eerste

private scholen opgericht, maar veruit de meeste Duitse private scholen bevinden zich in
de westelijke deelstaten.

34  R. Halberstadt, Staatliche Subventionierung kirchlicher Privatschulen. Darmstadt 1977. p.
219.; zie hierover ook hoofdstuk 5, paragraaf 7.

35 Bron: Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, Berlin.
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Het privaat onderwijs in Duitsland is vooral tot ontwikkeling gekomen in
het middelbaar onderwijs en in het beroepsonderwijs. Van die private
middelbare scholen zijn er vele ontstaan als meisjesscholen, naast de publieke
jongensschool. Evenals in Belgie kan men ook in Duitsland heden ten dage
nog gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes aantreffen. In het lager
onderwijs zijn relatief weinig private scholen aan te treffen: de Volksschuten
zijn sinds het begin van de negentiende eeuw het vrijwel exclusieve domein
van het publiek onderwijs.

36

2.3 Privaat en publiek onderwijs: communicerende vaten

Het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de organisatie van het publiek
onderwijs is in Belgie en Duitsland hetzelfde: in het publiek onderwijs dient
voor de zedelijke en morele opvoeding van de jeugd te worden gezorgd
maar dienen tegelijk de levensbeschouwelijke opvattingen van ouders en
leerlingen te worden gerespecteerd. De uitwerking van dit uitgangspunt is
echter fundamenteel verschillend. In Duitsland biedt het publiek onderwijs
godsdienstlessen in de gewenste confessie, is er een grondwettelijke vrijstel-
lingsmogelijkheid van die godsdienstlessen en bestaat de mogelijkheid
publieke scholen in te richten op algemeen-christelijke of confessionele
grondslag.37 Ook in Belgie garandeert de Grondwet de keuze tussen gods-
dienstonderricht en zedenleer en is er een vrijstellingsmogelijkheid. Een
ieder, die confessioneel onderwijs wenst, is echter aangewezen op het privaat
onderwijs. Er bestaan weliswaar gemeentelijke scholen met een christelijk
karakter, doch het godsdienstige karakter van het onderwijs is uiterst beperkt.
Wel dienen de gemeenschappen voor alle ouders de keuze tussen confessio-
neel en niet-confessioneel onderwijs te waarborgen binnen het geheel van
het publiek en privaat onderwijs.38 Wanneer een bepaald aantal ouders39

een niet-confessionele school wenst, en die is niet binnen redelijke afstand40
voorhanden, dan moet de gemeenschap ofwel zelf een niet-confessionele
school oprichten, ofwel het vervoer naar een dergelijke school verzorgen,

36  Heckel/Avenarius. a.w. 1986, p. 140.
37   Hoewel er in Duitsland geen grondwettelijke verplichting bestaat voor publieke scholen om

de keuze tussen godsdienstonderwijs en een niet-confessionele morele leer aan te bieden
of te waarborgen, is die optie niet uitgesloten: de nieuwe deelstaten Sachsen, Sachsen-Anhalt
en Thuringen bieden bijvoorbeeld w81 de keuze aan tussen godsdienstles en ethiek.

38  Artikel 4 van de Schoolpactwet en artikel 25 van het Decreet basisonderwijs.
39   In het basisonderwijs in de VIaamse gemeenschap is dit aantal 16: Decreet basisonderwijs,

artikel 26.
40 Deze redelijke afstand verschilt per onderwijsniveau. Voor het VIaamse basisonderwijs geldt

een afstand van 4 kilometer: artikel 25, par. 1. van het Decreet basisonderwijs.
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ofwel een vrije niet-confessionele school in het subsidieplan opnemen.
41

Andersom geldt, dat wanneer ouders een confessionele school wensen die
niet beschikbaar is, de gemeenschap een dergelijke school dient te
subsiditiren of het vervoer daarheen dient te vergoeden.

Een interessante vraag is nu wat de oorzaak is van het feit dat publiek
onderwijs in Duitsland ook confessioneel onderwijs kan zijn, terwijl dit in
Belgie, in elk geval voor wat betreft het gemeenschapsonderwijs, maar in
feite ook voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs, onmogelijk en
ondenkbaar is.42

Centraal staat de verhouding tussen kerk en staat in beide landen. Zoals
in hoofdstuk 3 al kort werd aangegeven, stonden in de negentiende eeuw
in Belgi8 kerk en staat tegenover elkaar bij de vormgeving van het publiek
onderwijs. Het levensbeschouwelijk karakter van het publiek onderwijs en
de godsdienstlessen in die scholen waren regelmatig terugkerende twistpun-
ten. In de tweede helft van de vorige eeuw was het duidelijk dat het streven
naar een christelijke (of eigenlijk: katholieke) publieke school gedoemd was
te mislukken. Het godsdienstonderwijs werd zelfs (tijdelijk) uit het publiek
onderwijs gebannen. De kerken begonnen daarom eigen structuren te
ontwikkelen. Zo wist met name de katholieke kerk al in de vorige eeuw
een eigen stelsel van scholen op te bouwen dat een volwaardig alternatief
was voor het publiek onderwijs.

In Duitsland heeft een dergelijke tegenstelling tussen kerk en staat in
het onderwijs nooit bestaan. De kerken ontplooiden reeds initiatieven op
onderwijsgebied voor de staat zich daarmee bezig ging houden; later
behielden zij een belangrijke rol en grote betrokkenheid, met name door
middel van talrijke overeenkomsten (de Kirchenvertrage), bij de vormgeving
van het publiek onderwijs. De staat vat de zedelijke opvoeding van de jeugd
op als een belangrijke overheidstaak,43 die bijdraagt aan het algemeen
welzijn.44 Vanwege de traditionele binding met de kerken is deze zedelijke
opvoeding op een christelijke leest geschoeid en wordt zij in samenwerking
met de kerken verzorgd. Doordat confessionele aspecten op verschillende
wijzen in het publiek onderwijs tot uitdrukking kunnen komen biedt dat

41 Zie hierover ook de volgende paragraaf met betrekking tot de scholenplanning.
42 Rimanque beweert dat er geen grondwettelijke belemmering voor door de staat ingericht

confessioneel onderwijs bestaat, zolang voor leerlingen van alle levensovertuigingen gelijke
waarborgen en faciliteiten bestaan. Slechts de diep gewortelde tradities in het onderwijs en
de onderwijspolitiek in Belgit staan hieraan in de weg: Rimanque, a.w. 1980. p. 824.

43   Hetgeen ook in de grondwetten van de deelstaten tot uitdrukking komt; zie ook hoofdstuk
5.

44  A. von Campenhausen, Staatskirchenrecht (3e druk) 1996, p. 247-248.
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onderwijs veel mogelijkheden om aan te sluiten bij de wensen van ouders
en leerlingen. Bovendien zijn in Duitsland ook vele Gemeinschaftsschulen,
die in theorie niet op dan specifieke confessionele grondslag gebaseerd zijn,
in feite toch confessionele scholen. De bevolking in een bepaalde regio vormt
wat betreft de levensbeschouwelijke achtergrond vaak een homogene groep,
waardoor leerlingen in de Gemeinschaftsschule toch alle dezelfde godsdienst
belijden. In de praktijk raakt het gehele onderwijs dan doortrokken van die
geloofsovertuiging.

45

Onderwijs in Duitsland is daardoor in de eerste plaats publiek onderwijs.
Deze 'voorkeurspositie' van het publiek onderwijs komt volgens verschillen-
de auteurs ook tot uitdrukking in het GG.46 Artikel 7 GG zou van de stilzwij-
gende aanname uitgaan dat de publieke school de 'normale' situatie is;
oprichting van een private school is een uitzondering. Halberstadt stelt
bijvoorbeeld letterlijk dat de private school een 'Ausnahmeschule fur eine
Minderheit' is.47 Hij verklaart deze ondergeschoven positie van het privaat
onderwijs als een gevolg van de vrees die bij de opstellers van het
Grundgesetz zou leven voor een ontwikkeling naar een onderwijsstelsel
waarbij het privaat onderwijs voorbehouden zou zijn aan een draagkrachtige
elite en het publieke onderwijs toevluchtsoord zou worden voor de lagere
sociale klassen.48 Kennelijk gaat hij daarbij uit van de aanname dat de
kwaliteit van het onderwijs aan de publieke scholen in die situatie niet
gewaarborgd zou zijn. Ook de bepaling in artikel 7, vierde lid, GG
betreffende het verbod onderscheid te maken naar draagkracht van de ouders
zou een gevolg zijn van deze visie ten aanzien van de ontwikkeling van
publiek en privaat onderwijs.

Uit bovenstaand onderzoek van het aangeboden onderwijs blijkt dat de
overheid in beide landen een belangrijke rol heeft om een voldoende en
gevarieerd aanbod van scholen te garanderen en zo de uitoefening van de
keuzevrijheid van ouders en leerlingen te waarborgen. Deze verantwoor-
delijkheid ligt niet bij het privaat onderwijs: in Belgie niet, waar het privaat
onderwijs een grote omvang heeft en een volwaardig alternatief voor het

45   A. von Campenhausen, Erziehungsauftrag und staatliche Schultdgerschaft. Gdttingen 1967,
P. 199.

46  Zie o.m. Von Campenhausen, a.w. 1967, p. 56 en daar aangehaald (noot 12) E. Stein,
Probleme des Schulrechts nach dem Grundgesetz, in: NJW 1950, p. 658. Die visie is echter
niet onbestreden. Een andere opvatting is te vinden bij Heckel. die beweert dat het GG juist
de voorrang van het publiek onderwijs, die inderdaad bestaan zou hebben ten tijde van de
Weimarrepubliek, in elk geval in juridische zin (doch niet in feitelijke zin) heeft opgeheven:
H. Heckel, Deutsches Privatschulrecht, Berlin/KBIn 1955, p. 228.

47   Halberstadt. a.w. 1977. p. 222.
48  Halberstadt, a.w. 1977, p. 223 e.v.

172



Het aangeboden onderwijs

publiek onderwijs is, en in Duitsland niet, waar het privaat onderwijs klein
van omvang is en het publiek onderwijs vooral aanvult. De keuzevrijheid
als onderdeel van de vrijheid van onderwijs veronderstelt dus meer dan alleen
de vrijheid voor particulieren om scholen op te richten. Zij veronderstelt
ook actief optreden van de overheid om de keuzevrijheid te garanderen.

De kern van beide stelsels kan als volgt worden aangeduid. In Belgia
is de zorg van de gemeenschappen erop gericht voor alle ouders de keuze
tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs te waarborgen binnen
het geheel van het publiek en privaat onderwijs. In Duitsland is de zorg
van de overheid in de eerste plaats gericht op het publiek onderwijs, dat
zoveel mogelijk op basis van de wensen van ouders en leerlingen en in
overeenstemming met de kerkgenootschappen wordt vormgegeven. De
realisering van de keuzevrijheid wordt in eerste instantie binnen het publiek
onderwijs gezocht. Dit verschil in uitwerking van de gedachte van de
levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat heeft tot gevolg dat het privaat
onderwijs in Duitsland een geheel andere positie heeft dan in Belgie. In
Duitsland vormen private scholen een restcategorie naast een publiek
georganiseerd onderwijsstelsel dat voor velen voldoet, terwijl de private
school in Belgie de enige mogelijkheid vormt voor hen die daadwerkelijk
confessioneel onderwijs wensen.

3       De toegankelijkheid van publiek en privaat onderwijs

Met het in kaart brengen van het aangeboden onderwijs is niet alles gezegd
over de mogelijkheden om door een keuze uit dat aanbod het verlangde
onderwijs te realiseren. Een belangrijke vraag is namelijk of het onderwijs,
dat door overheid en particulieren wordt aangeboden, toegankelijk is voor
een ieder die dat wenst. Het ligt voor de hand dat de toegankelijkheid aan
beperkingen van uiteenlopende aard onderworpen zal zijn.

Bij het beantwoorden van de vraag naar de toegankelijkheid van het
aangeboden onderwijs moeten publiek en privaat onderwijs onderscheiden
worden. Wanneer het gaat om publiek onderwijs brengen onder meer de
taak van de overheid bij het waarborgen en stimuleren van de ontplooiing
van het individu en het gelijkheidsbeginsel mee dat de vrije toegang voor
een ieder gewaarborgd behoort te zijn moeten zijn. Voor het privaat
onderwijs geldt daarnaast in het algemeen dat de inrichters ervan een
grondwettelijke vrijheid hebben het onderwijs naar eigen inzicht vorm te
geven en in te richten, wat onder meer de vrijheid kan inhouden om
leerlingen op bepaalde gronden de toegang tot de school te weigeren. Die
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vrijheid is niet onbeperkt; ook de leerling die toegang wenst tot een private
school kan op verschillende rechten en vrijheden aanspraak maken. Deze
rechten en vrijheden zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Waar
in dit spanningsveld het zwaartepunt ligt kan van land tot land verschillen;
duidelijk is in elk geval dat de situatie in het privaat onderwijs in het
algemeen anders zal liggen dan in het publiek onderwijs.

3.1 De toeganketijkheid van het publiek onderwijs

Belgie kent het beginsel van de algemene en gelijke toegankelijkheid van
het publieke onderwijs. Ten aanzien van de officiele scholen (het onderwijs
dat door de gemeenschappen wordt ingericht) geldt het recht op gelijke
benutting van de openbare dienst (waarvan het publiek onderwijs deel uit
maakt) en geldt onverkort het beginsel van de keuzevrijheid van de ouders
en leerlingen. Gemeenschapsscholen zijn neutraal van karakter en kunnen
leerlingen alleen de toegang weigeren op wettelijke gronden, zoals leeftijds-
en diplomavereisten.49 Buiten deze wettelijke gronden kan een gemeen-

schapsschool een leerling die inschrijving wenst niet weigeren.
Hoewel aan het gemeentelijk en provinciaal onderwijs (het gesubsidieerd

officieel onderwijs) in Belgie niet de neutraliteitseis gesteld wordt, gelden
met betrekking tot de toegankelijkheid van het onderwijs dat zij inrichten
in beginsel dezelfde uitgangspunten als voor het gemeenschapsonderwijs.
Er is echter een complicerende factor, die betrekking heeft op de hierboven
geschetste situatie dat in Belgie gescheiden onderwijs voor jongens en
meisjes nog regelmatig voorkomt, met name in het katholiek onderwijs,
maar incidenteel ook in het gemeentelijk onderwijs. Op deze situatie zal
hieronder nog nader worden ingegaan, wanneer de discussie rond het
gescheiden onderwijs wordt behandeld.

In Duitsland geldt voor alle vormen van publiek onderwijs hetzelfde
als voor het gemeenschapsonderwijs in Belgie. In de onderwijswetgeving
van de deelstaten zijn bepalingen opgenomen betreffende diplomavereisten
en de leeftijd van leerlingen in verband met de toelating tot bepaalde
onderwijsvormen of -niveaus. Buiten deze toelatingsvereisten hebben de
publieke scholen de plicht tot toelating van leerlingen, ongeacht het
levensbeschouwelijke karakter van de school en ongeacht de woonplaats

49  J. de Groof, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs. De schoolvrede en zijn
toepassing, Brussel 1989, p. 140; Redactionele bijdrage (door P. Berckx): Weigering en
uitsluiting van leerlingen, in: TBP 1993, p. 781.
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van de leerlingen.50 Scholen zijn zelfs verplicht leerlingen toe te laten die
in een andere deelstaat woonachtig zijn, aangezien ouders het recht hebben
binnen het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek een school te kiezen.51

In beide landen is de toegang tot het publieke onderwijs kosteloos
gedurende de leerplicht.52 Dit houdt in dat geen schoolgeld kan worden

gevraagd. In Belgie is de kosteloze toegang van het publiek onderwijs grond-
wettelijk vastgelegd. In veel gevallen worden ook de schoolboeken en andere
benodigdheden gratis verstrekt.53 Bijkomende kosten, die niet direct met
het onderwijs in enge zin te maken hebben (maaltijden op school, excursies
etc.), kunnen wel op de ouders afgewenteld worden.54 In Duitsland zwijgt
het Grundgesetz over de kosteloosheid van het onderwijs, maar hebben de
deelstaten hierover regelgeving vastgesteld. In alle deelstaten worden de
schoolboeken gratis ter beschikking gesteld; een aantal deelstaten verzorgt
ook de overige leermiddelen kosteloos.55

3.2 De toegankelijkheid van het privaat onderwijs

Met betrekking tot het privaat onderwijs ligt het vraagstuk van de toeganke-

lijkheid wat complexer. De in de Belgische en Duitse Grondwet gewaarborg-
de rechten en vrijheden (waaronder de vrijheid van onderwijs en het discrimi-
natieverbod) hebben in de eerste plaats betekenis voor de relatie tussen
overheid en particulieren. De relatie tussen private scholen en leerlingen
is vanuit grondrechtelijk oogpunt een relatie tussen particulieren onderling.
Een belangrijke vraag is daarom wat de werking en betekenis van grondrech-
ten, en in het bijzonder van de vrijheid van onderwijs, in dergelijke relaties
is. In de Duitse en Belgische rechtsleer wordt erkend dat de vrijheid van
onderwijs voor private scholen onder meer de vrijheid inhoudt bepaalde
leerlingen de inschrijving te weigeren.56 Tegelijk wordt echter in beide landen

50   Heckel, a.w. 1986, p. 38. Zie ook BVerwGE 6, p. 101; BVerwGE 18, p. 38; BVerwGE 23,
p. 351: het beginsel van de algemene toegankelijkheid van de publieke scholen geeft de

grenzen van het onderwijsbeleid van de lokale overheden aan. Deze dienen de algemene
toegankelijkheid van het publiek onderwijs te garanderen en de organisatie van het onderwijs
hierop af te stemmen.

51   Artikel 12, eerste lid, van het Grundgesetz; zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 3.3.
52  Zie voor de regeling van de leerplicht in beide landen de respectievelijke landenstudies,

hoofdstukken 3 en 5.
53  De Groof, a.w. 1989, p. 108-110.
54  Rimanque, a.w. 1980, p. 839.
55  Heckel, a.w. 1986, p. 116-117
56   Zie De Groof, a.w. 1989, p. 115; Heckel, a.w. 1986, p. 131 en Maunz/Diirig/Herzog/Scholz,

a.w. 1991, commentaar bij artikel 7, nr. 66.
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vastgesteld dat die vrijheid nooit een absoluut en onbeperkt weigeringsrecht
in kan houden:7 Zo is in de Belgische literatuur de opvatting te vinden dat
vrije scholen leerlingen kunnen weigeren wanneer die niet de strekking van
die school eerbiedigen, maar dat dit recht wordt begrensd door het verbod
van willekeur, het discriminatieverbod en het evenredigheidsbeginsel.58 In
het Vlaamse Decreet basisonderwijs is bepaald dat vrije scholen de weigering
tot inschrijving van een leerling schriftelijk dienen te motiveren. Het decreet
geeft niet aan op welke gronden een dergelijke weigering kan berusten, maar
stelt slechts dat een inschrijving niet geweigerd kan worden 'op grond van
criteria die onbetamelijk zijn en waardoor de menselijke waardigheid in
gedrang komt'.59 Ook het voor de Duitse private scholen kenmerkende begin-
sel van defreie Schiilenvahl wordt met name begrensd door het willekeurver-
bod. Voor Erstazschulen geldt bovendien dat zij dan niet langer gelijkwaardig
aan publieke scholen zouden zijn; wanneer een Ersatzschule alleen kinderen
van welgestelde ouders zou toelaten schendt zij het in artikel 7, vierde lid,
GG opgenomen verbod om onderscheid te maken naar draagkracht van de
ouders.60

Het vraagstuk van de toegankelijkheid van het privaat onderwijs bevindt
zich dus in een spanningsveld tussen de vrijheid van private scholen enerzijds
en de keuzevrijheid van de burgers anderzijds. Anders gezegd: in de
toegankelijkheid van het privaat onderwijs komt de verhouding tussen de
vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs tot uitdrukking.

Zowel in Belgie als in Duitsland wordt in dat verband gewezen op de
bijzondere functie die het privaat onderwijs in de samenleving heeft. In de
Belgische literatuur is de opvatting terug te vinden dat het vrij onderwijs
een taak vervult in het kader van het algemeen belang en daarmee een
bepaalde verantwoordelijkheid op zich neemt. Deze verantwoordelijkheid
zou dan bepaalde verplichtingen meebrengen voor vrije scholen. Het vrij
onderwijs wordt in dat verband vaak gekwalificeerd als een 'functionele
openbare dienst'.61 Verstegen vindt die aanduiding echter juridisch onduide-
lijk, onzuiver en niet erg bruikbaar. Hij erkent wel dat de functie van het
vrij onderwijs bepaalde consequenties heeft voor de uitoefening van zijn

57  De Groof, a.w. 1989, p. 114; Heckel, a.w. 1986, p. 131.
58  De Groof, a.w. 1989, p. 140-141.
59  Artikel 31, par. 2, van het Decreet basisonderwijs.
60  Heckel, a.w. 1986, p. 131.
61     Zie o.a. J. de Groof, Interpretaties vanwege het Arbitragehof van het art.  17 van de Grondwet,

noot bij arresten 26/92.27/92 en 28/92 van 2 april 1992, in: TORB. 1991/1992. nr. 4. p.
249 e.v,
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rechten en vrijheden, maar vindt er geen duidelijke begrenzing van de
vrijheid van de private scholen in.62

Ook in Duitsland wordt de functie van de private scholen vergeleken
met die van de publieke scholen. In de theorievorming hieromtrent gaat
het echter niet om alle private scholen, maar om de erkende Ersatzschulen,
private scholen dus die een alternatief vormen voor bestaande publieke
scholen.63 In een zaak, betreffende de weigering door een Ersatzschule een
leerlinge in te schrijven en de mogelijkheid van rechtsbescherming tegen
die beslissing, overwoog het Bundesverwaltungsgericht het volgende:

'Die Einordnung in das gesamte Schulwesen eines Landes (...) hat zur Folge,
daB diesen Schulen (de erkende Ersatzschulen - GL) in 6ffentlich-rechtlicher
Hinsicht die gleiche Stellung wie den Offentlichen Schulen eingertiumt worden
ist. Sie erhalten dadurch eine Rechtsstellung, wie sie gewdhnlich Privatschulen
nicht zukommt und die infolge der Ubertragung 6ffentlich-rechtlicher Funktionen
der Rechtsfigur des mit 8ffentlicher Gewalt beliehenen Unternehmers nahekommt.
Soweit diese Privatschulen sich im Rahmen ihrer 8ffentlichen Verwaltungsbefug-
nisse betiitigen, sind sie als Verwaltungsbehdrden im Sinne des Verwaltungspro-
zeBrechts anzusehen.

164

Bepaalde taken van de Ersatzschule liggen dus zozeer in de sfeer van een

publieke taak, dat de juridische positie daarvan dicht bij die van de publieke
school ligt. Gezien het onderliggende geschil in deze zaak is het bovendien
duidelijk dat juist bevoegdheden als de beslissing over de toelating van
leerlingen bepalend zijn voor het 'publieke' karakter van de private school.
Dat de redenering alleen opgaat voor Ersatzschulen, private scholen die een
alternatief voor het publiek onderwijs zijn of kunnen zijn, is begrijpelijk,
omdat dan de functie van die private scholen per definitie vergelijkbaar is
met de functie van publieke scholen.

Na de vraag naar de mogelijkheid van rechtsbescherming te hebben
beantwoord geeft het Bundesverwaltungsgericht echter niet aan wat de
aangehaalde constatering betekent voor de inhoudelijke rechten en plichten
van de Ersatzschule enerzijds en de leerling die toegang wenst anderzijds,
zodat hierover ook in de Duitse rechtspraak geen duidelijkheid bestaat.

De vrije leerlingenkeuze van de Ersatzschule wordt in elk geval beperkt
door de onderwijswetgeving van een aantal deelstaten. Verschillende

62  R. Verstegen, Kan een vrije onderwijsinstelling nog leerlingen (van de andere kunne)
weigeren? in: TORB 1991/1992, nr. 3, p. 202.

63  Heckel, a.w. 1986, p. 132-133.

64  BVerwGE 17, p. 41 (42),
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deelstaten 5 hebben bepaald dat de Ersatzschulen gebonden zijn aan de regels
voor de toelating van leerlingen die gelden voor het publiek onderwijs. 66

Het gaat dan om regels betreffende de leeftijd van de leerlingen en zaken
als toelatingsexamens. Maar ook in deelstaten waar de toelatingsregels van
het publiek onderwijs niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard op
de Ersatzschulen, zijn die scholen toch indirect daaraan gebonden. Het
Grundgesetz eist immers dat Ersatzschulen gelijkwaardig moeten zijn aan
de publieke scholen, willen zij in aanmerking komen voor erkenning. Het
ligt daarom voor de hand dat zij zich bij hun toelatingsbeleid richten op
de regels die gelden voor het publiek onderwijs.

67

Binnen die toelatingsregels, of zij nu expliciet van toepassing zijn
verklaard of niet, blijft er voor de Ersatzschulen altijd een zekere mate van
vrijheid. Waar het publiek onderwijs geen leerling kan weigeren die aan
de toelatingsregels voldoet, kan de private Ersatzschule dat wel, zolang en
voor zover dat in het kader van de eigen doelstelling (die de Ersatzschule
onderscheidt van de publieke scholen) te verantwoorden is. Een Ersatzschule
behoudt dus de vrijheid leerlingen te weigeren op basis van de grondslag
van de school.

Een Ersatzschule kan daarnaast bijvoorbeeld ook een schoolgeld vragen,
en daarmee een barri8re voor de toegankelijkheid opwerpen, maar daarbij
geldt weer dat leerlingen niet mogen worden geselecteerd op basis van de
financiele draagkracht van hun ouders (artikel 7, vierde lid, GG). Deze
begrenzing van de vrijheid van Ersatzschulen wordt hoofdzakelijk beargu-
menteerd met een verwijzing naar hun publieke functie.68

Dergelijke beperkingen gelden niet voor de private scholen die geen
pendant kennen in het publiek onderwijs, de Ergiinzungsschulen. Deze zijn
volledig vrij in de keuze van hun leerlingen, in de zin dat zij direct noch
indirect gebonden zijn aan de toelatingsregels van het publieke onderwijs.
Deze vrijheid vindt slechts een grens in het algemene verbod van woeker
bij het vragen van schoolgeld.69 Ook Erganzungsschulen hebben dus het

65 Zie bijvoorbeeld artikel 20, tweede lid, van het Bayerische Gesetz uber das Erziehungs- und
Unterrichtswesen: 'Staatlich anerkannte Ersatzschulen sind verpflichtet, bei der Aufnahme,
beim Vorrucken und beim Schulwechsel von Schulern sowie bei der Abhaltung von Prufungen
die fur 8ffentliche Schulen vom zustandigen Staatsministerium gegebenen Anordnungen zu
beachten, (...).

66  Zie Von Campenhausen 1967, p. 70 e.v.
67  Heckel/Avenarius, a.w. 1986, p. 146-147.
68  Heckel, a.w. 1955, p. 234; Heckel/Avenarius, a.w. 1986, p. 153; Von Campenhausen, a.w.

1967, p. 71.

69    Paragraaf 138, tweede lid, Biirgerliches Gesetzbuch en paragraaf 302a Strafgesetzbuch.

178



Het aangeboden ondenvijs

recht leerlingen te weigeren op basis van de overtuiging die de grondslag
van de school vormt.

In Belgi8 is de vraag of private scholen een leerling 'van een verkeerde
overtuiging' kunnen weigeren op basis van de grondslag van de school
vooral opgeworpen in het kader van de voorbereiding van het Vlaamse De-
creet basisonderwijs van 25 februari 1997. In artikel 31, paragraaf 2, van
dat decreet wordt vastgesteld dat vrije scholen het recht hebben leerlingen
te weigeren, mits deze weigering schriftelijk wordt gemotiveerd en de
betamelijkheid en menselijke waardigheid niet worden geschonden. Dit is
een wel zeer ruim geformuleerde bepaling waarvan de reikwijdte moeilijk
lijkt te voorspellen. De algemeen heersende opvatting is echter dat vrije
scholen op grond van deze bepaling in elk geval leerlingen met een andere
religieuze of filosofische achtergrond moeten kunnen weigeren.

70

Daarnaast wordt de discussie over de toegankelijkheid van het privaat
onderwijs vooral gevoerd naar aanleiding van vraagstukken rond het
gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes en rond de spreiding van
migrantenleerlingen over het bestaande (publieke en private) scholenaanbod.

Zoals hierboven al werd opgemerkt, bestaat in een aantal gemeenten
nog een historisch gegroeide taakverdeling tussen een gemeentelijke jongens-
school en een vrije (vrijwel altijd katholieke) meisjesschool.71 Gescheiden
onderwijs kan door een private school in verband worden gebracht met de
confessionele of levensbeschouwelijke grondslag van de school. Volgens
Verstegen is weigering van de toelating of wegzending van een leerling
door een private school in zo'n geval voorstelbaar. Het gelijkheidsbeginsel
zou dan moeten wijken voor de vrijheid van onderwijs in combinatie met
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De keuze voor gescheiden
onderwijs kan ook op pedagogische overwegingen gebaseerd zijn. Die
pedagogische vrijheid is volgens Verstegen minder zwaarwegend, en zal
dus minder gemakkelijk het gelijkheidsbeginsel opzij kunnen zetten.72 In
de praktijk echter is de keuze voor gescheiden onderwijs zelden gebaseerd
op confessionele of pedagogische argumenten, maar op afspraken van

70  In die zin o.a. R. Verstegen. De onderwijswetgeving in VIaanderen. Een overzicht, in: R.
Verstegen, L. Veny, W. Rauws, D. Deli, Actuele vraagstukken van onderwusrecht, Cahiers
voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, Deurne 1997, p. 25.

71    R. Verstegen, Gemengd onderwus. Elementen voor het juridische debat, in TORB 1994-1995,
nr. 2, p. 132.

72 Verstegen merkt tevens op dat wanneer op grond van het gelijkh:idsbeginsel de plicht zou
bestaan een leerling toch in te schrijven. het toch mogelijk blijft gescheiden onderwijs te
organiseren; er bestaat nameluk geen verplichting om het onderwijs feitelijk gemengd te
doen plaatsvinden. In feite vormt het gelijkheidsbeginsel dan vooral een beperking van de
contractvrijheid van de school: Verstegen, a.w 1994/1995, p.  135- 136.
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planologische aard en niet-concurrentie-afspraken tussen vrije scholen
onderling. Over de aanvaardbaarheid van dergelijke afspraken bestaat recht-
spraak, die echter niet eenduidig is.

73

In Belgie bestaat daarnaast specifieke regelgeving over het gescheiden
onderwijs, die het gevolg is van de implementatie door Belgie van een EG-
richtlijn betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen, onder
meer ten aanzien van de toegang tot beroepsopleidingen.74 De artikelen  124
en  125  van  de  wet  van 4 augustus  1978 tot economische herorientering

75

garanderen de gelijke toegang van jongens en meisjes tot het beroepsonder-
wijs, ongeacht of het gaat om publiek of privaat onderwijs.76 Deze wet kan
sinds de staatshervorming door gemeenschapsregelgeving worden vervangen,
maar zolang en voor zover dat niet is gebeurd, blijft de wet in geheel Belgie
van kracht. Centraal is natuurlijk de vraag wat onder de term 'beroepsonder-
wijs' moet worden verstaan. Dat wordt in een KB van 29 juni 198377 en
in uitvoeringsregelingen van de gemeenschappen bepaald.78 In die besluiten
wordt het lager onderwijs niet als beroepsonderwijs aangemerkt. Wel worden
delen van het secundair onderwijs ertoe gerekend. De Raad van State heeft
echter uitgesproken dat volgens de EG-richtlijn in elk geval ook het
vernieuwde algemeen secundair onderwijs in de Franse gemeenschap in
zijn geheel als beroepsopleiding moet worden gezien.79 Verstegen leidt
daaruit dan weer af dat ook het eenheidstype secundair onderwijs in de
Vlaamse gemeenschap eronder valt.80 In feite is dus voor het gemeenschaps-

onderwijs, voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en voor het vrij on-
derwijs de gelijke toegang voor jongens en meisjes in het secundair
onderwijs gegarandeerd.

73 Een vijftal onderling tegenstrijdige rechterlijke beslissingen over deze problematiek is
besproken door Verstegen in: a.w. 1991/1992, p. 194-208.  Zie ook Verstegen, a.w. 1994/1995,
p.  136. De recentere jurisprudentie is niet veel helderder over deze kwestie. Zie de uitgebreide
verhandeling van R. Verstegen, Gemengd onderwijs verplicht? in: Rechtskundig Weekblad
1996-1997, nr. 8, p. 241-251.

74   Richtlijn van de EEG van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het at-beids-
proces, de beroepsopleiding, en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden,
PB  L 1 4 februari   1976.

75  B.S. 17 augustus 1978.
76 Zie Verstegen, a.w. 1991/1992, nr. 3, p. 204.
77  B.S. 25 augustus 1983.
78   Besluit van de VIaamse Executieve van 29 september 1982, B.S. 1 december 1982; besluit

van de Waalse Gemeenschapsexecutieve  van 29 oktober  1982,  B.S. 18 december  1982.
79     Raad van State 6 september  1989, nr 32.987 (Nguyen).
80  Verstegen, a.w. 1991/1992, p. 205-206.
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In Belgie zijn bij de positie van migranten in het onderwijs enkele vragen
betreffende de toegankelijkheid van het onderwijs te plaatsen. Omdat in
gebieden met een hoge concentratie migranten 'zwarte' en 'blanke' scholen
ontstonden, werden in Vlaanderen spreidingsafspraken gemaakt tussen het

gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd onderwijs en de katholieke vrije
scholen.8 1 Op gemeentelijk niveau wordt in netoverschrijdende overeenkom-
sten vastgelegd welk toelatingsbeleid de scholen met betrekking tot de
spreiding van migrantenleerlingen zullen voeren. Wanneer een school een
aldus vastgelegd streefgetal aan migrantenleerlingen heeft ingeschreven,
kan de school een volgende migrantenleerling verzoeken een andere,
vergelijkbare school te kiezen die dat streefpercentage nog niet bereikt heeft.
De scholen hebben zich in de spreidingsovereenkomst verplicht dergelijke
migrantenleerlingen van elkaar op te nemen, ook als de school die het
verzoek doet tot een ander net behoort. Hoewel de leerling aan het verzoek
een andere school te kiezen geen gehoor hoeft te geven en de spreidingsaf-
spraken procedures bevatten voor overleg met ouders van allochtone
leerlingen en met de migrantengemeenschap, is dit een discutabele oplossing
in het licht van de vrije schoolkeuze van migrantenleerlingen. Een verzoek
aan een migrantenleerling om een andere school te kiezen kan een tamelijk
dwingende werking hebben. Ook voor de migrantenleerlingen geldt echter
het beginsel van de vrije schoolkeuze alsmede de garanties aangaande de
keuze tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs die de Belgische
wetgeving bieden. Daarin past het niet leerlingen te verzoeken een andere
school te kiezen, die tot een ander net kan behoren. 82

Een belangrijk aspect van de toegankelijkheid van het privaat onderwijs
is tenslotte de kosteloosheid. In Belgie geldt zowel voor het gesubsidieerd
vrij onderwijs hetzelfde als voor het officieel onderwijs dat de toegang tot
het onderwijs alsmede de leermiddelen kosteloos zijn. Belangrijk is daarbij
de rol van het gelijkheidsbeginsel. Hoewel de Grondwet niet de volledige
kosteloosheid van het leerplichtonderwijs eist, zou het strijdig zijn met het
gelijkheidsbeginsel wanneer ouders wier kinderen een private school

81 Deze afspraken werden neergelegd  in de gemeenschappelijke verklaring van  15 juli  1993
inzake een non-discriminatiebeleid in het onderwils. Voor een bespreking van de netover-
schrijdende spreidingsafspraken, zie P. Caremans, Over de doelstellingen, het ontstaan, de
inhoud en de praktische uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring inzake een
non-discriminatiebeleid in het onderwijs, in: TORB 1996-1997, nr. 2,  p. 90-98.

82    Over deze problematiek Caremans, a.w. 1996-1997. Zie ook: A. Overbeke, Netoverschrijdend
spreiden van migrantenleerlingen. Het Non-discriminatiepact in het VIaamse onderwijs, in:
TORB 1993/1994, nr. 4, p. 220-224.
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bezoeken zelf de leermiddelen moeten bekostigen, terwijl die in het publiek
onderwijs gratis ter beschikking worden gesteld.83

In Duitsland ligt dat anders. Er is geen grondwettelijke garantie voor
kosteloos leerplichtonderwijs die zich uitstrekt tot het privaat onderwijs.
Ersatzschulen en Erganzungsschulen kunnen (en moeten vaak om te kunnen
overleven) schoolgeld en een vergoeding voor de leermiddelen vragen. Dit
kan inschrijving in een private school een tamelijk kostbare zaak maken,
vooral bij niet gesubsidieerde Ersatzschulen en bij Erganzungsschulen (die
niet gesubsidieerd worden). Ook voor gesubsidieerde Ersatzschulen kan
echter de noodzaak bestaan schoolgeld te vragen.

84

3.3 Toegankelijkheid: vrije schoolkeuze versus vrije leerlingkeuze

De keuzevrijheid van de ouders omvat aspecten van het recht op onderwijs
en het gelijkheidsbeginsel. De keuzevrijheid is te omschrijven als een recht
op een gelijke kans op toegang tot het verlangde onderwijs. Tegenover dit
recht op vrije schoolkeuze staat de vrijheid van de verlangde school om
het onderwijs naar eigen believen in te richten. Voor private scholen is deze
vrijheid ruimer dan voor publieke scholen en houdt zij het recht in leerlingen
te weigeren met verwijzing naar de overtuiging die aan het onderwijs ten
grondslag ligt. Hier manifesteert zich het spanningsveld tussen de vrije
schoolkeuze en de vrije leerlingkeuze.

De toegankelijkheid van het publiek onderwijs vormt nauwelijks een
probleem. Uit de aard van het publiek onderwijs (een door de overheid aan
elke burger gelijkelijk ter beschikking gestelde voorziening) vloeit voort
dat leerlingen, die toegang wensen, alleen geweigerd kunnen worden op
objectieve en wettelijk vastgelegde gronden, zoals leeftijd en diplomavereis-
ten. Daarbuiten bestaan voor de publieke scholen geen mogelijkheden
leerlingen te weigeren. In elk geval kan de levensovertuiging van een leerling
nooit een rol spelen.

Private scholen hebben echter de vrijheid hun onderwijs naar eigen
goeddunken in te richten, wat onder meer de vrijheid inhoudt om levensbe-
schouwelijke elementen daarin tot uitdrukking te brengen. Dat kunnen zowel
religieuze, filosofische of anderszins pedagogische overtuigingen zijn. Private
scholen hebben daarom de mogelijkheid leerlingen te weigeren op basis
van de overtuiging die aan dat onderwijs ten grondslag ligt.

83   De Groof, a.w. 1989, p. 113.
84   Heckel, a.w. 1986, p. 126-127.
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Die vrijheid is niet onbegrensd. Zowel in Belgie als in Duitsland wordt de
functie van de private scholen vaak vergeleken met die van het publiek
onderwijs. Duidelijk is dat in beide landen private scholen eenzelfde functie
hebben als het publiek onderwijs, in de zin dat zij mede verantwoordelijk
zijn voor de opvoeding van de jeugd. Duidelijk is ook dat dat gevolgen moet
hebben voor onder andere de toegankelijkheid van die private scholen, maar
niet welke rechten en plichten daaruit voortvloeien voor private scholen

enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds.
Toch blijft zowel in Duitsland als in Belgie binnen de grenzen, die

Grondwet of wetgeving stellen, een zekere vrijheid om het onderwijs volgens
de eigen overtuigingen in te richten en leerlingen te kiezen. Die vrijheid
weegt het zwaarst wanneer ze gebaseerd is op religieuze of andere

levensbeschouwelijke overwegingen, omdat die afzonderlijk grondwettelijk
beschermd zijn.

Wat kan de overheid nu doen om de toegankelijkheid van het privaat
onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen? De overheid heeft in de
bevoegdheid tot erkenning en subsidiering van private scholen belangrijke
instrumenten.  In ruil voor subsidiering en erkenning van diploma' s kan de
overheid eisen stellen aan de toegankelijkheid van private scholen, direct
(door specifieke wetgeving) of indirect (door gelijkwaardigheid aan het
publiek onderwijs te verlangen). Bovendien kan subsidiering bijdragen aan
de betaalbaarheid of zelfs kosteloosheid van het private onderwijs. De
overheid moet daarbij echter altijd de vrijheid van private scholen respecteren
om in het onderwijs specifieke levensbeschouwelijke uitgangspunten tot
uitdrukking te brengen, ook als het gaat om de toelating van leerlingen.

4       Het waarborgen van de vrijheid van schoolkeuze

Op basis van bovenstaande bevindingen met betrekking tot het waarborgen
van de keuzevrijheid binnen het aangeboden onderwijs zal ik nu enkele
gemeenschappelijke beginselen aanduiden. Deze zullen aansluiten bij de
deelvragen die in de inleiding onderscheiden werden, en daarom betrekking
hebben op de verantwoordelijkheid voor het totale aanbod van scholen en
de wijze waarop recht gedaan wordt aan de overtuigingen van ouders en
leerlingen, op de toegankelijkheid van het bestaande aanbod en de betekenis
van de keuzevrijheid. Ik zal hieronder de betreffende beginselen steeds kort
omschrijven, om ze vervolgens toe te lichten.
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4.1 Verantwoordelijkheid en neutraliteit

De overheid is verantwoordelijk voor de toereikendheid en kwaliteit van het
totale onderwijsaanbod. Die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het
levensbeschouwelijk onderwijs. Het karakter en de omvang van het privaat
onderwijs doen aan die verantwoordelijkheid niets af. De verantwoordelijkheid
kan twee gestalten hebben: het zelf inrichten van het verlangde onderwijs of
het erkennen en subsidieren van particuliere initiatieven. Bij het uitoefenen van
de verantwoordelijkheid is neutraliteit van de overheid uitgangspunt. Die
neutraliteit houdt ook in respect voor de levensbeschouwelijke overtuigingen
van ouders en leerlingen en de daaraan gebonden uitingen.

In de eerste plaats kan geconcludeerd worden dat in beide onderzochte
landen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een toereikend aanbod
van scholen en onderwijs van goede kwaliteit, dat aansluit bij de wensen
van ouders en leerlingen, ook wat betreft levensbeschouwelijke aspecten,
bij de overheid ligt.

Dat de overheid verantwoordelijk is voor de toereikendheid en de
kwaliteit van het scholenaanbod lijkt een voor de hand liggende zaak. Maar
dat die verantwoordelijkheid zich ook uitstrekt tot het levensbeschouwelijk
onderwijs is, de levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat in aanmerking
genomen, minder voor de hand liggend. Toch blijkt uit bovenstaand
onderzoek dat de verantwoordelijkheid van de staat zich ook daartoe
uitstrekt. Deze wordt wel op verschillende manieren vorm gegeven: de staat
kan het karakter van het publiek onderwijs afstemmen op de wensen van
de ouders, of garanderen dat particuliere initiatieven kunnen worden
ontplooid.

Aan die verantwoordelijkheid doet de rol en positie van het privaat
onderwijs niets af. Het feit dat in een land als Belgi8 in het aanbod van
levensbeschouwelijk onderwijs een belangrijke rol voor het particulier
initiatief is weggelegd betekent niet dat de staat van een deel van zijn
verantwoordelijkheid verlost zou zijn. Uit Grondwet en onderwijswetgeving
vloeit voort dat de overheid (binnen de beschikbare middelen) op verzoek
van ouders en leerlingen zelf onderwijs inricht of initiatieven van particulie-
ren, die aan een dergelijke wens beantwoorden, erkent en subsidieert.

Met betrekking tot het respect voor de levensbeschouwelijke overtuigin-
gen van ouders en leerlingen is de levensbeschouwelijke neutraliteit van
de staat het uitgangspunt. Binnen de verantwoordelijkheid voor het levensbe-
schouwelijk onderwijs kan het neutraliteitsbeginsel op uiteenlopende wijzen
gerealiseerd worden. Daarbij hoeft neutraliteit niet een strikte scheiding van
kerk en staat te betekenen. De staat kan bijvoorbeeld het levensbeschouwelijk
karakter van het publiek onderwijs zoveel mogelijk aanpassen aan de wensen
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van ouders en leerlingen en het onderwijs vorm en inhoud geven in overeen-

stemming met de richtlijnen van de desbetreffende kerk (zoals in Duitsland);
de staat kan ook de mogelijkheid tot het volgen van verschillende vormen
van levensbeschouwelijk onderwijs binnen het geheel van het publieke en
private onderwijs garanderen, waarbij de rol van de kerk als het gaat om
het verzorgen van confessioneel onderwijs in het particulier onderwijs ligt,
en de betrokkenheid in het publiek onderwijs bestaat uit medewerking aan
en toezicht op het godsdienstonderwijs (zoals in Belgia).

Neutraliteit betekent niet alleen dat de staat bij het bepalen van het
levensbeschouwelijk karakter van het publiek onderwijs en bij de erkenning
en subsidi8ring van het privaat onderwijs uitgaat van de keuzevrijheid van
ouders  en  zelf geen voorkeur voor 66n enkele levensbeschouwing heeft.
Het betekent ook dat binnen het publiek onderwijs respect wordt betracht
voor de overtuigingen van ouders en leerlingen. De godsdienstvrijheid, die
grondwettelijk beschermd is, komt in het onderwijs niet alleen tot uitdrukking
in de keuze voor een bepaalde vorm van levensbeschouwelijk onderwijs,
maar ook in bijvoorbeeld de persoonlijke opvattingen van de leerlingen of
het dragen van hoofddoekjes of andere religieuze symbolen. Deze keuzen
en uitingen dient de staat te respecteren.

De levensbeschouwelijke neutraliteit van de staat kan ook een meer
positieve invulling krijgen. Neutraliteit in het publieke onderwijs staat niet

in de weg aan godsdienstlessen in de zin van lessen over verschillende gods-
diensten, indien deze als gelijkwaardig worden gezien en niet 66n enkele

religie als de enige ware wordt gepresenteerd.

4.2 Toegankelijkheid

Private scholen hebben het recht van vrije toelating van leerlingen. Van leerlingen

kan verlangd worden dat zij het karakter van de private school respecteren. Het
publiek onderwijs is voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk.

In het privaat onderwijs ligt de kwestie van het respect voor de levensover-

tuiging van ouders en leerlingen anders. De vrijheid van het privaat
onderwijs houdt de vrijheid in om het onderwijs in te richten op basis van
een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wat onder meer tot uitdrukking
komt in de vrije toelating van leerlingen. Dit betekent niet dat private scholen

de overtuigingen van ouders en leerlingen in het geheel niet behoeven te

respecteren: hun vrijheid vindt een grens wanneer zij op basis van willekeur
leerlingen zouden weigeren of toelaten. Een private school mag wel van
een leerling vragen dat deze het karakter van de school zal respecteren.
Anders gezegd: indien de overtuigingen van de leerling niet overeenkomen
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met het levensbeschouwelijk karakter van de school, dan moet er sprake
zijn van wederzijds respect. Een private school houdt namelijk altijd de
vrijheid een leerling te weigeren wanneer een leerling haar levensbe-
schouwelijke grondslag niet respecteert.

Dit brengt mij bij het derde probleem, dat van de toegankelijkheid van
het onderwijs. Het publiek onderwijs is voor een ieder vrij en kosteloos
toegankelijk, ongeacht de overtuigingen van de leerlingen; private scholen
hebben de vrijheid leerlingen te weigeren, en zijn niet altijd kosteloos (zie
bijvoorbeeld Duitsland). Dit maakt het karakter van het publiek onderwijs
cruciaal. Wanneer dat publiek onderwijs levensbeschouwelijk neutraal is,
dan zijn ouders en leerlingen die confessioneel onderwijs wensen, aangewe-
zen op het privaat onderwijs. Belangrijk is dan in het licht van de keuzevrij-
heid dat er voldoende privaat onderwijs is, dat voor ieder die dat wenst
toegankelijk is. Daarvoor is het nodig dat de staat dit onderwijs erkent en
subsidieert. Wanneer het publiek onderwijs niet neutraal is, maar confessio-
neel of in algemene zin christelijk, is het in de eerste plaats van belang hoe
het levensbeschouwelijk karakter van dat publiek onderwijs wordt vastgesteld
en inhoud gegeven, in hoeverre de wensen van ouders en leerlingen daarbij
het uitgangspunt zijn en hoe met de overtuigingen van levensbeschouwelijke
minderheden rekening wordt gehouden. Het privaat onderwijs zal dan een
andere, min of meer aanvullende functie hebben en wellicht minder
omvangrijk zijn, maar daarom niet van minder belang. Ook in die situatie
is erkenning en subsidiering van privaat onderwijs belangrijk in het licht
van de keuzevrijheid.

4.3 Keuzeprijheid en afhankelijkheid

De keuzevrijheid impliceert afhankelijkheid van het onderwijsaanbod. De
overheid dient ernaar te streven dat die afhankelijkheid de keuzevrijheid zo min
mogelijk beperkt.

Wat is nu de betekenis van de keuzevrijheid? De leerplicht brengt mee dat
ieder kind dat een gegeven leeftijd bereikt naar school moet; dat zal in de
regel betekenen dat ouders uit het bestaande aanbod een school kiezen, waar
het onderwijs zoveel mogelijk in overeenstemming met hun overtuiging
wordt verzorgd. De keuzevrijheid is daarom een centraal recht binnen de
vrijheid van onderwijs, en betreft per definitie het maken van een keuze
binnen een gegeven aanbod van scholen. De keuzevrijheid impliceert dus
een zekere afhankelijkheid van ouders en leerlingen van het aangeboden
onderwijs. Ook de wijze waarop het publiek en privaat onderwijs zijn
georganiseerd heeft gevolgen voor de inhoud van de keuzevrijheid: de mate
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waarin de vrije toelating van leerlingen van het privaat onderwijs de vrije
schoolkeuze van ouders en leerlingen beperkt, de wijze waarop de staat aan

zijn verantwoordelijkheid vorm geeft in het publiek onderwijs (het levensbe-
schouwelijk karakter, respect voor de overtuigingen van ouders en leerlingen
en de toegankelijkheid) en zijn houding ten aanzien van het privaat onderwijs
(erkenning en subsidiering) hebben een bepaalde afhankelijkheid van de
burger van ofwel het publiek ofwel het privaat onderwijs tot gevolg.

De keuzevrijheid is dus per definitie een beperkte vrijheid. Het is de
taak van de overheid om te garanderen dat de afhankelijkheid van het aanbod
tot zo weinig mogelijk beperkingen van de keuzevrijheid leidt.

5       De overige landen in het licht van deze beginselen

Van de overige drie landen die in deze studie centraal staan ligt Nederland
dicht bij de Belgische situatie. De neutraliteit van de staat komt tot
uitdrukking in de levensbeschouwelijke neutraliteit van het publiek onderwijs;
de rol van de kerken als het gaat om het verzorgen van confessioneel
onderwijs is beperkt tot het privaat onderwijs. De verantwoordelijkheid van
de overheid komt tot uitdrukking in ruime erkenning en subsidiering (zelfs
gelijke bekostiging) van particuliere initiatieven. Het publiek onderwijs is
voor een ieder kosteloos toegankelijk, waarbij de overtuigingen van
leerlingen en de uitingen daarvan gerespecteerd worden. Wel kan gesteld
worden dat wat betreft de toegankelijkheid van het privaat onderwijs sterker
de nadruk ligt op de vrijheid van de scholen bij de toelating van leerlingen,
wanneer deze door de school in verband wordt gebracht met de levensbe-
schouwelijke grondslag.

Het onderwijsrecht van Engeland en Wales vertoont wat betreft het
aangeboden onderwijs kenmerken van zowel het Duitse als het Belgische
onderwijsstelsel. Evenals in Duitsland hebben de kerken in Engeland en
Wales een belangrijke rol in zowel het publiek als in het privaat onderwijs.
In het Engelse recht geldt zelfs in het geheel geen neutraliteitseis voor de
staat. De overheid geeft haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod
in de eerste plaats vorm door zelf scholen te stichten, maar ook door
initiatieven van particulieren en kerkgenootschappen te subsidieren. In die
zin vertoont het Engelse systeem gelijkenissen met de Belgische en
Nederlandse onderwijsstelsels. Die verantwoordelijkheid reikt echter niet
verder dan het garanderen van een uit kwantitatief oogpunt toereikend
aanbod. Het levensbeschouwelijk karakter van de scholen en de behoefte
aan onderwijs dat op een bepaalde grondslag gebaseerd is speelt daarbij
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geen rol.85 Het niet-gesubsidieerd privaat onderwijs heeft in Engeland een
aanvullende rol, zij het minder marginaal dan in Duitsland. Voorts is de
toegankelijkheid van het scholenbestand in beginsel gewaarborgd wanneer
het om publieke dan wel gesubsidieerde scholen gaat, aangezien zij geen
schoolgeld kunnen verlangen.86 Scholen die niet in aanmerking komen voor
subsidie zien zich veelal gedwongen hoge schoolgelden te vragen.

In Frankrijk is de levensbeschouwelijke neutraliteit van het publiek
onderwijs gebaseerd op het beginsel van de larcite (zie hoofdstuk 4). Dit
betekent dat in het publiek onderwijs geen ruimte is voor nauw met
geloofsovertuigingen in verband staande uitingen van leerlingen; het
bekendste voorbeeld is het hoofddoekje. Men kan dus wel spreken van
neutraliteit van de staat, maar niet in alle opzichten van respect voor de
overtuiging van een ieder in het publiek onderwijs. In combinatie met het
beperkte stelsel van erkenning en subsidiering van privaat onderwijs maakt
dat de toegankelijkheid van het totale onderwijs met name voor confessionele
minderheden kleiner; ook biedt een dergelijk systeem minder sterke waarbor-
gen voor de levensbeschouwelijke pluriformiteit van het onderwijs.

6          Tenslotte

In dit hoofdstuk heb ik aangegeven welke mogelijkheden het Duitse en het
Belgische onderwijsrecht kennen om het verlangde onderwijs te realiseren
binnen het bestaande onderwijsaanbod. Hoewel in beide landen het belang
van een pluriform onderwijsaanbod wordt erkend, is het onderwijsaanbod
in die landen op twee verschillende gedachten gebaseerd. Volgens de ene
gedachtengang, die behalve in Duitsland in zekere zin ook in het Engelse
Irecht naar voren komt, dient de overheid zelf onderwijs in te richten waarin
verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen een plaats krijgen. In een
dergelijk onderwijsstelsel hebben private initiatieven vooral een aanvullende
rol. Volgens de andere gedachtengang, die in Belgie, in Nederland en in
de meeste opzichten ook in Frankrijk aan de basis van het scholenaanbod
staat, biedt de overheid als het ware een basisvoorziening aan die neutraal
van karakter is. Private initiatieven hebben dan juist een cruciale rol bij het
waarborgen van de pluriformiteit in het totale scholenaanbod.

85 Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
86 Een praktisch probleem is echter dat populaire scholen vaak teveel inschrijvingen ontvangen,

waardoor niet alle ouders hun kind naar de school van hun voorkeur kunnen zenden. Zie
hiervoor ook hoofdstuk 6, paragraaf 3.1.2.
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De toegankelijkheid van de private scholen hangt hiermee nauw samen.
Waar een veelsoortig aanbod van publiek onderwijs bestaat, is weinig
bekommernis over de toegankelijkheid van private scholen; waar het publiek
onderwijs een neutrale basisvoorziening is, genieten private scholen
financidle ondersteuning die niet alleen hun bestaan en voortbestaan
vergemakkelijkt, maar ook de financiele drempel voor ouders verlaagt.

Het maken van een keuze uit het bestaande scholenbestand is niet de
enige wijze waarop het verlangde onderwijs kan worden gerealiseerd. Wie
binnen het bestaande scholenaanbod niet het verlangde onderwijs vindt, kan
besluiten zelf een school op te richten en daarin onderwijs te (doen) geven
dat wel in overeenstemming is met zijn of haar overtuigingen. Op dat
moment komen andere aspecten van de vrijheid van onderwijs aan de orde:
de vrijheid van oprichting en de vrijheid het onderwijs naar eigen goeddun-
ken in te richten. Echter, ook deze vrijheden kennen verschillende vormen
en beperkingen. Hierop zal ik in het volgende hoofdstuk dieper ingaan.
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HOOFDSTUK 10

Verlangd onderwijs

1        Inleiding

Waar in het vorige hoofdstuk het bestaande aanbod van publieke en private
scholen, het maken van een keuze uit dat aanbod en de toegankelijkheid
van die scholen centraal stond, zal ik in dit hoofdstuk ingaan op de daarop
volgende vraag: wat zijn de mogelijkheden om het verlangde onderwijs te
realiseren wanneer dit niet in het bestaande aanbod kan worden gevonden?

De landen, die in dit hoofdstuk diepgaand vergeleken worden, zijn
enerzijds Engeland en Wales en anderzijds Nederland. Nederland is een
land waar de discussie over het onderwijs sterk wordt bepaald door de
interpretatie van een geschreven grondwetsartikel dat een aantal rechten
en vrijheden uitdrukkelijk vastlegt. Het recht voor burgers om zonder
overheidsinmenging een eigen school te stichten en daarin onderwijs te geven
of te doen geven volgens de eigen overtuigingen, speelt een prominente
rol in het onderwijsdebat. Het Engelse recht kent geen geschreven grondwet
waarin in algemene termen bepaalde fundamentele rechten en vrijheden
zijn neergelegd. Hoe is dan in Engeland en Wales de principiele vrijheid
voor burgers, individueel of georganiseerd als rechtspersoon, om actief het
verlangde onderwijs te realiseren vormgegeven, gewaarborgd en begrensd?

Zoals in hoofdstuk 8 al werd vastgesteld zijn er in beginsel twee
mogelijkheden om de totstandkoming van het verlangde onderwijs te
realiseren, indien dat niet reeds wordt aangeboden. In de eerste plaats kan
men trachten het scholenaanbod, zoals dat op initiatief van overheid en
burgers tot stand komt, te beYnvloeden. In de meeste gevallen zal het dan
gaan om een aanspraak van burgers jegens de overheid. De overheid kan
op verzoek van ouders zelf scholen oprichten of er voor kiezen initiatieven
van burgers mogelijk te maken. Dit laatste betekent in feite dat de overheid
kan besluiten initiatieven van burgers, die in een bepaalde behoefte voorzien,
te subsiditiren. De vraag is dan wat de positie en de rechten van burgers
jegens de overheid met betrekking tot de realisering van het verlangde
onderwus zijn.

De invloed kan echter ook betrekking hebben op de vraag op welke
wijze burgers het aanbod van onderwijs door anderen dan de overheid (dus
door andere burgers, al dan niet georganiseerd in een rechtspersoon) recht-
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streeks kunnen beYnvloeden. Dit is voor ouders wellicht niet de meest voor
de hand liggende wijze om het verlangde onderwijs te realiseren, maar toch
zijn er in het onderwijsstelsel van beide landen ontwikkelingen gaande die
de vraag naar de grondrechtelijke relatie tussen ouders en bijvoorbeeld een
bestaande private school relevant maken.

De eerste vraag die beantwoord moet worden is dus: welke aanspraken
kunnen ouders doen gelden jegens de voor het onderwijs verantwoordelijke
overheid, dan wel jegens andere burgers, om het onderwijs te realiseren
dat zij verlangen?

De tweede mogelijkheid waarover burgers beschikken om het verlangde
onderwijs te realiseren, is zelf het initiatief te nemen om een school op te
richten en daarin onderwijs te geven dan wel, wat het meest waarschijnlijk
is, te doen geven. Dit is vanuit de klassieke idee van vrijheid van onderwijs
een centrale gedachte. Zij omvat in feite twee aspecten: de vrijheid voor
burgers om, individueel of verenigd in een rechIspersoon, een school te
stichten en de vrijheid om zelf daadwerkelijk onderwijs te geven. De vraag
is nu welke grenzen hieraan gesteld zijn. Kan ieder die dat wil zonder
inmenging van de overheid een school oprichten? Kan ieder die dat wil
daarin onderwijs geven?

Men moet wel bedenken dat, hoewel het hier gaat om de kern van het
klassieke vrijheidsrecht in verband met onderwijs, met name van het recht
om zelf een school op te richten toch in de praktijk relatief weinig gebruik
wordt gemaakt omdat dat veel tijd, inspanning en financiele middelen vergt.1
Financiele ondersteuning door de overheid is een belangrijke voorwaarde
voor verwerkelijking van het recht van individuele burgers om zelf scholen
te stichten. Zo betekent in Nederland de oprichting van een bijzondere school
in de praktijk meestal oprichting van een erkende en bekostigde school.
De mogelijkheid van financiele ondersteuning is in ieder geval 66n van de
belangrijkste factoren die bepalen of burgers het initiatief zullen nemen zelf
een school te stichten. Toch wordt in dit hoofdstuk de vraag naar het recht
om private scholen te stichten in beginsel behandeld onafhankelijk van de
vraag of de op te richten school ook gesubsidieerd kan worden. Vragen
betreffende de voorwaarden voor subsidiering en de hoogte en wijze van
de financiele ondersteuning komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid
aan de orde.

De beide bovenstaande hoofdvragen, betreffende de beYnvloeding door
ouders van het scholenaanbod en de vrijheid om zelf scholen op te richten,

1 M.F.J. van Wezel, Nieuwe wegen voor de vrijheid van richting. Juridische grondslagen en
perspectieven, Serie Onderwijsrecht dl. 3, Deventer 1989, p. 45.
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zullen respectievelijk in de paragrafen 2 en 3 behandeld worden. In paiagraaf
4 wordt op basis daarvan een aantal gemeenschappelijke beginselen geformu-
leerd. Deze zullen in paragraaf 5 gebruikt worden voor een korte typering
van de overige drie landen in het licht van de problematiek van dit
hoofdstuk. Een afsluiting van dit hoofdstuk volgt in paragraaf 6.

2        B€invloeding van het scholenaanbod

De eerste vraag waar een antwoord op gezocht wordt, is de vraag welke
rechten ouders kunnen doen gelden jegens de voor het onderwijs verantwoor-

delijke overheid, dan wel jegens andere burgers, om het onderwijs te
realiseren dat zij verlangen. Wanneer ouders zich tot de overheid richten,
kan die in beginsel op twee manieren aan de wensen van de ouders tegemoet
komen: door de oprichting van publieke scholen en door erkenning en
eventueel subsiditring van private initiatieven.

Dit onderscheid is met name in het Engelse onderwijsstelsel niet altijd
scherp aan te geven. Wat bijvoorbeeld te denken van de verlening van de
grant-maintained status?2 Het kan daarbij immers om een bestaande school

gaan, die oorspronkelijk zowel een private als een publieke school geweest

kan zijn; het kan zelfs om een geheel nieuw opgerichte school gaan. Daarom
zal ik hieronder het geheel van de rechten van ouders ten aanzien van de
oprichting van publieke scholen en ten aanzien van de erkenning en
subsidiering van private initiatieven onderzoeken. De vraag of het daarbij

nu gaat om oprichting van een school door de overheid, dan wel om
erkenning en financiering van een private school, laat ik daarbij in het
midden. Centraal is immers de vraag over welke rechten ouders beschikken
om voor hun kinderen het onderwijs te realiseren dat zij verlangen.

Vervolgens zal ik ingaan op vragen betreffende een rechtstreekse

grondrechtelijke aanspraak van ouders tegenover de besturen van bestaande

private scholen.

2.1 Directe aanspraken van ouders jegens de overheid

Zowel in Engeland als in Nederland heeft de overheid de opdracht te
voorzien in voldoende onderwijs. De scholenplanning is erop gericht die
opdracht binnen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te vervullen.

2    Zie hoofdstuk 6, paragraaf 2.
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De vraag is nu over welke rechten ouders in die scholenplanning beschikken
om het onderwijs dat zij verlangen te realiseren.

2.1.1 Engeland en Wales

In Engeland en Wales zijn op grond van artikel 8, eerste lid, van de
Education Act 1944 in beginsel de Local Education Authorities (LEA's)3
binnen hun gebied verantwoordelijk voor de voorziening in voldoende
scholen. Deze plicht om voor voldoende scholen te zorgen heeft betrekking
op het kleuteronderwijs en op basis- en voortgezet onderwijs.4 LEA' s stellen
ten behoeve van de scholenplanning in hun gebied zogenaamde 'development
plans' op, die bij besluit van de minister dienen te worden goedgekeurd.5

Daarnaast bestaan er twee zelfstandige bestuursorganen die als taak de
toedeling van gelden in de grant-maintained sector hebben: de Funding
Agency for Schools (Engeland) en de Schools Funding Council (Wales).
Deze beide organen (verder te noemen: 'funding agencies') kunnen ook
belangrijke taken op het gebied van de planning van scholen verkrijgen.
De minister van onderwijs kan namelijk de verantwoordelijkheid voor de
voorziening van voldoende scholen in Engeland en Wales geheel of
gedeeltelijk verplaatsen naar de respectievelijke funding agency. Wanneer
in een bepaald gebied tien procent van alle leerlingen in de county schools,
voluntary schools en grant-maintained schools een grant-maintained school
bezoeken, kan de minister de LEA en de betreffende funding agency degezamenlijke verantwoordelijkheid toedelen. De funding agencies kunnen
de volledige verantwoordelijkheid verkrijgen wanneer vijfenzeventig procent
van alle leerlingen een grant-maintained school bezoeken. Tenslotte kan,
zodra de eerder genoemde tien-procentdrempel is bereikt, de LEA zelf van
haar verantwoordelijkheid afstand doen; deze wordt dan overdragen aan
de funding agency.7

De verantwoordelijkheid van LEA' s en funding agencies om te voorzien
in voldoende scholen zal in de eerste plaats tot uitdrukking komen door

3   De 'Local Education Authority' is een verzamelnaam die de Education Act hanteert voor
verschillende lokale bestuurlijke autoriteiten, die bevoegd zijn voor het onderwijs binnen
hun gebied. Zie hiervoor hoofdstuk 6, paragraaf 2.

4     Artikel 9 van de Education Act 1944.
5     Artikelen 1 I en 12 van de Education Act 1944.
6   Artikel 12 van de Education Act 1993.
7    Over de samenstelling en taken van deze funding agencies zie P. Meredith, The Education

Act 1993: further development of the grant-maintained schools system, in: Education  and
the Law 1994, nr. 3. p. 125-131 en N.S. Harris, The Education Act 1993 and local
administration of education, in: MLR 1994, nr 2, p. 251-263.
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de stichting van county schools en door de toekenning van voluntary of
grant-maintained status waar deze instanties dat nodig achten. Independent
schools blijven buiten de scholenplanning. Het is echter wel mogelijk dat
de verantwoordelijke instantie voorziet in voldoende onderwijs door een
leerling geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid een private school
te laten bezoeken: de zogenaamde 'assisted places'.  Op die manier is  het
bovendien mogelijk om aan bijzondere wensen of behoeften tegemoet te
komen:

De inhoud van de opdracht te voorzien in voldoende scholen wordt in
artikel 8, eerste  lid,  van de Education  Act 1944 omschreven.  De  LEA' s,
dan wel de funding agencies alleen of tezamen met de LEA's, dienen te
voorzien in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, 'sufficient in
number, character and equipment', opdat een onderwijsaanbod tot stand
komt zoals dat gewenst is met het oog op de leeftijd, bekwaamheid en
talenten van de kinderen in hun gebied gedurende de leerplichtige leeftijd.9
Het gaat dus om voldoende scholen voor basis- en voortgezet onderwijs,

I 0

waar behoorlijk onderwijs wordt gegeven. Er dient voldoende onderwijzend
personeel te zijn" en een deugdelijk lesrooster is vereist.12 Er is echter geen
grond aan te nemen dat de term 'character' levensbeschouwelijk wordt
ingevuld. Een kind heeft daarom geen recht op onderwijs dat gebaseerd

1 is op een bepaalde godsdienstige of filosofische overtuiging.
Krachtens de artikelen  68  en  99  van de Education  Act 1944 wordt  op

de uitvoering van de taakopdracht van artikel 8 door de LEA's toegezien
door de minister van onderwijs. Deze kan vaststellen dat een LEA bij de
uitoefening van haar taken onredelijk handelt (artikel 68) of enige wettelijke
plicht verzaakt (artikel 99). De minister kan dan aanwijzingen aan die LEA

8       R.G. Lee, J. Cohen, The Law relating to educational provision in England and the Netherlands.
in: Aspecten van onderwijsvrijheid in Nederland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk.
Preadviezen  voor de jaarvergadering 1989 Vereniging voor Onderwijsrecht, Zwolle  1991,
P. 49.

9    In de termen van artikel 8, eerste lid, Education Act: '(...) in view of their different ages,
abilities and aptitudes, and of the different periods for which they may be expected to remain
at school, (...).'

10 Het tweede  lid van artikel  8  van de Education Act bepaalt  dat  LEA' s  ook in scholen  voor
speciaal onderwus dienen te voorzien als daar behoefte aan is.

11    Zie o.a. Meade v London Borough o f Haringey,  [1979]  2 All  ER  1016.
12    R v Hereford and Worcester LEA ex parte Jones, [ 1981 ]  1  WLR 768. Sinds de invoering

van het 'National Curriculum' (zie hoofdstuk 6 en hicrna, paragraaf 3) zijn er specifieke
bepalingen over de inhoud van dat lesrooster.
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geven betreffende de uitoefening van haar taak:3 Deze aanwijzingen zijn
bindend  en  door de minister afdwingbaar via 'mandamus'. I4

Kunnen ouders nu rechtsstreeks een beroep doen op de verplichting die
krachtens artikel  8  op  de  LEA' s  dan  wel  op de funding agencies  rust?  In
het Engelse recht moet dan altijd de vraag gesteld worden of men toegang
heeft tot een onafhankelijke rechter en of er een 'remedy' is waarmee men
bij de rechter genoegdoening kan eisen. In dit geval moet daartoe de vraag
beantwoord worden of het niet voldoen aan de opdracht van artikel 8 als
een 'ultra vires breach of statutory duty', een onrechtmatige schending van
een wettelijke plicht, kan worden gekwalificeerd.15 In de Ali-case16 overwoog
de rechter dat de verplichting van artikel 8, eerste lid, van de Education
Act 1944 slechts een zogenaamde 'target duty' is; geen absolute plicht
derhalve, maar een inspanningsverplichting. Deze laat de LEA's en de
funding agencies een ruime mate van beoordelingsvrijheid. Wanneer de
doelstelling die in artikel 8 ligt opgesloten, namelijk het voorzien in
voldoende onderwijs, niet op ieder moment volledig wordt waargemaakt,
levert dat niet automatisch een 'breach of duty' op. Omstandigheden kunnen
meebrengen dat gedurende een bepaalde periode niet volledig wordt voldaan
aan de verplichting. In de Ali-case oordeelde de rechter dat zelfs een periode
van twaalf maanden nog als een 'limited period of time' gezien moest
worden. Het zal daarom moeilijk zijn om aan artikel 8, eerste lid, van de
Education Act 1944, concrete rechten te ontlenen.

De aard van de verplichting van artikel 8 staat vaak ook in de weg aan
een succesvolle klacht bij de minister van onderwijs, die immers op de
uitvoering van de opdracht van artikel 8 toeziet. Hoewel jaarlijks enkele
honderden verzoeken tot interventie bij de minister van onderwijs worden
ingediend, heeft deze slechts enkele malen gebruik gemaakt van de bevoegd-
heden, neergelegd in de artikelen 99 en 68:7

13   In artiket 219, tweede en derde lid, van de Education Reform Act 1988 wordt het toezicht
door de minister van onderwijs uitgebreid tot o.a. handelingen van de besturen van grant-main-
tained schools.

14   Artikel 99 vermeldt dit expliciet; dat dit ook geldt voor artikel 68 is vastgesteld in de zaak
Secretary of State for Education and Science v Metropolitain Borough of Tameside, [1976]
3 All ER 665.

15    Voor een behandeling van de verschillende beroepsgronden in het Engelse recht zie hoofdstuk
6, paragraaf 5.

16  R v Inner London Education Authority ex parte Ali and Murshid, [1990], The Times 21
February.

17     N. S. Harris, Education by right? Breach of the duty to provide 'sufficient' schools, in: MLR
1990, nr. 4, p. 532.
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De conclusie is dat ouders nauwelijks rechten kunnen ontlenen aan artikel
8, eerste lid, van de Education Act 1944. De verplichting die dat artikel
inhoudt voor de LEA's en de funding agencies is moeilijk afdwingbaar
omdat zij een ruime beleidsvrijheid geeft. Bovendien is er geen aanwijzing
dat artikel 8 die instanties opdraagt te voorzien in verlangd onderwijs in

levensbeschouwelijke zin.

 
Behalve artikel 8 zijn er nog andere aanknopingspunten in de Engelse

wetgeving. Artikel 78 van de Education Act 1944 verlangt van LEA's dat
zij bij de uitoefening van hun taken rekening houden met de verlangens

van ouders met betrekking tot het onderwijs dat hun kinderen ontvangen.
Dit is echter slechts 66n van de factoren die LEA's mee moeten wegen bij
hun beslissingen, zodat ook hieruit geen afdwingbare rechten voor ouders

of plichten voor LEA's voortvloeien. In feite geldt dus eenzelfde bezwaar
als hierboven beschreven met betrekking tot artikel 8.18

Wanneer eenmaal een initiatief tot oprichting van een county school
of de toekenning van voluntary status is genomen, dan wel het karakter
van een bestaande school ingrijpend wordt veranderd,' hebben ouders
krachtens de Education Act wel een mogelijkheid de totstandkoming of
omzetting van de betreffende school te beYnvloeden. Die wet schrijft voor
dat een voorstel tot oprichting of omzetting van een county school door
de betreffende LEA wordt gepubliceerd,20 waarna gedurende twee maanden
door een ieder bezwaar tegen dit voorstel kan worden ingediend bij de LEA.
De LEA geeft van deze bezwaren kennis aan de minister van onderwijs,
die daarop het voorstel beoordeelt. Bij de toekenning van voluntary status
of een ingrijpende wijzing van het karakter van een bestaande voluntary
school geldt een vergelijkbare procedure: een voornemen tot toekenning
of omzetting wordt, na raadpleging van de betrokken LEA, door het bestuur
van de school gepubliceerd, waarna gedurende twee maanden bezwaren
kunnen worden ingediend bij de minister van onderwijs.

21

Ook interessant vanuit het oogpunt van de ouders is de mogelijkheid
voor een bestaande county of voluntary school om de grant-maintained status

18 D. Nice. Education and the Law, Harlow 1986, p. 31; E.C.S. Wade, A.W. Bradley,
Constitutional and Administrative  Law  (lle druk), London   1993, p. 684-685.

19 Ook hierbij gaat het niet om wijziging van het levensbeschouwelijk karakter van het onderwijs:
zie N.E. Harris, The law relating to schools (2e ed.), Croydon 1995, p. 55.

20  Indien de verantwoordelijkheid krachtens artikel 12 van de Education Act 1993 geheel of
gedeeitelijk is overgegaan op de funding agencies, kan een LEA uitsluitend een voorstel doen

tot stichting van een school ter vervanging van een bestaande county, voluntary of grant-
maintained school die gesloten zal worden: Harris, a.w. 1995, p. 51.

21   Artikelen 12-14 van de Education Act 1980, zoals gewijzigd door de Education Act 1993.

Zie Harris, a.w. 1995, p. 50-53 en 54-57.
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aan te vragen. Deze 'opting out' constructie werd door de Education Reform
Act van 1988 geYntroduceerd en in de Education Act 1993 verder uitge-
bouwd.22 Een grant-maintained school wordt niet langer door de LEA
bestuurd en gefinancierd; een zelfstandig opererend 'governing body' bestuurt
de school met behulp van rechtstreekse financiele ondersteuning door het
ministerie van onderwijs. Deze mogelijkheid bestaat voor basisscholen met
meer dan driehonderd leerlingen en voor alle scholen voor voortgezet
onderwijs.

De beslissing om een school voor te dragen voor grant-maintained status
ligt bij de ouders van de leerlingen van elke county of voluntary school.
Vereist is dat in een geheime stemming een meerderheid van de ouders
hiervoor kiest.23 Het initiatief voor zo'n stemming kan in de eerste plaats
worden genomen door de betreffende LEA in het geval van een county
school dan wel de 'governing body' wanneer het een voluntary school
betreft. Het initiatief kan echter ook komen van het aantal ouders dat ten
minste twintig procent van de leerlingen van een school vertegenwoordigt.

24

Wanneer een meerderheid van de ouders de grant-maintained status
verkiest, dient de betreffende LEA dan wel de governing body een aanvraag
daartoe in bij de minister van onderwijs.25 Deze beslist uiteindelijk of het
verzoek gehonoreerd zal worden.26

De minister van onderwijs beoogde met de introductie van de grant-
maintained scholen vooral centralisatie van het onderwijsbeleid enbezuiniging door sanering van het scholenbestand.27 In de praktijk echter
bleek de mogelijkheid vooral door ouders te worden aangegrepen om scholen
die, bijvoorbeeld wegens sterk teruglopende leerlingaantallen, door sluiting
bedreigd werden toch te behouden.28 In feite is dus een recht gecreterd dat

22 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 2.
23     Artikelen 60-62  van de Education Reform Act  1988. De procedure is daarbij als volgt:  bij

stemming is een gewone meerderheid van de ouders die een stem hebben uitgebracht door-slaggevend, tenzij minder dan de helft van de ouders blijkt een stem te hebben uitgebracht.
In dat geval moet binnen twee weken een nieuwe stemming worden uitgeschreven. Bij die
tweede stemming is een meerderheid voldoende, ongeacht het aantal ouders dat heeft gestemd.

24    Artikel 60, eerste en tweede  lid,  van de Education Reform  Act  1988.
25    Na uitkomst van de stemming wordt de aanvraag voor de grant-maintained status gepubliceerd,

waarna gedurende twee maanden bezwaren kenbaar kunnen worden gemaakt aan de minister
van onderwijs door tien lokale kiesgerechtigden, de eventuele 'Trustees' van de betreffende
school, de besturen van andere scholen die door de aanvraag kunnen worden beinvloed en
door een betrokken LEA. Zie artikel 62, tiende lid, van de Education Reform Act 1988.

26  Artikel 61, elfde lid, van de Education Reform Act 1988.
27  Meredith, a.w. 1993, p. 125.
28  Lee/Cohen, a.w. 1991, p 49,
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ouders de mogelijkheid geeft om verlangd onderwijs, dat dreigt te verwijnen,
toch in stand te houden.

De conclusie moet niettemin zijn dat er in het Engelse onderwijsrecht
weinfg concrete en rechtstreeks afdwingbare rechten van ouders bij de
totstandkoming van het scholenaanbod te vinden zijn. Het scholenaanbod
dient te voorzien in de behoefte aan onderwijs, doch ouders hebben bij de
totstandkoming daarvan slechts een beperkte rol. De voorziening in
voldoende onderwijs is een verantwoordelijkheid van LEA's, funding
agencies en de minister van onderwijs, die daarbij een ruime beleidsvrijheid
hebben. Er zijn geen aanknopingspunten waaruit een aanspraak op oprichting
of bekostiging van onderwijs van de gewenste gezindte kan worden afgeleid.
Ligt dit in het Nederlandse onderwijsrecht anders?

2.1.2 Nederland

In Nederland krijgen de rechten van ouders vorm in de scholenplanning,
waarvan de procedures zijn vastgelegd in de onderwijswetgeving. De regeling
van de scholenplanning in het basis- en voortgezet onderwijs is te vinden
in de respectievelijke onderwijswetten: de Wet op het basisonderwijs (WBO)
en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Hierin is bepaald onder
welke voorwaarden en op welke wijze openbare scholen worden gesticht
en bijzondere scholen worden bekostigd. Ook is daarin te vinden onder welke
voorwaarden ouders aanspraak kunnen maken op oprichting en bekostiging
van de school, waarmee zij het verlangde onderwijs kunnen realiseren.

Een openbare of bijzondere school voor basisonderwijs kan slechts voor
oprichting respectievelijk bekostiging in aanmerking komen (in beide
gevallen spreekt de onderwijswetgeving van 'aanvang van de bekostiging')
als deze voorkomt in een jaarlijks door elke gemeenteraad vast te stellen
plan, dat de daaropvolgende drie kalenderjaren bestrijkt.29 De gemeenteraad
beslist over opneming van openbare basisscholen in het plan; opneming
van een bijzondere school voor basisonderwijs in het scholenplan geschiedt
op verzoek van het bevoegd gezag van de te bekostigen school.30 Het plan
behoeft goedkeuring door de minister van onderwijs.

31

De gemeenteraad neemt een openbare school in het plan op wanneer
geen openbare school binnen een straal van tien kilometer voorhanden is
of als aannemelijk is dat zij zal voldoen aan de stichtingsnormen die de

29  Artikel 53 WBO.
30  Artikel 55 WBO.
31   Artikel 53, tweede lid, jo. artikel 58 WBO.
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wet hanteert voor het bijzonder onderwijs.32 Dit houdt in dat aannemelijk
moet zijn dat een school binnen vijf jaar na aanvang van de bekostiging
en voorts gedurende vijftien jaar ten minste zal worden bezocht door het
aantal leerlingen dat met de voor de betreffende gemeente geldende
stichtingsnorm overeenkomt.33 Deze stichtingsnorm wordt voor elke gemeente
bij ministeriele regeling vastgesteld op basis van de leerlingdichtheid van
die gemeente, te berekenen uit het aantal vier- tot elfjarigen en de
grondoppervlakte van de gemeente. De stichtingsnorm bedraagt minimaal
tweehonderd.34

De opneming van een openbare of bijzondere scholen in het plan
geschiedt op basis van prognoses met betrekking tot verwachte leerlingaan-
tallen. De WBO bevat zelf eisen omtrent de inhoud en deugdelijkheid van
die prognoses.35 Een belangrijke bepaling voor bijzondere scholen is in dat
verband artikel 55, tweede lid, van de WBO. Daarin wordt bepaald dat het
bestuur van een te bekostigen bijzondere school bij zijn verzoek om opname
in het scholenplan de richting van de school vermeldt, en bij de vereiste
prognoses aangeeft hoe de belangstelling voor een school van de betreffende
richting in de gemeente zal zijn. De richting van een te bekostigen bijzondere
school is daarmee een belangrijke factor in de scholenplanning geworden.
Het begrip richting duidt op een beperkt aantal erkende filosofische of
godsdienstige overtuigingen. Het verkrijgen van erkenning is voor kleine
religieuze stromingen geen geringe opgave, aangezien hiervoor verschillende
vereisten gelden en een uitgebreide procedure moet worden doorlopen.

36

Opneming in het plan betekent niet automatisch dat een school inderdaad
bekostigd wordt. De gemeenteraad geeft bij vaststelling van het plan aan
welke scholen in aanmerking komen voor bekostiging, alsmede de redenen
waarom andere scholen niet voor bekostiging in aanmerking worden
gebracht. Artikel 61 van de WBO geeft hier wel een grens aan: een school
die drie achtereenvolgende jaren in het plan is opgenomen, zonder voor
bekostiging in aanmerking te zijn gebracht, wordt in het daaropvolgende
jaar bekostigd.

32  Artikel 54, tweede lid, WBO, waarin wordt verwezen naar artikel 56, eerste lid, WBO.
33  Artikel 56, eerste lid, WBO.
34    Artikel 56, tweede lid, WBO. Hierin wordt de stichtingsnorm op 10/6 maal de opheffingsnorm

gesteld; deze opheffingsnorm wordt krachtens artikel 1072 WBO uit de leerlingdichtheid
berekend. Voorlopig zijn de stichtingsnormen echter, in afwijking van het bepaaide in het
tweede lid, krachtens het derde lid opgenomen in een voor onbepaalde tijd geldende bijlage
bij de WBO.

35  Artikel 54, derde en vierde lid, WBO.
36    S. Boef-Van der Meulen e.a., Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een tussenstand,

Rijswijk 1995, p. 59-60.
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Voor het voortgezet onderwijs stelt de minister van onderwijs jaarlijks een
plan voor de daaropvolgende drie kalenderjaren vast na overleg met de
'daarvoor in aanmerking komende organisaties'.17 De gemeenteraad  is
bevoegd een verzoek tot opneming in het plan van een openbare school

te doen; in geval van een bijzondere school doet het schoolbestuur dat
verzoek. Een openbare school wordt in elk geval in het plan opgenomen -
als dat naar het oordeel van gedeputeerde staten nodig is om te voorzien
in voldoende openbaar onderwijs. Gedeputeerde staten dienen daartoe eens

per drie jaar te onderzoeken of er voldoende openbaar onderwijs is.38 Zij

kunnen gemeenteraden opdragen een verzoek tot opneming in het plan van
scholen tot de minister te richten als een voldoende aantal leerlingen daarom

vraagt. Indien zij dit achterwege laten kan de minister een dergelijk verzoek
zelf tot de gemeenteraad richten. Wanneer sprake is van een voldoende aantal

leerlingen wordt echter niet nader omschreven.
Daarnaast geeft de WVO aan dat een openbare of bijzondere school

in het plan wordt opgenomen wanneer een in die wet vastgelegd aantal
leerlingen verwacht kan worden.39 In het plan wordt voorts aangegeven welke
van de opgenomen scholen bekostigd zullen worden en wordt aangegeven
waarom de andere scholen daarvoor niet in aanmerking worden gebracht.
Wanneer een school vijf achtereenvolgende jaren op het plan voorkomt,
zonder in aanmerking te zijn gebracht voor bekostiging, wordt zij in het
daaropvolgende jaar bekostigd.

In de praktijk blijken de voor stichting van een school voor basis- en
voortgezet onderwijs vereiste leerlingaantallen zodanig hoog te liggen dat
daaraan nauwelijks nog kan worden voldaan.40 De mogelijkheden tot

beYnvloeding van het scholenaanbod door stichting of bekostiging van nieuwe

scholen zijn daarom gering. De onderwijswetgeving biedt daarnaast mogelijk-
heden om het bestaande scholenaanbod om te vormen. Zowel in het basis-

als in het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid een openbare school

om te zetten in een bijzondere school.41 Probleem is echter dat een verzoek

37  Artikel 65, eerste lid, WVO.
38    In de praktijk blijkt dit echter zelden daadwerkelijk te gebeuren: zie W. van Esch, M. Laemers,

Zorg voor voldoende openbaar onderwijs. Een onderzoek naar de wijze waarop rijk, provincie
en gemeente omgaan met de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar

onderwijs, Amsterdam/Lisse  1991, p. 92-94.
39  Artikel 69 van de WVO legt deze normen voor verschillende typen scholen en afdelingen

voor voortgezet onderwijs vast.
40  Boef-Van der Meulen, a.w. 1995, p. 64: Advies van de Commissie Scholenbestand en

maatschappelijke pluriformiteit. Den Haag  1994. p. 8.
41     Artikel 53. tweede lid, jo.  arlikel  638 WBO en artikel 64. tweede lid, onder c. jo. artikel

75 WVO. Deze artikelen bieden ook de mogelijkheid om een bijzondere school in een openba-
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tot omzetting door de minister van onderwijs slechts wordt ingewilligd,
wanneer de nieuw gevormde school aan de geldende stichtingseisen voldoet.
Bovendien geldt in het basisonderwijs dat een openbare school niet kan
worden opgeheven of omgezet indien na omzetting binnen een straal van
tien kilometer over de weg geen andere openbare school zou overblijven
en aan het volgen van openbaar onderwijs toch behoefte zou blijven
bestaan.42 Tenslotte ligt de bevoegdheid om een dergelijke omzetting in gang
te zetten uitsluitend bij het bestuur van de betrokken school, in het geval
van een openbare school dus bij het college van burgemeester en wethou-
ders.43 Ouders hebben geen afdwingbare rechten jegens schoolbesturen in
deze kwesties.44

Onder bepaalde omstandigheden hebben ouders wel recht op instandhou-
ding van het verlangde onderwijs. In het basisonderwijs geldt dat de
bekostiging van de laatste school van een richting binnen een straal van
vij f kilometer niet wordt beeindigd zolang de school door vijftig leerlingen
wordt bezocht; hetzelfde geldt voor de opheffing van een openbare
basisschool.45 Bovendien geldt, zoals reeds hierboven opgemerkt, voor de
openbare basisschool dat de laatste school binnen een straal van tien
kilometer niet wordt opgeheven zolang aan openbaar onderwijs enige
behoefte blijft bestaan.

Gesteld kan worden dat de hoge stichtingsnormen en de beperkte
invulling van het richtingbegrip tot gevolg hebben dat er weinig mogelijkhe-
den zijn om het scholenbestand door stichting van nieuwe scholen of door
omzetting van bestaande scholen aan te passen aan de voorkeuren van de
ouders. Het ziet er echter naar uit dat het richtingbegrip in de nabije
toekomst in de scholenplanning geen rol meer zal spelen. De haalbaarheid
van een wetsvoorstel met die strekking wordt momenteel onderzocht.46

Schoolstichting in het basisonderwijs is dan mogelijk indien voldaan wordt
aan de stichtingsnorm, ongeacht of het gaat om een erkende en onderschei-
den filosofische of religieuze stroming. De lagere opheffingsnorm voor de
laatste school van een richting zou komen te vervallen, doch de garantiefunc-
tie van het openbaar onderwijs zou gehandhaafd blijven. In het voortgezet

re school om te zetten, of een bijzondere school van de ene richting in een school van een
andere richting; deze figuren komen in paragraaf 2.2 aan orde.

42  Artikel 107, vijfde lid, WBO.
43 Voor zover de raad niet anders bepaalt: zie artikel I van zowel de WBO als de WVO.
44 Commissie Scholenbestand, a.w. 1994. p. 22.29.
45  Artikel 107, vierde lid, WBO.
46  Kamerstukken II, 1996/1997, 25 167, nr. 1: De identiteit van de school in een pluriforme

samenleving. Beleidsnotitie aanpassing scholenbestand, 9 december 1996.
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onderwijs speelt de richting in de huidige systematiek vooral een rol bij
het vaststellen van de te verwachten leerlingaantallen in het kader van de
stichtings- en opheffingsnormen. Voorgesteld wordt deze rol van het
richtingbegrip te laten vallen. De verwachte belangstelling voor een te
stichten school zal, zo wordt vooralsnog voorgesteld, met behulp van
ouderverklaringen worden vastgesteld.47 Deze richtingvrije planningssyste-
matiek zou het gemakkelijker maken scholen met een andere dan filosofische
of religieuze grondslag te stichten en daarvoor bekostiging te verkrijgen.
Daarnaast zou omzetting van een openbare school gemakkelijker zijn
aangezien in die situatie niet voldaan behoeft te worden aan de stichtingsnor-
men, maar aan de lagere instandhoudingsnormen. Ook binnen een dergelijke
systematiek zou echter geen afdwingbare aanspraak kunnen bestaan op
omzetting van een openbare school in een bijzondere school die in
overeenstemming is met de eigen voorkeuren van ouders. Het bevoegd gezag
van een openbare school behoudt de zeggenschap over de identiteit van
de school.48

Gezien het bovenstaande moet de conclusie zijn dat de mogelijkheden
voor ouders om de overheid aan te spreken op realisering van het verlangde
onderwijs beperkt zijn. Voor stichting en bekostiging van nieuwe scholen
gelden hoge normen, die in de praktijk tegenwoordig zelden haalbaar blijken
te zijn.49 Met betrekking tot omvorming van bestaande openbare scholen
is de rol van ouders beperkt; afdwingbare rechten jegens de overheid hebben
zij in het geheel niet. Een volgende stap zou nu kunnen zijn, dat ouders
de besturen van bestaande private scholen aanspreken om het verlangde
onderwijs te realiseren.

2.2 Directe aanspraken van ouders jegens private scholen

Wanneer het aanbod van bestaande private scholen niet langer aansluit bij
de levensbeschouwelijke voorkeuren van de ouders, kunnen zij trachten dat
aanbod te beYnvloeden. De vraag is echter welke beYnvloedingsmogelijkheden

47 Dit betekent overigens niet dat het richtingbegrip ook bij het stellen van bekostigings-
voorwaarden en overige deugdelijkheidseisen voor het bijzonder onderwijs geen rol meer
zou spelen. Zie hierover hoofdstuk  11.

48    Dit is althans de opvatting van Vermeulen, die dit vraagstuk in opdracht van de Onderwijsraad
onderzocht: B.P. Vermeulen, De juridische (on-)mogelijkheden van een richtingvrij stelsel
van scholenplanning en van vergroting van de ouderinvloed op de identiteit van scholen;
onderwijsjuridisch preadvies in opdracht van de Onderwijsraad, in: Studies Onderwijsraad,
1996, nr. 1, p. 38.

49    In nieuwe woonwijken worden in Nederland jaarlijks in totaal ongeveer 20 scholen per Jaar

gesticht. Buiten de steden werden de afgelopen jaren slechts enkele nieuwe scholen geopend.
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ouders jegens bestaande private scholen hebben. Immers, een belangrijk
aspect van de vrijheid van onderwijs is de vrijheid voor private scholen
om het onderwijs in te richten op basis van de eigen levensbeschouwelijke

overtuiging.
In het Engelse recht is met name de 'opting out'-constructie interessant

vanuit het oogpunt van de ouders. Ouders hebben het recht het bestuur van
een bestaande bekostigde school te verzoeken de grant-maintained status
aan te vragen. Zo'n bekostigde school kan een county school zijn, maar
ook een voluntary school die op initiatief van particulieren tot stand kwam.
Indien voldoende ouders van mening zijn dat de school de grant-maintained
status dient aan te vragen, moet de school aan dit verzoek gevolg geven. 50

Het is echter nog maar de vraag in hoeverre dit voor de ouders een
mogelijkheid is om het onderwijs te realiseren dat in overeenstemming is
met hun godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen. De beheers-
vorm van Engelse scholen zegt immers weinig over hun levensbeschouwelijk
karakter. Dit geldt met name voor grant-maintained scholen. Deze kunnen
levensbeschouwelijk neutraal van karakter zijn, maar kunnen ook gebaseerd
zijn op een religieuze grondslag. Een grant-maintained school krijgt een
ruime financiele zelfstandigheid, maar er is geen reden waarom zij het
levensbeschouwelijk karakter dat zij voorheen had, niet zou behouden. Dat
karakter wordt door het bestuur van de grant-maintained school bepaald,
niet door de ouders (zie ook hierna in paragraaf 2.3).

In Nederland kunnen bijzondere scholen 'van kleur verschieten',  dat
wil zeggen de richting, die de grondslag van de school vormt, veranderen.
Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan dit doen op eigen
initiatief, maar ook op verzoek van de ouders wier kinderen de school
bezoeken. Ook bestaat de mogelijkheid tot omzetting van een bijzondere
school in een openbare school. Verandering van richting en omzetting
worden overigens gezien als stichting van een nieuwe school, zodat hiervoor
de normale hoge stichtingsnormen gelden (zie paragraaf 2.1 ) .51 Voor beide
mogelijkheden geldt echter dat ouders jegens het bevoegd gezag van een

50  De procedure ter verkrijging van de grant-maintained status is in dit hoofdstuk reeds

beschreven; zie paragraaf  2.1.1.
51   Behalve door wijziging van de grondslag zou een bijzondere school in beginsel ook door

aanpassing van de identiteit van het onderwijs aan de wensen van ouders tegemoet kunnen

komen. Op deze wijze verandert het onderwijs in materieel opzicht, zodat het aansluit bij
de wensen van ouders, doch blijft de formele grondslag van de school ongewijzigd. De
Commissie Scholenbestand ziet deze discrepantie tussen grondslag en identiteit als een
'uitholling  van de vrijheid van onderwijs van binnenuit', en geeft  aan  dat  in die gevallen
aanpassing van de grondslag (kleurverschieten) aangewezen zou zijn. Commissie Scholenbe-

stand, a.w. 1994, p. 18-19.
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bijzondere school geen afdwingbare aanspraak hebben. Wanneer het bevoegd
gezag van een bijzondere school weigert aan het verzoek te voldoen, hebben
ouders geen middel om hun wens af te dwingen. Het bepalen van de
grondslag van een bijzondere school en van het karakter van het onderwijs
is in de gangbare opvatting een recht van het bevoegd gezag, niet van de
ouders.52 De rechtspraak op dit punt lijkt die opvatting te steunen. 53

2.3 Beinvioeding van het scholenaanbod door medezeggenschap

Uit het bovenstaande blijkt dat ouders geen directe aanspraken op aanpassing
van het scholenaanbod aan hun voorkeuren kunnen doen gelden jegens de
overheid of jegens bestaande private scholen. Ouders hebben zowel in het
Engelse als in het Nederlandse recht echter de mogelijkheid om het
scholenaanbod te beYnvloeden door medezeggenschap. Ouders hebben dan
een stem in het orgaan dat beslissingen neemt omtrent de grondslag van
de school en het karakter van het onderwijs.

In Engeland is bij wet vastgelegd dat ouders in geheel of gedeeltelijk
bekostigde scholen (dus niet in independent schools) vertegenwoordigd
dienen te zijn in de 'governing body' van de school.54 De 'governing body'
is een lichaam dat een groot deel van de bestuurlijke taken ten aanzien van
de school uitvoert. Daaronder vallen onder meer beslissingen die het karakter
en de grondslag van het onderwijs raken, zoals de toelating van leerlingen,
de aanstelling van leerkrachten en de opbouw en inhoud van het curricu-
lum.55 De wettelijke regeling omtrent de samenstelling van de governing
bodies. die afhankelijk is van de beheersvorm van de school. is indrukwek-
kend complex. De hoofdlijn is dat in county en voluntary schools een aantal
ouders en leerkrachten, een vertegenwoordiger van de betrokken LEA, een
vertegenwoordiger van het plaatselijke bedrijfsleven56 (in county schools)

52 In die zin o.a. Commissie Scholenbestand, a.w. 1994, p. 20: zie ook Onderwijsraad,
Richtingvrij en richtingbepalend. in: Adviezen Onderwijsraad, 1996, nr. 1, Den Haag 1996,
p. 52, waar verwezen wordt naar verschillende bronnen waarin deze opvatting te vinden is.

53   Zie Pres. Rb. Middelburg, 11 januari 1977, in: Jurisprudentie Onderwijswetten, nr. 143, p.
3283. Ook in jurisprudentie betreffende de toelating van leerlingen door bijzondere scholen
komt tot uitdrukking dat de vrijheid van richting. die toekomt aan de rechtspersoon die de
school in stand houdt, zwaar weegt tegenover de rechten van ouders en leerlingen. Zie HR
22 januari 1988, AB 1988, 96 en NJ 1988, 891 (Maimonides).

54  De samenstelling van de 'governing bodies' van de verschillende schooltypen is geregeld
in de Education (No. 2) Act 1986, artikelen 3 en 4, en de Education Act 1993, artikelen 60
e.v.

55 Voor zover die niet reeds is voorgeschreven  in het 'National Curriculum': zie hoofdstuk 6.
paragraaf  3   1.3.

56 Mijn vertaling van de term 'local business community'.
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dan wel van het kerkgenootschap dat verantwoordelijk was voor de stichting
van de school (in geval van een voluntary school) en de 'head teacher' van
de school tezamen de governing body vormen. In grant-maintained schools
zijn dezelfde geledingen in de governing body vertegenwoordigd met
uitzondering van de LEA-representant. Het aantal vertegenwoordigers van
elk van die geledingen is afhankelijk van het type school (county schools,
'aided', 'controlled' of 'special agreement' voluntary schools of grant-
maintained schools) en van de grootte van de school. In alle vormen en
varianten geldt echter steeds dat de ouders in de governing body nooit een
absolute meerderheid hebben.57 Zij hebben dus geen doorslaggevende stem
in de beslissingen die de governing bodies nemen.

In Nederland hebben ouders medezeggenschap in zowel het openbaar
als het bekostigd bijzonder onderwijs. Elke school voor (onder meer) basis-
en voortgezet onderwijs kent een medezeggenschapsraad, waarin ouders
en personeel van de school gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.58 De
medezeggenschapsraad van een bijzondere school adviseert het bevoegd
gezag over verandering van de grondslag van de school.59 De wetgever heeft
er bewust voor gekozen de medezeggenschapsraad in dezen slechts een
adviesbevoegdheid en niet een medebeslissingsbevoegdheid te verlenen.
Hiermee heeft de wetgever uitdrukkelijk willen erkennen dat beslissingen
over de grondslag van een bijzondere school uitsluitend door het bevoegd
gezag genomen behoren te worden. 60

2.4 Rechten van ouders en het scholenaanbod

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel in Engeland als in Nederland ouders
weinig mogelijkheden hebben om het scholenaanbod aan de eigen verlangens
aan te passen. In deze paragraaf worden de oorzaken en achtergronden
daarvan aan een nadere analyse onderworpen.

2.4.1 Verlangd onderwijs of voldoende onderwijs?

De mogelijkheden voor individuele burgers om rechten tegenover de overheid
te doen gelden in verband met de totstandkoming van het verlangde
onderwijs zijn zowel in Engeland en Wales als in Nederland beperkt. De

57  Zie voor een uitgebreid overzicht Harris, a.w.  1995, p. 84 ev.
58    Artikel 3 van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO 1992), Wet van 3 december

1992, Stb. 663.
59  Artikel 7, sub a, van de WMO 1992.
60  Kamerstukken II, 1991/1992, 22 461, nr. 3, p. 17.
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oorzaken hiervoor zijn echter in belangrijke opzichten verschillend. In
Nederland hebben de rechten van ouders de vorm van minimumaantallen
leerlingen, benodigd om aanspraak te maken op stichting of bekostiging
van de verlangde school. In de praktijk hebben de hoge stichtingsnormen
en de beperkte invulling van het richtingbegrip tot gevolg dat het scholenbe-
stand moeilijk aangepast kan worden door middel van stichting of
bekostiging van nieuwe scholen. Scholenplanning is in Nederland in het
basisonderwijs vooral instandhoudingsbeleid.61 Ook in het voortgezet

onderwijs vindt eerder herschikking van het scholenbestand dan stichting
van nieuwe scholen plaats. Daarbij is er met name in het basisonderwijs
en in mindere mate in het voortgezet onderwijs een trend tot schaalvergroting
waar te nemen.

In het Engelse onderwijsrecht zijn nog minder rechten voor ouders vast-

gelegd. Hoewel artikel 8 van de Education Act 1944 in beginsel elk kind
recht geeft op een plaats in een county, voluntary of grant-maintained school,
is deze aanspraak moeilijk afdwingbaar. Er geldt in feite slechts een inspan-
ningsverplichting voor de overheid om te voorzien in 'sufficient school

places'. Deze inspanningsverplichting geeft geen recht op stichting  of
bekostiging van een verlangde school bij bepaalde minimumaantallen
leerlingen, zoals in Nederland. De stichting van een county school of de
toekenning van voluntary- of grant-maintained status hangt af van een
beoordeling van de behoefte aan 'school places' door de verantwoordelijke
instantie (de LEA, de Funding Agency of de minister). De vraag of op te
richten dan wel te bekostigen school in een specifieke behoefte in de zin
van levensbeschouwelijk onderwijs voldoet speelt daarbij geen rol.

Er is dus een duidelijk verschil in uitgangspunt tussen beide landen.
In Nederland hebben ouders recht op oprichting of bekostiging van een
school van de verlangde richting als er sprake is van voldoende behoefte
aan zo'n school. Het openbaar onderwijs dient daarbij als vangnet: de
overheid dient altijd te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In
Engeland hebben ouders in feite slechts recht op een inspanning van de
overheid te voorzien in voldoende 'school places' in het geheel van county,
grant-maintained en voluntary schools.

De kern is een verschil in het belang dat in de scholenplanning wordt
toegekend aan de richting van de verlangde school. Het richtingbegrip zoals
dat in het Nederlandse onderwijsrecht een rol speelt, is in het Engelse recht
niet terug te vinden. Vergelijkbare 'richtingaspecten' zouden in Engeland
gezocht moeten worden in de planning rond de toekenning van voluntary

61 Commissie Scholenbestand a.w. 1994, p. 8.
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en grant-maintained status. Voluntary schools zijn gesticht op initiatief van
kerken en zijn vaak anglicaans of katholiek van karakter. Ook een grant-
maintained school kan een school van een bepaalde 'richting' zijn, in de
zin dat zij gebaseerd is op een bepaalde overtuiging. Immers, voluntary en
independent schools met confessionele grondslag kunnen sinds  1993  in
aanmerking komen voor grant-maintained status. Voluntary en grant-
maintained schools zijn wel gebonden aan het nationaal curriculum, maar
zij beslissen zelf over de toelating van leerlingen en de aanstelling van
onderwijzers en kunnen buiten het nationaal curriculum het onderwijs naar
eigen inzichten vorm geven. Maar als het gaat om de toekenning van
voluntary of grant-maintained status wordt dezelfde beoordeling gemaakt
als voor oprichting van county schools. De richting van de verlangde school
speelt in de beoordeling van de vraag of er behoefte bestaat aan een nieuwe
school geen rol. De genoemde drie soorten scholen worden eigenlijk als
gelijkwaardige alternatieven gezien. Ouders kunnen daardoor geen aanspraak
maken op een school van de richting die ze verlangen.

2.4.2   Ouders en private scholen: dragers van verschillende vrijheden

In het vraagstuk naar de rechten van ouders jegens bestaande private scholen
manifesteert zich het duidelijkst dat de vrijheid van onderwijs een
verzameling is van rechten en vrijheden die verschillende dragers kennen.
Ouders hebben het recht voor hun kind de school te kiezen waaraan zij op
basis van religieuze, filosofische of andere ideeen de voorkeur geven. Private
scholen hebben het recht hun onderwijs in te richten op basis van een
levensbeschouwelijke overtuiging en kunnen die tot uitdrukking brengen
in onder meer de inhoud van het onderwijs, de toelating van leerlingen en
de aanstelling van leerkrachten. De vraag of ouders ten minste mede als
dragers van die laatste vrijheid moeten worden gezien, in de zin dat zij een
aanspraak jegens private scholen zouden kunnen doen gelden om het
onderwijs overeenkomstig hun wensen te verzorgen, wordt zowel in het
Engelse als in het Nederlandse recht negatief beantwoord.

2.4.3   Meebeslissings- en adviesbevoegdheden

Het belangrijkste mechanisme waarover ouders beschikken om invloed uit
te oefenen op beslissingen omtrent de grondslag en de identiteit van publieke
en private scholen is in beide landen de figuur van de medezeggenschap.
De wijze waarop de medezeggenschap van ouders is vormgegeven verschilt
op een belangrijk punt. In Nederland is er een uniforme regeling voor
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openbare en bijzondere scholen voor (onder meer) basis- en voortgezet
onderwijs. Een medezeggenschapsraad, waar ouders in vertegenwoordigd
zijn, adviseert het bevoegd gezag van de school over beslissingen die de
richting van de school raken. De Engelse wetgeving geeft ouders echter

een plaats in het lichaam dat de belangrijkste bestuurlijke taken en
bevoegdheden met betrekking tot de school draagt. Zij hebben dus. in
tegenstelling tot Nederlandse ouders, een meebeslissingsrecht. In dat lichaam
kunnen ouders echter nooit een doorslaggevende stem hebben, waardoor
zij langs deze weg geen aanpassing van de grondslag of identiteit van de
school kunnen afdwingen.

Interessant is wel dat zowel in Nederland als in Engeland de mede-
zeggenschap van ouders een voorwaarde voor bekostiging van private
initiatieven is. De Nederlandse wetgeving bepaalt dit met zoveel woorden.62

In feite geldt in het Engelse recht hetzelfde, aangezien slechts de niet-
bekostigde independent schools niet aan de bepalingen over oudervertegen-
woordiging gebonden zijn.

2.5 De volgende stap?

De conclusie lijkt nu gerechtvaardigd dat ouders die in het bestaande aanbod

van publieke en private scholen niets van hun gading vinden, in het Engelse
en het Nederlandse recht slechts over beperkte middelen beschikken om
dit aanbod aan hun wensen aan te passen. Stichting of bekostiging van
scholen door de overheid is gebonden aan eisen met betrekking tot
leerlingaantallen, die slechts zelden worden gehaald (Nederland), of ouders
hebben simpelweg geen afdwingbare aanspraak omdat de overheid een ruime

beleidsvrijheid heeft en slechts wordt gebonden door een inspannings-
verplichting (Engeland en Wales). Een beroep op private scholen om de
grondslag of de identiteit van de school aan te passen zal stranden, omdat
in de gangbare opvattingen niet de ouders, doch de rechtspersoon die de
school in stand houdt de drager is van het recht om die grondslag te bepalen
en vorm te geven. Ook betrokkenheid van ouders via medezeggenschap
of oudervertegenwoordiging geeft ouders geen instrument om tegen de wil
van de initiatiefnemers van de private school de grondslag aan te passen.

De volgende stap die ouders kunnen ondernemen om voor hun kind
het onderwijs te realiseren dat zij in overeenstemming met hun overtuiging
achten is het stichten van een private school. In de hierna volgende paragraaf

62  Artikel 34 van de WMO 1992.
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zal dit aspect van de vrijheid van onderwijs aan een nader onderzoek
onderworpen worden.

3         Het zelf aanbieden van het verlangde onderwijs

De tweede hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: onder welke
voorwaarden kunnen burgers zelf het initiatief nemen tot oprichting van
een school en daarin onderwijs geven of doen geven? Wanneer ouders
besluiten een private school te stichten, vormen zij gewoonlijk tezamen met
gelijkgestemden een verband, in de meeste gevallen in de vorm van een
rechtspersoon, dat een private school opricht en instandhoudt.63 De vrijheid
om op deze wijze zelf het verlangde onderwijs aan te bieden heeft niet alleen
betrekking op de vrijheid een school op te richten, maar ook op het geven
van onderwijs aan die school volgens de eigen overtuigingen.

De vraag naar de voorwaarden voor stichting van een private school
wordt in deze paragraaf behandeld los van de vraag naar de voorwaarden
voor bekostiging van een op te richten private school. Dit betekent dat
vragen betreffende de voorwaarden voor bekostiging van bijzondere scholen
in Nederland buiten beschouwing blijven, ook al betekent in Nederland
oprichting van een bijzondere school in de meeste gevallen oprichting van
een bekostigde school. Hetzelfde geldt voor de Engelse voluntary of grant-
maintained scholen: in feite gaat het daarbij om vormen van bekostiging
van private initiatieven.

3.1 De oprichting van een private school

Aan welke regels is een ieder, die een private school wil oprichten en in
stand houden, nu gebonden? Zijn er eisen waaraan schoolgebouw, leerkrach-
ten en onderwijs moeten voldoen?

3.1.1 Engeland en Wales

In het Engelse recht kan niet worden verwezen naar een expliciet vastgelegd
recht om een school te stichten. Uitgangspunt is, dat de omvang van

63    Rechtspersoonlijkheid is geen vereist voor schoolstichting; in Nederland is rechtspersoonlijk-
heid wei vereist om in aanmerking te komen voor bekostiging: zie art. 35 WBO en artikel
49 WVO. Stichting en instandhouding van een school, niet door een rechtspersoon, maar
door Wn of meer natuurlijke personen is dus mogelijk, maar zal hier niet afzonderlijk worden
behandeld.
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impliciete vrijheden van burgers wordt bepaald door wetgeving en common
law. De Engelse onderwijswetgeving kent een aantal belangrijke bepalingen
met betrekking tot de stichting van independent schools.

Belangrijkste uitgangspunt is de omschrijving van de independent school
in de Education Act van 1944:

'...any school at which full-time education is provided for five or more pupils
of compulsory school age (whether or not such education is also provided for
children under or over that age), not being a school maintained by a local
education authority, a grant-maintained school or a special school not maintained
by a local authority.'64

Een school is dus pas een independent school in de zin van de Education
Act, wanneer in die school dagonderwijs wordt gegeven aan ten minste vijf
leerlingen in de leerplichtige leeftijd. Voor dergelijke scholen is krachtens
dezelfde wet registratie vereist.65 De instantie die op registratie van
independent schools toeziet is de 'Registrar of Independent schools'.  Wie
een independent school in de zin van de Education Act in stand houdt,
zonder aan de registratieverplichting te voldoen, is strafbaar: er kan een
boete en uiteindelijk gevangenisstraf worden opgelegd.66 Voorts dienen aan
de Registrar verschillende gegevens te worden verstrekt betreffende het aantal
leerlingen, de examens waar het onderwijs de leerlingen op voorbereidt,
de lokatie en huisvesting van de school en het personeelsbestand. Het niet
voldoen aan deze rapportageverplichting kan ertoe leiden dat de minister
van onderwijs besluit een school van het register te schrappen, met als
gevolg dat deze gesloten dient te worden.67 Ook kan een independent school
van het register worden geschrapt wanneer blijkt dat zij niet voldoet aan
eisen betreffende de veiligheid van het schoolgebouw, de geschiktheid van
de leraren en de deugdelijkheid van het onderwijs. Deze eisen hebben de
bedoeling te verzekeren dat elk kind gedurende de leerplichtige leeftijd
behoorlijk onderwijs krijgt, ook wanneer de leerplicht wordt vervuld in een
independent school.68

64     Artikel 114, eerste lid, Education  Act 1944 (zoals gewijzigd).
65     Artikel 70, eerste lid, Education  Act  1944.
66   Artikel 70, leden 3 en 3A, van de Education Act 1944; zie ook Harris, a.w. 1995, p. 41 ev.
67  Artikel 71, eerste lid, van de Education Act 1944. Zie ook Harris, a.w. 1995, p. 42-43.
68    R. Ricks, Report from the United Kingdom, in: Comparative Educational Law, Special issue

of the Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, Rotterdam   1996,
p. 40.
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Hoewel independent schools niet onder de wettelijk verplichte vierjaarlijks
inspectie van scholen vallen,69 kunnen deze scholen wel aan inspectie worden
onderworpen om vast te stellen of aan de genoemde eisen is voldaan.70 Deze
inspecties vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het 'Office for
Standards in Education (OFSTED), een zelfstandig bestuursorgaan, en
worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs onder leiding van een
zogenaamde 'registered inspector'. De inspecteurs werken voor OFSTED
op contractbasis:' De inspecteurs zijn bij hun werkzaamheden gebonden
aan het 'Framework  for the Inspection of Schools'. Deze regels worden
vastgesteld door de 'Chief Inspector', die leiding geeft aan het inspectie-ap-
paraat. De belangrijkste handvatten bij de inspectie van alle typen scholen
in Engeland en Wales vinden de inspecteurs in een lijvig handboek dat is
samengesteld door OFSTED.72

Independent schools zijn, anders dan bekostigde scholen, niet verplicht
in het onderwijs het 'National Curriculum te volgen. Het feit dat,73

independent schools onderwijs moeten aanbieden dat kwalitatief gelijkwaar-
dig is aan dat van de publieke of bekostigde scholen, betekent in veel
gevallen echter dat zij dat uit eigen beweging toch doen of ten minste hun
onderwijs sterk op het 'National Curriculum' richten.74

3.1.2 Nederland

In Nederland dienen regels, die grondrechten beperken of de uitoefening
ervan aan voorwaarden binden, in beginsel een uitdrukkelijke basis te hebben
in de Grondwet. De basis voor de regels die betrekking hebben op de
stichting van bijzondere scholen en het geven van onderwijs in die scholen
is artikel 23, tweede lid, van de Grondwet:

'Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en,
voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven.'

69 Zie artikel   9 van de Education (Schools) Act  1992, waar de scholen worden opgesomd die
wei regelmatig dienen te worden geknspecteerd.

70  Harris. a.w. 1995. p. 42.
71  Ricks, a.w. 1996, p 46.
72 OFSTED, Handbook  for the Inspection of Schools, London 1995. Naast bepalingen  over

de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. de kwalificaties van leerkrachten en de toestand
van schoolgebouwen en uitrusting bevat dit handboek een groot aantal criteria en aanwijzingen
van pedagogisch-didactische aard.

73 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 3.1.3.
74  Ricks, a.w. 1996, p. 41.
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De wetgever heeft op basis van deze bepaling in de onderwijswetgeving
eisen gesteld waaraan belangrijke categorieen bijzondere scholen dienen
te voldoen, ook wanneer zij geen aanspraak maken op subsidiering. De Wet
op het basisonderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Leerplicht-
wet stellen in onderlinge samenhang eisen aan de leraren, schoolgebouwen
en de inhoud van het onderwijs van alle bijzondere scholen voor basis- of
voortgezet onderwijs, die bestemd zijn voor kinderen in de leerplichtige
leeftijd.

Regels betreffende de bekwaamheid en zedelijkheid van de leraren zijn
te vinden in artikel 3 van de WBO en in de artikelen 33-37e en 55 van de
WVO. Wie basis- of voortgezet onderwijs wil geven dient te beschikken
over een verklaring van goed gedrag. Beide wetten regelen daarnaast welke
bewijzen van bekwaamheid voor de verschillende vormen van basis- en
voortgezet onderwijs nodig zijn. Deze bepalingen betreffende de bekwaam-
heid en zedelijkheid van de leerkrachten bestrijken alle soorten bekostigde
en niet-bekostigde scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Los van het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van
de leraren kan de overheid op basis van het tweede lid van artikel 23 toezicht
op het onderwijs uitoefenen. Wat de grondwetgever in die bepaling precies
heeft bedoeld met de term 'toezicht' is echter niet geheel duidelijk.75 Het
overheidstoezicht krijgt in feite pas invulling door de onderwijswetgeving.
In het basisonderwijs vormt artikel 5 van de WBO de grondslag voor een
stelsel van toezicht. Het artikel draagt 'het toezicht op het basisonderwijs
en de deugdelijkheid ervan' op aan de minister van onderwijs. Dit toezicht
wordt volgens artikel 5 feitelijk uitgeoefend door de onderwijsinspectie.
Het tweede lid van dat artikel bevat een opsomming van de taken van die
inspectie. Als eerste taak noemt de wet het 'toezien op de naleving van de
wettelijke voorschriften'.  In  de  WBO  zijn wel regels  over de inhoud  van
het onderwijs aan basisscholen en garanties voor behoorlijke behuizing
opgenomen, maar dit zijn slechts regels voor de organisatie van het openbaar
onderwijs en voor de bekostiging van bijzondere scholen. Er zijn geen
afzonderlijke bepalingen opgenomen met betrekking tot de inhoud van het
onderwijs aan niet-bekostigde bijzondere scholen.

In het voortgezet onderwijs zijn uitdrukkelijk eisen gesteld aan de
schoolgebouwen. Artikel 122 WVO bepaalt dat de krachtens de Gezond-
heidswet bevoegde inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid 6

75   Voor een grondig onderzoek naar de betekenis van de toezichtsbepaling in het tweede lid
van artikel 23 Gw, zie: H.A.M. Backx, Het particulicr onderwijs, Zwolle 1994, p. 120-135.

76  Stb. 1956.51.
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lokalen kan afkeuren als ze schadelijk zijn voor de gezondheid, gevaar
opleveren voor de veiligheid of onvoldoende ruimte bieden voor de erin
toegelaten leerlingen. Ten aanzien van de inhoud van het voortgezet onder-
wijs geldt hetzelfde als in het basisonderwijs. De artikelen 113 en volgende
van de WVO bevatten een opsomming van de taken van de inspectie.
Volgens artikel 115 ziet de inspectie toe op de naleving van de bepalingen
van de wet. Maar evenmin als de WBO bevat de WVO bepalingen over
de inhoud van het onderwijs die van toepassing zijn op niet-bekostigde
bijzondere scholen.

Noch in het basisonderwijs, noch in het voortgezet onderwijs gelden
dus op basis van de betreffende onderwijswetten eisen ten aanzien van de
inhoud van het onderwijs in niet-bekostigde bijzondere scholen. Dit betekent
echter niet dat particulieren, die een school voor basis- of voortgezet
onderwijs willen stichten en instandhouden,  aan geen enkele voorwaarde
betreffende de inhoud van het onderwijs gebonden zijn. Belangrijk is hier
de Leerplichtwet.

De Leerplichtwet brengt mee dat voor alle scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs, voor zover zij onderwijs geven in de leerplichtige
leeftijd, eisen gelden betreffende de inhoud van het onderwijs. De
Leerplichtwet verlangt namelijk dat ieder kind tussen het vijfde en zestiende
levensjaar 7 een school bezoekt. Cruciaal is daarbij, evenals in het Engelse
recht, wat de wet onder een school verstaat. Uit artikel 1 van de Leerplicht-
wet blijkt dat daaronder moet worden verstaan een dagschool voor
basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs,
al dan niet bekostigd, maar in ieder geval met bekostigde dagscholen gelijk
te stellen. Dit betekent dat voor alle scholen, die basis- of voortgezet
onderwijs aanbieden voor leerlingen in de leerplichtige leeftijd, indirect ook
de eisen gelden die in de onderwijswetgeving opgenomen zijn met betrekking
tot de inhoud van het onderwijs. Voor het basisonderwijs bevatten de
artikelen 8 tot en met 11  van de WBO regels over de inhoud en organisatie
van het onderwijs; in artikel 9 wordt opgesomd welke onderwerpen het
onderwijs in een basisschool dient te omvatten. In het voortgezet onderwijs
wordt op basis van artikel 22 WVO de inrichting en inhoud van verschillende
vormen van voortgezet onderwijs vastgelegd. Deze regels zijn bindend voor
openbare en bekostigde bijzondere scholen, maar wanneer de inspectie
onderzoekt of een niet-bekostigde bijzondere school, waar leerplichtonderwijs

77   Voor de exacte aanvang, duur en beeindiging van de leerplicht in Nederland zie hoofdstuk
7, paragraaf 7.2.
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gegeven wordt, gelijkwaardig is aan een openbare of bekostigde school,
zullen die bepalingen het belangrijkste richtsnoer zijn.

In het voortgezet onderwijs zijn de eisen die aan openbare of bekostigde
scholen zijn gesteld daarnaast op een meer rechtstreekse manier van belang

1 voor niet-bekostigde scholen. Binnen de definitie van een school in de
Leerplichtwet wordt ook uitdrukkelijk genoemd een school die krachtens
artikel 56 WVO is aangewezen als bevoegd om erkende diploma's uit te
reiken. Volgens artikel 58 WVO dient zo'n school gelijkwaardig te zijn
aan een bekostigde school voor voortgezet onderwijs, waarbij uitdrukkelijk
wordt verwezen naar artikel 22 WVO.

3.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid

Bij bestudering van het Engelse en Nederlandse onderwijsrecht blijken direct
belangrijke overeenkomsten te bestaan als het gaat om de mogelijkhden
voor burgers om zelf het verlangde onderwijs aan te bieden. In beide landen
hebben burgers de vrijheid om, alleen of verenigd met andere burgers,
scholen te stichten en daarin onderwijs te geven of te doen geven volgens
de eigen overtuigingen. De rechten en vrijheden met betrekking tot onderwijs
worden in beide landen begrensd door een belangrijk uitgangspunt van het
basis- en voortgezet onderwijs: de jeugd moet behoorlijk onderwezen
worden. Het bestaan van een leerplicht is een uitdrukking van het belang
dat aan scholing van de jeugd wordt gehecht. De centrale gedachte is dat
ieder kind gedurende een bepaald aantal jaren een school dient te bezoeken
waar behoorlijk onderwijs wordt gegeven. De vrijheid van onderwijs omvat
niet het recht onwetend te blijven. Een belangrijke consequentie daarvan
is dat een ieder, die de leerplichtige jeugd wil onderwijzen, aan bepaalde
voorwaarden moet voldoen en toezicht door de overheid moet toestaan. De
overheid ziet er daarom niet slechts op toe dat kinderen daadwerkelijk
onderwijs genieten, maar ziet ook toe op de kwaliteit van het onderwijs,
de geschiktheid van de leerkrachten en de toestand van het schoolgebouw.
Het toezicht van de overheid op het onderwijs is in dat opzicht het comple-
ment van de leerplicht: de overheid eist dat ieder kind een school bezoekt,
maar moet dientengevolge garanderen dat in die school op een verantwoorde
manier behoorlijk onderwijs wordt gegeven.

Het belangrijkste criterium dat daarbij geldt is in beide landen de
gelijkwaardigheid van een private school aan de door de overheid ingerichte
of bekostigde scholen. In Engeland en Wales is dit het gevolg van het feit
dat de onderwijsinspectie voor alle scholen waar leerplichtige leerlingen
worden onderwezen dezelfde maatstaven hanteert; in Nederland volgt uit
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de systematiek van de onderwijswetgeving dat private scholen waar
leerplichtonderwijs wordt gegeven, gelijkwaardig dienen te zijn aan publieke
of bekostigde scholen. Onderwijs, leerkrachten en schoolgebouw van private
scholen dienen in beide landen gelijkwaardig te zijn aan het door de overheid
ingerichte of bekostigde onderwijs.

4       Het totstandbrengen van het verlangde onderwijs

In deze paragraaf zal ik nagaan welke gemeenschappelijke beginselen op
basis van bovenstaande vergelijking zijn te formuleren. Daarbij volg ik de
algemene opbouw van dit hoofdstuk. Achtereenvolgens behandel ik de
mogelijkheden om via de scholenplanning te bewerkstelligen dat de overheid
het verlangde onderwijs aanbiedt of bekostigt, de rechten van ouders jegens
besturen van bestaande private scholen om dat te bereiken en de mogelijk-
heid om zelf een school op te richten en daarin het verlangde onderwijs
aan te bieden dan wel te doen aanbieden.

4.1 Overheid en verlangd onderwijs

Welke rechten hebben ouders jegens de overheid om het verlangde onderwijs
te realiseren en welke verplichtingen gelden voor de overheid? Hierboven
is al aangegeven dat burgers weinig afdwingbare aanspraken jegens de
overheid hebben. De overheid heeft in beide landen de taak te voorzien in
voldoende onderwijs. In het Nederlandse onderwijsrecht heeft ieder kind
in beginsel een afdwingbare aanspraak op een plaats in een openbare school
voor basis- of voortgezet onderwijs. In het Engelse recht is de taak te
voorzien in voldoende onderwijs echter geen absolute plicht, maar een
inspanningsverplichting. Ouders hebben in Engeland wat dat betreft dan
ook niet in alle omstandigheden een afdwingbaar recht.

De richting van het verlangde onderwijs heeft, wanneer het gaat om
de (inspannings)verplichting te voorzien in voldoende onderwijs, in beide
landen geen betekenis. In de Nederlandse wetgeving vormt het openbaar
onderwijs  als  het  ware het 'vangnet': de overheid dient te allen tijde  te
voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De richting van een verlangde
school speelt pas een rol wanneer er reeds voldoende openbaar onderwijs
aanwezig is, en voldaan kan worden aan de (hoge) normen voor bekostiging
van een bijzondere school. In het Engelse recht heeft de inspannings-
verplichting van de overheid betrekking op het geheel van county, voluntary
of grant-maintained schools, die als gelijkwaardige alternatieven worden
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gezien. De richting van het verlangde onderwijs speelt in dat systeem geen
enkele rol.

Met betrekking tot de vraag naar de aanspraken jegens de overheid om
het verlangde onderwijs aan te bieden is, gezien het bovenstaande, slechts

in beperkte mate sprake van gemeenschappelijke beginselen:

Op de overheid rust ten minste een inspanningsverplichting om te zorgen dat
ieder kind in de gelegenheid is onderwijs te volgen. Het levensbeschouwelijke

karakter van het onderwijs dat de ouders verlangen speelt bij het voldoen aan

die verplichting geen rol.

In beide landen is in het onderwijs een trend waar te nemen tot schaalver-

groting en rationalisering van het scholenbestand. Dat betekent in de praktijk
dat het scholenbestand niet gemakkelijk door stichting van nieuwe scholen
kan worden aangepast aan de verlangens van ouders. In Nederland wordt,
als reactie op die constatering, gezocht naar verruiming van de mogelijkhe-
den tot omvorming van het scholenbestand. De huidige onderwijswetgeving
maakt het onder meer mogelijk een openbare school om te zetten in een

bijzondere school. Ook daarvoor gelden echter de hoge stichtingsnormen
en blijft de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs de ondergrens.

In Engeland zijn eveneens ontwikkelingen gaande op dit gebied, maar deze
zijn minder relevant vanuit het oogpunt van de realisering van het verlangde
onderwijs. De invloed van de ouders heeft daar vooral betrekking op de
beheersvorm van de school; zeggenschap over het levensbeschouwelijk
karakter van die scholen hebben ouders echter niet.

4.2 Recht op en vrijheid van onderwijs

De rechten van ouders om via een aanspraak op de overheid het verlangde
onderwijs te realiseren zijn dus gering. Kan een ouder nu tegenover het
bestuur van een bestaande private school een aanspraak doen gelden om
onderwijs van een bepaalde richting te gaan aanbieden? In feite is dit een
vraag naar de verhouding tussen enerzijds het recht op onderwijs en

anderzijds de vrijheid van onderwijs. Nog concreter gesteld luidt die vraag:

wie zijn de dragers van welke aspecten van de vrijheid van onderwijs?
Uit dit hoofdstuk blijkt dat er in het Nederlandse onderwijsrecht geen

basis bestaat om een aanspraak van ouders jegens het bestuur van een
bijzondere school, om onderwijs van een bepaalde richting te gaan aanbieden,
te erkennen. Dit zou bovendien een inbreuk zijn op de vrijheid van het
betreffende schoolbestuur om naar eigen inzichten het onderwijs te organise-
ren. In het Engelse onderwijsrecht krijgen ouders weliswaar een steeds
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grotere rol in het bepalen van de beheersvorm van de scholen, maar een
recht om het levensbeschouwelijk karakter van die scholen te bepalen hebben
zij niet. De conclusie is dus gerechtvaardigd dat in beide landen de ouders
drager zijn van de vrijheid om de opvoeding van hun kind te kiezen in
overeenstemming met hun godsdienstige of filosofische overtuigingen. De
vrijheid om onderwijs te organiseren en inhoudelijk vorm te geven in
overeenstemming met een bepaalde levensovertuiging is een recht van het
schoolbestuur.

De organisatie en inhoudelijke vormgeving van het onderwijs op basis van een
bepaalde levensbeschouwing is een vrijheid die toekomt aan het schoolbestuur,
de ouders zijn drager van het recht om de scholing van hun kind in overeenstem-
ming met hun godsdienstige of filosofische overtuigingen te kiezen.

In de vraag naar de verhouding tussen de rechten van ouders en de vrijheid
van schoolbesturen komen recht op en vrijheid van onderwijs samen. Deze
vraag wordt actueel zodra ouders hun recht van vrije schoolkeuze uitoefenen
en er discrepanties blijken te bestaan tussen het verlangde onderwijs en het
aangeboden private onderwijs. De rechten van ouders worden in dat geval
begrensd door de rechten van schoolbesturen. Erkenning van aanspraken
van ouders jegens besturen van private scholen zou wellicht meer recht doen
aan het beginsel van de keuzevrijheid, maar zou tegelijk tot onoplosbare
botsingen van het recht op en de vrijheid van onderwijs leiden. Het
spanningsveld tussen het aangeboden en het verlangde onderwijs is daarmee
het centrale spanningsveld binnen de problematiek van de vrijheid van
onderwijs.

4.3 Private scholen: leerplicht en gelijkwaardigheid

Wanneer blijkt dat er via bernvloeding van het bestaande scholenaanbod
geen mogelijkheid is om het verlangde onderwijs te realiseren, is de volgende
stap het zelf aanbieden van dat verlangde onderwijs door een school op
te richten en daarin onderwijs te geven volgens de eigen overtuigingen. Deze
vrijheden hebben burgers zowel in Nederland, waar dit expliciet in de
Grondwet is vermeld, als in Engeland, waar het bestaan van de vrijheden
kan worden afgeleid uit de regels die de grenzen ervan aangeven.

Het staat iedere burger vrij om, individueel of verenigd in een rechtspersoon,
een school te stichten en daarin onderwijs te geven volgens zijn of haar eigen
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen. Deze vrijheid wordt slechts
begrensd door het algemeen belang van een behoorlijke scholing van de
leerplichtige jeugd.
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De vrijheid om een school te stichten geldt voor iedere individuele burger,
maar is in de praktijk vaak een collectief recht. Private scholen worden in
het algemeen gesticht door een rechtspersoon, waarin ouders of anderen
die belang stellen in het betreffende onderwijs verenigd kunnen zijn; de
rechtspersoon kan ook uitgaan van een kerkgenootschap.

De vrijheid om een school te stichten en daarin naar eigen goeddunken
onderwijs te geven kent wel een grens. Een ieder die de leerplichtige jeugd
wil onderwijzen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, die de bedoeling
hebben een behoorlijke scholing van de jeugd te garanderen, met name wat
betreft de geschiktheid van de leerkrachten, de kwaliteit van het onderwijs
en de toestand van de schoolgebouwen. Het belangrijkste criterium om te
beoordelen of leerkrachten, onderwijs en schoolgebouwen voldoen is de
gelijkwaardigheid aan het publieke of door de overheid bekostigde onderwijs.

Bij de beoordeling of het onderwijs, de leerkrachten en de schoolgebouwen van
een private school een verantwoorde scholing van de leerplichtige jeugd mogelijk
maken, is de gelijkwaardigheid met het openbaar of bekostigd onderwijs de
belangrijkste maatstaf

De eis van gelijkwaardigheid van private en publieke scholen betekent dat
de inhoud van het lager en middelbaar onderwijs in feite op hoofdlijnen
vastligt. Het 'National Curriculum' en de regels voor het onderwijs in
Nederlandse openbare of bekostigde scholen gelden in strikte zin niet voor
de niet-bekostigde private scholen. In Nederland zijn ze echter richtsnoer
bij de beoordeling van die gelijkwaardigheid, terwijl in Engeland en Wales
het 'National Curriculum' de independent schools het duidelijkst houvast
biedt om die gelijkwaardigheid te realiseren.

5       De overige landen in het licht van deze beginselen

Belgit is in het licht van de bovenstaande beginselen een interessant land.
Anders dan in het Nederlandse en het Engelse recht kunnen ouders wel een
aanspraak jegens de overheid doen gelden om het scholenaanbod aan hun
wensen aan te passen. De gemeenschappen dienen de ouders de keuze tussen
confessioneel en niet-confessioneel onderwijs te waarborgen.78 Wanneer
ouders bijvoorbeeld een school op religieuze grondslag wensen, en deze
is niet binnen redelijke afstand voorhanden, dan dient de gemeenschap een

78   Artikel 4 van de Schoolpactwet; zie ook het vorige hoofdstuk, paragraaf 2.3.
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vrije school op religieuze grondslag te subsidieren. Voor het overige wijkt
het Belgische onderwijsrecht met betrekking tot de stichting van scholen
nauwelijks af van het Nederlandse.

In een aantal Duitse deelstaten hebben ouders wel aanspraak op stichting
van een publieke school van de door hen gewenste gezindte. Dit is
begrijpelijk wanneer men bedenkt dat het stelsel van publiek onderwijs in
geheel Duitsland bedoeld is om zoveel mogelijk van overheidswege te
voorzien in de behoefte aan onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag.
In een aantal deelstaten is dit streven vormgegeven door niet alleen het
karakter dat de publieke school in de regel heeft zoveel mogelijk te doen
aansluiten bij de levensbeschouwelijke verhoudingen in de samenleving,
maar ook scholen met een afwijkend karakter te stichten wanneer daar
voldoende behoefte aan is. Het Duitse onderwijsrecht erkent daarnaast geen
aanspraken van ouders jegens bestaande private scholen.

De vrijheid om een private school te stichten kent ook in Duitsland
beperkingen. Voor stichting van een Ersatzschule (een private school die
een alternatief voor bestaande publieke scholen vormt) is toestemming van
de overheid nodig. Deze toestemming wordt verleend indien de inhoud en
de organisatie van het onderwijs kwalitatief niet onderdoen voor het publieke
onderwijs. Voor stichting van een Erganzungsschule (een private school
die geen pendant in publiek onderwijs kent) is vereist dat van het voornemen
tot stichting mededeling aan de overheid wordt gedaan; een verbod tot
stichting naar aanleiding daarvan kan slechts worden gegeven indien er
gevaar voor de openbare orde of veiligheid bestaat. Gelijkwaardigheid aan
het publiek onderwijs is ook het centrale criterium als het gaat om de
erkenning van diploma's van Ersatzschulen en, in sommige deelstaten, van
bepaalde categorieen Erganzungsschulen. 79

Het Franse onderwijsrecht biedt de minste aanknopingspunten waar het
gaat om aanspraken op stichting van scholen door de overheid, omzetting
van publieke scholen en verandering van de grondslag van private scholen.
De vrijheid om een private school te stichten en daarin onderwijs te doen
geven wordt in Frankrijk wel uitdrukkelijk tot de 'fundamentele principes'
gerekend. Niettemin wordt deze vrijheid meer dan in de andere landen aan
beperkingen onderworpen. Er is een officiele lijst van in het onderwijs verbo-
den boeken en het onderwijs mag niet indruisen tegen de moraal, de zeden
of de constitutie. Daarnaast wordt de vrijheid op een indirecte, doch daarom
niet minder ingrijpende wijze beperkt. De toekenning van de diploma's blijft
voorbehouden aan de staat. Private scholen kunnen daardoor zelf geen

79 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 3.
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officieel erkende diploma's afgeven en bereiden hun leerlingen veelal voor
op de staatsexamens. Dit betekent dat zij bij de inrichting van hun onderwijs
noodzakelijkerwijs de leerplannen van vergelijkbare publieke scholen als
uitgangspunt moeten nemen. 80

6          Tenslotte

In dit hoofdstuk is in kaart gebracht welke rechten ouders hebben om voor
hun kinderen het verlangde onderwijs te realiseren wanneer dat niet reeds
wordt aangeboden. Ouders kunnen betrekkelijk weinig invloed doen gelden
op de totstandkoming van het scholenaanbod. Afdwingbare aanspraken van
ouders jegens de overheid om ofwel publieke scholen te stichten ofwel
initiatieven van particulieren te subsiditren zijn er nauwelijks. Een recht
op stichting van publieke scholen, die op een bepaalde levensbeschouwelijke
grondslag gebaseerd zijn, bestaat slechts in enkele Duitse deelstaten; in
Belgie hebben ouders uitsluitend een afdwingbaar recht op een keuze tussen
confessioneel en niet-confessioneel onderwijs.

Tegenover bestaande private scholen kunnen ouders slechts in de
medezeggenschapsraad, die een adviserende stem heeft aangaande de
identiteit van de school, invloed uitoefenen op het levensbeschouwelijk
karakter van het onderwijs. Afdwingbare rechten jegens private scholen
hebben zij niet; zij kunnen van private scholen niet verlangen dat zij 'van
kleur verschieten', dat wil zeggen de levensbeschouwelijke orientatie van
het onderwijs aanpassen aan de wensen van de ouders. Het bepalen van
de levensbeschouwelijke grondslag van de school is een recht dat toekomt
aan de rechtspersoon die de school in stand houdt.

Ouders hebben in elk van de bestudeerde landen het recht zelf een school
op te richten en daarin onderwijs te geven of te doen geven volgens hun
eigen overtuigingen. Deze vrijheid kent echter grenzen. Private scholen,
die voor leerlingen in de leerplichtige leeftijd een alternatief willen bieden
voor het publiek onderwijs, dienen kwalitatief gelijkwaardig te zijn aan die
publieke scholen. De toestand van de schoolgebouwen, de kwalificaties van
de leerkrachten en de inhoud van het onderwijs dienen daartoe aan wettelijk
vastgelegde voorwaarden te voldoen. Dit brengt mee dat private scholen
minder vrij zijn in de keuze van de onderwerpen, de methode en de
organisatie van het onderwijs.

80 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 3.4 van deze studie.
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Het bestaan van de vrijheid om private scholen te stichten garandeert nog
niet dat particulieren daadwerkelijk van die vrijheid gebruik kunnen maken
om het onderwijs dat zij verlangen te realiseren. De oprichtingsvrijheid heeft
slechts een beperkte betekenis wanneer private scholen niet op enige wijze
financieel worden ondersteund door de overheid. Tegelijk vormen de
voorwaarden die de overheid aan financiele ondersteuning verbindt een
beperking van de vrijheid van de private scholen om het onderwijs naar
eigen inzicht in te richten. Uit de landenstudies blijkt reeds dat de landen
die in dit onderzoek centraal staan binnen dat spanningsveld tamelijk uiteen-
lopende oplossingen hebben gekozen. Aan het vraagstuk van de bekostiging
van private scholen is het laatste van de drie thematische hoofdstukken
gewijd.
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Gesubsidieerd onderwijs

1        Inleiding

In de twee voorgaande thematische hoofdstukken werden verschillende
rechten en vrijheden bestudeerd die verband houden met het realiseren van
het verlangde onderwijs. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de rechten
van ouders en private scholen in verband met de vrije schoolkeuze, de
rechten en vrijheden met betrekking tot de aanpassing van het scholenaanbod

en de vrijheden die het mogelijk maken om zelf het verlangde onderwijs
aan te bieden. Daarbij ging het steeds over de realisering van het verlangde

onderwijs, los van de vraag naar de mogelijkheden om financiele ondersteu-
ning te verkrijgen. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, wordt de keuze voor
oprichting van een private school echter in belangrijke mate beinvloed door
de mogelijkheden voor financiele ondersteuning van particuliere initiatieven
door de overheid. In alle vijf de landen die in dit onderzoek centraal staan
bestaat enige vorm van financiele ondersteuning van particuliere initiatieven.
Uit de landenstudies blijkt dat de vorm en mate van ondersteuning in de
verschillende landen uiteenloopt. In al die landen geldt ook dat financiele
ondersteuning door de overheid een keerzijde heeft: wie financiele

_ondersteuning van de overheid verlangt wordt beperkt in zijn vrijheid. De
overheid stelt namelijk voorwaarden voor subsidiering vast die betrekking
hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Deze voorwaarden kunnen de
vrijheid van private scholen beperken om het onderwijs te organiseren zoals

zij dat wensen. In dit laatste thematische hoofdstuk zal ik nagaan welke
mogelijkheden er bestaan voor subsidiering van private initiatieven door
de overheid, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en wat die
voorwaarden betekenen voor de vrijheid om het onderwijs volgens de eigen
overtuiging vorm te geven.

In dit hoofdstuk zal een vergelijking gemaakt worden aan de hand van
het private onderwijs in Frankrijk en het Nederlandse bijzonder onderwijs.
Het Franse private onderwijs heeft een geheel andere plaats in het
onderwijsstelsel dan het Nederlandse bijzonder onderwijs. Dit komt al
duidelijk tot uitdrukking in de relatieve omvang ervan. In Frankrijk bezoekt
ongeveer twaalf procent van de leerplichtige kinderen een private school;
deze scholen zijn bijna alle (in elk geval in naam) katholiek. In Nederland
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ontvangt het bijzonder onderwijs ongeveer twee derden van de leerplichtige
kinderen. Er bestaat een grote variatie in bijzondere scholen wat betreft hun
levensbeschouwelijke grondslag.

Ook wat betreft de subsidiering van private scholen' zijn er grote
verschillen tussen beide landen. In het Franse onderwijs speelt het gedachten-
goed van de 'larcit6'2 nog altijd een belangrijke rol. Tot 1959 was subsidia-
ring van lagere private scholen bij wet verboden. In dat jaar is een beperkt
stelsel van subsidiering tot stand gebracht, dat in de loop van de laatste
decennia stelselmatig is verruimd. Onomstreden is subsidiering van private
scholen in Frankrijk echter allerminst: tot enkele jaren geleden werden nog
pogingen gedaan, mede uit naam van het gelarciseerde karakter van de
Franse staat, het subsidiestelsel drastisch in te krimpen en de private scholen
te dwingen op te gaan in het publieke stelsel van onderwijs dat neutraal
van karakter (gelaYciseerd) zou moeten zijn.

In Nederland geldt sinds 1917 het uitgangspunt dat openbaar en
bijzonder onderwijs naar gelijke maatstaven worden bekostigd. Oprichting
van een bijzondere school betekent in de meeste gevallen oprichting van
een bekostigde school. De Nederlandse Grondwet verlangt uitdrukkelijk
dat bij het stellen van deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden
de levensbeschouwelijke grondslag van de school gerespecteerd dient te
worden.

Toch lopen in de praktijk beide systemen minder ver uiteen dan op het
eerste gezicht kan worden gedacht. In Frankrijk bestaat intussen een tamelijk
uitgebreid wettelijk stelsel van subsidies voor private scholen. Bovendien
blijken lokale overheden in Frankrijk de private scholen vaak langs
onofficiifle weg financieel te ondersteunen: Tegelijk moet geconstateerd
worden dat in Nederland steeds meer stemmen opgaan om de wettelijke
uitwerking van het beginsel van gelijke bekostiging op onderdelen aan te
passen. Een voorbeeld van die tendens is de eerder beschreven aanpassing

1    In het Nederlandse onderwijsrecht wordt gewoonlijk de term 'bekostiging' gebruikt. Aan
deze term wordt  vaak een andere betekenis toegekend  dan  aan  de term 'subsidiering',  in
de zin dat bekostiging een recht op volledige vergoeding van de gemaakte kosten omvat.
In dit hoofdstuk wordt de term 'subsidiering' gebruikt als omvattend begrip voor verschillende
vormen en modaliteiten van financiele ondersteuning door de overheid, tenzij specifiek 66n
van de beide onderwijsstelsels aangeduid wordt.

2    Zie hoofdstuk 4, paragrafen 2 en 6.
3       Aldus de redactionele bijdrage 'L'enseignement privt bdndficie ddjA souvant d'aides financitres

au-delh des seuils 16gaux',  in: Le Monde, 15 december  1993.
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van de overschrijdingsregeling: Ook blijkt in de praktijk dat de bekostiging
van bijzondere scholen door de overheid niet altijd geheel toereikend is.

In paragraaf 2 wordt nagegaan welke kosten van het privaat onderwijs
door de overheid worden vergoed en volgens welke criteria die vergoedingen
worden vastgesteld. In paragraaf 3 onderzoek ik in hoeverre de religieuze
of levensbeschouwelijke grondslag van private scholen wordt gerespecteerd
bij het stellen van voorwaarden aan de subsidiering door de overheid. Enkele

gemeenschappelijke beginselen zal ik in paragraaf 4 formuleren en toelichten.
Een korte aanduiding van de overige landen in het licht van die beginselen
volgt in paragraaf 5. Paragraaf 6 tenslotte bevat enige afsluitende opmerkin-
gen.

2        Subsidilfring van privaat onderwijs door de overheid

De uitgangspunten van de Franse en Nederlandse systemen van subsidiering
van private initiatieven kwamen al in de respectievelijke landenstudies aan
de orde, maar voor een goed begrip volgen eerst nog enkele algemene
opmerkingen.

In de Franse onderwijswetgeving zijn er twee contractvormen die
subsidiering van private scholen door de overheid mogelijk maken: het
'contrat d'association'  en het 'contrat simple'.  Niet alle scholen komen in
aanmerking om 6dn van deze contracten met de staat te sluiten. Om een
contrat d'association te kunnen verkrijgen is vereist dat de betreffende school
voorziet in een 'besoin scolaire reconnu'; voor een contrat simple geldt dat
het totaal aantal leerlingen van de klassen waarvoor men een contract

verlangt vergelijkbaar is met het aantal leerlingen in overeenkomende klassen
in openbare scholen: In Nederland hebben bijzondere scholen recht op
bekostiging wanneer ze voldoen aan de normen die in de onderwijswetten
zijn vastgelegd.7 Deze normen zijn (behoudens enkele uitzonderingen8) gelijk
aan de stichtings- en instandhoudingsnormen voor openbare scholen.

4    Zie hoofdstuk 7, paragraaf 6.
5      Zie bijvoorbeeld het NIBAG-rapport Onderhoud schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs,

Oldenzaal 1994, p. 42, en A.P. Muizer, J. de Voogd, MateriEle exploitatiekosten van het
voortgezet onderwijs (NEI-rapport), Rotterdam  1994,  p.  I.

6   G. Lebreton, Libertds Publiques et Droits de l'Homme, Paris 1995, p. 367-368.
7     Zie hiervoor met name hoofdstuk 10, paragraaf 2.1.2.
8 Belangrijkste uitzondering is de regeling van artikel 54, tweede lid, WBO. Hierin is bepaald

dat een openbare school reeds bckostigd wordt wanneer zij de enige openbare school binnen

een straal van tien kilometer is. Voor bijzondere scholen geldt deze garantie niet.
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Pas wanneer een school in aanmerking komt voor subsidiering, kan de vraag
gesteld worden die in deze paragraaf centraal staat: welke kosten van private
scholen worden door de overheid vergoed?

2.1 De systematiek van de Franse en Nederlandse wetgeving

Wat een vergelijking lastig maakt, is dat de Franse en de Nederlandse
onderwijswetgeving verschillende categorieen van kostensoorten hanteren.
Zo kent de Nederlandse WBO afzonderlijke afdelingen over huisvesting,
materiele instandhouding en personeel. De WVO noemt in artikel 78 vijf
categorieen: huisvestings-, inventaris-, personeels-, nascholings- en ex-
ploitatiekosten. In beide wetten is vervolgens uitgewerkt welke kosten onder
die categorieen vallen, hoe de vergoeding daarvoor wordt berekend en op
welke wijze ze aan de scholen wordt toegekend. Deze systematiek levert
een complexe en omvangrijke regelgeving betreffende de subsidiering van
bijzonder onderwijs op.

De Franse onderwijswetgeving maakt een onderscheid tussen 'dipenses
d'investissement' (investeringskosten) en 'ddpenses de fonctionnement'
(werkingskosten). Deze beide categorieen omvatten uiteenlopende kosten
die betrekking hebben op het schoolgebouw, het personeel en het lesmateri-
aal. In de Franse onderwijswetgeving is hoofdzakelijk op basis van deze
twee categorieen bepaald in hoeverre private scholen aanspraak kunnen
maken op subsidiering; bovendien wordt aan de hand hiervan bepaald of
de staat dan wel de lokale overheden deze kosten dragen.

Een probleem is echter dat niet geheel duidelijk is welke kosten nu tot
de investeringskosten en welke tot de werkingskosten behoren. De Franse
onderwijswetgeving geeft geen duidelijke opsomming van de kostensoorten
die tot elk van die categorieen behoren. Het belangrijkste aanknopingspunt
is een decreet uit 1960,g   maar de daarin opgenomen opsomming   van
kostensoorten is niet uitputtend en voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit
systeem wordt verder gecompliceerd doordat de wetgeving her en der
specifieke bepalingen kent die soms uitzonderingen op de algemene regeling
voor een van beide categorieen zijn en soms slechts een nadere uitwerking
of verduidelijking bieden. Ook in de Franse literatuur worden de categorieen
'investeringskosten' en 'werkingskosten' gebruikt, veelal zonder nadere

9     Ddcret du 28 juiliet 1960 relatif aux conditions financitres de fonctionnement des classes
sous contrat d'association. Strikt genomen geldt deze opsomming alleen voor de verplichtingen
van lokale overheden ten aanzien van scholen met een contrat d'association. maar zij vormt
ook meer in het algemeen een goede indicatie van de kostensoorten die met de term 'ddpenses
de fonctionnement' worden bedoeld.
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aanduiding van de soorten uitgaven die hiermee worden bedoeld. Er is
daardoor van sommige kosten niet duidelijk of ze tot de investerings- dan
wel de werkingskosten moeten worden gerekend, en als gevolg daarvan
is ook niet duidelijk of ze door de staat, de lokale overheden of in het geheel
niet vergoed worden.

Hieronder zal ik voor beide landen in kaart brengen - voor zover
wetgeving, literatuur en rechtspraak duidelijkheid bieden - welke kosten
van private scholen door de overheid vergoed worden. Om een vergelijking
mogelijk te maken en een goed inzicht te verkrijgen in beide systemen zal
ik daarbij een indeling in drie kostensoorten hanteren. De eerste categorie
betreft alle kosten die samenhangen met de huisvesting van de school, zoals
aankoop, nieuwbouw, onderhoud en huur. Een tweede categorie heeft
betrekking op alle kosten voor het personeel van de school: de salarissen
van leerkrachten en ander personeel en de sociale lasten die daarmee
samenhangen. De derde categorie noem ik de onderwijskosten; daarmee

duid ik alle overige kosten aan die gemaakt moeten worden om daadwerke-
lijk onderwijs te kunnen geven, zoals de lesmaterialen, de inventaris van
de school en administratieve kosten. 10

2.2 De huisvestingskosten

2.2.1 Frankrijk

In Frankrijk worden de huisvestingskosten deels tot de investeringskosten
gerekend (aankoop, nieuwbouw en verbouwingen) en deels tot de werkings-
kosten (huur). Duidelijk is in elk geval dat scholen zonder contract geen
enkele financiering van de staat ontvangen. Duidelijk is ook dat voor scholen
die wel een contract hebben gesloten, de investeringskosten (dus de kosten
voor aankoop, nieuwbouw en verbouwingen) niet door de staat worden
vergoed.

Of lokale overheden kunnen bijdragen in de investeringskosten van
private scholen hangt af van het soort onderwijs. De regels hierover zijn
verspreid in de Franse wetgeving aan te treffen. Voor het basisonderwijs
geldt krachtens  de  wet  van 30 oktober  1886" een verbod  op alle vormen

10 Het lijkt wellicht voor de hand te liggen hiervoor de term 'werkingskosten' te gebruiken.
Hierdoor zou echter verwarring ontstaan met het Franse begrip werkingskosten (depenses
de fonctionnement), dat een ruimere betekenis heeft. Onder de Franse werkingskosten vallen
namelijk ook bepaalde kosten die samenhangen met huisvesting en personeel.

11 Zie hoofdstuk 4, paragraaf  2.
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van vergoeding van investeringskosten door de lagere overheden.12 De
Conseil d'Etat heeft voor het algemeen vormend secundair onderwijs uit
de Loi Falloux  van 15 maart 1850 afgeleid  dat de lokale overheden  de
investeringskosten kunnen vergoeden tot een maximum van tien procent
van de totale (investerings- en werkings)kosten van elke school die niet
reeds uit andere openbare middelen worden vergoed.13 Voor andere vormen
van onderwijs bestaan geen wettelijke belemmeringen voor de vergoeding
van investeringskosten; lokale overheden kunnen dus zelf besluiten deel
te nemen in de uitgaven van de private scholen. 14

Met betrekking tot het onderhoud van de schoolgebouwen bestaat er
in Frankrijk enige onduidelijkheid. Het is met name onduidelijk of het
onderhoud gerekend moet worden tot de investeringskosten of tot de
werkingskosten. Dit is wel van belang, aangezien lokale overheden verplicht
zijn de werkingskosten van private scholen met een contrat d'association
te vergoeden volgens dezelfde maatstaven als de werkingskosten van pu-
blieke scholen. 15.16 Daarnaast kunnen zij bijdragen in de werkingskosten
van scholen met een contrat simple, 17 doch deze bijdrage mag niet
onevenredig hoger zijn dan de middelen die een vergelijkbare openbare
school heeft.

Volgens Maugue en Schwarz valt het onderhoud onder de investerings-
kosten; 18 opmerkelijk is echter dat het onderhoud expliciet uitgezonderd
wordt van de verplichting voor lagere overheden om de werkingskosten
van private scholen met een contrat d'association te betalen!" Hoe dan ook,
het onderhoud van private scholen wordt niet vergoed door de staat en valt
niet binnen de verplichte vergoeding door lokale overheden. Of lokale

12     Tot  1959  gold dit verbod ook  voor de staat.  De Loi Debrd, die  in dat jaar in werking  trad,
maakte vergoeding van investeringskosten door de staat mogelijk.

13 Conseil d'Etat van 6 april 1990 (Ddpartement d'Ille-et-Villaine), in: AJDA 1990, p. 519 e.v.
Zie ook hoofdstuk 4, paragrafen 2 en 6.

14      Lebreton, a.w.  1995, p. 369;  zie ook Conseil Constitutionnel van 13 januari 1986 (D6partement
de Loire-Atiantique), in: AJDA 1986, p. 457 e.v.

15  Artikel 4 van de Loi Debrd.
16     Zie ook hierna, paragraaf 2.4, waar de mogelijkheden voor lokale overheden om bij te dragen

in de onderwijskosten van private scholen aan de orde komen.
17  Artikel 5 van de Loi Debrd.
18    C. Maugue, R. Schwarz, Chronique gantrale de jurisprudence administrative fran aise, in:

AJDA 1991, p. 885 e.v. (887).
19  Bijlage bij circulaire nr. 85-105 van 13 maart 1985, ter nadere uitwerking van artikel 18

van  de  wet  van 25 januari   1985 (Loi ChevEnement).  Waar het  gaat  om de financiering van
private scholen door lokale overheden vormt deze wet in feite slechts een explicitering van
veranderingen die reeds het gevolg waren van wetgeving betreffende de decentralisatie in
het Franse bestuur uit 1982 en 1983.
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overheden zelf kunnen besluiten hierin deel te nemen wordt bepaald door
het antwoord op de vraag tot welke categorie kosten het onderhoud gerekend
moet worden.

De kosten voor huur van een schoolgebouw moeten volgens de geldende
opvattingen wel tot de werkingskosten worden gerekend:' maar vallen
volgens de Conseil d'Etat niet onder de verplichting deze te vergoeden voor
scholen met een contrat d'association. De redenering is daarbij dat de lokale
overheden vrijwel altijd eigenaar zijn van de lokalen van de publieke scholen
en dientengevolge vrijwel nooit huur betalen voor de huisvesting van de
publieke scholen. Aangezien de werkingskosten van de private scholen met
een contrat d'association volgens dezelfde maatstaven vergoed worden als
voor de publieke scholen, hoeven lokale overheden de kosten voor huur
van een schoolgebouw niet te vergoeden.21

2.2.2 Nederland

In Nederland zijn de regels met betrekking tot bekostiging van de huisvesting
van bijzondere scholen slechts gedeeltelijk in de onderwijswetten te vinden.
Sinds  1 januari  1997 is de regeling van de bekostiging van de huisvesting
in zowel basis- als voortgezet onderwijs gedecentraliseerd. Alleen de
hoofdlijn is nog vastgelegd in de WBO en WVO; de inhoudelijke regeling
is de vinden in de gemeentelijke huisvestingsverordeningen.

22

De wettelijke regelingen voor het basis- en voor het voortgezet onderwijs
lopen grotendeels parallel. In hoofdlijn zien deze er als volgt uit.23 De
gemeenten zijn de bevoegde instanties inzake de bekostiging van de
huisvesting van openbare en bijzondere scholen.24 Tot de huisvestingskosten
worden in basis- en voortgezet onderwijs de kosten voor nieuwbouw,
uitbreiding en herstelwerkzaamheden gerekend. Kosten voor onderhoud
worden in het basisonderwijs slechts gedeeltelijk tot de huisvestingskosten
gerekend; in het voorgezet onderwijs vallen deze kosten geheel onder de

20    Maugiie/Schwarz, a.w.  1991, p. 887.
21 Conseil d'Etat, 25 oktober 1991, in: AJDA 1991, p. 917 (918-919).
22 Van belang is daarnaast nog wei dat bij algemene maatregel van bestuur (de Bekostigingsbe-

sluiten bij de WBO en de WVO) voor basis- en voortgezet onderwijs is vastgelegd hoeveel
vierkante meters vioeroppervlak per gelijktijdig aanwezige leerling beschikbaar dienen te
zijn

23 Een kritische beschouwing van de regeling met betrekking tut de decentralisatie van de
bevoegdheden inzake de bekostiging van de huisvestings is te vinden in: B.P. Vermeulen,
Decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs. in: School en Wet 1996,
nr. 4, p. 2-8.

24  Artikel 65 WBO en artikel 76c WVO.

229



Hoofdstuk 11

exploitatiekosten. In het basis- en voortgezet onderwijs worden wel de kosten
voor het meubilair en voor de eerste aanschaf van de leermiddelen als
huisvestingskosten aangeduid (zie hiervoor paragraaf 2.4.2). 25

De gemeenten stellen bij verordening criteria ten behoeve van de bekosti-
ging van genoemde voorzieningen vast.26 Deze regeling moet zodanig worden
vastgesteld dat redelijkerwijs kan worden voorzien in de behoefte aan
huisvesting van de scholen in de gemeente.27 De verordening komt tot stand
in overleg met de vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs.28 Jaarlijks
stelt de gemeente bovendien een plafondbedrag vast voor de voorzieningen
voor huisvesting.

29

Met gebruikmaking van de aldus vastgelegde criteria en met inachtne-
ming van de aanvragen van bijzondere scholen30 wordt tenslotte bij
gemeentelijke verordening, ook weer in overleg met de bevoegde gezagen
van de bijzondere scholen in de gemeente,3' een programma van huisves-
tingsvoorzieningen vastgesteld.32 Dit programma behoort zodanig vastgesteld
te worden dat redelijkerwijs kan worden voorziening in de behoefte aan
huisvesting voor openbare en bijzondere scholen in de gemeente.33 Tenslotte
herhalen WBO en WVO het grondwettelijk vastgelegde beginsel van de
gelijkwaardigheid van het bijzonder onderwijs aan het openbaar onderwijs.

34

Het preventief onderhoud van de schoolgebouwen valt in het basisonder-
wijs onder de regeling voor materiele instandhouding. Voor die voorzienin-
gen stelt de minister eens per vijf jaar een programma van eisen vast, dat
de grondslag voor de bekostiging vormt.35 Op basis van de programma's
van eisen worden de kosten voor materiele instandhouding vergoed door
het Rijk.36 In het voortgezet onderwijs wordt het onderhoud tot de
exploitatiekosten gerekend. Deze kosten worden tezamen met de personeels-
kosten door het Rijk vergoed in de vorm van 66n lump-sum, vastgesteld

25  Artikel 66 WBO en artikel 76c WVO.
26  Artikel 76, eerste en tweede lid, WBO en artikel 76m WVO.
27   Artikel 76, tweede lid, WBO en artikel 76m, tweede lid, WVO.
28  Artikel 76, vijfde lid, WBO en artikel 76e WVO.
29  Artikel 67 WBO en artikel 76d WVO.
30  Ingediend op grond van artikel 68 WBO respectievelijk artikel 76, tweede lid, WVO.
31    Artikel 69, eerste lid, WBO en artikel 76f, eerste lid, WVO.
32    Artikel 69, eerste en tweede lid, WBO en artikel 76f WVO.
33   Artikel 67, tweede lid, WBO en artikel 76d, tweede lid, WVO.
34  Artikel 65, eerste lid, WBO en artikel 76b, eerste lid, WVO.
35  Artikel 92 WBO.
36  Artikel 100 WBO.
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op basis van normbedragen.37 In paragraaf 2.3.2 wordt dieper ingegaan op

de wijze van vaststelling van die vergoeding.
Zowel het basis- als het voortgezet onderwijs kent een specifieke regeling

voor overschrijdingsbedragen bij de bekostiging van scholen.18 Deze regeling
houdt in dat indien een gemeente meer uitgeeft voor materiele instandhou-
ding (in het basisonderwijs) dan wel voor exploitatie (in het voortgezet
onderwijs) en voor de personeelskosten van de openbare scholen, dan zij
van het Rijk daarvoor heeft ontvangen, zij dit overschrijdingsbedrag in
beginsel ook aan de bijzondere scholen in de gemeente dient te verstrekken.
De gemeenteraad kan echter in overeenstemming met het bevoegd gezag
van een bijzondere school besluiten dat bepaalde kosten, waaronder een
eventueel overschrijdingsbedrag, niet aan die school worden vergoed.39 Deze

regeling is hier van belang voor zover het gaat om preventief onderhoud
aan de schoolgebouwen.

2.3 De personeelskosten

De tweede categorie kosten omvat de lerarensalarissen, de salarissen van
het niet-onderwijzend personeel, de bijkomende uitkeringen en toelagen
en de sociale lasten.

2.3.1 Frankrijk

Voor de personeelskosten geldt in Frankrijk dat zij deels tot de investerings-
kosten en deels tot de werkingskosten worden gerekend. De salarissen en
overige loonkosten van het onderwijzend personeel zijn investeringskosten,
terwijl de kosten voor het niet-onderwijzend personeel (de 'agents de
service') werkingskosten zijn. Dit onderscheid heeft, zoals hierboven al
aangegeven, consequenties voor de wijze en mate van subsidiering.

Scholen zonder contract ontvangen van de staat geen vergoeding voor
de personeelskosten. De Loi Debrd bepaalt welke kosten de staat betaalt
bij elk van de beide contractvormen. Voor scholen met een contrat
d'association vergoedt de staat de salarissen en alle bijkomende kosten van

, de leerkrachten. Scholen met een contrat simple ontvangen slechts een
* vergoeding voor de lerarensalarissen, niet voor de daaraan verbonden sociale

lasten.

37  Artikel 96d WVO.
38   Zie de artikelen 105b e.v. WBO en de artikelen 96i e.v. WVO
39  Artikelen 105b, vierde lid, WBO en 96i, negende lid, WVO.
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Ook lokale overheden zijn betrokken bij de financiering van personeelskosten
van private scholen. Wanneer het gaat om de salariskosten en bijkomende
kosten voor de leerkrachten gelden dezelfde regels als bij de huisvestingskos-
ten. Immers, beide kostensoorten worden in Frankrijk tot de investeringskos-
ten gerekend. Subsidiering door lokale overheden is dus alleen toegestaan
in het algemeen vormend voortgezet onderwijs, waarbij een maximum van
tien procent van de totale niet gedekte kosten van de school geldt. Lokale
overheden kunnen daardoor voor scholen met een contrat simple bijvoorbeeld
de bijkomende kosten van de lerarensalarissen (die tot de investeringskosten
gerekend worden, maar die de staat niet betaalt) ten minste gedeeltelijk
vergoeden.

Hierboven merkte ik al op dat de lokale overheden verplicht zijn de
werkingskosten van private scholen    met een contrat d' association    te
vergoeden op gelijke voet als publieke scholen. Door de wetgeving over
de decentralisatie uit 1982 en 1983 worden in het basisonderwijs alle
werkingskosten, dus ook de kosten voor het niet-onderwijzend personeel,
door de gemeenten vergoed. In het secundair onderwijs bestaat de vergoeding
voor werkingskosten uit twee delen. De staat betaalt de kosten voor het niet-
onderwijzend personeel. Het tweede deel, dat geen betrekking heeft op
personeelskosten maar op materiele kosten, behoort tot de onderwijskosten
die hieronder in paragraaf 2.4 worden behandeld. Deze kosten worden door
de ddpartements of de rdgions vergoed, afhankelijk van het soort school.

In geval van een contrat simple geldt de algemene regel dat lagere
overheden niet verplicht zijn de werkingskosten te vergoeden, maar wel
zelf kunnen besluiten dit te doen. Daarbij geldt ook weer dat hierbij de
evenredigheid ten aanzien van vergelijkbare openbare scholen in acht
genomen moet worden.

2.3.2 Nederland

In de Nederlandse onderwijswetgeving vormen de personeelskosten een
afzonderlijke kostensoort. In het basisonderwijs vormen de artikelen 96a
tot en met 96d van de WBO de grondslag voor de vergoeding van de
personeelskosten. Hierop is het zogenaamde formatiebudgetsysteem
gebaseerd. De genoemde artikelen van de WBO zijn uitgewerkt in het
Formatiebesluit WBO,40 waarin de wijze van berekening en vaststelling van
de personeelsformatie voor de basisscholen is neergelegd. Die formatie is
afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school bezoekt en dient

40   KB van 12 maart 1992, Stb. 126 (laatste wijziging: besluit van 12 september 1996, Stb. 469).
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voldoende te zijn voor de vervulling van de reguliere taken van die school.

Op basis van de aldus vastgestelde personeelsformatie ontvangen scholen

een vergoeding van het Rijk voor de kosten van salarissen, toelagen,
uitkeringen en wettelijk verschuldigde en niet verhaalbare premies.

41

In het voortgezet onderwijs systeem is met ingang van 1 augustus 1996
een systeem van lump sum-bekostiging van kracht geworden.42 De grondslag
voor de vergoeding is ook daarbij de personeelsformatie die redelijkerwijs
voldoende is voor het leiden en beheren van de school, het geven van
onderwijs en de overige ondersteunende werkzaamheden. Daartoe wordt
de personeelsformatie nader onderscheiden in de formatie voor rectoren,
directeuren, conrectoren, adjunct-directeuren, leraren en ondersteunend
personeel.43 De bepaling van de wijze van vaststelling van die formatie
geschiedt bij algemene maatregel van bestuur.44 De personeelsformatie wordt

vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde personeelslast, een jaarlijks
bij ministeriele regeling vast te stellen normbedrag.45 De daaruit resulterende

vergoeding wordt jaarlijks als lump sum toegekend; deze lump sum omvat
ook de vergoeding voor de exploitatiekosten (zie hieronder, paragraaf 2.4).46

Voor basis- en voortgezet onderwijs geldt met betrekking tot de
personeelskosten ook de hierboven beschreven overschrijdingsregeling
(paragraaf 2.2.2).

2.4 Ondenvijskosten

Met de term 'onderwijskosten' duid ik alle uitgaven aan die een school moet
maken om te kunnen voorzien in de noodzakelijke inventaris (de stoelen
en tafels, kasten), de leermiddelen (boeken en ander lesmateriaal), de kosten
van schoonmaak en administratie en alle overige kosten voor het 'dagelijks
gebruik' van de school.

2.4.1 Frankrijk

Met betrekking tot de vergoeding van onderwijskosten spelen in Frankrijk
voornamelijk de lagere overheden een rol. Aangezien deze kosten in de

41     Artikel  104 WBO.
42    Wijziging van de WVO door de wet van 31 mei 1995 (regeling lump-sum en decentralisatie

rechtspositieregeling vwo, -avo, -vbo), Stb. 1995, 318.
43  Artikel 84 WVO.
44    Formatiebesluit WVO.  KB  van  18 juli  1995,  Stb.  370.
45  Artikel 85 WVO.
46  Artikel 96d WVO.
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Franse wetgeving onder de werkingskosten vallen, worden zij vergoed op
basis van de eerder beschreven algemene regels over subsidiering van private
scholen door lagere overheden. Dit betekent dat gemeenten de onderwijskos-
ten van scholen met een contrat simple kunnen vergoeden, zolang zij niet
onevenredig meer betalen dan aan vergelijkbare openbare scholen. Lagere
overheden zijn bovendien verplicht de onderwijskosten van scholen met
een contrat d'association te vergoeden op gelijke voet als van openbare
scholen. In het basisonderwijs zijn de gemeenten verplicht deze kosten te
vergoeden. In het voortgezet onderwijs worden de onderwijskosten vergoed
door de departementen wanneer het om 'colldges' gaat; voor de 'lycees'
betalen de regio's de kosten.47 Daarnaast betaalt de staat voor de collages
en  de  lycees  met een contrat d' association de schoolboeken. 48

2.4.2 Nederland

In de Nederlandse wetgeving ten aanzien van basis- en voortgezet onderwijs
worden de eerste aanschaf van onderwijsleerpakketten en het meubilair tot
de voorziening in de huisvesting gerekend. De wijze van vaststelling en
vergoeding is dus identiek aan de wijze van vergoeding van de huisvestings-
kosten, zoals hierboven beschreven in paragraaf 2.2.

De vernieuwing en het onderhoud van de onderwijsleerpakketten en
het meubilair worden echter tot de materiele instandhouding respectievelijk
de exploitatiekosten gerekend, evenals alle andere onderwijskosten. D e
grondslag voor de vergoeding wordt in het basisonderwijs gevormd door
programma's van eisen.49 Artikel 93 van de WBO somt de kostensoorten
op waaruit deze programma's zijn opgebouwd. De wet noemt onder meer
de kosten voor preventief onderhoud, verwarming, electra- en waterverbruik
en kosten voor administratie, beheer en bestuur van de school. In het
voortgezet onderwijs worden de exploitatiekosten toegekend als lump sum.
samen met de personeelskosten. Voor de grondslag en de wijze van bereke-
ning van de lump-sum kan daarom worden vewezen naar bovenstaande
paragraaf met betrekking tot de personeelskosten.

47   Dit is het hierboven genoemde tweede gedeelte van de vergoeding voor werkingskosten in
het voortgezet onderwijs: zie paragraaf 2.3. Het eerste deel betreft de daar genoemde perso-
neelskosten. die niet binnen mijn definitie van onderwijskosten vallen. Dit decl wordt betaald
door de staat. De hier genoemde onderwijskosten betreffen het tweede deel van de
werkingskosten. aangeduid als 'entretien mattriel des locaux.'

48  Maugue/Schwarz, a.w. 1991. p. 886.
49  Artikelen 92-96 WBO.
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Ook hier gelden overigens de eerder genoemde overschrijdingsregelingen
in basis- en voortgezet onderwijs.

2.5 Subsidifring: gelijke maatstaven of evenredigheid?

2.5.1 Grondwettelijke garanties

Het meest in het oog springende verschil tussen beide systemen is het feit
dat in Nederland een grondwettelijke garantie bestaat voor de financiele
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, terwijl er in Frankrijk
geen enkele grondwettelijke garantie voor subsiditring bestaat. Ondanks
deze verschillende grondwettelijke uitgangspunten blijken de daarop
gebaseerde subsidieringssystemen toch minder uiteen te lopen dan op grond
van die uitgangspunten zou kunnen worden verwacht. Enerzijds bestaat er
in Frankrijk uitgebreide regelgeving over de subsiditring van private scholen,
waar scholen rechtstreeks aanspraken aan kunnen ontlenen. Anderzijds
betekent de grondwettelijke gelijkstelling van het Nederlandse openbaar
en bijzonder onderwijs niet automatisch dat alle kosten van bijzondere
scholen door de overheid worden vergoed. De onderwijswetgeving, die
overigens ook van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
uit gaat, bepaalt de wijze van vaststelling en de hoogte van de bekostiging.

2.5.2   De rol van de onderwijswetgeving

De eigenlijke garanties voor de subsidiering van private scholen zijn dus
te vinden in de onderwijswetgeving. De Franse en Nederlandse wetgeving
vertonen fundamentele verschillen in systematiek en betekenis. De Franse
wetgeving werkt met twee kostencategorieen waarvan de inhoud vrij
onbepaald is. In die wetgeving is geen definitie of opsomming te vinden
van de inhoud van elk van deze categorie8n. Verschillende uitvoerings-
regelingen bevatten aanknopingspunten, die soms tegenstrijdig lijken te zijn,
dan weer hiaten vertonen. Op basis van verschillende wetten, lagere
regelingen en de jurisprudentie van de Conseil d'Etat is in hoofdlijnen af
te leiden welke kosten door welke overheid betaald kunnen of moeten
worden.

Een echt probleem is het gebrek aan definities in de Franse wetgeving
niet. Duidelijkheid is vooral nodig wanneer het gaat om verplichte
vergoedingen door de overheid. Voor zover het gaat om uitgaven die de
lagere overheden kunnen doen, maar waartoe zij niet verplicht zijn, is een
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gedetailleerde opsomming van de kosten waarop deze bevoegdheid
betrekking heeft minder essentieel.

De Nederlandse onderwijswetgeving hanteert het uitgangspunt dat
openbaar en bijzonder onderwijs naar gelijke maatstaven worden bekostigd.
Dit betekent dat in beginsel alle uitgaven van bijzondere scholen worden
vergoed. Hiervoor is in de verschillende onderwijswetten een gedetailleerde
regeling voor de wijze van vaststelling van de vergoedingen opgenomen.
De basis voor die vaststelling is een uitgebreide (en daardoor complexe)
opsomming van kostensoorten.

Doordat in Frankrijk veel wordt overgelaten aan de lagere overheden
(met name de gemeenten) kunnen de financiele mogelijkheden van private
scholen sterk verschillen. Gemeenten die het privaat onderwijs een warm
hart toedragen hebben verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van
die scholen, maar zien zich geconfronteerd met een wettelijk plafond als
het gaat om de investeringskosten en een evenredigheidsgrens voor de
werkingskosten. In Nederland is daarentegen gelijkstelling het centrale thema.
Bijzondere scholen worden gelijkgesteld aan openbare scholen: uitgangspunt
is bekostiging volgens gelijke maatstaven. Bovendien kennen basis- en
voortgezet onderwijs een overschrijdingsregeling die moet garanderen dat
ook in onvoorziene gevallen de bijzondere scholen niet achtergesteld worden
bij openbare scholen. Maar ook tussen bijzondere scholen onderling geldt
dat gelijkheid voorop staat. De omvang van de financiele aanspraken van
bijzondere scholen is wettelijk bepaald en bijzondere scholen hebben in
gelijke omstandigheden ook gelijke aanspraken.

Deze vaststelling levert een interessante gedachte op. In Frankrijk lijkt
de onderwijswetgeving met betrekking tot de subsidiering van privaat
onderwijs met name gericht te zijn op de bescherming van het openbaar
onderwijs tegen een onevenredige bevoordeling van het privaat onderwijs
door de lagere overheden; in Nederland lijkt de onderwijswetgeving juist
het bijzonder onderwijs te beschermen tegen achterstelling daarvan bij het
openbaar onderwijs door de gemeenten.

2.5.3 Decentralisatie

De decentralisatie in het onderwijs in Frankrijk heeft niet alleen geleid tot
een complexe onderwijswetgeving en tot verschillen tussen private scholen
wat betreft hun financiele positie, maar in sommige gevallen ook tot
financiele problemen voor de gemeenten. De centrale overheid in Frankrijk
sluit namelijk subsidieringscontracten met private scholen en stelt regels
vast voor subsidiering, terwijl een deel van die subsidies ten laste komen
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van de gemeentelijke begrotingen. Wij zagen hierboven immers dat
gemeenten verplicht zijn een deel van de werkingskosten van private scholen
te vergoeden. De gemeenten hebben echter geen invloed op de sluiting van
de subsidieringscontracten of op de vaststelling van de subsidieringsregels.
Zij worden dus met substantiele financiele verplichtingen geconfronteerd,
zonder op de omvang daarvan enige invloed te hebben.

Ook in het Nederlandse onderwijsrecht is sinds enige jaren een trend
naar decentralisatie waar te nemen. Lagere overheden hebben altijd
belangrijke uitvoerende taken gehad bij de bekostiging van het bijzonder
onderwijs, maar hadden tot nu toe weinig zelfstandige beleidsruimte of
regelgevende bevoegdheden. Op 1 januari 1997 trad een wetswijziging in
werking die de bevoegdheden met betrekking tot de voorzieningen voor
de huisvesting en het achterstallig onderhoud van openbare en bijzondere
scholen voor onder meer basis- en voortgezet onderwijs overdraagt aan de
gemeenten.50 De gemeenten stellen nu zelf vast welke scholen voor
vergoeding in aanmerking komen en bepalen zelf de hoogte van de
vergoeding, met inachtneming van het wettelijke kader:' Bij deze
bevoegdheidsoverdracht zijn van verschillende zijden bedenkingen geplaatst.
Volgens Vermeulen houdt deze regeling in dat niet langer alle bekostigings-
voorwaarden op centraal niveau worden vastgesteld, wat in strijd is met
de geest (zo niet met de tekst) van artikel 23 van de Grondwet.52 Ook wordt
gevreesd voor ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs en tussen
bijzondere scholen onderling als gevolg van verschillend financieel beleid
van de gemeenten.

53

i Men moet daarbij bedenken dat het geld voor de huisvesting van de
  openbare en bijzondere scholen uiteindelijk weliswaar van de rijksoverheid

 jafkomstig is, maar
als niet-geoormerkte algemene middelen in de gemeente-

lijke kas vloeit. De gemeenten zullen dus op hun begrotingen zelf de ruimte
moeten vinden voor financiering van de huisvesting van de scholen binnen
hun grondgebied. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn, aangezien de overdracht
van de bevoegdheden met betrekking tot de voorzieningen in de huisvesting
gepaard gaat met een efficiencykorting van 125 miljoen gulden, terwijl de

50  Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet op het voortgezet onderwijs in verband
met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen, Stb. 1996, 402.

51    Zie voor een bespreking van het wetsvoorstel: B.P. Vermeulen, Decentralisatie van de huisves-
tingsvoorzieningen voor onderwijs, in: School en Wet, 1996, nr. 4, p. 2 e.v.

52  Vermeulen, a.w. 1996, p. 6; zie ook A.K. Koekkoek, Decentralisatie van onderwijsbeleid,
in: School en Wet, 1992, nr. 1, p. 2 e.v.

53  Aldus de Onderwijsraad in zijn advies, zie Uitleg, 22 maart 1995, p. 38.
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wetgeving blijft bepalen dat de vergoeding redelijkerwijs voldoende moet
zijn om te voorzien in de huisvesting van de scholen.54 Al met al is het niet
ondenkbaar dat Nederlandse gemeenten op vergelijkbare wijze als Franse

gemeenten financiele problemen zullen krijgen door de overdracht van de
bevoegdheden inzake de huisvesting van het onderwijs.

3       SubsidiEring en de grondslag van de private school

Hierboven heb ik aangegeven in hoeverre private scholen in Frankrijk en
Nederland over financiele ondersteuning vanwege de overheid kunnen
beschikken. Dit is belangrijk voor de realisering van de grondwettelijk
gewaarborgde vrijheid om een private school op te richten. De vrijheid van
onderwijs omvat daarnaast ook de vrijheid om het onderwijs volgens de
eigen regilieuze of filosofische overtuiging vorm te geven. De overheid kan
echter grenzen aan deze vrijheid stellen wanneer zij voorwaarden verbindt
aan de subsidiering van private scholen. Een belangrijke vraag is daarom
in hoeverre de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van private
scholen gerespecteerd wordt bij het stellen van voorwaarden voor subsidi-
Bring.

In deze paragraaf zal ik onderzoeken welke beperkingen de voorwaarden
voor de subsiditring van private scholen in Frankrijk en Nederland inhouden
voor de vrijheid van die scholen om het onderwijs volgens de eigen
religieuze of filosofische overtuiging vorm te geven. Die levensbeschouwe-
lijke grondslag komt hoofdzakelijk op drie manieren tot uitdrukking: de
inhoud en methode van het onderwijs, de aanstelling van de leerkrachten
en de toelating van leerlingen. Ongetwijfeld zijn ook in de organisatie van
het bestuur en de medezeggenschap in een school levenbeschouwelijke
aspecten te ontdekken.55 Deze houden echter minder rechtstreeks verband
met het onderwijs binnen die school, waarin uiteindelijk de levensbe-
schouwing tot uitdrukking gebracht wordt, en blijven hier buiten beschou-

wing.
Hieronder zal ik achtereenvolgens nagaan in welke mate subsidievoor-

waarden inbreuk maken op de vrijheid van private scholen in Frankrijk en
Nederland om zelf de inhoud en de methode van het onderwijs te bepalen,

54  Artikel 67, tweede lid, WBO en artikel 76d, tweede lid, WVO.
55    Zo heeft in Nederland een groep protestants-christelijke bijzondere scholen ernstige bezwaren

tegen   de   uit  de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 voortvloeiende verplichting  een
medezeggenschapsraad in het leven te roepen; vanwege die bezwaren, die samenhangen met
de religieuze grondslag van de scholen, hebben zij vrijstelling van deze verplichting gekregen.

238



Gesubsidieerd onderwijs

om zelf het onderwijzend personeel aan te stellen en om zelf over de
toelating van leerlingen te beslissen.

3.1 Inhoud en methode van het onderwijs

3.1.1 Frankrijk

De Franse wetgeving stelt grenzen aan de vrijheid van alle private scholen,
zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde, om zelf de inhoud en de
methode van het onderwijs te bepalen. De belangrijkste beperking is, dat
de verstrekking van diploma's een staatsmonopolie is.56 De certificaten die
sommige private scholen verstrekken worden niet door de staat erkend. Om
hun leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de door de staat georganiseer-
de examens, die een erkend diploma opleveren, baseren vrijwel alle private
scholen hun onderwijs op de curricula en lesroosters van de publieke scholen.
Het onderwijs aan private scholen mag daarnaast niet in strijd zijn met de
moraal, de constitutie en de wet; bovendien bestaat er een lijst van verboden
boeken.57

Voor gesubsidieerde private scholen geldt zelfs dat zij verplicht zijn
hun onderwijs in te richten op basis van de curricula en de lesroosters van
het publieke onderwijs. Ook kunnen zij zelf geen erkende diploma's afgeven,
en leiden de leerlingen dus op voor de staatsexamens. Wat betreft de
leermiddelen die gesubsidieerde private scholen kunnen gebruiken is,
afgezien van de lijst van verboden boeken, niets bepaald; zij kunnen deze
dus in beginsel zelf kiezen. Gezien de verplichting het curriculum van de
publieke scholen over te nemen ligt het echter voor de hand dat ook daarin
de keuze in feite beperkt is.

Er worden dus tamelijk vergaande eisen aan het onderwijs in gesubsi-
dieerde private scholen gesteld. Tegelijk bepaalt artikel 1 van de Loi Debr6
dat het 'characttre propre' van de private scholen gewaarborgd blijft.58 Dit

56 Dit principe van het 'monopole de la collation des grades' is door de Conseil d'Etat strikt
toegepast. Verschillende ministeriele regelingen, die de erkenning van de diploma's van
bepaalde private faculteiten mogelijk maakten, werden door de Conseil vernietigd. Zie Conseil
d'Etat van 25 juni  1969 (Synd. aut. du personnel enseignant des facultts de droit), in: RDP
1969, 965.

57  Lebreton, a.w. 1995, p. 364.
58    Artikel 1, vierde alinea, van de Loi Debrd luidt: 'Dans les dtablissements privds qui ont passt

un des contrats prevus ci-dessous (hiermee wordt verwezen naar de beide subsidierings-
contracten waarvoor de wet een regeling inhoudt - GL), l'enseignement placd sous le rdgime
du contrat est soumis au contr6le de 1'6tat. L'6tablissement, tout en conservant son characttre
propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la libertd de conscience. Tous
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'characttre propre' van de private school is de concretisering van een
belangrijk aspect van de vrijheid van onderwijs. Het is de uitdrukking van
de gedachte dat private scholen, die hun eigen levensbeschouwelijke grond-
slag kiezen, nodig zijn om een uit gevarieerd onderwijsaanbod te garanderen
waar ouders vrij uit kunnen kiezen. 59

Het is echter niet geheel duidelijk wat de betekenis van dit 'charactere
propre' is en waarin het precies tot uitdrukking komt. Het is met name de
vraag of het 'characttre propre' eigenlijk wel betrekking heeft op de inhoud
en de methode van het onderwijs.60 Volgens Rivero heeft het niet zozeer
betrekking op het onderwijs, als wel op andere aspecten binnen de private
school. Hij verwijst naar de tweede volzin van de vierde alinea van artikel
1 van de Loi Debr6, die bepaalt dat het onderwijs moet worden verstrekt
met respect voor de 'libertd de conscience' (de vrijheid van geweten en
geloofsovertuiging). Door die laatste zinsnede blijft de levensbeschouwelijke
neutraliteit het uitgangspunt in het reguliere onderwijs in de private scholen.
Het 'charact8re propre' komt volgens hem daarom vooral tot uitdrukking
in onderwijsactiviteiten die buiten het verplichte curriculum liggen en in
de  'atmosphere gtnerale de 1'6tablissement'.6'  Met dat laatste doelt hij op
de aankleding van de schoolgebouwen en andere zaken rondom het
onderwijs.

3.1.2 Nederland

In Nederland wordt de vrijheid om in het onderwijs een bepaalde levensbe-
schouwing tot uitdrukking te brengen gewoonlijk aangeduid met het begrip'
vrijheid van richting'. De vrijheid van richting beschermt die aspecten van

de inrichting van een bijzondere school waarin levensbeschouwelijke
elementen tot uitdrukking komen. In die zin kan men stellen dat de vrijheid
van inrichting de vrijheid van richting grotendeels overlapt.62 De onderwijs-
wetgeving bevat vele bepalingen die betrekking hebben op de inrichting

les enfants sans distinction d'origine. d'opinions ou de croyance, y ont accas.'
59     Zie de 'Observations'  bij de beslissing van de Conseil constitutionnel van 23 november 1977,

in: GDCC (7e editie, 1993), p. 355 (362). In dezelfde zin J. Rivero. Les libertds publiques.
dl. 2: le rdgime des principales libertds, Paris 1977, p. 334: de bestaansgrond van private
scholen is juist de religieuze grondslag van dat onderwijs.

60  Zie over deze kwestie en de discussie daarover in het Franse parlement: C.-A. Colliard.
Libertds Publiques, Paris 1975, p. 425 e.v.

61  Rivero, a.w. 1977. p. 335.
62    In die zin ook B.P. Vermeulen, De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO).

Terugdringing Werkeloosheid door Aantasting Onderwijsvrijheid?, Zwolle 1994. p. 40, m.n.
noot 152.
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van het onderwijs. Soms wordt daarmee de richting van het onderwijs

geraakt in de zin dat grenzen worden gesteld aan de mogelijkheid om de
levensbeschouwing die aan het onderwijs ten grondslag ligt tot uitdrukking
te brengen; soms gaat het om aspecten van de inrichting van het onderwijs
waar geen richtingselementen mee gemoeid zijn.

De bevoegdheid van de overheid om regels te stellen over de inrichting
van het onderwijs, die dus ook de vrijheid van richting kunnen raken, i;
neergelegd in artikel 23 van de Grondwet. Volgens het vijfde lid van dat
artikel kan de wetgever deugdelijkheidseisen vaststellen voor het openbaar
en bijzonder onderwijs. De Grondwet bepaalt uitdrukkelijk dat daarbij de
vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs in acht genomen dient
te worden. Het zesde lid voegt daaraan toe dat de deugdelijkheid van
openbaar en bijzonder onderwijs in gelijke mate gewaarborgd moeten zijn,
maar dat 'met name' de keuze van de leermiddelen en de aanstelling van
de onderwijzers63 van bijzondere scholen gerespecteerd dienen te worden.
Dit geldt volgens de gangbare opvattingen ook bij het stellen van overige
bekostigingsvoorwaarden (die niet als deugdelijkheidseisen aan te merken
zouden zijn) voor het bijzonder onderwijs op basis van het zevende lid van
artikel 23 Grondwet.64

De keuze van de leermiddelen is een belangrijk aspect van de vrijheid
om de inhoud en methode van het onderwijs te kiezen. Maar de vrijheid
van richting omvat, voor zover het om de inhoud en methode van het
onderwijs gaat, meer dan alleen de keuze van de leermiddelen. Het zesde
lid van artikel 23 zegt ook dat 'met name' de daarin genoemde elementen
gerespecteerd dienen te worden.65 In elk geval kan de levensovertuiging
van een school ook op andere wijzen in de inhoud en methode van het
onderwijs tot uitdrukking worden gebracht. Daarbij kan gedacht worden
aan de inhoud en de opbouw van het curriculum, de lesroosters en de
doelstellingen van het onderwijs. Over deze onderwerpen bevat de onderwijs-
wetgeving een aantal belangrijke bepalingen.

In het basisonderwijs zijn met name de artikelen 8 en 9 van de WBO
van belang. Artikel 8 bepaalt op welke uitgangspunten en doelstellingen
het basisonderwijs gebaseerd dient te zijn. Het basisonderwijs wordt zodanig
ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen

63   Zie voor de aanstelling van de onderwijzers hieronder, paragraaf 4.2.2.
64 P.W.C. Akkermans, Artikel 23, in: A.K. Koekkoek. P.W.C. Akkermans, De Grondwet. Een

artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1992. p. 381-382.
65 Welke richtingsaspecten de grondwetgever hier nog meer op het oog gehad kan hebben valt

uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Grondwet niet rechtstreeks af te leiden, doch
gedacht kan worden aan het leerplan. Zie Akkermans, a.w. 1992, p. 366.
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doorlopen (het eerste lid van artikel 8) en richt zich 'in elk geval' op de
emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerling en op de
ontwikkeling van creativiteit en kennis en van sociale, culturele en lichame-
lijke vaardigheden (tweede lid). Tenslotte gaat het onderwijs er mede van
uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving (derde
lid). Er lijken mij echter geen bezwaren te bestaan tegen een bijzondere
school die behalve deze doelstellingen nog andere doelstellingen nastreeft,
die samenhangen met de levensovertuiging die aan het onderwijs ten
grondslag ligt. Artikel 8 lijkt hier zelfs uitdrukkelijk rekening mee te houden,
aangezien het aangeeft welke doelstellingen 'in elk geval' dienen te worden
nagestreefd.

Artikel 9 van de WBO betreft de inhoud van het onderwijs. Daarin
worden de onderwerpen (leervakken) genoemd die in het onderwijs aan
de orde moeten komen. Het vijfde lid vormt de basis voor een stelsel van
kerndoelen voor het basisonderwijs. In het Besluit kerndoelen basisonder-
Wijs66 zijn voor alle leervakken in het basisonderwijs de kerndoelen
vastgelegd. Deze kerndoelen zijn minimumeisen met betrekking tot de
kennis, het inzicht en de vaardigheden waarover elke leerling aan het einde
van de basisschool dient te beschikken. Dit systeem kan belemmerend
werken voor scholen  die  in de inhoud van het onderwijs hun levensbe-
schouwelijke grondslag tot uitdrukking willen brengen. Zo is bijvoorbeeld
tamelijk gedetailleerd bepaald wat een leerling dient te weten op het gebied
van de biologie en de geschiedenis. Dit kan problemen opleveren voor
scholen die bepaalde religieuze overtuigingen als grondslag hebben. Voor
deze gevallen biedt de WBO in het zevende lid van artikel 9 een ontsnap-
pingsmogelijkheid. Het bevoegd gezag van een bijzondere school dat ernstige
bedenkingen heeft tegen bepaalde kerndoelen, kan zelf andere gelijkwaardige
kerndoelen vaststellen.

Voor het voortgezet onderwijs kent de WVO vergelijkbare bepalingen.
De vakken waarin onderwijs wordt gegeven in de verschillende vormen
van voortgezet onderwijs zijn opgenomen in de artikelen 7 tot en met 1Oa.
Bepaald is voorts dat het voortgezet onderwijs aanvangt met een drie jaar
durende periode van basisvorming. Gedurende die drie jaar wordt in alle
vormen van het voortgezet onderwijs ten minste eenzelfde breed vakkenpak-
ket aangeboden. Voor die vakken worden bovendien kerndoelen vastgesteld,
telkens  voor een periode van vijf jaar (artikelen  lla  en  1 lb WVO).  Ook

66     Besluit van 4 mei 1993, houdende vaststelling van de kerndoelen basisonderwijs, Stb.  1993,
264.
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de WVO kent voor deze kerndoelen een substitutiemogelijkheid voor
bijzondere scholen (artikel  1 la zesde lid).67

Dit is echter geen oplossing voor bijzondere scholen die tegen de
kerndoelen als zodanig bezwaren hebben. Dit probleem heeft zich onlangs
voorgedaan met betrekking tot de Vrije Scholen. De onderwijsmethode van
de Vrije Scholen is gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. Volgens
deze filosofie hangt de mate waarin een leerling kennis verwerft en de
leeftijd waarop dit gebeurt af van de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.
In die visie past het niet vooraf aan elk kind eisen te stellen met betrekking
tot het kennisniveau dat hij of zij dient te hebben aan het einde van de
basisschool. Het is duidelijk dat voor deze scholen ook de substitutiemoge-
lijkheid van artikel 1 la, zesde lid, WVO geen uitkomst biedt. De kerndoelen
vormen voor hen daarom een beperking van de vrijheid om de inhoud en
methode van het onderwijs te kiezen. 68

Belangrijk is daarnaast dat een belangrijk deel van de examens in het
voortgezet onderwijs centraal worden vastgesteld. Volgens artikel 28a van
de WVO moeten scholen voor voortgezet onderwijs hun leerlingen de
gelegenheid bieden de basisvorming met een examen af te sluiten. De
opgaven voor deze examens worden centraal vastgesteld. Dit laatste geldt
ook voor de eindexamens. In het Eindexamenbesluit dagscholen vwo, havo,
mavo, lbo,69 dat gebaseerd is op artikel 29 WVO, worden voor elke
schoolsoort de eindexamenvakken en de examenstof vastgesteld.70 Bovendien
wordt daarin bepaald dat de eindexamenopgaven jaarlijks voor alle scholen
worden vastgesteld door de centrale commissie vaststelling examenopgaven.

7I

De schoolonderzoeken, die ook onderdeel zijn van de proeven die een

67 Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1993-1998 van 6 april 1993, Stb. 208.
68 Een aantal ouders van leerlingen die Vrije Scholen bezoeken en leerkrachten van Vrije Scholen

hebben getracht een rechterlijk oordeel te verkrijgen over de verenigbaarheid van het Besluit
kerndoelen basisonderwijs. De rechter kwam aan een inhoudelijk oordeel over die vraag niet
toe. Hij oordeelde dat artikel 120 Gw aan toetsing van het Besluit de weg stond, aangezien
daarmee indirect de regeling in de WBO, die de basis voor het systeem van kerndoelen bevat,
aan de Grondwet getoetst zou worden. Zie arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 18 januari
1995, gepubliceerd in: NTOR 1995, nr. 1, p. 44 e.v. (met noot van B.P. Vermeulen). Inmiddels
heeft een aantal Vrije Scholen gebruik gemaakt van de substitutiemogelijkheid van artikel
1 Ia, zesde lid, WVO. De onderwijsinspectie meende echter dat niet kon worden gesteld dat
deze gelijkwaardig waren aan de wettelijke kerndoelen. De Onderwijsraad, die tot voor kort
belast was met de beslissing van dergelijke conflicten omtrent bij substitutie vastgestelde
kerndoelen, heeft de inspectie  in het gelijk gesteld: Onderwijsraad, 2 april   1997,  OR
970176/108.

69    KB van  10 juli  1989, Stb.  1989, 327.
70  Zie de artikelen 7 tot en met 30 van het Besluit.
71   Artikel 39 e.v. van het Besluit.
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leerling moet afleggen om een diploma te kunnen behalen, kunnen wel door
de scholen zelf worden vastgesteld.

Het is duidelijk dat bijzondere scholen door deze regeling feitelijk beperkt
worden in hun mogelijkheden het onderwijs inhoud te geven in overeenstem-
ming met hun levensbeschouwelijke grondslag. Zij zullen de grondslag van
de school vooral tot uitdrukking moeten brengen in de wijze waarop de
inhoudelijke kennis wordt overgebracht alsmede in het onderwijs dat buiten
het curriculum valt dat in de WVO en de daarop gebaseerde besluiten wordt
geregeld, zoals in godsdienstlessen en andere activiteiten. Bijzondere scholen
voor voortgezet onderwijs zullen in de praktijk als gaat om de inhoud van
het onderwijs in grote lijnen overeenkomen met openbare scholen, aangezien
de inhoud en de eindtermen van het voortgezet onderwijs centraal zijn
vastgelegd.

3.2 De aanstelling van leerkrachten

3.2.1 Frankrijk

Franse private scholen, die een subsidieringscontract hebben gesloten, worden
beperkt in de vrijheid om hun onderwijzend personeel aan te stellen. Voor
scholen met een contrat simple geldt dat de kwalificaties van de onderwijzers
gelijkwaardig moeten zijn aan die van publieke scholen. De onderwijzers
zijn wel in dienst van de school en worden benoemd door de directeur van
de school in kwestie. Scholen met een contrat simple hebben daarmee nog
een relatief grote vrijheid in de aanstelling van leerkrachten, waarmee ze
uitdrukking kunnen geven aan het 'charactbre propre' van de school. Voor
scholen met een contrat d'association gelden verdergaande beperkingen.
De staat is in formele zin de werkgever van de onderwijzers van die scholen.
Het is bovendien de staat die voor de recrutering van de leerkrachten zorgt.
Het 'characttre propre' van deze scholen wordt op twee manieren
gewaarborgd. In de eerste plaats dient de recrutering van de onderwijzers
in overeenstemming met de directeur van de school te geschieden. Daarnaast
geldt voor de leerkrachten een verplichting zich te onthouden van gedrag
dat zich niet verdraagt met het levensbeschouwelijke karakter van de
school.72 Niettemin is het duidelijk dat scholen met een contrat d'association
een belangrijk instrument waarmee ze uitdrukking zouden kunnen geven
aan de levensbeschouwelijke grondslag van de school, uit handen moeten
geven.

72  Lebreton, a.w. 1995. p. 365.
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3.2.2 Nederland

De vrijheid om een bepaalde levensbeschouwing in het onderwijs tot
uitdrukking te brengen houdt volgens de Nederlandse Grondwet onder meer
in dat de besturen van bijzondere scholen zelf kunnen bepalen wie ze
aanstellen als leerkracht. Artikel 23, zesde lid, van de Grondwet bepaalt
expliciet dat bij de vaststelling van deugdelijkheidseisen, die tevens
bekostigingsvoorwaarden zijn voor het bijzonder onderwijs, de vrijheid van
de bijzondere scholen wat betreft de aanstelling van de onderwijzers moet
worden geeerbiedigd; aangenomen wordt dat ook bij het stellen van overige
voorwaarden voor bekostiging, op basis van het zevende lid van artikel 23,
die vrijheid dient te worden gerespecteerd.73

In de onderwijswetgeving zijn inderdaad bekostigingsvoorwaarden te
vinden die betrekking hebben op (onder meer) het onderwijzend personeel
van bijzondere scholen. In de eerste plaats stelt de onderwijswetgeving
benoembaarheidseisen vast voor zowel het onderwijzend als het niet-
onderwijzend personeel. Slechts diegenen die beschikken over een 'verklaring
omtrent het gedrag' en over de bewijzen van bekwaamheid die nodig zijn
voor het te verstrekken onderwijs zijn benoembaar.74 Deze eisen zijn regels
voor het openbaar onderwijs en bekostigingsvoorwaarden voor het bijzonder
onderwijs, maar hebben in feite geen gevolgen voor de mogelijkheid voor
bijzondere scholen om onderwijzers op basis van levensbeschouwelijke
elementen aan te stellen.

Daarnaast kent de onderwijswetgeving een tamelijk groot aantal bekosti-
gingsvoorwaarden met betrekking tot het personeel van de scholen,75 die
vooral organisatorisch en procedureel van aard zijn. Deze bepalingen houden
evenmin belemmeringen in voor bijzondere scholen om in de aanstelling
van leraren hun levensbeschouwelijke grondslag tot uitdrukking te brengen.

Een interessante discussie heeft zich afgespeeld rond de Tijdelijke wet
arbeidsbemiddeling onderwijs (Twao), die met ingang van 1 januari 1996
is vervallen. Reeds bij de totstandkoming van die wet werden van
verschillende zijden bezwaren geuit. De Twao zou in strijd zijn met de
vrijheid van onderwijs en met name met de benoemingsvrijheid van
bijzondere scholen.76 Ze hield een verplichting in voor alle openbare en

73  Akkermans, a.w. 1992, p. 381-382.
74  Zie de artikelen 3 en 19 van de WBO en 33 tot en met 37 van de WVO.
75  Deze zijn voor het basis- en voortgezet onderwus hoofdzakelijk te vinden in de artikelen

14 tot en met 22a en 39 tot en met 42a van de WBO en in de artikelen 31 tot en met 41
van de WVO

76    Behalve het onderwijsveld uitten ook de Onderwijsraad en de Raad van State scherpe kritiek
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bekostigde bijzondere scholen om, wanneer zij een vacature hadden, op
voordracht van het arbeidsbureau een wachtgelder aan te stellen. De school
moest de voorgedragen wachtgelder accepteren op straffe van een forse
bekostigingssanctie.77 De wet kende drie ontheffingscriteria. Een school
hoefde geen wachtgelder als onderwijzer aan te stellen indien er geen
wachtgelder was die voldeed aan de voor de vacature gestelde functievereis-
ten; een school hoefde evenmin een wachtgelder aan te stellen indien er
geen wachtgelder was die de functie wilde aanvaarden; tenslotte kon een
bijzondere school ontheffing krijgen indien er geen wachtgelders waren die
voldoen aan de functievereisten die voortvloeien uit de grondslag van die
school. Het is duidelijk dat de wet inderdaad een beperking van de benoe-
mingsvrijheid van (openbare 8n bijzondere) scholen inhield.78 Het derde
ontheffingscriterium bood echter in combinatie met een terughoudende
toetsing door de Commissie Arbeidsbemiddeling Onderwijs (CABO) genoeg
ruimte voor bijzondere scholen om hun levensbeschouwelijke grondslag
in het aanstellingsbeleid van de leerkrachten tot uitdrukking te brengen.

79

Al met al lijkt de vrijheid van bijzondere scholen in Nederland om in
de aanstelling van de leerkrachten de levenbeschouwelijke grondslag van
de school tot uitdrukking te brengen door de wetgeving gerespecteerd te
worden.

3.3 De toelating van teertingen

3.3.1          Frankrijk

Ook wat de toelating van leerlingen betreft is artikel 1 van de Loi Debrd
de centrale bepaling. Volgens de laatste zinsnede van dat artikel kunnen

op het wetsvoorstel. Zie Vermeulen, a.w. 1994, p. 4 en de daar aangehaalde bronnen.
77   De vraag is echter of het hier wel om een bekostigingsvoorwaarde gaat. De regering gaf

tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel te kennen van opvatting te zijn
dat dit niet het geval is: zie kamerstukken II, 1991/1992,22 324, nr. 8, p. 7. Dit is in zoverre
juist dat de wet geen voorwaarden bevat voor bijzondere scholen om voor bekostiging in
aanmerking te komen, maar de bekostigingssanctie heeft weI een gelijk effect als 'normale'
bekostigingsvoorwaarden. In die zin: Vermeulen, a.w. 1994, p. 19-24.

78     Na het vervallen  van  de Twao met ingang  van  1996  is een andere oplossing gekozen  voor
het probleem van de kosten die het gevolg zijn van vervanging, ontslag of onvrijwillige
taakvermindering van leerkrachten. Scholen zijn verplicht zich aan te sluiten bij een
participatiefonds dat garant staat voor genoemde kosten. Bijzondere scholen die vanwege
de grondslag van de school bezwaar hebben tegen deze verplichting, kunnen hiervan vrijgesteld
worden. Zie de artikelen  114b WBO en 98b WVO  en het Besluit participatiefonds van  14
juni 1996, Stb. 484.

79  Vermeulen, a.w. 1994, p. 38-39.
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scholen met een subsidieringscontract geen leerlingen weigeren op basis
van de religieuze of filosofische overtuigingen van die leerlingen. Gesubsi-
dieerde private scholen zijn verplicht alle leerlingen toe te laten en in het
onderwijs hun levensovertuigingen te respecteren.

3.3.2 Nederland

Bijzondere scholen zijn in Nederland vrij te beslissen over de toelating van
leerlingen op basis van de religieuze of filosofische overtuiging die de
grondslag van de school vormt. Hoewel artikel 23 Grondwet deze vrijheid
niet beschermt, en ook de onderwijswetgeving geen expliciete bepalingen
daarover kent, wordt niettemin aangenomen dat de vrijheid van richting
onvoldoende getffectueerd zou kunnen worden wanneer een bijzondere
school gedwongen zou zijn leerlingen toe te laten die niet de grondslag van
de school respecteren.

80

Over de reikwijdte van de toelatingsvrijheid van bijzondere scholen heeft
de Hoge Raad onder andere in het bekende Maimonides-arrest uitspraak
gedaan. In die zaak weigert het Maimonides-Lyceum (een Joodse bijzondere
school) een kind als leerling toe te laten. De school motiveert deze beslissing
met een verwijzing naar een aantal Joodse religieuze geschriften, die de
grondslag vormen voor het onderwijs dat zij verstrekken. Zij stelt dat zij
slechts leerlingen toelaat die volgens deze geschriften als Jood zijn aan te
merken. De school oordeelt dat de betreffende jongen volgens dit criterium
geen Jood is, reden waarom hij, hoewel hij zelf aangeeft volgens de Joodse
wetten te leven en de grondslag van de school te onderschrijven, niet kan
worden toegelaten. De Hoge Raad zegt hierover:

'De in art. 23 Grondwet aan het bijzonder onderwijs gewaarborgde "vrijheid
van richting" weegt, mede gelet op art. 6 Gr. w en art. 9 EVRM, zo zwaar dat
het aan degene die (...) een instelling van bijzonder onderwijs in stand houdt,
in beginsel - behoudens bijzondere omstandigheden waarvan hier geen sprake
is - jegens ouders van een kind dat volgens de door hem ten aanzien van die
instelling gehanteerde toelatingsnormen van religieuze aard niet voor toelating
in aanmerking komt, vrijstaat de door die ouders verlangde toelating te weigeren,
ook al hebben die ouders (...) een sterke en op redelijke gronden berustende
voorkeur voor het onderwijs dat aan de betrokken instelling wordt gegeven, en

80  Zie m.n. H.L.C. Hermans, Onderwijsvrijheid en weigering toelating leerlingen, in: School

en Wet 1988, nr. 6, p. 121. en P.W.C. Akkermans. noot bij het Maimonides-arrest, in: AA
1988,391.
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ook al is de betrokken instelling de enige die onderwijs van deze richting
verzorgt.'81

De Hoge Raad constateert dat de vrijheid van richting een belangrijk aspect
van de vrijheid van onderwijs is, en geeft (zij het impliciet) aan dat de
toelatingsvrijheid van de vrijheid van richting deel uitmaakt. Die toelatings-
vrijheid laat de Hoge Raad vervolgens zwaar wegen tegenover de wens van
een leerling of diens ouders om tot een bepaalde school te worden toegelaten.
Daarbij geeft hij een tamelijk absolute invulling aan de toelatingsvrijheid:
wanneer een school een beroep doet op een criterium, dat gebaseerd is op
een religieuze of filosofische grondslag, dient dit onder normale omstandig-
heden te prevaleren boven de wens van de ouders of leerling. Alleen
bijzondere omstandigheden kunnen tot een andere conclusie leiden. Welke
omstandigheden hiermee bedoeld worden geeft de Raad echter niet aan. 82

Edn van die bijzondere omstandigheden is in elk geval te vinden in de
artikelen 38 van de WBO en 48 van de WVO. Volgens deze bepalingen,
die door beide wetten als bekostigingsvoorwaarde worden aangeduid, kan
een bijzondere school een leerling niet weigeren op basis van diens
godsdienstige of filosofische overtuiging wanneer de betreffende school
de enige school binnen een redelijke afstand is. Bovendien mogen leerlingen,
die op grond van die bepaling worden toegelaten, niet verplicht worden deel
te nemen aan onderdelen van het onderwijs die zijn opgenomen in verband
met de levensbeschouwelijke grondslag van de school.

3.4 Grenzen aan de vrijheid van richting

Wat valt nu te concluderen over de mogelijkheden die private scholen in
Frankrijk en Nederland hebben om levensbeschouwelijke elementen tot
uitdrukking te brengen in de inhoud van het onderwijs, de aanstelling van
leerkrachten en het beleid met betrekking tot de toelating van leerlingen?

3.4.1 Curricula en eindtermen

Een belangrijke overeenkomst tussen beide landen ligt in de centrale
vaststelling van de eindtermen voor het private onderwijs. In Frankrijk brengt
het monopolie van de 'collation des grades' mee dat vrijwel alle scholen

81     HR 22 januari  1988,  AB  1988, 96 (Maimonides), r.0.3.6.
82 Verschillende commentatoren zijn daarom niet erg gelukkig met deze uitspraak: zie onder

meer de eerder aangehaalde noot bij het Maimonides-arrest van Akkermans in AA en Hermans.
a.w. 1988, p. 122.
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hun leerlingen voorbereiden op de door de staat vastgestelde en georgani-
seerde examens. In de Nederlandse onderwijswetgeving zijn eindtermen
neergelegd in regelingen met betrekking tot de kerndoelen in het basisonder-
wijs en in de basisvorming in het voortgezet onderwijs en in de centrale
vaststelling van de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Weliswaar
zijn de kerndoelen in de Nederlandse wetgeving tamelijk algemeen
geformuleerd zonder concreet aan te geven welk kennisniveau leerlingen
dienen te bereiken, en stellen bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs
in Nederland zelf de schoolonderzoeken vast, maar uiteindelijk staan in
Nederland de eindtermen ook voor deze scholen in hoofdlijnen vast. Deze
centraal vastgestelde eindtermen hebben op indirecte wijze reeds een grote
invloed op de inhoud van het onderwijs. Daarnaast is er in beide landen
belangrijke wetgeving die rechtstreeks de inhoud van het onderwijs betreft.
Zo kent de Nederlandse wetgeving voor verschillende schoolsoorten bepalin-
gen over de vakken die in elk geval moeten worden aangeboden en zijn
in Frankrijk alle private scholen met een contrat d'association verplicht het
curriculum en de lesroosters van publieke scholen aan te houden.

Dit alles betekent dat de inhoud van het onderwijs dat een willekeurige
gesubsidieerde private school aanbiedt in beide landen in grote lijnen vastligt.
Daarbij hebben met name de Franse private scholen weinig vrijheid om
de grondslag van de school in de inhoud van het onderwijs tot uitdrukking
te brengen. In beide landen zullen private scholen de levensbeschouwelijke
grondslag vooral tot uitdrukking moeten laten komen in de wijze waarop
het onderwijs wordt verzorgd of zullen ze 'extra' activiteiten moeten
organiseren. Men kan daarbij denken aan godsdienstlessen buiten de
verplichte onderdelen in het curriculum, een klassikaal gebed voor aanvang
van de lessen, de aankleding van het gebouw met kruisbeelden of andere
religieuze symbolen en speciale vieringen van religieuze feestdagen. Het
gaat dus in beide landen inderdaad om zaken die betrekking hebben op de
'atmosph8re gtntrale de 1'6tablissement.'

3.4.2 Wie kiest de leerkrachten?

Uit het bovenstaande blijkt dat het 'characttre propre' van de Franse private
scholen hoofdzakelijk tot uitdrukking komt in de aanstelling van leerkrachten.
Scholen met een contrat simple bepalen zelf wie zij als leerkracht aanstellen,
zolang de betreffende personen over de benodigde kwalificaties beschikken.
Voor scholen met een contrat d'association is met name van belang dat
leerkrachten in overeenstemming met de directeur van de school worden
benoemd en dat zij het karakter van de school waar zij werken dienen te
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respecteren. De vrijheid van richting van Nederlandse bijzondere scholen
komt eveneens in de aanstelling van de leerkrachten tot uitdrukking, maar
kan zich, anders dan in Frankrijk, ook uiten in het beleid dat de school voert
ten aanzien van de toelating van leerlingen.

Niettemin is er ook voor zover het gaat om de aanstelling van leerkrach-
ten een verschil in uitgangspunt tussen Frankrijk en Nederland aan te wijzen.
De Franse onderwijswetgeving hanteert het principe dat meer financiele
ondersteuning gepaard gaat met een grotere invloed van de overheid in de
private scholen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat gesubsidieerde scholen
minder vrijheid hebben bij de aanstelling van leerkrachten dan niet-
gesubsidieerde, en dat scholen met een contrat d'association aan strengere
voorwaarden gebonden zijn dan scholen met een contrat simple. Daardoor
beschikken de scholen met een contrat d'association ook over minder moge-
lijkheden om hun 'characttre propre' tot uitdrukking te brengen dan andere
gesubsidieerde scholen.

In de Nederlandse onderwijswetgeving is er geen direct verband tussen
bekostiging van bijzonder onderwijs en de voorwaarden voor de aanstelling
van de leerkrachten. Een belangrijke beperking van de benoemingsvrijheid
van bijzondere scholen was, zoals hierboven al aangegeven, de Twao, doch
deze wet is na 1 januari 1996 niet langer verlengd. Scholen zijn bij de keuze
van hun leerkrachten wel aan bepaalde algemene grenzen gebonden, maar
ook daarbij bestaat geen relatie met de bekostiging. Het belangrijkste
voorbeeld is de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Deze wet bevat
nadere regels bij de toepassing van het discriminatieverbod van artikel 1
van de Grondwet. Artikel 5, tweede lid, onder c. van de Awgb stelt dat het
discriminatieverbod de vrijheid van bijzondere scholen onverlet laat om
aan onder meer leerkrachten de eisen te stellen die nodig zijn voor de
verwezenlijking van de grondslag van de school. Daarbij geldt volgens dat
artikel wel dat die eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van
'het enkele feit' van politieke overtuigingen, ras, geslacht, nationaliteit,
seksuele voorkeur of burgerlijke staat.83 Het gaat hier dus om een botsing
tussen het gelijkheidsbeginsel (of, meer precies, het discriminatieverbod)
en de vrijheid van bijzondere scholen om naar eigen inzicht leerkrachten
aan te stellen.

Ook de regeling van het 'charact8re propre' van de Franse private scholen
ligt in een spanningsveld van verschillende rechten en vrijheden. Dit blijkt

83   De precieze betekenis van dit 'enkele feit'-criterium blijft overigens onduidelijk. Voor de
discussie over dit problkeem tudens de parlementaire behandeling van de Awgb, zie: Hand.
II, 10 februari 1993, p. 3508 ev.
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duidelijk uit de hierboven aangehaalde uitspraak van de Conseil constitution-
nel van 23 november 1977. In die zaak erkent de Conseil enerzijds het recht
van private scholen om van haar leerkrachten respect voor de grondslag
van de school te verlangen en stelt hij zelfs dat dit in feite slechts een

concretisering van de vrijheid van onderwijs is; anderzijds overweegt hij
dat ook leerkrachten van een private school het recht toekomt een mening
en een geloof te koesteren en deze te uiten.

Het gelijkheidsbeginsel lijkt in Frankrijk bij deze problematiek geen
rol te spelen. Het gelijkheidsbeginsel is vooral in het geding op het moment
dat een school besluit een bepaalde leerkracht al dan niet aan te stellen.
In Frankrijk worden de leerkrachten voor scholen met een contrat d'associa-
tion door de staat gerecruteerd en aangesteld. Daarmee wordt het probleem

grotendeels verlegd naar het functioneren van de leerkracht binnen de school.

3.4.3    Vrijheid van onderwijs: keuzevrijheid of richtingsvrijheid?

Er zijn dus duidelijke overeenkomsten tussen beide landen als het gaat om

de mogelijkheden van private scholen om hun karakter tot uitdrukking te
brengen. De inhoud van het onderwijs en het beleid met betrekking tot de
aanstelling van leerkrachten zijn in beide landen door de onderwijswetgeving
aan beperkingen onderworpen. Dat er daarnaast ook fundamentele verschillen
zijn blijkt het duidelijkst rond de toelating van leerlingen. De Franse private
scholen zijn wettelijk verplicht alle leerlingen toe te laten, ongeacht hun

godsdienstige of filosofische overtuigingen. Nederlandse bijzondere scholen
hebben daarentegen een ruime vrijheid om op basis van de grondslag van
de school leerlingen te weigeren.

Daardoor is er toch een belangrijk verschil in de mogelijkheden om het
karakter van een school tot uitdrukking te brengen. In Frankrijk komt het
karakter van private scholen vooral tot uitdrukking in de 'atmosphare

g6ndrale' van de school. In de praktijk betekent dit vaak dat private scholen
weliswaar een religieuze grondslag hebben, maar in feite vaak neutraal van

karakter zijn. In het Nederlandse onderwijsstelsel kunnen bijzondere scholen

duidelijker herkenbaar blijven als scholen van een bepaalde richting. De
richting van bijzondere scholen blijft bovendien in de onderwijswetgeving
en in de schoolkeuze van ouders en leerlingen een belangrijke rol spelen.

84

In termen van rechten en vrijheden is er tussen het Franse en het
Nederlandse recht een verschil in evenwicht tussen enerzijds het recht van

84  S. Boef-Van der Meulen, Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs, Rijswijk
1992, p. 81-82.
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scholen om hun grondslag te verwezenlijken en anderzijds de vrijheid van
ouders om in overeenstemming met hun overtuiging een school voor hun
kind te kiezen. In Frankrijk weegt uiteindelijk de keuzevrijheid van de ouders
het zwaarst. De wettelijke subsidievoorwaarden en andere kwaliteitseisen
dienen vooral dit belang. Een verklaring hiervoor kan wellicht gevonden
worden in de algemene houding van de overheid tegenover de private
scholen. De overwegend republikeinse politieke meerderheid in Frankrijk
koestert een zeker wantrouwen tegen de katholieke kerk, die vanouds een
dominante positie in de maatschappij en met name in het onderwijs heeft.
Een fraaie illustratie hiervan vormt de openingszin van de annotatie van
Jean Rivero bij de eerder aangehaalde uitspraak van de Conseil constitution-

net van 23 november 1977. Hij karakteriseert de vrijheid van onderwijs
als volgt:

'Il y a, dans le groupe des libertds d'expression de la pensee, une mal-aimde.
Les tenants d'une certaine orthodoxie rtpublicaine ne l'ont jamais consid6rte
comme tout h fait de la famille. '85

Rivero geeft aan dat een traditionele argwaan bestaat tegen het aspect van
de vrijheid van onderwijs dat betrekking heeft op de verkondiging en het
overbrengen van religieuze overtuigingen. Het is in dat licht niet vreemd
dat de rechten van ouders en leerlingen prevaleren boven het recht van
private scholen om hun grondslag tot uitdrukking te brengen.

In het Nederlands onderwijsrecht staat niet zozeer de keuzevrijheid van
ouders en leerlingen voorop, als wel de rechten en vrijheden van bijzondere
scholen. De drie vrijheden aan de hand waarvan in Nederland de discussie
over de vrijheid van onderwijs wordt gevoerd (de vrijheden van oprichting,
richting en inrichting) zijn alle rechten en vrijheden van bijzondere scholen.
Vrijheid van onderwijs is in die opvatting het recht om een school op te
richten en daarin onderwijs te geven of te doen geven op basis van de eigen
religieuze of filosofische overtuiging. De vrijheid van richting heeft
bovendien in Grondwet en wetgeving een nadrukkelijke bescherming
gekregen. Grondwet, wetgeving en jurisprudentie geven hier uitdrukking
aan.

Kort samengevat kan men stellen dat vrijheid van onderwijs in Frankrijk
in de eerste plaats de keuzevrijheid van ouders en leerlingen inhoudt, terwijl
in Nederland de vrijheid van onderwijs eerst en vooral de vrijheid van
richting van de bijzondere scholen betekent. Dit verschil in betekenis en

85  J. Rivero, noot bu CC 23 november 1977, in: AJDA 1978,565.
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gewicht van rechten en vrijheden komt, zoals hierboven aangegeven, onder
andere tot uitdrukking in de subsidievoorwaarden die betrekking hebben
op de verhouding tussen de rechten van scholen en de rechten van ouders

en leerlingen.

4 Gesubsidieerd onderwijs: gemeenschappelijke beginselen

Uit het bovenstaande blijkt dat er een aantal belangrijke verschillen tussen
beide landen is aan te wijzen als het gaat om de subsidiering van privaat
onderwijs. Rechten en vrijheden van ouders en leerlingen, van private
scholen en van leerkrachten worden anders ingevuld; ook worden bij een
onderlinge afweging van rechten en vrijheden verschillende gewichten aan
die rechten en vrijheden toegekend. Niettemin zijn er ook enkele gemeen-
schappelijke beginselen aan te duiden met betrekking tot de subsidiering
van private scholen in Frankrijk en Nederland.

4.1 Subsidiering als voorwaarde voor de keuzevrijheid

Vrijheid van onderwijs en subsidiering van private initiatieven staan in nauw

onderling verband. Subsidiering van private scholen is noodzakelijk voor
de realisering van de keuzevrijheid van ouders en leerlingen.

De keuzevrijheid van ouders en leerlingen, die een centraal aspect van de vrijheid
van onderwijs is, veronderstelt een veelkleurig onderwijsaanbod. Om het bestaan
en de toegankelijkheid van een dergelijk gevarieerd aanbod te verzekeren is
financiele ondersteuning van private initiatieven door de overheid onontbeerlijk.

Zowel in Frankrijk als in Nederland is de keuzevrijheid van ouders en

leerlingen een belangrijk aspect van de vrijheid van onderwijs. Deze visie
is in de Franse literatuur op verschillende plaatsen expliciet terug te vinden.86

Om de keuzevrijheid van ouders en leerlingen waar te maken dient er een

gevarieerd onderwijsaanbod wat betreft de levensbeschouwelijke grondslag
te bestaan. Dit veronderstelt privaat onderwijs dat op een niet-neutrale
levensbeschouwelijke grondslag gebaseerd kan zijn. Financiele ondersteuning
door de overheid moet ervoor zorgen dat die scholen daadwerkelijk opgericht
kunnen worden en dat ouders niet voor onoverkomelijke financiele

86   Zie o.a. Lebreton, a.w. 1995, p. 363; zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 3.3.
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hindernissen komen te staan bij het maken van een keuze uit het scholenaan-                1
bod.

In het Nederlandse onderwijsrecht staat de keuzevrijheid van ouders
en leerlingen niet zozeer op de voorgrond. De discussie over de vrijheid          9
van onderwijs wordt in Nederland gevoerd aan de hand van de vrijheden
van oprichting, richting en inrichting. Vrijheid van onderwijs is in de eerste
plaats het recht om een school op te richten en daarin onderwijs te geven
of te doen geven op basis van de eigen religieuze of filosofische overtuiging.
Subsidiering door de overheid is een noodzakelijke voorwaarde om de
oprichting van een bijzondere school feitelijk mogelijk te maken. Toch is
ook in die redenering een verband met de keuzevrijheid van ouders en
leerlingen aanwezig. De vrijheid om een bijzondere school op te richten
heeft immers alleen zin in het licht van de keuzevrijheid. Deze keuzevrijheid
wordt geYmpliceerd door Grondwet en onderwijswetgeving en komt onder
andere tot uitdrukking in de normen over de aanvang van de bekostiging
van bijzondere scholen. Bijzondere scholen komen in aanmerking voor
bekostiging wanneer zij voorzien in een bepaalde behoefte aan een school
van de betreffende richting. Ook in Nederland is er dus een verband tussen
de keuzevrijheid van ouders en leerlingen en bekostiging van bijzondere
scholen.

4.2 Subsidiestelsels

In beide landen is dus de overtuiging, dat subsidiering van private scholen
nodig is, de heersende. Vervolgens komt in de vormgeving van beide subsidi-
tringsstelsels een aantal fundamentele verschillen tot uitdrukking. De
Nederlandse Grondwet garandeert dat het bijzonder onderwijs wordt
bekostigd volgens gelijke maatstaven als het openbaar onderwijs. In Frankrijk
is er geen grondwettelijke garantie, maar daar vervult de 'Loi Debrd' voor
een belangrijk deel deze rol. De wet heeft een stelsel van subsidiering van
privaat onderwijs in het leven geroepen, dat slechts beperkte garanties voor
financiele ondersteuning biedt en bovendien de mogelijkheden voor
subsidiering buiten die wettelijke garanties aan tamelijk strikte grenzen bindt.
De Franse onderwijswetgeving wordt gekenmerkt door een sterke nadruk
op de bescherming van publieke scholen tegen bevoordeling van private
scholen door lokale overheden. In de Nederlandse onderwijswetgeving staat
juist de gelijkstelling van bijzondere scholen aan de openbare scholen
centraal. De overschrijdingsregeling moet voorkomen dat het bijzonder
onderwijs achtergesteld wordt bij het openbaar onderwijs. Hoewel in beide
landen subsidiering van private initiatieven noodzakelijk geacht wordt, zijn
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er fundamentele verschillen als het gaat om de doelstelling en vormgeving
van de respectievelijke subsidieringsstelsels. Er is daarom nauwelijks sprake
van 'gemeenschappelijke constitutionele tradities' op dit gebied.

Gemeenschappelijke beginselen zijn met name te formuleren met
betrekking tot de rol die de centrale overheid en lokale overheden hebben
bij de subsidiering van private scholen.

De uitgangspunten van de subsidiering en de belangrijkste subsidievoorwaarden
worden centraal vastgesteld. Daarbij wordt ruimte gelaten voor de eigen verant-
woordelijkheid van lagere overheden.

De verantwoordelijkheid van lokale overheden is in de onderzochte landen
verschillend vormgegeven. In Nederland is de heersende overtuiging dat
de Grondwet verlangt dat de omvang van de aanspraken van bijzondere
scholen en de belangrijkste bekostigingsvoorwaarden centraal geregeld
moeten zijn. De verantwoordelijkheid van lagere overheden ligt vooral op
het terrein van de beleidsuitvoering. Recente ontwikkelingen geven echter
een trend naar decentralisatie te zien. Door de decentralisatie van bevoegd-
heden met betrekking tot de bekostiging van de huisvesting van scholen
kunnen gemeenten binnen de wettelijke grenzen zelf de omvang van de
bekostiging en de bekostigingsvoorwaarden vaststellen. Daarmee wordt een
stap gezet in de richting van de Franse situatie, waar meer wordt overgelaten
aan lokale overheden. De Franse wetgeving legt aan de lokale overheden
een aantal belangrijke verplichtingen op in verband met de subsidiering van
privaat onderwijs. Daarnaast hebben zij, binnen bepaalde grenzen, de
mogelijkheid zelfstandig middelen beschikbaar te stellen voor het privaat
onderwijs.

4.3 Subsidiering en de kwaliteit van het onderwijs

Om gesubsidieerd te kunnen worden moeten private scholen voldoen aan
kwaliteitseisen die de overheid als voorwaarde voor die subsiditring stelt.
Deze kwaliteitseisen vormen beperkingen van de vrijheid van private scholen.
Theoretisch gezien aanvaarden private scholen deze beperkingen vrijwillig:
zij kunnen er immers voor kiezen geen aanspraak te maken op subsididring

van overheidswege. De realiteit is echter dat voor de meeste private scholen
subsidiering een noodzaak is om te overleven.

De bevoegdheid van de overheid om voorwaarden aan subsidiering te
verbinden is niet onbeperkt. Private scholen dienen de mogelijkheid te
hebben in het onderwijs een bepaalde levensbeschouwing tot uitdrukking
le brengen. Wanneer er voor de private scholen geen mogelijkheid meer
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zou bestaan levensbeschouwelijke elementen in het onderwijs tot uitdrukking
te brengen, zou de bestaansgrond van die scholen komen te vervallen.

Wettelijke kwaliteitseisen vormen de keerzijde van subsidiering van private
scholen door de overheid. Deze kwaliteitseisen vormen een beperking van de
vrijheid van private scholen. Zij mogen niet tot gevolg hebben dat het voor
private scholen die overheidssubsidies wensen feitelijk onmogelijk wordt in het
onderwijs hun levensbeschouwelijke grondslag tot uitdrukking te brengen.

Met betrekking tot de mate waarin en de wijze waarop die levensbeschouwe-
lijke elementen tot uitdrukking kunnen komen, bestaan tussen beide landen
belangrijke verschillen. De Franse en Nederlandse wetgeving lijken wat
dat betreft op andere uitgangspunten gebaseerd te zijn. In Frankrijk staat
de kwaliteit van het onderwijs en de bescherming van de moraal en zeden
voorop. Ook bij subsidiering van private initiatieven blijft dat de voornaamste
zorg van de staat en het karakter van de private school is daaraan secundair.
In Nederland staat juist het eigen karakter van de bijzondere school centraal.
Subsidiering gaat ook in Nederland gepaard met voorwaarden betreffende
de kwaliteit van het onderwijs, maar daarbij vormt de richting van de school
een grens. De vrijheid om leerkrachten aan te stellen en leerlingen toe te
laten wordt uitdrukkelijk beschermd. Dit betekent dat vooral de mate waarin
gesubsidieerde private scholen in Frankrijk en Nederland zelf kunnen
beslissen over de aanstelling van leerkrachten en de toelating van leerlingen
wezenlijk verschilt.

5        De overige landen in het licht van deze beginselen

De stelsels van subsidiering van private scholen in de overige drie landen
zijn in de meeste opzichten op een denkbeeldige lijn tussen de Nederlandse
en Franse stelsels te plaatsen. Belgie is ook hier het land waar de situatie
zich het best laat vergelijken met de Nederlandse. De pluriformiteit van
het scholenaanbod vereist een ruime subsidiering van het vrij onderwijs.
De vrije scholen, die aan de subsidievoorwaarden voldoen, en de officiele
scholen worden volgens gelijke maatstaven gesubsidieerd. De gelijkheid
van vrije scholen aan de officiale is echter niet volledig, aangezien de
subsidiering van de schoolgebouwen beperkt is. Het recht dat vrije scholen
hebben om hun grondslag tot uitdrukking te brengen in het onderwijs is
niet grondwettelijk verankerd, maar wordt niettemin gezien als een
wezenskenmerk van die vrije scholen.
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Voor Duitsland geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Om de pluriformiteit
van het scholenaanbod te verzekeren hebben bepaalde categoriean Duitse

private scholen recht op subsidiering van overheidswege. De subsidieregelin-
gen van de verschillende deelstaten, die voor deze materie bevoegd zijn,
lopen sterk uiteen, doch de hoofdlijn is dat Ersatzschulen, scholen die een
alternatief vormen voor publieke scholen, recht hebben op een beperkte
ondersteuning. Deze scholen nemen als het ware een publieke taak op zich
en ontlasten in die zin de staat van een deel van haar verantwoordelijkheid.
Dergelijke scholen kunnen aanspraak maken op subsidies, die in de meeste

gevallen echter niet kostendekkend zijn. Bovendien worden aan die subsidies
tamelijk stringente voorwaarden verbonden die de gelijkwaardigheid van
de private scholen aan de openbare scholen moeten waarborgen. Zo verliezen
bekostigde scholen vaak het recht te beslissen over de toelating van
leerlingen. Het Duitse stelsel lijkt hiermee dicht tegen het Franse aan te

liggen. Daarbij moet echter worden bedacht dat de Duitse openbare scholen
een geheel andere rol hebben dan de Franse. De openbare scholen in
Duitsland kunnen immers neutraal, algemeen-christelijk of confessioneel
van karakter zijn, al naar gelang de religieuze verhoudingen in de samenle-

ving. De levensbeschouwelijke pluriformiteit in het onderwijs is dus niet
uitsluitend afhankelijk van private initiatieven, zoals in Frankrijk het geval
is.

Engeland en Wales worden met betrekking tot subsidiering van private
initiatieven gekenmerkt door een afwijkende invalshoek. De levensbeschou-

welijke pluriformiteit van de samenleving is in het onderwijs wel weerspie-
geld, maar lijkt bij beslissingen omtrent de subsidiering van private
initiatieven geen rol te spelen. Bepalend daarbij is de behoefte aan 'school
places' zonder meer, ongeacht de levensbeschouwelijke grondslag van de
school en de behoefte aan onderwijs van een bepaalde gezindte. In feite
bestaat er in het Engelse recht niet zoals in de andere onderzochte landen
een recht op subsidiering dat slechts afhankelijk is van wettelijk vastgelegde
voorwaarden. Men kan met gebruikmaking van de wettelijk vastgelegde
procedures de status van gesubsidieerde school (voluntary of grant-
maintained) aanvragen, doch uiteindelijk bepaalt de voor de scholenplanning
verantwoordelijke instantie87 of aan dat verzoek gevolg gegeven wordt.
Gesubsidieerde scholen houden wel de vrijheid de levensbeschouwelijke
grondslag in het onderwijs tot uitdrukking te laten komen, zolang aan de
wettelijke minimumeisen met betrekking tot het curriculum wordt voldaan.

87 Zie hoofdstuk 10, paragraaf 2.1.1.
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6          Tenslotte

Subsidiering van private scholen vormt het sluitstuk van de vrijheid van
onderwijs. De keuzevrijheid van ouders en leerlingen veronderstelt een
pluriform en vrij toegankelijk scholenaanbod. In dat licht geldt bovendien
dat de vrijheid die particulieren hebben om een school te stichten, en daarin
onderwijs te verzorgen op basis van de eigen overtuiging, niet slechts een
theoretische mogelijkheid mag blijven. De daadwerkelijke realisering van
deze rechten en vrijheden hangt in belangrijke mate af van de financiele
ondersteuning die de overheid die de overheid aan particuliere initiatieven
toekent. In elk van de onderzochte landen wordt de noodzaak van financiele
ondersteuning van private initiatieven erkend.

De vorm en omvang van de subsidiering van private scholen varieren
echter. De oorzaak hiervoor is dat de overheid zich in elk van de onderzochte
landen voor een afweging gesteld ziet. De overheid wenst aan de subsidiering
van private initiatieven voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs te verbinden, doch dat betekent dat de private scholen zich
beperkt zien in de vrijheid om het onderwijs dat zij verzorgen naar eigengoeddunken in te richten. Ook al onderwerpen private scholen zich in
beginsel vrijwillig aan de subsidievoorwaarden, de feitelijke onmisbaarheid
van financiele ondersteuning betekent dat die voorwaarden in feite
beperkingen zijn van hun vrijheid. De subsidievoorwaarden gaan nooit zo
ver dat niets van het eigen karakter van de private school overblijft. Maar
de precieze afweging, waarbij het evenwicht tussen de mate van financiering,
de daarbij gestelde voorwaarden en de vrijheid die overblijft voor private
scholen wordt bepaald, is onder meer afhankelijk van de aard en betekenis
van het publiek en privaat onderwijs in het betreffende land en van de
houding van de overheid jegens private initiatieven en levensbeschouwelijke
groeperingen in het algemeen.

Met dit derde thematische hoofdstuk is het vergelijkend onderzoek naar
de betekenis van de vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen afgerond.
Datgene wat die vijf landen gemeen hebben op het gebied van de vrijheid
van onderwijs vormt een goede indicatie voor de betekenis van de 'gemeen-
schappelijke constitutionele tradities' op het terrein van het onderwijsrecht
in de Europese Unie. In het afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste
bevindingen uit de thematische hoofdstukken kort samengevat. Tenslotte
zal ik pogen aan te geven wat de betekenis van de gevonden gemeen-
schappelijke beginselen voor een Europees onderwijsbeleid zou kunnen zijn.
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Vrijheid van onderwijs in Europees perspectief

1        Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht welke rechtsbeginselen
vijf Europese landen gemeenschappelijk hebben in verband met de vrijheid
van onderwijs. Aan de hand van een vijftal landenstudies en een vergelijking
op basis van drie thema' s, die tezamen de belangrijkste vraagstukken  rond

de vrijheid van onderwijs omvatten, heb ik aangegeven in hoeverre de
regeling van de vrijheid van onderwijs in die landen op gemeenschappelijke
achterliggende beginselen is gebaseerd. Hoewel deze beginselen geformuleerd
zijn op basis van een onderzoek in vijf Europese landen, vormen zij een
goede indicatie voor de inhoud van hetgeen in artikel F, tweede lid, van
het Unieverdrag wordt aangeduid als 'de grondrechten, zoals die voortvloeien
uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities' in de lidstaten van de
Europese Unie op het terrein van het onderwijs.

Nu deze gemeenschappelijke beginselen zijn aangeduid, zijn in feite
1*

 ook
de grondslagen voor Europese regelgeving die raakt aan het onderwijs

laangegeven. De Europese Unie eerbiedigt immers de grondrechten, zoals
zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities op het terrein van
het onderwijs voortvloeien, als algemene beginselen van het gemeenschaps-
recht. Uit de opsomming van de gevonden gemeenschappelijke beginselen
blijkt echter niet direct in hoeverre en op welke wijze zij daadwerkelijk
bruikbare beginselen voor EG-maatregelen op het terrein van het onderwijs
vorrnen.

In dit laatste hoofdstuk zal ik trachten een vertaalslag te maken door
een aantal Europese maatregelen op onderwijsgebied te bezien in het licht
van de gevonden beginselen. Daarmee zal ik pogen aan te geven op welke
wijze die beginselen van betekenis kunnen zijn voor het optreden van de
Gemeenschap. Daarmee geef formuleer ik in feite een antwoord op de
oorspronkelijke vraagstelling van dit onderzoek: welke betekenis hebben
de gemeenschappelijke constitutionele tradities op het gebied van het
onderwijs in de lidstaten van de Unie voor een toekomstig communautair
onderwijsbeleid?

In paragraaf 2 worden de gemeenschappelijke beginselen opgesomd zoals

zij  in de hoofdstukken  9,  10  en  11 werden geformuleerd op basis  van  de
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thematische vergelijking. In paragraaf 3 duid ik aan wat de voornaamste
problemen zijn bij het bepalen van de betekenis van deze beginselen voor
het Europese onderwijsbeleid en de EG-onderwijsregelgeving. In de daarop
volgende paragrafen zal ik aan de hand van bestaande EG-bevoegdheden
en daarop gebaseerde regelgeving op het gebied van het onderwijs trachten
aan te geven waar het optreden van de EG zou kunnen raken aan de
'gemeenschappelijke constitutionele tradities' in de lidstaten en wat de
betekenis van de gevonden beginselen zou kunnen zijn. In paragraaf 4 staan
stimuleringsmaatregelen betreffende de samenwerking tussen scholen in
verschillende lidstaten centraal. In paragraaf 5 komt een viertal vraagstukken
betreffende de grensoverschrijdende dimensie van de vrije schoolkeuze aan
de orde: achtereenvolgens bespreek ik de scholing van kinderen van
migrerende werknemers en zelfstandigen binnen de Unie, de schoolkeuze
in grensregio's, de stimulering van de mobiliteit van leerlingen in het
secundair onderwijs en het probleem van de onevenwichtige verdeling van
kosten voor de lidstaten bij grensoverschrijdende schoolkeuze. De acade-
mische erkenning van diploma' s in Europees verband  komt in paragraaf
6 aan de orde. In paragraaf 7 zal ik een kritische kanttekening plaatsen bij
het geheel van Europese initiatieven op het terrein van het onderwijs. In
paragraaf 8 volgt de afsluiting van dit onderzoek.

2       Beginselen van Europees onderwijsrecht?

De gemeenschappelijke beginselen die in de vijf onderzochte landen ten
grondslag liggen aan de wijze waarop de vrijheid van onderwijs wordt
beschermd vormen een goede indicatie voor de betekenis van de gemeen-
schappelijke constitutionele tradities in de lidstaten van de Unie en daarmee
voor de algemene beginselen van het Europese onderwijsrecht. Hieronder
worden de beginselen die ik formuleerde in de hoofdstukken 9,10 en  11
gerecapituleerd.

In hoofdstuk 9 heb ik de volgende gemeenschappelijke beginselen
geformuleerd met betrekking tot het aanbod van scholen door overheid en
particulieren en toegankelijkheid van dat aanbod:

Verantwoordelijkheid en neutraliteit:
De overheid is verantwoordelijk voor de toereikendheid en kwaliteit van het
totale onderwijsaanbod. Die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het le-
vensbeschouwelijk onderwijs. Het karakter en de omvang van het privaat
onderwijs doen aan die verantwoordelijkheid niets af. De verantwoordelijkheid
kan twee gestalten hebben: het zelf inrichten van het verlangde onderwijs of
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het erkennen en subsidieren van particuliere initiatieven. Bij het uitoefenen van
de verantwoordelijkheid is neutraliteit van de overheid uitgangspunt. Die
neutraliteit houdt ook in respect voor de levensbeschouwelijke overtuigingen
van ouders en leerlingen en de daaraan gebonden uitingen.

Toegankelijkheid:
Private scholen hebben het recht van vrije toelating van leerlingen. Van leerlingen
kan verlangd worden dat zij het karakter van de private school respecteren. Het
publiek onderwijs is voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk.

Keuzevrijheid en afhankelijkheid:
De keuzevrijheid impliceert afhanketijkheid van het onderwijsaanbod. De
overheid dient ernaar te streven dat die afhankelijkheid de keuzevrijheid zo min
mogelijk beperkt.

Hoofdstuk 10 mondde uit in een aantal gemeenschappelijke beginselen met
betrekking tot de mogelijkheden die ouders hebben om zelf het verlangd
onderwijs te realiseren. Zij kunnen via aanspraken jegens de overheid of
bestaande private scholen trachten het scholenbestand aan hun voorkeuren
aan te passen of besluiten zelf een school te stichten en onderwijs te
verzorgen.

Overheid en verlangd onderwijs.
Op de overheid rust ten minste een inspanningsverplichting om te zorgen dat
ieder kind in de gelegenheid is onderwijs te volgen. Het levensbeschouwelijke
karakter van het onderwijs dat de ouders verlangen speelt bij het voldoen aan
die verplichting geen rol.

Recht op en vrijheid van onderwijs:
De organisatie en inhoudelijke vormgeving van het onderwijs op basis van een
bepaalde levensbeschouwing is een vrijheid die toekomt aan het schoolbestuur;
de ouders zijn drager van het recht om de scholing van hun kind in overeenstem-
ming met hun godsdienstige of filosofische overtuigingen te kiezen.

Private scholen: teerplicht en gelijkwaardigheid.
Het staat iedere burger vrij om, individueel of verenigd in een rechtspersoon,
een school te stichten en daarin onderwijs te geven volgens zijn of haar eigen

godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen. Deze vrijheid wordt slechts
begrensd door het algemeen belang van een behoorlijke scholing van de
leerplichtige jeugd. Bij de beoordeling of het onderwijs, de leerkrachten en de
schoolgebouwen van een private school een verantwoorde scholing van de
leerplichtige jeugd mogelijk maken, is de gelijkwaardigheid met het openbaar
of gesubsidieerd onderwijs de belangrijkste maatstaf.

261



Hoofdstuk 12

Met betrekking tot subsiditring van private initiatieven heb ik in hoofdstuk
11 de volgende gemeenschappelijke beginselen geformuleerd:

Subsidizring als voorwaarde voor de keuzevrijheid:
De keuzevrijheid van ouders en leerlingen, die een centraal aspect van de vrijheid
van onderwijs is, veronderstelt een veelkleurig onderwijsaanbod. Om het bestaan
en de toegankelijkheid van een dergelijk gevarieerd aanbod te verzekeren is
financiele ondersteuning van private initiatieven door de overheid onontbeerlijk.

Subsidiestelsels:
De uitgangspunten van de subsidiering en de belangrijkste subsidievoorwaarden
worden centraal vastgesteld. Daarbij wordt ruimte gelaten voor de eigen verant-
woordelijkheid van lagere overheden.

Subsidiiring en de kwaliteit van het onderwijs.
Wettelijke kwaliteitseisen vormen de keerzijde van subsidiering van private
scholen door de overheid. Deze kwaliteitseisen vormen een beperking van de
vrijheid van private scholen. Zij mogen niet tot gevolg hebben dat het voor
private scholen die overheidssubsidies wensen feitelijk onmogelijk wordt in het
onderwijs hun levensbeschouwelijke grondslag tot uitdrukking te brengen.

Deze gemeenschappelijke beginselen zouden door de Europese Unie moeten
worden geeerbiedigd als algemene beginselen van gemeenschapsrecht. Een
probleem is echter dat het gaat om gemeenschappelijke beginselen die uit
het constitutionele recht van vijf lidstaten voortvloeien. Het onderwijsrecht
van elk van die landen is, zo bleek in de voorgaande hoofdstukken, sterk
doortrokken van de respectievelijke nationale tradities op onderwijsgebied.
De gevonden gemeenschappelijke beginselen weerspiegelen uitsluitend
nationale onderwijsrechtelijke vraagstukken en sluiten dus niet aan bij de
vraagstukken die op Europees niveau in verband met het onderwijs spelen.
Er is daarom een vertaalslag nodig om aan te kunnen geven wat de betekenis
van deze beginselen kan zijn voor het optreden van de Gemeenschap op
het terrein van het onderwijs.' In de volgende paragrafen zal ik trachten

1 Het vertalen van nationale principes naar Europees niveau blijkt niet altijd eenvoudig te zijn.
In 1989 stelde het Europees Parlement bij resolutie een Europese grondrechtencatalogus vast:
de Verklaring van 12 april 1989 over de fundamentele rechten en vrijheden. Deze Verklaring
beoogt binnen de werkingssfeer van het Verdrag een aantal rechten en vrijheden te beschermen,
die aansluiten bij de gemeenschappelijke constitutionele tradities in de lidstaten. De totstand-
koming van de Verklaring ging gepaard met moeizame discussies. Telkens bleek het moeilijk
te zijn diverse nationale uitgangspunten te verenigen in den concrete tekst. Het resultaat is
een document waarin een aantal zeer open geformuleerde grondrechten is opgenomen die
voor vele interpretaties vatbaar zijn, en waarvan de betekenis voor het optreden van de
Gemeenschap niet direct aan te wijzen is. Zie over de Verklaring van 12 april  1989: R. Bieber,
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enkele aanknopingspunten te bieden om te betekenis van de bovengenoemde
gemeenschappelijke rechtsbeginselen te kunnen aanduiden.

3 Nationale beginselen in een Europese context

Wat betekenen de hierboven opgesomde beginselen wanneer zij worden
bezien in een Europese context? Niet alle gemeenschappelijke beginselen
zijn in gelijke mate of op dezelfde wijze relevant in het licht van het
optreden van de Gemeenschap. Om de betekenis van elk van de beginselen
voor de Europese onderwijsregelgeving te kunnen aangeven moet in grote

lijnen duidelijk zijn wat de aard van het optreden van de Gemeenschap op
het terrein van het onderwijs is en welke ontwikkelingen daarin te
verwachten zijn. De artikelen  126 en  127  van het EG-Verdrag, waarin de
doelstellingen van de Gemeenschap met betrekking tot het onderwijs en
de beroepsopleidingen zijn neergelegd, geven hierover aanwijzingen, maar
maken niet direct duidelijk wat de aard van het optreden van de Gemeen-

schap zal zijn. Artikel 126 geeft aan dat het optreden van de Gemeenschap
in het kader van die bepaling gericht is op het bevorderen van de Europese
dimensie in het onderwijs, door de verspreiding van de talen van de lidstaten
te stimuleren, en op het bevorderen van de mobiliteit van studenten en
docenten, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de uitwisseling
van informatie. De doelstellingen van het optreden van de Gemeenschap
in het kader van artikel 127 betreffen vooral de vergemakkelijking van de
'aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven' (wat daarmee ook
bedoeld moge worden), de verbetering van de kwaliteit van beroepsopleidin-
gen in het licht van de arbeidsmarkt, de vergemakkelijking van de toegang
tot de beroepsopleidingen en de bevordering van samenwerking en

uitwisseling van informatie. Met deze aanduidingen is het werkterrein van
de Gemeenschap ten aanzien van het onderwijs weliswaar globaal aangeduid,
doch niet scherp omlijnd.

Beide artikelen bepalen voorts dat met het oog op de respectievelijke
doelstellingen aanbevelingen en stimuleringsmaatregelen kunnen worden
genomen, waarbij harmonisatie van de wetgeving in de verschillende
lidstaten wordt uitgesloten. De stimuleringsmaatregelen die in het kader
van de artikelen  126 en 127 worden genomen, zullen veelal bestaan uit het

K. de Gucht, K. Lenaerts, J. Weiler (red.), Au nom des peuples europdens - in the name
of the peoples of Europe. Un catalogue des droits fondamentaux  de 1' Union europtenne,
Baden-Baden 1996, met name p. 171-176 en 259-262.
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creeren van structuren, het verzorgen van faciliteiten en het bieden van
financifile steun. Niettemin kunnen ook dergelijke maatregelen op indirecte
wijze een harmoniserend effect hebben.2 Daarnaast worden aan stimulerings-
maatregelen gewoonlijk voorwaarden verbonden die aan de vrijheid van
deelnemende scholen kunnen raken.3

Men moet bovendien bedenken dat ook vanuit aangrenzende Europese
beleidsterreinen invloed wordt uitgeoefend op de onderwijsstelsels van de
lidstaten. Zo is het denkbaar dat maatregelen die genomen worden in het
kader van artikel 128 van het EG-Verdrag, dat betrekking heeft op cultuur,
gevolgen hebben voor het onderwijs in de lidstaten. Het onderwijs is immers
bij uitstek de plaats waar de nationale en regionale culturen van de
onderzochte landen vorm krijgen en worden doorgegeven. Ook maatregelen
die de Raad kan nemen in het kader van artikel 6 van het EG-Verdrag, dat
discriminatie op grond van nationaliteit binnen de werkingssfeer van het
verdrag verbiedt, kunnen gevolgen hebben voor de nationale onderwijs-
stelsels. Daarbij moet met name worden gedacht aan maatregelen betreffende
de gelijke toegang tot publieke en private scholen en de heffing van
schoolgelden. Hetzelfde kan, zo is in hoofdstuk 2 van dit onderzoek aangege-
ven, gezegd worden van bepalingen over het vrije verkeer van personen
en met name van werknemers binnen de Unie. Ongetwijfeld zijn meer
voorbeelden te geven van Europees beleid dat raakt aan de onderwijsstelsels
van de lidstaten.4

Dit betekent dat het vrijwel onmogelijk is een volledig beeld te geven
van de implicaties die het optreden van de Gemeenschap kan hebben voor
de onderwijsstelsels van de lidstaten; bovendien is dat niet de opzet van
dit onderzoek. Het is daarom ook niet mogelijk een gedetailleerd en
omvattend beeld te geven van de wijze waarop de gevonden gemeenschappe-
lijke beginselen van betekenis zijn voor de Europese onderwijsregelgeving.
In de navolgende paragrafen zal ik daarom aan de hand van enkele thema's
binnen het huidige onderwijsbeleid van de Gemeenschap trachten aan te

2     H.L.C. Hermans, Het onderwijs in het Verdrag inzake een Europese Politieke Unie, in: School
en Wet, 1992, nr. 3, p. 35; B. de Witte, Het Europees onderwijsrecht, in: A.C. Zijderveld,
B. de Witte, Europa in het onderwijs (preadviezen voor de Vereniging voor Onderwijsrecht).
Zwolle 1992, p. 42.

3   B.P. Vermeulen. A. Kuijer. Toegang tot onderwijs binnen de Europese Unie. Juridische
aspecten van de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor middelbaar en hoger onderwijs
voor EG-migranten en derdelanders binnen de Europese Unic en in een drietal lidstaten,
Utrecht  1997 (met bijdragen van K.M. Zwaan), p.  18., p. 45-46 en  50-51.

4   Een compleet overzicht van alle bevoegdheden van de Gemeenschap die het onderwijs
betreffen of daaraan kunnen raken is te vinden in: Vermeulen/Kuijer, a.w. 1997. p. 16-32
(hoofdstuk 2).
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geven op welke wijze de bovengenoemde gemeenschappelijke beginselen
van betekenis zouden kunnen zijn. Ook zal ik in een enkel geval ingaan
op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Europese onderwijsbeleid
en op de mogelijke betekenis van de genoemde beginselen daarvoor.

4       Het stimuleren van internationale samenwerking

De Gemeenschap stimuleert sinds   1987 de internationale samenwerking
tussen scholen voor hoger onderwijs. Het Erasmus-programma, dat in dat
jaar van start ging, heeft de samenwerking tussen universiteiten en
hogescholen in de lidstaten sterk bevorderd. Sinds de opneming van de
onderwijsartikelen 126 en 127 in het EG-Verdrag zijn de stimulerende
maatregelen betreffende samenwerking uitgebreid naar het basis- en
voortgezet onderwijs. In het Socrates-programma5 zijn de bestaande
programma's, zoals Erasmus en Lingua, geYntegreerd; in het tweede
hoofdstuk, 'Comenius' geheten, zijn bepalingen opgenomen over de
ontwikkeling van de Europese dimensie in het primair en secundair
onderwijs, inclusief het kleuteronderwijs. Binnen die onderwijsniveaus moet
samenwerking vooral gestalte krijgen door de bijscholing en uitwisseling
van leraren, het leggen en uitbreiden van internationale contacten, de
uitwisseling van informatie, het opzetten van transnationale projecten en,
uiteindelijk, de ontwikkeling van de internationale dimensie in het onderwijs
zelf.6 Anders dan in het Erasmus-programma, dat nu het eerste hoofdstuk
van Socrates vormt, is in Comenius geen uitwisseling of vergroting van
de mobiliteit van leerlingen voorzien.

Maatregelen die beogen de samenwerking tussen scholen te stimuleren
lijken niet erg problematisch te zijn in het licht van de hierboven genoemde
beginselen. Een enkele kanttekening valt te maken in het licht van de vrijheid
van private scholen om het onderwijs naar eigen inzicht vorm en inhoud
te geven op basis van een filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging.
Die vrijheid behoort tot de gemeenschappelijke constitutionele beginselen

5 Besluit 819/95, Pb 1995, L 87, p. 10. Dit besluit werd vastgesteld op basis van de artikelen
126 en 127 EG-Verdrag. Naast Socrates  is er een programma genaamd Leonardo da Vinci
(besluit 94/81, Pb. 1994, L 340, p. 8) dat uitsluitend betrekking heeft op beroepsonderwijs;
dit programma wordt hier echter niet besproken.

6 Daarnaast bevat Comenius bepalingen voor onderwijs aan kinderen van migranten, reizigers
en zigeuners en mensen met zogenaamde 'itinerante' beroepen (schippers, kermisexploitanten
e.d.). Voor een compleet overzicht van de Gemeenschapsacties in het kader van Comenius.
zie: Europese Commissie, Socrates Vademecum, Luxemburg   1995,  p.  20  e.v.
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van de lidstaten. De ontwikkeling van de Europese dimensie in het onderwijs
krijgt volgens het Comenius-programma in het primair en secundair
onderwijs vooral vorm in financiele ondersteuning van scholen die deelnemen
aan Europese samenwerkingsprojecten. Bij de verstrekking van die subsidies
zullen ongetwijfeld voorwaarden worden gesteld die aan de inhoud van het
onderwijs raken. In dit onderzoek komt naar voren dat subsidiering van
overheidswege in alle onderzochte landen voor de meeste private scholen
een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is; tegelijk kan vastgesteld worden
dat in elk van de landen de beschikbare middelen voor het onderwijsstelsel
beperkt zijn. Voorwaarden die verbonden worden aan Europese subsidies,
en die raken aan de inhoud van het onderwijs, vormen dan in feite beperkin-
gen van de vrijheid van scholen, met name van private scholen, om naar
eigen inzicht het onderwijs vorm en inhoud te geven.

Gezien de aard van de maatregelen die in het kader van het Comenius-
programma zijn genomen, hoeft niet voor grote problemen in het licht van
de levensbeschouwelijke vrijheid van private scholen te worden gevreesd.
Zelfs waar de maatregelen raken aan de inhoud van het onderwijs zal niet
snel de levensbeschouwelijke grondslag van de school in het geding komen.

5 Grensoverschrijdende schoolkeuze

Niet alleen het onderwijsaanbod, ofwel in de inhoud van het onderwijs zelf,
maar ook het maken van een keuze uit dat aanbod kan een Europese
dimensie hebben. In de eerste plaats hebben leerplichtige kinderen van
migrerende werknemers recht op toegang tot de onderwijsvoorzieningen
in de lidstaat waar hun ouders verblijven. Over dit probleem bestaat al enige
tientallen jaren uitgebreide Europese regelgeving. Voorts kan men zich
voorstellen dat in grensregio's in toenemende mate sprake zou kunnen zijn
van grensoverschrijdend schoolbezoek, met name in het secundair onderwijs.
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre de Gemeenschap een taak zou
kunnen hebben bij het vergemakkelijken en stimuleren van dat grensverkeer.
Vervolgens zou men zich kunnen afvragen wat de betekenis van de
genoemde gemeenschappelijke beginselen zou zijn indien zou worden
besloten een mobiliteitsprogramma voor leerlingen, zoals dat al bestaat in
het hoger onderwijs, ook in het secundair onderwijs in te voeren. Tenslotte
is het niet ondenkbaar dat de toename van de mobiliteit van leerlingen tot
gevolg heeft dat een aantal landen onevenredig veel leerlingen uit andere
lidstaten ontvangt en dientengevolge voor hoge kosten wordt geplaatst. Ik
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zal kort stilstaan bij de vraag hoe de Gemeenschap daarmee zou kunnen
omgaan.

5.1 Kinderen van migrerende werknemers

De vraag of kinderen van migrerende werknemers in de lidstaat waar hun
ouders werkzaam zijn toegang hebben tot onderwijsvoorzieningen, heeft
aan het einde van de jaren zestig in belangrijke mate de aanzet gegeven
tot de ontwikkeling van het EG-onderwijsrecht.7 Centraal bij dit vraagstuk
staat het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, zoals dat in
algemene bewoordingen is neergelegd in artikel 6 van het EG-Verdrag. Dit
discriminatieverbod is nader uitgewerkt voor de toegang tot onderwijs-
voorzieningen in een verordening uit 1968: Kinderen van migranten hebben
volgens die verordening in gelijke mate recht op onderwijsvoorzieningen
als de eigen onderdanen van dat land. De regeling ziet daarbij niet alleen
op de toegang tot scholen, maar ook op voorzieningen om de deelname
aan het onderwijs te vergemakkelijken: Uit het oogpunt van de gemeen-
schappelijke constitutionele beginselen van de lidstaten kunnen tegen deze
regeling nauwelijks bezwaren worden aangevoerd.

5.2     Schoolkeuze in grensregio's

De vrije schoolkeuze van ouders en leerlingen hoeft in beginsel niet aan
landsgrenzen gebonden te zijn. Het is immers mogelijk dat de school, die
het best voldoet aan de voorkeur van een leerling of diens ouders, een school
in een andere lidstaat is. Ouders en leerlingen hebben de vrijheid daarvoor
te kiezen en een lidstaat kan, in het licht van bovengenoemd artikel 6 van
het EG-Verdrag, leerlingen uit andere lidstaten niet vanwege hun nationaliteit
de toegang tot de publieke scholen ontzeggen; private scholen kunnen dat
evenmin. Weigering op andere gronden, samenhangend met de levensbe-
schouwelijke grondslag van de school, blijft mogelijk zolang leerlingen van
verschillende nationaliteiten gelijk worden behandeld.

De Gemeenschap kan ouders en leerlingen op dit punt ondersteunen.
Wanneer de keuze voor een school de grenzen van de lidstaat zou overschrij-
den, kan de Gemeenschap de kosten van het vervoer geheel of gedeeltelijk
vergoeden. Door op deze wijze in grensregio's de keuze voor een passende

7     Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 van dit onderzoek.
8 Verordening 1612/68, Pb. 1968, L 257, p. 2.
9       Zie o.a. HvJEG 3 juli  1974, zaak 9/74 (Casagrande), Jur. 1974, p. 733 Vooreen uitgebreidere

bespreking zie Vermeulen/Kuijer, a.w. 1997, p. 33-34.
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school te vergemakkelijken wordt de keuzevrijheid van ouders en leerlingen,
66n van de gemeenschappelijke constitutionele beginselen in de lidstaten
op het terrein van het onderwijs, verruimd.

5.3 Een uitwisselingsprogramma voor het secundair onderwijs?

De Gemeenschap hoeft haar activiteiten niet te beperken tot het ondersteunen
van de initiatieven die ouders of leerlingen zelf ontplooien. De Gemeenschap
zou  in het licht  van de artikelen  126  en   127  van het EG-verdrag  zelf een
stimulerend beleid kunnen ontwikkelen ten aanzien van scholing en
beroepsopleiding buiten de eigen landsgrenzen, door programma' s   te
ontwikkelen en middelen ter beschikking te stellen. Zelfs een uitwisselings-
programma, vergelijkbaar met het Erasmus-programma zoals dat bestaat
voor het hoger onderwijs, is in het secundair onderwijs niet ondenkbaar;
in het primair onderwijs ligt een dergelijke ontwikkeling minder voor de
hand.

De gemeenschappelijke constitutionele beginselen van de lidstaten zouden
voor een dergelijk initiatief van weinig betekenis zijn. Anders dan in het
geval van migratie van gezinnen en schoolkeuze in grensregio's geldt hier
echter niet dat de keuzevrijheid van ouders en leerlingen gediend zou zijn.
Bij uitwisseling zou het immers gaan om een tijdelijk verblij f aan een andere
school, niet om een definitieve keuze voor een school in een andere lidstaat.
Een mobiliteitsprogramma zou wel van invloed zijn op de inhoud van het
onderwijs dat deelnemende scholen verzorgen, maar de levensbeschouwelijke
grondslag van scholen zal daarmee niet snel in het geding zijn.

5.4 De kosten van grensoverschrijdende schoolkeuze

Een belangrijke bijkomende vraag is hoe de hierboven geschetste ontwikke-
lingen zich zouden verhouden tot de verantwoordelijkheid van de nationale
overheden voor het scholenaanbod. Europese initiatieven ter bevordering
van de grensoverschrijdende schoolkeuze hebben een keerzijde. Leerlingen,
die in een andere lidstaat een bekostigde private school of een publieke
school bezoeken, komen ten laste van de onderwijsbegroting van die lidstaat.
Dat kan problematisch worden wanneer grote aantallen leerlingen uit
uiteenlopende landen voor scholen in Wn bepaalde lidstaat zouden kiezen.
In dit onderzoek is vastgesteld dat de overheden van de lidstaten verantwoor-
delijk zijn voor het bestaan van een passend en toereikend scholenaanbod
en voor een goede toegankelijkheid daarvan. Grote aantallen buitenlandse
leerlingen zouden een zodanige financiele last voor de verantwoordelijke
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overheden kunnen meebrengen, dat deze niet goed kunnen voldoen aan de
opdracht om te voorzien in kwalitatief goede en toereikende onderwijs-
voorzieningen (66n van de constitutionele beginselen die de onderzochte
landen gemeenschappelijk hebben). De Gemeenschap zou daarom aan de
stimulering van de mobiliteit van leerlingen een vorm van ondersteuning
van de scholen moeten koppelen. Wanneer de scholen subsidies zouden
ontvangen op basis van het aantal leerlingen uit andere lidstaten dat zij
ontvangen, zou een belangrijk bezwaar tegen een ruime mobiliteit van
leerlingen, namelijk het beslag dat die leerlingen op de nationale onderwijs-
begroting leggen, kunnen worden weggenomen.

6 Academische erkenning van diploma's

Een volgend belangrijk vraagstuk in het Europese onderwijsrecht betreft
de wederzijdse erkenning van diploma's.10 Gewoonlijk wordt, wanneer het
gaat om erkenning van diploma's in Europees verband, onderscheiden tussen
academische erkenning en professionele erkenning van diploma's. Met
academische erkenning wordt bedoeld de erkenning van diploma' s   ten
behoeve van de toelating tot verder onderwijs, als bewijs van voorkennis
of om behaalde studieresultaten in een vervolgopleiding elders in te passen.
Professionele erkenning strekt ertoe op basis van een elders behaald diploma
toegang te verkrijgen tot een ambt of beroep waarvoor een diploma wettelijk
vereist is."  Met name de academische erkenning van diploma' s raakt  aan
gemeenschappelijke beginselen betreffende de vrijheid van private scholen
om het onderwijs vorm en inhoud te geven en aan het beginsel van de
keuzevrijheid van ouders en leerlingen.

De bevoegdheden van de Gemeenschap ten aanzien van de academische
erkenning van diploma's zijn beperkt. Volgens de artikelen 126 en 127 EG-
Verdrag blijven lidstaten verantwoordelijk voor inhoud en opzet van het
onderwijs en van de beroepsopleidingen. Lidstaten bepalen daarom zelf de
inhoudelijke maatstaven voor wederzijdse academische erkenning van
diploma's. Zij zijn daarbij wel gebonden aan een belangrijke randvoorwaarde
die uit het EG-recht voortvloeit: het verbod van discriminatie naar nationali-
teit (artikel 6 EG-Verdrag). Dit verbod heeft ook betekenis wanneer het

10   Voor een uitgebreide studie van de diploma-erkenning binnen de EG, zie: H. Schneider, Die
Anerkennung von Diplome in der Europiiischen Gemeinschaft, Antwerpen/Apeldoorn, 1995.

11  Vermeulen/Kuijer, a.w. 1997, p. 40.
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gaat om de toegang tot onderwijsvoorzieningen; de academische erkenning
van  diploma' s vormt daarbij een centraal element. 12

De Gemeenschap is wel bevoegd tot het nemen van maatregelen ter
stimulering van de wederzijdse academische erkenning van diploma's. Dit
gebeurt in de vorm van het eerdergenoemde stimuleringsprogramma Socrates
voor zover de erkenning het algemeen vormend onderwijs betreft; voor
beroepsopleidingen bevat het programma Leonardo da Vinci dergelijke
bepalingen. Van deze stimuleringsmaatregelen gaat vanzelfsprekend ook
invloed uit op de inhoud van de onderwijsprogramma's van deelnemende
scholen. Deelname aan de programma's houdt veelal de verplichting in diplo-
ma' s en studieresultaten van andere deelnemende scholen te erkennen,
hetgeen kan leiden leiden tot inhoudelijke afstemming van de onderwijs-
programma's.

Problematisch in het licht van de constitutionele beginselen van het
onderwijsrecht van de onderzochte landen zal dat niet snel zijn. De
genoemde aspecten van de academische erkenning, het discriminatieverbod
en de stimuleringsmaatregelen, raken weliswaar aan de toelatingsvrijheid
van private scholen en aan de inhoud van het onderwijs, maar zullen niet
direct de levensbeschouwelijke grondslag van die scholen betreffen. Stimu-
lering van de academische erkenning van diploma's sluit bovendien goed
aan bij het beginsel van de vrije schoolkeuze van leerlingen. Door
academische erkenning van diploma's worden immers de mogelijkheden
die leerlingen of hun ouders hebben om een school te kiezen, die bij hun
voorkeuren aansluit, alleen maar groter.

7       De grenzen van de Europese dimensie in het onderwijs

In de voorgaande paragrafen heb ik kort een aantal EG-maatregelen op het
terrein van het onderwijs aangeduid en deze bezien in het licht van de
constitutionele beginselen die de lidstaten op dat gebied gemeenschappelijk
hebben. Deze voorbeelden geven aan dat tegen een aantal belangrijke EG-
onderwijsmaatregelen nauwelijks bezwaren kunnen bestaan in het licht van
de genoemde beginselen. Men zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat
de Europese ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op geen enkele

12 Volgens Vermeulen e.a. brengt dit onder meer mee dat een lidstaat in strijd met het discrimina-
tieverbod zou handelen wanneer voor de toegang tot een bepaaide vorm van onderwijs een
nationaal diploma vereist zou worden, zonder rekening te houden met de elders genoten
vooropleiding van degene die toelating verlangt. Zie Vermeulen/Kuijer, a.w. 1997, p. 43.
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wijze conflicteren met de gemeenschappelijke grondslagen van de onderwijs-
stelsels in de lidstaten. Toch is een kritische kanttekening hier op zijn plaats.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de Europese dimensie op vele
manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in de onderwijsstelsels van de
lidstaten. De Gemeenschap ontplooit voortdurend nieuwe initiatieven en
pakt steeds nieuwe problemen aan. Hoewel elk van deze maatregelen telkens
een beperkte invloed lijkt te hebben op de nationale onderwijsstelsels, wordt
de invloed van de Europese dimensie als geheel in de nationale onderwijs-
stelsels intussen tamelijk veelomvattend. Die Europese dimensie wordt steeds

duidelijker merkbaar in allerlei aspecten van het onderwijs: leerlingen en
leerkrachten worden mobieler, scholen worden aangespoord tot meer en
intensievere samenwerking, diploma' s moeten behalve nationale erkenning
ook een 'Europese' waarde krijgen en in het onderwijs zelf wordt de
'Europese bewustwording' van leerlingen gestimuleerd. Scholen moeten
veel tijd en energie steken in de ontwikkeling van de Europese dimensie
in het onderwijs.

De grens hieraan is de ruimte die private scholen moeten krijgen om
hun levensbeschouwelijke grondslag in het onderwijs tot uitdrukking te
brengen. Dit recht vormt 66n van de kernelementen van de vrijheid van
onderwijs in de onderzochte landen. De mogelijkheden die scholen hebben
om levenbeschouwelijke overtuigingen in inhoud en organisatie van het
onderwijs tot uitdrukking te brengen wordt beperkt door de zorg van de
nationale overheden voor de kwaliteit van het onderwijs en door de
voorwaarden die verbonden worden aan subsidiering. De ontwikkeling van
de Europese dimensie in primair en secundair onderwijs kan betekenen dat
private scholen zich gedwongen zien nog minder ruimte voor levensbe-
schouwelijke elementen in te ruimen. Wanneer het voor private scholen
feitelijk onmogelijk zou worden hun levensbeschouwelijk karakter tot
uitdrukking te brengen, zou hun belangrijkste bestaansgrond komen te
ontvallen. De ruimte die 'Europa' mag claimen in het primair en secundair
onderwijs is dus niet onbeperkt, al is moeilijk aan te geven waar de grens
precies ligt.

8 Nationale beginselen en Europees onderwijsrecht

Wat valt nu te concluderen uit bovenstaande confrontatie van enkele EG-
maatregelen op het terrein van het onderwijs met de in dit onderzoek
geformuleerde gemeenschappelijke constitutionele beginselen? Welke
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betekenis hebben deze beginselen, die aan de onderwijsstelsels van de
lidstaten ten grondslag liggen, in een Europese context?

De aangehaalde voorbeelden geven aan dat bij de beoordeling van EG-
initiatieven op het terrein van het onderwijs in het licht van die beginselen
een drietal vragen relevant is. De eerste vraag is wat de betekenis van het
optreden van de Gemeenschap is voor de verantwoordelijkheid van de
lidstaten voor het bestaan van toereikende en kwalitatief goede onderwijs-
voorzieningen. De tweede vraag betreft de gevolgen van dat optreden voor
de keuzevrijheid van leerlingen en hun ouders. Ten derde kan de vraag
gesteld worden of de betreffende maatregel de vrijheid van private scholen
respecteert om het onderwijs volgens de eigen overtuiging vorm en inhoud
te geven.

De hierboven beschreven maatregelen ter stimulering van samenwerking
en wederzijdse afstemming ondersteunen de nationale overheden in hun
opdracht om toereikend en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Voor
ouders en leerlingen betekenen de EG-onderwijsmaatregelen een verruiming
van hun keuzevrijheid, omdat zij ook aanspraak kunnen maken op toegang
tot scholen in andere lidstaten. De toegankelijkheid van scholen in de ene
lidstaat voor leerlingen uit andere lidstaten lijkt voldoende gewaarborgd
door het verbod van discriminatie naar nationaliteit, terwijl anderzijds de
vrijheid van scholen om leerlingen te weigeren op grond van de levensover-
tuiging die aan de school ten grondslag ligt, niet wordt aangetast. Ook
maatregelen die gevolgen hebben voor de inhoud van het onderwijs zullen,
gezien de aard van de belangrijkste EG-maatregelen, niet snel raken Mn
van de kernelementen van de vrijheid van onderwijs in de lidstaten, namelijk
de vrijheid die private scholen hebben om de overtuiging, die hun grondslag
vormt, in het onderwijs tot uitdrukking te brengen.

Deze summiere toets van een aantal Europese onderwijsmaatregelen
aan de constitutionele beginselen die de lidstaten op het gebied van het
onderwijs gemeenschappelijk hebben, maakt tegelijk duidelijk dat de ruimte
die de Europese dimensie in het onderwijs in de lidstaten kan innemen op
grenzen stuit die voortvloeien uit de vrijheid van onderwijs. De vrees voor
een directe bedreiging die zou uitgaan van Europese maatregelen op het
gebied van het onderwijs is echter ongegrond. Het optreden van de Gemeen-
schap is vooral stimulerend van aard en respecteert in ruime mate de
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs.
Daardoor sluit dit optreden goed aan bij enkele van de genoemde gemeen-
schappelijke beginselen, met name waar het gaat om de keuzevrijheid van
ouders en leerlingen en waar het de verantwoordelijkheid van de overheid
voor het onderwijsaanbod betreft. De ontwikkeling van de Europese dimensie
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in het onderwijs kan daarom ook in het licht van de constitutionele
beginselen die de lidstaten op het terrein van het onderwijs gemeenschappe-
lijk hebben als een positieve ontwikkeling worden gezien.
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Education is no longer a purely national matter in the Member States of the European
Union. Toward  the  end  of the 19705,  the EC issued several directives concerning  the
mutual recognition of diplomas as well as regulations concerning the accessibility of
vocational training for migrating employees and the schooling of their children. In the
198Os, EC programs such as Erasmus were developed to stimulate the mobility of
bothstudents and teachers in higher education. Since the coming into force of the
Maastricht Treaty in 1992, there is a new and rather broad basis for EC measures regarding
education in articles  126  and  127  of the EC Treaty. According to these provisions the
EC may stimulate the development of a European dimension, the mobility of pupils and
teachers, the cooperation between schools and the exchange of information in primary
and secondary education and in vocational training.

European law itself attaches two important conditions to the application of these
competences. Articles  126 and  127 of the EC Treaty state that EC measures concerning
education and vocational training may not harmonize the legislation of the Member States.

Furthermore, article F, section 2, of the Treaty on European Union states that the funda-
mental rights, resulting from the 'common constitutional traditions' of the Member States,
are part of the basic principles of the legislative actions of the Union. This means that
the constitutional principles which the Member States have in common in the field of
education are the principles on which European educational legislation should be based.
The aim of this study is firstly to identify the fundamental legal principles which the
EC countries have in common in the field of education, and secondly to discover what
the meaning of these principles could be for a European educational policy. The central
question of this study is therefore the following:

What is the meaning of the common constitutional traditions of the Member
States of the European Union in the jield of education for a European
educational policy?

This quest for 'common constitutional traditions' concentrates on primary and secondary
education in five European countries. It is a comparative analysis of the constitutional
provisions and relevant legislation in Belgium, England and Wales, France, Germany,
and the Netherlands. Within this group of five legal systems, one finds a variety of
solutions to the fundamental questions related to any educational system. All of these
fundamental questions derive from a single fundamental legal principle: the freedom
of education.

The comparative analysis is presented in two parts. The first part (chapters 3-7) is
a characterization of each of the five legal systems on the basis of an analysis of the
constitutional provisions concerning education, of the relevant legislation, and of the
main features of each of the five educational systems. The aim of these five chapters
is to present the main legal issues related to educational systems, and to provide an
overview of the principal choices countries have made in dealing with these issues. In
this way. the meaning of the legal principle of 'freedom of education' in each of those
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five countries is determined. I have concluded (chapter 8) that in all five countries the
basic issue behind the freedom of education is the following: which possibilities do parents
have to provide education for their children in accordance with their religious or
philosophical beliefs? Starting from this basic issue, three complexes of legal questions
can be distinguished. Firstly, there are questions related to the rights of parents in choosing
a school for their children within the existing educational provision; the second group
of questions concerns the rights of parents, either to adapt the existing educational provi-
sion according to their wishes, or to add to the existing provision in the form of private
initiative; thirdly, there are questions with respect to the right to financial support by
the state for education provided on private initiative, and to the conditions attached to
this financial support. These three complexes of questions form the basis for the second
part of the comparative analysis (chapters 9-11).

For each of the three themes on which I base the comparative analyses, I have selected
two countries which appear to have interesting differences in view of the relevant theme.
Studying these two countries, I try to find the underlying principles behind both legal
systems. I then determine to what extent countries have legal principles in common, and
on which topics they do not have principles in common at all.

The first theme, called 'Existing educational provision' (chapter 9), concentrates
on the following questions: which types of schools are available? Are these types of
schools freely and equally accessible to all pupils? Are there any constrictions to this
freedom to choose a school? Germany and Belgium are interesting countries to compare
in view of these issues. The importance of a pluralistic school system is recognized in
both countries. The educational systems of those countries are nevertheless based on
two different views. In the German view, the state is to provide a school system in which
various religious and philosophic convictions are represented. In such a school system,
private initiative has a mainly supplementary function. In the Belgian view, the state
should provide nothing more than a basic and neutral educational system. In such a system,
private initiative has a crucial role in guaranteeing pluralism in the school system as a
whole.

Closely connected to this issue is the question of the accessibility of private schools.
In Germany, where a pluralistic school system is provided by the state, little attention
is being paid to the accessibility of private schools, in Belgium, where the state supplies
only neutral schools. private schools enjoy financial support by the state, not only to
ensure their existence and functioning, but also to take away financial barriers for parents
who wish to have their children educated in a private school, according to their religious
or philosophical beliefs.

The second theme is called 'Required educational provision' (chapter 10). The
questions I try to answer are: do parents have the right to force a school to change its
character in order to meet their requirements? And do they have the freedom to establish
schools themselves and to teach in those schools on the basis of their convictions?

I conclude that in the Netherlands and in England and Wales, parents have relatively
little influence on the religious or philosophical character of the school system. They
cannot force the state to establish schools which propagate their convictions; claims to
state funding of private initiatives will only rarely succeed. As regards private schools,
parents have only a limited influence on the religious and philosophical character of
schools. In the Netherlands they participate in a representative advisory body, which has
an advisory role concerning the character of the school. In neither country can parents
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directly force a private school to change its religious or philosophical character to meet
their wishes. In other words: the right to determine the character of a school belongs
not to the parents, but to the governing body of that school. Parents do have the freedom
to found schools and to teach there on the basis of their convictions. However, this
freedom is not unlimited. Private schools, which intend to educate children of compulsory
school age, have to meet quality standards concerning the state of school buildings,
qualifications of teachers, and the curriculum. As these standards are the same standards
which state schools have to meet, private schools are limited in their choice of subjects,
teaching methods, and the organization of the school.

The third theme, 'Subsidizing private initiatives' (chapter 11), centres around the
following questions: under which conditions do parents, or other non-governmental
organizations who take the initiative to provide education, have a right to public funding
of their initiatives? To what extent do these conditions respect the philosophy which
forms the basis of the school?

Public funding of private schools forms the complement to the concept of freedom
of education. The right of parents to choose an appropriate school for their children
presupposes a pluralistic and freely accessible school system. Those same parents have
the freedom to found schools and to teach in those schools on the basis of their convicti-
ons. The realization of these rights and freedoms strongly depends on financial support
by the state. For that reason it is crucial to observe that conditions attached to state funding
in fact limit the rights and freedoms of parents and private schools.

Both in the Netherlands and in France, the state is faced with a dilemma. As the
state is responsible for the quality of the school system as a whole, it wishes to attach
conditions to private initiatives concerning the quality of education; by doing so, it restricts
the freedom of private schools to organize their teaching that they think is best. Tile
resulting balance between the amount of financial support, the conditions attached, and
the remaining freedom for private schools depends to a large extent on the role of both
state and private education within the educational system as a whole and on the general
attitude of the state toward religious or philosophical organizations in general.

On the basis of this comparative analysis I have formulated a number of legal
principles common to the countries I have studied.

Responsibility and neutrality: the state is responsible for the adequacy and quality
of the school system as a whole. This responsibility includes the provision of education,
based on religious or philosophical principles. The character and relative size of the private
school sector are not relevant in this respect. The responsibility of the state can take two
forms: the state either provides the required school places itself, or it recognizes and
subsidizes private schools. The neutrality of the state towards religious and philosophical
beliefs is the basis for the exercise of this responsibility. Neutrality includes respect for
the convictions of parents and pupils, as well as the expressions thereof.

Accessibitin·: private schools have the right to decide on the admission of pupils.
Pupils may be required to respect the character of the private school they choose to attend.
State schools are freely accessible to all pupils without payment.

Dependence and the right to choose: the right to choose a school according to one's
convictions implies dependence on the existing educational provision. It is the
responsibility of the state to ensure that this dependence will limit the right to choose
as little as possible.
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The state and required educational provision: the state must take measures to ensure,
as much as possible, that no child shall be deprived of proper education. The religious
or philosophical character of the education which parents request for their children is
not relevant in that respect.

The right to education versus freedom Of education: the right to determine the
organization and the content of education on the basis of a religious or philosophical
belief belongs to the school governors; parents have the right to choose a school for their
children's education in accordance with their religious or philosophical convictions.

Private schools.  compulsory school age and equivalence: any person or pnvate organi-
zation may establish a school and teach therein according to his or her convictions. This
freedom is limited only by the common interest which lies in the proper education of
children of compulsory school age. As far as the content and organization of teaching,
the qualifications of teachers, and the condition of school buildings is concerned, a private
school should be equivalent to existing state schools and subsidized private schools.

Subsidization and thefreedom to choose a school: the freedom of parents to choose
a school of their liking for their children, which is one of the central aspects of the
freedom of education, presupposes a pluralistic school system. In order to ensure the
existence and the accessibility of such a pluralistic school system, state funding of private
initiatives is indispensable.

Funding systems: the basic structure of funding systems, as well as the most important
conditions attached to subsidization, are determined by the state on a national level. Local
authorities have their own responsibilities within this national framework.

Subsidization and the quality Of education: legal quality requirements - the
complement of state funding of private schools - limit the freedom of private schools.
These requirements may not lead to a situation in which a private school which needs
state funding to ensure its existence and functioning, can no longer express the principles
on which the school is founded in the education it provides.

Having formulated these common principles, or 'common constitutional traditions',
the question which remains is what their meaning could be in the light of European
developments  in the field of education (chapter  12).  This  is a complicated issue, since
it is simply not possible to provide a complete overview of current EC measures which
are relevant to primary and secondary education in the Member States. Besides the
measures taken  on the basis of articles  126 and  127  of the EC Treaty, there  is a large
number of EC regulations and directives which influence the educational systems of the
Member States. Consequently, it would not be possible to describe in detail the meaning
of each of the above-mentioned common constitutional principles in the light of the
European educational policy. It is possible, however, to show the relevance of those

principles for a number of specific current EC measures.
Several examples indicate that European educational legislation may have positive

effects in relation to the common constitutional principles of the Member States. First
of all, EC measures concerning the stimulation of cooperation and coordination between
the Member States seem to support those Member States in their task to provide sufficient
and high quality education. Secondly, EC measures related to the non-discrimination
principle, which is one of the basic principles of Community law, are positive in respect
to the right of parents to choose a school for their children. Parents may claim admittance
of their children to schools in other Member States. Thirdly, EC measures which touch
upon the content of education in the Member States are not likely to endanger one of
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the core elements of the freedom of education, namely the right of private schools to
express in their teaching the religious or philosophical conviction which forms the basis
of the school.

This leads to the conclusion that the fear which is sometimes expressed for a direct
threat to the freedom of education coming from the European Union is not justified. This
does not mean that European regulation concerning education will not in any way affect
national legal systems whatsoever; the core principles, however, do not seem to be at
risk from to the development of a European policy on primary and secondary education.

279



Lijst van aangehaalde literatuur

Akkermans, P.W.C., Maimonides. Vrijheid van versus recht op onderwijs?, in: AA  1988,

nr. 5, p. 391 e.v.
Akkermans, P.W.C., D. Mentink, Artikel 23 Grondwet en het EEG-Verdrag. Advies.
opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Bijlage bij
Kamerstukken II, 1990-1991, 21 097 en 21 952, nr. 4
Akkermans, P.W.C., A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar,
Zwolle 1992
Alen, A., Handboek  van het Belgisch staatsrecht, Deurne  1995

Backx, H.A.M., Het particulier onderwijs. Een onderzoek naar de rol en de taak van
de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs, in het bijzonder het
erkend onderwijs, Zwolle  1994
Baert, G., De neutraliteitsverklaring voor het gemeenschapsonderwijs, in: TORB
1991/1992, nr. 1, p. 8 e.v.

- Bekkers, V.J.J.M., H.T.P.M. van den Hurk, G. Leenknegt (red.), Subsidiariteit en Europese
integratie.  Een oude wijsheid  in een nieuwe context, Zwolle  1995
Berckx, P., Weigering en uitsluiting van leerlingen, in: TBP 1993, p. 781 e.v.
Beresniak, D., La lai[cita, Paris 1990
Bie, A. de, W.J.M. Voermans, S.C. van Bijsterveld, Tricolore of open neutraliteit? in:
Bestuurswetenschappen  1993, nr. 2, p.  122 e.v.
Bieber, R., K. de Gucht, K. Lenaerts, J. Weiler (red.), Au nom des peuples europtens
- in the name of the peoples of Europe. Un catalogue des droits fondamentaux de l'Union
europdenne, Baden-Baden 1996
Boef-Van der Meulen, S., Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs, Rijswijk
1992

- Boef-Van der Meulen, S., e.a., Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een
tussenstand, Rijswijk  1995
Boer, Th.M. de, Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht, in: WPNR, 25
januari 1992, nr. 6033, p. 39 e.v.
Braud,  Ph., La notion de libertd publique en droit fran ais, Paris  1968

-  Brouwer, J., De Europese Gemeenschap en onderwijs: geschiedenis van de samenwerking
en het communautair beleid op onderwijsgebied (1951-1996), Baarn 1996
Bruin, A.A. de, Het ontstaan van de schoolstrijd, Amsterdam 1985
Buijs, J.T., De Grondwet. Toelichting en kritiek, Arnhem  1887
Burdeau, G., Droit constitutionnel (24e druk), Paris 1995

Campenhausen, A. von, Erziehungsauftrag und staatliche Schultragerschaft, G8ttingen
1967

Campenhausen, A. von, Staatskirchenrecht (2e druk), Munchen 1983
Campenhausen,  A. von, Staatskirchenrecht  (3e druk), Munchen  1996

281



Lijst van aangehaalde literatuur

Caremans, P., Over de doelstellingen, het ontstaan, de inhoud en de praktische uitvoering
van de gemeenschappelijke verklaring inzake een non-discriminatiebeleid in het onderwijs,
in: TORB 1996-1997, nr. 2,  p. 90 e.v.
Colliard, C.-A., Libert6s Publiques, Paris  1975

Constantinesco, L.-J., Rechtsvergleichung, K8ln 1972
Craenen, G., W. Dewachter, E. Lismont, De Belgische grondwet  van  1831 tot heden,
Leuven 1971
Craenen, G., Vrijheid van onderwijs, in: Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars,
Antwerpen/Zwolle 1982, p. 26 e.v.
Craenen, G., Oud en nieuw in en rond het onderwijsartikel van de Belgische Grondwet,
in: NTOR 1989, nr. 3, p. 109 e.v. en nr. 4, p. 169 e.v.
Craenen, G., Vrijheid en recht volgens artikel 17 van de Grondwet, in: TBP 1990, p.
36 e.v.
Crijns, F.C.L.M., De herziening van artikel 208 van de Grondwet. Het loon van de angst?
in: A.K. Koekkoek, W. Konijenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten. Commentaar
op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, aangeboden aan mr. H.J.M. Jeukens, Nijmegen
1982, p. 439 e.v.
Cruickshank, M., Church and State in English Education 1870 to the present day, London
1963

Dauses, M.A., The Protection of Fundamental Rights in the Community Legal Order,
in: European Law Review 1985, p. 398 e.v.
Dekker-Van Bijsterveld, S.C. den, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van
de grondrechten, Zwolle  1988
Dekker-Van Bijsterveld, S C. den, Het juiste onderscheid. De interpretatie van het
grondwettelijk begrip 'openbaar onderwijs' in de eerste helft van de  19e eeuw, in: School
en Wet 1988, nr. 1, p. 11 e.v. en nr. 2, p. 36 e.v.
Department for Education, Parental Choice in British Education, in: Choice of Schools
in Six Nations, Washington D.C. 1989
Drop,  H., 'De Onderwijsraad gehoord',  Den  Haag  1964
Drygalski, R. von, Die Einwirkungen der Kirchen auf den Religionsunterricht an
Offentlichen Schulen, Gdttingen 1967
Dupuis,  G., J. Georgel, J. Moreau, Le Conseil constitutionnel, Paris  1970

Esch, w. van, M. Laemers, Zorg voor voldoende openbaar onderwijs. Een onderzoek
naar de wijze waarop rijk, provincie en gemeente omgaan met de grondwettelijke opdracht
om te  voorzien in voldoende openbaar onderwijs, Amsterdam/Lisse  1991

Flude, M., M. Hammer, The Education Reform Act 1988. Its origins and implications,
London/New York/Philadelphia  1990
Fontaine, N., La libertd d'enseignement, Paris 1978
Frowein, J.A., Zur verfassungsrechtlichen Lage der Privatschulen, Berlin 1979

282



Lijst van aangehaaide literatuur

Georgel, J., The situation in France, in: Comparative Educational Law. Special issue

of the Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 1996, nr. 3, p.

60 e.v.
Gilsoul-Bdzier, F., Connaissance du systtme 6ducatif fran ais, Paris  1989

Groof, J. de, Recht op en vrijheid van onderwijs, Brussel  1984

Groof, J. de, De bevoegdheidsverdeling van 1970 inzake onderwijs: zienswijzen van de
Raad van State en lessen voor de Constituante, in: TBP 1988, p. 391 e.v.
Groof, J. de, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs, Brussel 1989

Groof, J. de, Noot onder de arresten 26/92,27/92 en 28/92 van 2 april 1992 van het

Arbitragehof: Interpretaties vanwege het Arbitragehof van het art. 17 van de Grondwet,

in: TORB 1991-1992, nr.  4, p.  249 e.v.
Groof, J. de, De Schoolpactwet. Coardinatie en annotatie (2e druk), Brussel 1995

Groof, J. de, (ed.), Subsidiarity and Education. Aspects of Comparative Educational Law,

Leuven 1997

Halberstadt, R., Staatliche Subventionierung kirchlicher Privatschulen, Darmstadt 1977

Harris, N.S., Education by right? Breach of the duty to provide 'sufficient' schools, in:

MLR 1990, nr. 4, p. 525 e.v.
Harris, N.S., The Education Act 1993 and local administration of education, in: MLR

1994, nr 2, p. 251 e.v.
Harris, N.S., The Law Relating to Schools, Croydon 1995

Heckel, H., Deutsches Privatschulrecht, Berlin/K6ln 1955
Heckel, H., Schulverwaltung, in: H. Peters, Handbuch der kommunalen Wissenschaft

und Praxis, Berlin/Gdttingen/Heidelberg  1957
Heckel,  H..  Einfuhrung  in das Erziehungs- und Schulrecht, Darmstadt  1986

Heckel, H., H. Avenarius, Schulrechtskunde. Ein Handbuch fur Praxis, Rechtsprechung
und Wissenschaft, Neuwied  1986
Held, G., Die kleinen Bffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Staatskirchenrecht

der Bundesrepublik, Munchen 1974
Hermans, H.L.C., Onderwijsvrijheid en weigering toelating leerlingen, in: S&W 1988,

nr. 6, p. 118 e.v.
Hermans, H.L.C., Het onderwijs in het Verdrag inzake een Europese Politieke Unie, in:

S&W, 1992, nr. 3, p. 34 e.v.
Hermans, H.L.C., H.A.M. Backx, W.E. Pors, Hoofdlijnen van het onderwijsrecht, Alphen

aan den Run 1993
Holsteijn, W.G.G.M. van, De Onderwijsraad als geschillenbeslechter, in: S&W 1995,

nr. 7/8, p. 2 e.v.

Hull, J.M., Studies in Religion and Education, Lewes 1984

Impe. H. van. De Belgische bondsstaat of de kenmerken van het federalisme in Belgie,

in: TBP 1991, p. 438

Janet, P., Histoire de la science politique (5e ed.), Paris 1913

Jellinek,  G.,  Die  Erklarung der Menschen- und Burgerrechte, Munchen/Leipzig  1927

283



Lijst van aangehaalde literatuur

Johnson, D., Private schools and state schools: two systems or one?, Milton Keynes/Phila-
delphia 1987

Keim, W., Schule und Religion, Frankfurt am Main/Berlin 1969
Koekkoek, A.K., Advies inzake een onderwijsparagraaf in het EEG-Verdrag, uitgebrachtop  4  juni   1991   aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad  en  aan de Nederlandse
Protestants-Christelijke Schoolraad, in: Europa en het onderwijs. Publikatie van het
Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs, juni  1991
Koekkoek, A.K., Decentralisatie van onderwijsbeleid, in: School en Wet, 1992, nr. L
p. 2 e.v.

Koekkoek, A.K., Artikel 23 op de tocht. Bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs, in:J.B.J.M ten Berge e.a. (red.), de Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg, Zwolle
1995, p. 205 e.v.
Kokkini-Iatridou, D., (red.), Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Deventer
1988

Koopmans, T., Vergelijkend Publiekrecht (tweede druk), Deventer 1986
Koopmans, T., Understanding political systems: a comment on methods of comparativeresearch, in: Juridisch stippelwerk, Deventer  1991, p.  350 e.v.Kortmann,  C.A.J.M., De Grondwetsherzieningen  1983 en 1987, Deventer  1987
Kortmann, C.A.J.M., Constitutioneel recht (2e druk), Deventer 1994

Lamalle,  D., La guerre scolaire d'autrefois,  Luik  1955
Lebreton, G., Libertds Publiques et Droits de l'Homme, Paris  1995
Lee, R.G., J. Cohen, The Law relating to educational provision in England and the
Netherlands, in: Aspecten van onderwijsvrijheid in Nederland, Belgie en het VerenigdKoninkrijk. Preadviezen voor de jaarvergadering 1989 Vereniging voor Onderwijsrecht,Zwolle 1991, p. 39 e.v.
Leenders, M.A.J., Grondrechten als algemene beginselen van gemeenschapsrecht, in:M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten. Gevolgen van deEuropese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993, p. 33 e.v.Lenaerts, K.. Education in European Community law after 'Maastricht'. in: CMLR 1994,
nr. 31, p. 7 e.v.

-   Link, Chr., Privatschulfinanzierung und Verfassung,  in:  JZ  1973,  p.  1  e.v.Listl, J., D. Pirson, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschiand
(2e druk), Berlin 1994
Luykx, Th., Politieke geschiedenis van Belgie, deel 1, 1789-1944, Amsterdam/Brussel
1977

Maugue, C., R. Schwarz, Chronique gdntrale de jurisprudence administrative frangaise,
in:  AJDA  1991, p.  885  e.v.
Maunz, Th., G. Durig, R Herzog. K.H. Scholz, Grundgesetz: Kommentar, Munchen  1991
(losbl.)
Maunz,Th., R. Zippelius, Deutsches Staatsrecht (29ste druk), Munchen  1994
Mtgrine,  B., La question scolaire en France, Paris   1960

284



Lijst van aangehaalde literatuur

Mentink, D., Orde in onderwijsbeleid. De wettelijke regeling van deugdelijkheidseisen
als grondwettelijk probleem, Deventer  1989
Mentink, D.. Artikel 23 van de Grondwet: vrijheid van richting en de dragers van de

vrijheid van onderwijs. Onderwijsjuridisch preadvies in opdracht van de Onderwijsraad,
in: Studies Onderwijsraad, 1996, nr. 1 (eerste gedeelte)
Meredith, P., The Education Act 1993: further development of the grant-maintained schools

system, in: Education and the Law, 1994, nr. 6, p. 125 e.v.
Meredith, P., The governance of schools: the UK perspective, in: Comparative Educational
Law. Special issue of the Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid,

1996, nr. 3, p. 28 e.v.
Muizer, A.P., J. de Voogd, Materiele exploitatiekosten van het voortgezet onderwijs (NEI-
rapport), Rotterdam  1994
Murphy, J., Church, State and Schools in Britain, 1800-1970, London  1971

Nice, D., Education and the Law, Harlow 1986

Onderwijsraad, Richtingvrij en richtingbepalend, in: Adviezen Onderwijsraad, 1996,

nr.  1,  Den  Haag  1996
Orshoven, P. van, Onderwijsgeschillen  voor het Arbitragehof,  in:  TBP  1990,  p.  50 e.v.
Oud, P.J., J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland (10e herziene druk),
Assen/Maastricht   1990
Overbeke, A., Netoverschrijdend spreiden van migrantenteerlingen. Het Non-discriminatie-

pact  in het Vlaamse onderwijs,  in: TORB 1993/1994,  nr.  4,  p.  220 e.v.

Pius IX, De encycliek Quanta Cura van 8 december 1864, met syllabus der voornaamste

dwalingen  (vert. L. Zeinstra), Hilversum   1949
Postma, A., Advies inzake een onderwijsparagraaf in het EEG-Verdrag, uitgebracht op
11 april 1991 aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad en aan de Nederlandse

Protestants-Christelijke Schoolraad, in: Europa en het onderwijs. Publikatie van het
Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs, juni 1991
Postma, A., Handboek van het Nederlandse onderwijsrecht, Zwolle 1995

Renck, L.. Rechtsfragen des Religionsunterrichts im bekenntnisneutralen Staat, in: D6V

1994, nr. 1, p. 27 e.v.
R. Ricks, Report from the United Kingdom, in: Comparative Educational Law. Special
issue of the Netherlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 1996, nr.
3, p. 40 e.v.
K. Rimanque, De levensbeschouwelijk opvoeding van de minderjarige - publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke beginselen, Brussel 1980
Rivero, J., noot bij CC 23 november 1977, in: AJDA 1978, 565
Rivero, J, Libertds Publiques, Paris 1983/1984
Robert, J., La Loi Debrd (31  dEcembre 1959) surles rapports entre l'Etat et les dtablisse-
ments d'enseignement priv6, in: RDP 1962, p. 213 e.v.

285



Lijst van aangehaalde literatuur

Sacco, R., Legal formants: A dynamic approach to comparative law. in: American Journal
of Comparative Law, jrg. XXXIX, 1991, p. 343 e.v.
Schermers, H.G., D.F. Waelbroeck, Judicial Protection in the European Communities
(5e druk), Deventer 1992
Schlink, B., Religionsunterricht  in den neuen Landern,  in :  NJW  1992,  nr.  16.  p.  1008
e.v.

Schmitz, K., Geschichte der Schule, Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz  1980
Schneider,  H.,  §  29,  in: A. Bleckmann (red.), Europarecht,  5e druk,  Kijln  1990,  p.  783
e.v.

Schneider, H., Die Anerkennung von Diplomen in der Europaischen Gemeinschaft,
Amhern/Apeldoorn  1995  (diss. ed. Maastricht  1995)
Smith, S.A. de, H. Street, R. Brazier, Constitutional and administrative law (6e dr.),
Harmondsworth  1986
Stein, E., Probleme des Schulrechts nach dem Grundgesetz, in: NJW  1950, p. 658 e.v.

 elaers,  J., Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof. Antwerpen/Apeldoorn  1990
Veny, L., Onderwijs en Grondwet. De nieuwe bepalingen inzake onderwijs, in: TBP 1988,
p. 573 e.v.
Vermeulen, B.P., De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO). Terugdrin-
ging  Werkeloosheid door Aantasting Onderwijsvrijheid?, Zwolle  1994
Vermeulen,  B.P., De juridische (on)mogelijkheden  van een richtingvrij stelsel  van
scholenplanning en van vergroting van de ouderinvloed op de identiteit van scholen;
onderwijsjuridisch preadvies in opdracht van de Onderwijsraad, in: Studies Onderwijsraad
1996, nr. 1 (2e gedeelte)
Vermeulen, B.P., Decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs, in:
School en Wet, 1996, nr. 4, p. 2 e.v.
Vermeulen, B.P., A. Kuijer (met bijdragen van K.M. Zwaan), Toegang tot hoger onderwijs
binnen de Europese Unie. Juridische aspecten van de toegang tot onderwijsvoorzieningen
voor middelbaar en hoger onderwijs voor EG-migranten en derdelanders binnen de
Europese  Unie en een drietal lidstaten, Utrecht  1997
Verstegen, R., Wegwijs in de onderwijswetgeving, in: R.W. 1977-1978, p. 701 e.v.
Verstegen, R., De gemeenschappen bevoegd voor het onderwijs, in: TBP 1990, p. 3 e.v.
Verstegen, R., Kan een vrije onderwijsinstelling nog leerlingen (van de andere kunne)
weigeren? in: TORB 1991/1992, nr. 3, p. 194 e.v.
Verstegen, R., Gemengd onderwijs. Elementen voor het juridische debat, in TORB  1994-
1995, nr. 2, p. 131 e.v.
Verstegen, R., Gemengd onderwijs verplicht? in: R.W. 1996-1997, nr. 8, p. 241 e.v.
Verstegen, R., De onderwijswetgeving in Vlaanderen. Een overzicht, in: R. Verstegen,
L. Veny, W. Rauws, D. Deli, Actuele vraagstukken van onderwijsrecht, Cahiers voor
onderwijsrecht en onderwijsbeleid, Deurne  1997, p.  1  e.v.
Verstegen, R., Onderwijsrecht in Vlaanderen na de Grondwetsherziening van 1988, in:
Jaarboek Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 1995-1996, bijdrage nr. 13.
Vlemminx. F., N. Ruis, De Franse schoolstrijd: een storm in een glas water? in: Be-
stuurswetenschappen  1984,  nr.  7,  p.  442  e.v.

286



Lijst van aangehaaide literatuur

 ade. E.C.S..A.W. Bradley, Constitutional and administrative law (1 le druk), London

1993

Wezel, M.F.J. van, Nieuwe wegen voor de vrijheid van richting. Juridische grondslagen
en perspectieven. Serie Onderwijsrecht  dl. 3, Deventer  1989

- Wielemans, W., Het onderwijs in Belgie, in: Onderwijs in de Europese Unie: eenheid
in verscheidenheid, Leuven 1994

4-  Witte, B. de. Het Europees onderwijsrecht, in: A.C. Zijderveld, B. de Witte, Europa in
het onderwijs (preadviezen  voor de Vereniging voor Onderwijsrecht), Zwolle  1992,  p
13 e.v.

Zilioli, C., The Recognition of Diplomas and its Impact on Educational Policies, in:
B. de Witte (red.), European Community Law of Education, Baden-Baden 1989, p. 53
e.v.

Zoontjens, P.J.J ., Vrijheid van wetenschap. Juridische beschouwingen over wetenschapsbe-
leid en hoger onderwijs, Zwolle 1993
Zwalve,  W.J., Het Janushoofd der Rechtsvergelijking, Groningen  1988

287



Trefwoordenregister

De cijfers achter de trefwoorden verwijzen naar de paginanummering.

Arbitragehof 38,48-50 141-142, 145-147,

bekenntnisfreie Schule 90-92, 158,238-253,255-256
166-176 diploma-erkenning 1,15-16,

Bekenntnisschule 90-91, 19,141,269-270
166-167 discriminatieverbod 48-50,140

bekostiging zie subsidiering 155,175-176,

bekostigingsvoorwaarden          52, 250,267, 269-270
135,137,141-142, Duitsland 7-9, 83-105,

145-147, 156-158, 161-189,220.257
238-253, 255-256 eindtermen 117,144,

Belgie 7-9,29-57,161-189, 242-243, 248-249
219-220,256 Engeland en Wales 7-9,

beroepsopleiding 1,2,17-18, 107-126,187-188,
22,180,263 191-222, 257

bevoegdheidsverdeling 20-21, Erganzungsschule 91-94,

23,35-38,96-98 96,178,182
breach of duty 196-197 erkenning 42,52,
Bremer Klausel 166, 168 96,140,178,

Bundesverfassungsgericht 98-100 183, 186, 193

characttre propre 70,239-240, Ersatzschule 91-94, 96,
244, 249-251 100,177-178,182

common law 107-108, 114, Europese dimensie 1,2, 13-28

120-122, 196, 211 evenredigheid 176,235-238

Conseil constitutionnel 66,73-75 EVRM 1,14, 24-26

contrat d'association 77,225, federalisme 7-9,96-98

228, 231-232, Frankrijk 7-9, 59-81.

234,244, 249-250 188,220-221,

contrat simple 76-77,225, 223-258
228, 231-232, gelijkheidsbeginsel 34,39,
234,244,250 48-50, 66, 71, 74,

county school 111-112, 179, 182, 250-251
194-199, 204-208 gelijkwaardigheid 93-94, 178,

decentralisatie 33,77-78, 183,215-216

144-145, 199-200, 218-219, 230,

228-230, 236-238,255 235-238,244

Ddclaration des droits gemeenschappelijke
de l'Homme et du constitutionele tradities 2,3,

Citoyen 59,61,67-68, 71 24-28,259,262

deugdelijkheidseisen 135, 137, gemeenschappen 35-38,

289



Trefwoordenregister

39-40,42-43,46-47 leerkracht 45,140,155,
Gemeinschaftsschule 86-87, 244-246, 249-251

90-91.166-168 leerplicht 5,37,44,
gescheiden onderwijs 169, 47,54-55,79,124,

179-180 147-148, 195, 211,

godsdienstonderwijs 32,43-44, 214-216, 218-219
49.86-87,90 lokale overheden zie decen-

91-93, 110-111, 113 tralisatie
118, 142, 162-168 lump sum 144, 230, 233-234

godsdienstvrijheid 39, 41,44, (zie ook: grant-
62,100,136, maintained school)

139,155,179 medezeggenschap 143,205,

grant-maintained school 112, 208-209
116,123, mobiliteit 1,  18-19, 22,

194-199, 204-208 263,265-269
harmonisatieverbod 22,24 monopolie 62,71-72,239

huisvestingskosten 51.164, National Curriculum 113

227-231 117-118, 120, 219
independent school 112,114, Nederland 7-9,29,

116,122-124. 31,127-150,187.
205, 209, 211-212 191-122, 223-258

inrichtingsvrijheid 42,70, neutraliteit 32,42-43,

93-94, 117-119, 59,63,72,83,
136-139, 155-156, 107,128-129,136,
158,182,210-218, 148, 161, 163-168,

240-244 174, 184-185, 240
inspectie 52,92,114, onderwijskosten 233-235

116,212,214 Onderwijsraad 143-144

kerk 31-33, 55-56, oprichtingsvrijheid 43,66,

62,83-88,104,107, 70, 85-86,93-94,

109-113, 124,129-155, 114-115, 136-139,

161-162, 165, 171-173, 154-156,158, 191-192,
184-185, 208 207, 210-216

kerndoelen zie eind- opting out zie grant-
termen maintained school

keuzevrijheid 34,43-44,70, overschrijdingsregeling 146-147,

99,115-116,132, 225,231

138, 154,156, 161-162, personeelskosten 51-52,
172-173, 182, 186-187, 146, 231-233

217-218, 251-254, pluriformiteit 100, 148
266-269 rechtsvergelijking 2,4,

kosteloosheid 34,55,64. 6-12,152
72,78,124,175, Regelschule 91, 166-168

181-182, 185-186 remedy 121

laicitd 59,63,79,224 richtingsvrijheid 43,66,70.
LEA 110-113, 93-94,  117-119,

194-195, 205-208 136-139, 155-156,

290



Trefwoordenregister

158.182,207-208, 185-186, 268-269

210-218, 240-244, toelatingsvrijheid 115-116,

248-253 140,173-183,
scholenaanbod 154-157, 246-248

161-189, 217, uitwisseling zie mobiliteit

193-210, 268-269 Unieverdrag zie Verdrag van

scholenplanning 50, 113, 120, Maastricht
136,144,157, van kleur verschieten 201-202,

193-203, 216-217 204-205

Schoolpactwet 34,38, verboden boeken 71, 239
46-47,50-52 Verdrag van Maastricht              2,

schoolplicht 54, 103 13-14, 20-28
schoolstrijd 31-35, 50, Verenigd Koninkrijk zie Engeland

127-133 en Wales

Schulwesen 89-90, 92 Vlaanderen zie Belgie

Simultanschule zie Gemein- voluntary school 110-112,
schaftsschule 116,123,

194-199, 204-208

spill over-effect 15 vrijheid van
staatshervormingen 35-38 levensovertuiging 39,41,

stimuleringsmaatregelen 263-269 43-44, 100,

subsidiariteitsbeginsel 23-24 136,139,155,240

subsidiering 33-34, vrijheid van

42,46,49-52,63-66, meningsuiting 41,155
70,73-78.84. 99-101, vrij verkeer van

120, 122-123, 129, werknemers 1,15-17
131-133, 141-142, Wales zie Engeland en Wales
145-147,156,158, Wallonit zie Belgie

183,186,193,207, Weltanschauungsschule               90

223-258,266 willekeur 94,185

toegankelijkheid 93,99, zedenleer 42-42,44,

162,173-183 49, 164-165, 170

291



Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks
Centrum voor wetgevingsvraagstukken

Rechtsontwikkeling door wetgeving
M.S. Groenhuijsen en J.A.F. Peters (red.)

Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken
S.M.S.M. van de Goor

Wat maakt de wet symbolisch?
W.J. Witteveen, P. van Seters en G. van Roermund (red.)

Milieu als wetgevingsvraagstuk
Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis, M.G.W.M. Peeters, J.A.F. Peters en W.J.M.
Voermans (red.)

Wetgeving in beweging
LA. Geelhoed, E.M.H. Hirsch Ballin, J.M. Polak, U. Rosenthal, I.Th.M.
Snellen en I.C. van der Vlies

Marktconform milieurecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de
verhandelbaarheid van vervuilingsrechten

Marjan Peeters

Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu
Jonathan Verschuuren

De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving
Ph. Eijlander

Brussel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten? Implemen-
tatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde

V.J.J.M. Bekkers, J.M. Bonnes, A.J.C. de Moor-van Vugt en W.J.M.
Voermans

Vrijheid van wetenschap. Juridische beschouwingen over wetenschapsbeleid
en hoger onderwijs

Patti Zoongens

293



Uitgaven Centrum voor wetgevingsvraagstukken

Het budgetrecht. Rechtsvergelijkende studie naar de begrotingsbehandeling
door het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland

E.J. Janse de Jonge

Rechtsvergelijking in het wetgevingsproces
Nico Florijn

Overheid en zelfregulering. Alibi voor vrijblijvendheid ofprikkel tot aktie?
Ph. Eijtander, P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters (red.)

Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland
Jacqueline Bonnes

De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO). Terugdringen
Werkloosheid door Aantasting Onderwijsvrijheid?

B.P. Vermeulen

Het profiel van de sociale grondrechten
F. Vlemminx

Juridische bescherming van beeksystemen: de grenzen verlegd
Annelies Freriks

Het particulier onderwijs. Een onderzoek naar de rol en de taak van de
wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs, in het
bijzonder het erkend onderwijs

H.A.M. Backx

Wetgeven en de maat van de tijd
Ph. Eijlander, P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N.
de Waard (red.)

Maten en gewichten. Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief
Adrienne de Moor-van Vugt

Subsidiariteit en Europese integratie. Een oude wijsheid in een nieuwe
context

V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk, G. Leenknegt (red.)

294



Uitgaven Centrum voor wetgevingsvraagstukken

Sturen in de mist..., maar dan met radar. Een onderzoek naar praktisch
haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van

regelingen
Wim Voer,nans

Markt en wet
R.A.J. van Gestel & Ph. Eijlander e.a. (red.)

Van Den Bosch naar Basel en terug. Enkele opmerkingen over het juridisch
kader voor grensoverschrijdend afvalstoffenvervoer

Ch.W. Backes

Het voorzorgbeginsel in het natuurbeschermingsrecht
Ch.W. Backes, P.C. Gilhuis, J.M. Verschuuren (red.)

Meer zicht op wetgeving. Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de
Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen

M.L.P. van Houten

WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid
W.J.M. van Genugten

Grondrechten en zelfregulering
H.R.B.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld (red.)

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen. Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op het gebied van
het onderwijs in Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland

Gen-Jan Leenknegt

295



Bibliotheek K. U. Brabant

I

17 000 01397758 3

1.......



-..---

k        6'  liakoh, C        Speciaf     e. 1+ c.e  l-Ol.A 2-UJA«D-(L ,  2.o vict 0 LA, ( 9 9 5

*.           (gle. lt\M   ,     Clikvles.    L    ,       C-6 occe_   4-    Se_Ci obls        41         Six)

WaX Co 4 5      =          C 9   8 1,

iL

1*              TUL            S. J.    ,     h/le.. Ijet ,         C.-1.w.              ·Does        Gy,1 0,1 w-64        CCL ». J 1 ,          0                                                                                                 0

f.„   -CA   4    -L) Lt
coUNJAAAM

A- 0 2
L,V I 0 21»*'«19«- \0»='00-1 »

6 (9"181    A.»t U 8-4 LOU'U)

6 2_ la - Reo l Gb-(11 3 c 9 11



-I--


	Inhoudsopgave
	Lijst van gebruikte afkortingen
	HOOFDSTUK 1 
Onderwijsvrijheid over de grenzen heen
	HOOFDSTUK 2 
Onderwijs als communautair beleidsterrein
	HOOFDSTUK 3 
Belgie
	HOOFDSTUK 4 
Frankrijk
	HOOFDSTUK 5 
Duitsland
	HOOFDSTUK 6 
Engeland en Wales
	HOOFDSTUK 7 
Nederland
	HOOFDSTUK 8 
Tussenbalans
	HOOFDSTUK 9 
Het aangeboden onderwijs
	HOOFDSTUK 10 
Verlangd onderwijs
	HOOFDSTUK 11 
Gesubsidieerd onderwijs
	HOOFDSTUK 12
 Vrijheid van onderwijs in Europees perspectief
	Summary
	Lijst van aangehaalde literatuur
	Trefwoordenregister
	Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Centrum voor wetgevingsvraagstukken

