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Inleiding 
 
In onze maatschappelijke analyse kijken wij naar de vrijheid van het onderwijs. Wij willen u, 
als lezer, een beeld geven van de staat van het onderwijs in de Nederlandse samenleving en 
we willen u laten zien dat de diversiteit van het onderwijs een gecompliceerd onderwijs is. 
Hierbij hebben wij een hoofdvraag opgesteld: Wat is het gevolg van de vrijheid van onderwijs 
op de diversiteit in de Nederlandse samenleving? Deze hoofdvraag beantwoorden wij aan de 
hand van vier deelvragen, elk in een apart hoofdstuk. Aan het einde van onze analyse kijken 
we terug op de deelvragen en beantwoorden we de hoofdvraag.  
Wij hopen dat u, als lezer, na het lezen van deze analyse een beeld hebt gekregen van de 
staat van het onderwijs in Nederland en de invloed hiervan op de Nederlandse samenleving. 
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Aanleiding 
 
Op de website van het CBS hebben wij het volgende gevonden: 
Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school 
met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs 
genoemd. (CBS, 2017) 
 
Deze verhouding vinden wij opvallend. Wij hebben allemaal op een openbare basisschool 
gezeten en we merkten niet veel van dit grote verschil. Wel viel ons op dat er ieder jaar meer 
kinderen weggingen van onze school dan dat er kinderen bijkomen. Op de openbare scholen 
merk je meer van de pluriforme samenleving. Daarom vinden wij het ook bijzonder dat in 
onze pluriforme samenleving zo weinig kinderen naar een openbare basisschool gaan. 
 
Wij vinden de ontwikkeling van kinderen in bepaalde samenlevingen erg interessant. Deze 
ontwikkeling wordt grotendeels bepaald door het onderwijs dat de kinderen volgen, 
bijvoorbeeld openbaar of bijzonder. Er zijn veel verschillen in onderwijs te vinden en wij 
willen graag weten wat die verschillen zijn en wat daarvan de invloed is op een maatschappij 
als de onze. De scheiding tussen bijzonder en openbaar onderwijs is namelijk erg actueel in 
Uden. Ook hier zien we dat de grote meerderheid van de kinderen naar bijzonder onderwijs 
gaat. Wij willen weten wat het gevolg hiervan is en hoe we dit terug zien in onze 
samenleving.  
Daarom is onze hoofdvraag: 
Wat is het gevolg van de vrijheid van onderwijs op de diversiteit in de Nederlandse 
samenleving? 
Met diversiteit bedoelen we de onderlinge verschillen tussen mensen (qua geloof, 
levensovertuiging, karakter, manier van werken, …). 
Om deze te beantwoorden hebben we de volgende deelvragen samengesteld: 

1. Wat wordt er verstaan onder vrijheid van onderwijs en artikel 23 van de 
grondwet? 

2. Wat is het verschil tussen openbare en bijzondere scholen? 
3. Wat is zijn de voordelen en nadelen van Artikel 23 van de grondwet? 
4. Hoe kijken mensen in onze omgeving aan tegen de vrijheid van onderwijs? 

 
 
 
We leggen uit waarom het een maatschappelijk vraagstuk is aan de hand van de drie 
kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk.   
 
Invloed op veel mensen 
Er zijn zeker heel veel mensen die te maken krijgen met dit onderwerp, het gaat namelijk 
over scholen en, er zijn namelijk een hoop groepen mensen die met de werkwijze van 
scholen en artikel 23 van de grondwet te maken krijgen. Ten eerste zijn er de kinderen die te 
maken krijgen met de verschillende soorten onderwijs, aangezien kinderen van 4 tot 18 jaar 
verplicht zijn om naar school te gaan.  
Ook ouders krijgen hier mee te maken. Zij moeten namelijk beslissen of zij hun kinderen 
naar een openbare school of een  bijzondere school sturen. Zij moeten dus de verschillen, 
mogelijkheden en scheiding kennen. Dit lijkt misschien logisch: je stuurt je kind naar een 
school die de zelfde overtuigingen aanhoud als jij. Dit is echter niet altijd het geval. Veel 
scholen die zich een gelovige school noemen zijn daar heel flexibel in. Sommige openbare 
scholen passen misschien wel helemaal niet bij jou of je kind, ook al geloof jij zelf niet.  
Verder heb je de groep van docenten. Zij zullen moeten beslissen of zij op een openbare 
school willen werken of in het bijzonder onderwijs. Misschien zijn ze wel heel erg christelijk 
maar willen ze toch graag op een openbare school werken of als niet-gelovige op het 
bijzonder onderwijs. Dit is vaak makkelijker als je als gelovige op een openbare school wil 
werken omdat deze iedereen accepteren als gelijken. Het kan wel veel moeilijker zijn om als 
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niet-gelovige op een christelijke of islamietische school aangenomen te worden, dit geld voor 
docenten maar ook voor leerlingen.  
De laatste groep die hier ook mee te maken krijgt zijn de grootouders. Zij zullen vaak ook wel 
iets van inspraak hebben in de schoolkeuze van hun kleinkinderen en zijn dus wel degelijk 
betrokken bij de invloeden van verschillende scholen op hun kleinkinderen. Zij zien namelijk 
ook wat de school en omgang met andere kinderen voor invloed hebben op wat voor 
persoon hun kleinkinderen worden.  
 
Verschillende visies 
Een andere kenmerk voor een maatschappelijk vraagstuk is dat er verschillende meningen 
over de oplossingen van het vraagstuk bestaan. Ons maatschappelijk vraagstuk voldoet aan 
deze eis, er zijn verschillende groepen met allemaal een eigen mening. Dit is te zien aan de 
diversiteit van het onderwijs: er zijn namelijk veel verschillende onderwijsvormen, met 
allemaal een eigen visie en uitgangspunten. Al deze onderwijsvormen trekken leerlingen 
aan, en leren deze leerlingen hun waarden en normen. Hierdoor wordt het verschil van de 
meningen in de Nederlandse samenleving, die er al was vóór de diversiteit van het 
onderwijs, alleen maar versterkt.  
 
 
Gemeenschappelijke oplossing 
De optie om de soorten onderwijs gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet te scheiden is geen 
optie aangezien het door de wet geregeld is. Je kunt dus alleen alle scholensystemen 
mengen of alle schoolsystemen apart houden. Er zal dus één oplossing moeten komen, 
omdat het via de wet geregeld is en er dus voor iedereen in het land de zelfde regels gelden. 
Je kunt niet per provincie of stad of dorp bepalen hoe de inwoners het willen regelen  
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Deelvraag 1; Wat wordt er verstaan onder vrijheid van onderwijs en artikel 23 van de 
grondwet? 
 
In deze deelvraag gaan we kijken naar artikel 23 van de grondwet. Dit artikel gaat over de 
vrijheid van onderwijs. Ook geven we een beschrijving van de geschiedenis van artikel 23.  
 
 
1.1 Artikel 23 

 
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 openbare 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, al dan niet in een 
openbare school. 
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. 
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 geëerbiedigd. 
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 staat van het onderwijs verslag aan de Staten-
Generaal. 

 
 
1.2 Toelichting 

 
1. De regering zorgt dat er scholen in Nederland zijn en dat de kwaliteit daarvan goed 

is. Hierin wordt het openbaaronderwijs gezien als een publiekrecht. Het is van de 
overheid en de overheid zorgt ervoor dat de school neutraal blijft en aan zijn eisen 
voldoet. Het bijzonder onderwijs is eerder een privaatrecht. Het schoolbestuur mag 
veel meer zelf inbrengen wat betrekt opvattingen en overtuigingen. 

2. Iedereen kan een school beginnen, mits hij voldoet aan de eisen van de wet. Dit 
betekent ook dat de persoon die de school heeft opgericht hem mag inrichten zoals 
hij wil. Hij gaat dus uit van zijn eigen ideeën en idealen. Dit kunnen gedachtegangen 
zijn die lijden tot een openbare school, of tot een bijzondere school. Beide typen 
worden door de regering als gelijk gezien. 

3. Het openbaar onderwijs moet neutraal zijn. Het moet ieders godsdienst en 
levensovertuiging accepteren. Er mag niets wat aan een godsdienst verbonden is 
verboden worden. Zo kan openbaaronderwijs het dragen van een hoofddoek niet 
verbieden en mogen ze niemand weigeren vanwege religie. 
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4. In elke gemeente moeten een bepaald aantal openbare basisscholen zijn. Zo is het 
zeker dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen op een school waar hun religie en 
levensovertuiging wordt geaccepteerd. 

5. De regering heeft eisen gesteld met betrekking tot het bestuur en het inhoud van het 
onderwijs. Scholen worden op deze eisen gecontroleerd. De overheid heeft hierin 
rekening gehouden met de vrijheid van richting (overtuiging en opvattingen). Zo is het 
bijzonder onderwijs vrij om volgens een overtuiging of geloof les te geven. Iedereen 
heeft de vrijheid om een bijzondere school op te richten en om die school naar zijn 
visie in te richten. Door deze wet wordt het bijzonder onderwijs beschermt, omdat de 
regering zo geen eisen mag stellen aan onderwijs die het nastreven van een geloof of 
visie in het onderwijs in de weg zitten. 

6. De eisen moeten haalbaar zijn en er moet genoeg ruimte zijn voor eigen initiatief voor 
de scholen. Zo mogen scholen zelf de leermiddelen bepalen. Het schoolbestuur mag 
zelf bepalen wie ze aannemen en dus voor de klas zetten. Ook hebben bijzondere 
scholen, in tegenstelling tot openbare scholen, een selectie maken van leerlingen. Ze 
mogen dus leerlingen weigeren die bijvoorbeeld niet hetzelfde geloof of dezelfde visie 
hebben. 

7. Alle scholen die aan de eisen van de wet voldoen krijgen geld van de regering. De 
openbare basisscholen krijgen dus even veel subsidie als basisscholen met bijzonder 
onderwijs. Voor het middelbaar en hoger onderwijs gelden zijn ook eisen gesteld. Als 
een school aan deze voorwaarden voldoet, krijgt hij geld van de regering. 

8. Elk jaar moet de regering een verslag maken over de staat van en onderwijs. Dit 
verslag wordt bekeken door de Staten-Generaal. 

 
 
1.3 Geschiedenis  
 

Voor 1800 was onderwijs geen zorg van de overheid. Alleen de rijken die privéonderwijs 
konden betalen, hadden toegang tot kennis. Leerplicht bestond niet.  

 
In 1806 ontstond de eerste onderwijswet van de toen Bataafse Republiek. Deze wet hield 
onder andere in dat onderwijs in de dorpsscholen een algemeen-christelijk karakter 
moest hebben. Verder stond er in deze wet dat ouders schoolgeld moesten betalen om 
het onderwijs te financieren. Ook was het volgens de wet 
verboden om een school op te richten met een religie 
gebonden visie.  
De Bataafse Republiek was vrij tolerant. Er mocht wel 
godsdienstles gegeven worden, maar dit moest zeer 
beperkt gebeuren. Gelovige waren het hier niet mee 
eens. Ze vonden dat de lessen over het Christendom ook 
de ideeën van het geloof moesten bevatten. Dit werd in 
1830 juist verboden. 
 
In 1848 werd er een nieuwe wet opgesteld door de liberaal Thorbecke. Deze wet hield in 
dat het geven van onderwijs vrij was, maar het wel aan bepaalde voorwaarden moest 
voldoen. Er waren bijvoorbeeld eisen aan de leeraren en de overheid controleerde de 
scholen. Alleen de scholen die voldeden aan de eisen van de regering, oftewel de 
openbare scholen, kregen subsidie. Later werd er een lid aan de wet toegevoegd die 
inhield dat er overal in het land voldoende openbaar onderwijs gegeven moest worden. 
Met de komst van deze wetten verzwakte het algemeen-christelijk karakter in het 
openbaar onderwijs.  
 
Iedereen mocht nu een school oprichten en die inrichten naar zijn of haar visie. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw ging de schoolstrijd over iets anders. Waar 
openbare scholen subsidie kregen van de overheid, moesten de andere scholen het 
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doen met schoolgeld betaald door de ouders van de leerlingen. Dit werd natuurlijk gezien 
als oneerlijk en discriminerend. Ouders die hun kinderen naar bijzonder onderwijs 
stuurden, moesten niet alleen dit onderwijs zelf betalen, maar betaalden via de belasting 
ook nog eens mee aan het openbaar onderwijs. 
Er ontstond een strijd tussen de Christenen (katholieken en protestanten), die wilden dat 
al het onderwijs gelijk bekostigd zou worden en de liberalen die hier tegen waren. 
 
Om een einde aan de schoolstrijd te maken werd in 1857 in Nederland een wet 
voorgesteld door Van Rappard. Deze wet hield in dat alleen het openbaar onderwijs geld 
kreeg van de overheid en dat openbaar onderwijs neutraal moest zijn en voor iedereen 
(welke religie dan ook) toegankelijk moest zijn. Er mocht dus geen godsdienstles meer 
worden gegeven. Deze wet bevatte ook de vakken die verplicht waren om te geven.  
Deze poging om de schoolstrijd te stoppen mislukte. 
 
In 1878 werd er opnieuw een wet opgesteld. Hiermee werd het aantal leerlingen per klas 
verlaagd van zeventig naar veertig en er werden nog meer verbeterende maatregelen 
gesteld met betrekking op het gebouw, de leeraren en de materialen.  
Openbare scholen kregen het geld om deze verbeteringen uit te voeren vergoed van de 
gemeente, maar bijzondere scholen niet. Deze scholen hadden grote moeite met het 
realiseren van de inmiddels bij de wet verplichte eisen. 
 
Een ander eis dat de wet van 1878 had gesteld, was het verhogen van het salaris van de 
leeraren. Hier konden de meeste bijzondere scholen echt niet aan voldoen. 
Hiervoor kwam met de wet van 1889 een oplossing. Deze hield namelijk in dat de 
overheid voortaan mee zou betalen aan de salarissen van de onderwijzers van de 
bijzondere scholen. 
 
Jaren later in 1900 werd voor het eerst een wet aangenomen die het 
leerplicht bevatte. 
 
In 1917 werd de grondwet gewijzigd en was het bijzonder onderwijs 
officieel gelijk aan het openbaar onderwijs. Beide soorten onderwijs 
werden vanaf nu bekostigd door de overheid. Dit stond ook in de Lager 
Onderwijswet van 1920. 

 
 
1.4 Heden 

 
In de geschiedenis heeft zich een strijd plaatsgevonden om het gelijk maken van 
openbare en bijzondere scholen. Dit heeft uiteindelijk tot artikel 23 geleid. 
Vandaag de dag worden beide soorten onderwijs gelijk bekostigd door de overheid. Dit 
staat ook in artikel 23 van de grondwet. Openbaar en bijzonder onderwijs wordt als gelijk 
gezien en is dus voor ouders en kinderen even aantrekkelijk. Ook staat er in de grondwet 
dat iedereen een school mag oprichten en bijzonder onderwijs veel meer invloed heeft in 
het programma. 
In de praktijk resulteert dit in een hoger aantal leerlingen op bijzonder onderwijs. 70% van 
de kinderen gaat naar een school met bijzonder onderwijs.  
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Deelvraag 2; Wat is het verschil tussen openbare en bijzondere scholen? 
 
In deze deelvraag gaan we kijken naar de opbouw van openbare en verschillende bijzondere 
scholen. Ook concluderen we wat de verschillen tussen al deze vormen zijn. 
 
 
2.1 Openbaar onderwijs 
 

Openbare scholen zijn scholen die niet lesgeven op basis van een godsdienst of 
levensovertuiging. Ze zijn toegankelijk voor iedere leerling en leraar en maken geen 
onderscheid tussen godsdienst of levensovertuiging. Op openbare scholen wordt 
aandacht besteed aan alle waarden en overtuigingen, zonder voorkeur te geven voor het 
een of ander. Leerlingen worden ook in de gelegenheid gebracht om humanistisch 
vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te ontvangen onder schooltijd. Hier wordt 
aandacht besteed aan één bepaalde godsdienst of overtuiging, en wordt verzorgd door 
externe instanties. 
Het openbaar onderwijs is een onderwijsvorm dat wordt opgericht en onderhouden door 
de overheid. De gemeentes zijn dan ook verantwoordelijk voor het goed toegankelijk zijn 
van openbare scholen voor leerlingen. Sinds 1996 is het echter mogelijk dat gemeentes 
openbare scholen verzelfstandigen.  

 
 
2.2 Bijzonder onderwijs 
 

Bijzondere scholen geven les op basis van een bepaalde visie: levensbeschouwelijk, 
maatschappelijk of onderwijskundig. Bijzonder onderwijs wordt door anderen dan de 
overheid bestuurd. Meestal wordt dit gedaan door een stichting of een vereniging. De 
vormen van bijzonder onderwijs in Nederland zijn: 
o Christelijk, hieronder valt: 

▪ Rooms-katholiek 
▪ Protestants, waaronder weer verschillende vormen vallen: 

▫ Protestants-christelijk 
▫ Evangelisch 
▫ Reformatorisch 
▫ Gereformeerd 

▪ Interconfessioneel 
o Islamitisch 
o Hindoe 
o Joods  
o Humanistisch 

• Montessori 

• Dalton 

• Jenaplan 

• Methodisch klassikaal 

• Democratisch 

• Ervaringsgericht (EGO) 

• Freinet 

• Ontwikkelingsgericht (OGO) 

• TOM (Team Onderwijs op Maat) 

• Van der Hucht 

• Vrijeschool 

• Nuts 

• GISDO (Geïntegreerd Interactief Semi-Digitaal Onderwijs) 

• Oecumenisch  
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De onderwijsvormen met de open rondjes horen bij het confessioneel bijzonder onderwijs. 
Dit onderwijs wordt gegeven op basis van een godsdienst of levensovertuiging.  
De andere onderwijsvormen, die met de gekleurde rondjes, vallen onder algemeen bijzonder 
onderwijs. Deze scholen hebben een bepaalde pedagogische grondslag. De scholen die 
onder algemeen bijzonder onderwijs vallen, kan je eigenlijk vergelijken met openbare 
basisscholen, alleen dan met een eigen bestuur: ze geven geen les op basis van een 
godsdienst of levensovertuiging én ze zijn toegankelijk voor iedere leerling en leraar. 
Tegenwoordig is het ook mogelijk dat openbare scholen of confessioneel bijzondere scholen 
lesgeven vanuit de principes van een van de vormen van het algemeen bijzonder onderwijs.  
 
Een bijzondere school kan van leerlingen en leraren eisen dat ze een bepaalde godsdienst 
of levensovertuiging hebben, maar ze mogen niet discrimineren. Een docent die 
homoseksueel is, mogen ze bijvoorbeeld niet ontslaan of weigeren.  
 
 

2.2.1 Rooms-katholiek 
Vroeger was er vrijwel geen onderwijs, behalve in de klooster- en kathedraalscholen 

van de kerk. Later ging de kerk scholing geven aan grotere delen van de kinderen en 

volwassenen. Dit werd gezien als een goede daad voor de samenleving, waardoor de 

mensen die de scholing gaven gegarandeerd een plekje in de hemel verdiend 

hadden. De kerk wilde vooral dat er goed werd uitgelegd wat het geloof inhoudt, 

zodat de leerlingen een goede levensbeschouwing en godsdienstbeschouwing 

krijgen. Dit is nog steeds hun grootste doel (ook voor openbaren basisscholen). 

Tegenwoordig zijn er op rooms-katholieke scholen docenten die les geven in 

rekenen, taal, spelling, etc.… Voor het geloofsgebied zijn er 7 afgevaardigden van de 

7 bisschoppen in de kerk. Zij worden het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden 

voor het Onderwijs genoemd en geven les in levens- en godsdienstbeschouwing. Ze 

begeleiden de school in de uitleg van het rooms-katholieke geloof. 

Openbare basisscholen garanderen respect en goedkeuring voor alle geloven. 

Verder zijn ze verplicht om, als hier vraag naar is, GVO of HVO als vak te geven. Dit 

is godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs. GVO en HVO vallen onder de 

normale lessen, en dus ook onder de schooluren die kinderen maken. Deze vakken 

worden dan ook tijdens schooltijd gegeven. GVO en HVO zijn vakken die gegeven 

worden door bevoegde leraren die specifiek deze vakken geven. Zij werken voor een 

levensbeschouwelijke organisatie en moeten voldoen aan de eisen van de Wet op de 

Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). 

Tijdens ‘de week van het katholiek onderwijs’ staat er een kerstboom in de klas waar 

allerlei opdrachten in hangen. Hier zitten creatieve opdrachten, gesprekssuggesties, 

spellen, liedjes en gebedjes tussen. De stof is anders voor de jongere leerlingen dan 

voor de ouderen. De stof is verdeeld over 3 groepen: de onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw.  
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Leren, dienen en vieren zijn belangrijke begrippen voor de katholieke scholing en dus 

ook in de “week van het katholiek onderwijs”. Het gaat dan om “leren” over het geloof 

en de leefstijl die er bij hoort. Met “Dienen” word bedoelt dat men zicht goed gedraagt 

en het geloof dient, je kunt bijvoorbeeld helpen op een open dag of in een 

verzorgingstehuis of een goede daad doen voor een onbekende. “vieren” wil zeggen 

dat je de tradities en de samenleving dat het geloof voortbrengt viert.  

 
 

2.2.2 Protestants  
Het protestantisme is een geloofsovertuiging die is ontstaan in de 16e eeuw.  Het is 
ontstaan omdat christenen het niet met elkaar eens zijn over hoe zij hetzelfde geloof 
willen volgen. Het begon eigenlijk als een hervorming van de kerk, maar omdat ze het 
niet eens konden worden splitste het christendom in twee aparte geloofsovertuiginge. 
Er waren mensen die bleven bij hoe het geloof eerst was ingericht: de katholieke 
kerk. En er waren mensen die het geloof wilde veranderen: de protestanten. De 
belangrijkste mensen die de kerk wilden hervormen zijn Luther en Calvijn.  
De betekenis van het protestantse onderwijs is dat er op een protestantse manier 
leerlingen worden opgevoed om goede christelijke mensen te worden. Verder zouden 
alle of de meeste leraren protestants moeten zijn. Startpagina zegt: Het onderwijs is 
sterk gebaseerd op protestants-christelijke gewoontes en tradities. 
Er zijn veel verschillende opvattingen over wat een protestantse school allemaal zou 
moeten doen. Zo zijn er scholen die één keer in de week les geven over het geloof en 
af en toe een protestants-christelijk feest vieren, zoals bijvoorbeeld een paasviering. 
Andere scholen zijn veel extremer. Zij beginnen en eindigen bijvoorbeeld iedere dag 
met het lezen uit de protestantse bijbel en het zeggen van een gebed.  
Tegenwoordig zijn er nog steeds best wel een aantal protestantse scholen. In veel 
plaatsen is er minimaal één en zijn er vaak meerdere protestants-christelijke scholen. 
Dit hangt wel af van de ligging van de school. Zo zijn er provincies waar het 
protestantisme helemaal niet populair is of was. In andere is het bijna het enige 
geloof. Over het algemeen was het protestantisme populairder in Nederland als 
bijvoorbeeld in België dit verklaart ook dat er meer protestantse scholen zijn in 
Nederland als in België  



12 
 

Heel veel scholen doen maar weinig aan het geloof en ze zullen bij vacatures vragen 
of je niet tegen het geloof in gaat. Je hoeft echt niet perse protestants te zijn. Er zijn 
natuurlijk scholen die wel zo ver gaan. 
 
De paasviering was altijd erg belangrijk op christelijke scholen. Het was erg 
traditioneel en overal waren kruisjes en christelijke symbolen. Tegenwoordig worden 
veel van deze symbolen verwijderd uit het feest omdat er niet alleen christelijke 
leerlingen op het christelijk onderwijs zitten.  
 

 
 
 

2.2.3 Reformatorisch en protestants-christelijk 
Reformatorische scholen geven les op basis van een protestants-christelijke 
grondslag. De achterliggende levensbeschouwelijke visie komt overeen met die van 
de bevindelijke gereformeerde kerk: een orthodox-protestantse stroming waar de 
ervaring (bevinding) van eigen schuld en zonde centraal staat. Ook staat de 
persoonlijke verlossing van Jezus centraal. Volgens bevindelijk gereformeerden 
horen mensen een omkeer te maken in hun leven, als ze gelukkig willen zijn én als ze 
God op de juiste wijze willen kunnen dienen. Bevindelijk gereformeerden geloven dat 
Gods wil, naast de algemene grote zonden als stelen en doden, ook gaat over 
kleinere zaken, zoals sociaal gedrag, taalgebruik, kleding, invulling van de zondag en 
onthouding van de moderne media en van dans en toneel. Dit is dan ook de reden 
dat bevindelijk gereformeerden moderne communicatiemiddelen (internet, tv) 
afkeuren. De belangrijke slogan van de bevindelijk gereformeerden: ‘Wel in de  
wereld, niet van de wereld’ vat dit goed samen. Belangrijke woorden voor de 
bevindelijk gereformeerden zijn ‘innerlijk’ en ‘ware gelovigen’.  
Op reformatorische scholen is de Bijbel erg belangrijk, de Bijbel heeft goddelijk 
gezag. De belijdenisgeschriften, zoals de Drie Formulieren van Enigheid, dat de basis 
vormt voor hun grondslag. 
In Nederland zijn er tweehonderd reformatorische basisscholen, zeven 
scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs, één mbo en één hbo. Deze 
reformatorische scholen hebben een eigen bestuur: VGS, vereniging voor 
gereformeerd schoolonderwijs. De kernwoorden van de VGS zijn Bijbelgetrouw, 
Betrokken, Betrouwbaar en Persoonlijk.  
Het reformatorisch onderwijs staat bekend om hun kledingvoorschriften. Ze vinden 
dat er duidelijk verschil moet zitten tussen de kleding van jongens en van meisjes, 
zodat iedereen kan zien dat er onderscheidt gemaakt wordt tussen jongens en 
meisjes. Zo mogen meisjes geen broek dragen en mogen jongens geen lang haar 
hebben. 
Het protestants-christelijk onderwijs en het bevindelijk gereformeerd delen dezelfde 
gedachtegang op verschillende aspecten, en overlappen dus ook gedeeltelijk met 
elkaar.  
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2.2.4 Islamitisch 

Een vorm van bijzonder onderwijs is het islamitisch onderwijs. Op deze scholen 
volgen kinderen in principe hetzelfde onderwijs, maar er wordt aandacht besteedt aan 
de islamitische geloofsovertuiging. De heilige bronnen van de islam: de soenna en de 
koran worden toegankelijk gemaakt aan de leerlingen. Net als alle andere bijzondere 
scholen zijn islamitische scholen gebaseerd op artikel 23 van de Nederlandse 
grondwet. Islamitische scholen worden net als andere erkende scholen gefinancierd 
door het ministerie van OCW. In Nederland zijn 52 islamitische basisscholen en 3 
islamitische scholen van het voortgezet onderwijs.  
Islamitische basisscholen werken vanuit vaste lesprogramma’s die wettelijk zijn 
vastgesteld. Alle lessen worden in het Nederlands verzorgd. Er zijn ook andere 
methodes waar gebruik van wordt gemaakt namelijk islamitische 
godsdienstmethodes en geschiedenisleermiddelen. De dagen op deze basisscholen 
zien er anders uit dan op een school van openbaar basisonderwijs. Deze 
basisscholen beginnen de dag met het voordragen van de soera: het begin van de 
koran. Op de meeste basisscholen wordt ook gezamenlijk het middaggebed 
gebeden. Op deze basisscholen hebben de leerlingen maar 1 week meivakantie, 
maar hebben ze wel vrij tijdens het offerfeest en het Suikerfeest. De christelijke 
feestdagen zoals kerstmis en Pasen worden niet gevierd. De leerlingen krijgen ook 
elke week 1,5 uur godsdienstles die vooral in het teken staat van de recitatie van de 
koran. Islamitische basisscholen voren een verschillend beleid als het gaat om dingen 
die strijdig zijn met de islam. Bijvoorbeeld dat op sommige islamitische basisscholen 
er verbod is op muziek of dat er een verbod is op het tonen van afbeeldingen met 
levende wezens erop. Onderdelen van het onderwijsprogramma  die strijdig zijn met 
de koran worden uit het onderwijsprogramma verwijderd en dus niet behandeld. 
Hierbij kun je denken aan de evolutieleer en seksuele voorlichting.            
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2.2.5 Hindoe 

Op veel Hindoescholen volgen ze het Dharma 
onderwijs. Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’. 
De juiste manier van leven voor een hindoe is het 
vinden van zijn dharma en zich daaraan houden in 
zijn verdere leven. Het wordt gezien als iets dat 
boven het ‘goed en kwaad’ uit gaat. 
Scholen die een programma hebben die aansluit op 
de ideeën van het hindoeïsme leren hun leerlingen 
de basisbeginselen van het geloof en verschillende  
vaardigheden. Zo is yoga een onderdeel van het 
Dharma onderwijs. De kinderen leren zo inzicht te 

creëren die volgens het hindoeïsme uiteindelijk kan leiden tot vrijheid. Ook zou yoga 
het bewustzijn en het concentratievermogen van leerlinge  n verhogen, wat een 
positief effect heeft op het leervermogen.  
Ook starten de meeste Hindoescholen in Nederland hun dag met de Gayatri mantra, 
een gebed. Ze vieren natuurlijk de Hindoefeestdagen zoals het lentefeest (Holi 
Phagua) en het lichtjesfeest (Divali), maar ook Kerst, Sinterklaas en Pasen. 
Kinderen op Hindoescholen krijgen meestal ook dramales waarin ze stukken uit het 
leven van de heilige Shri Rama en andere verhalen spelen. 
 
 
 
 

2.2.6 Joods 
Bij de kindergemeenschap Cheider (kamer) wordt het joodse geloof zeer extreem 
gevolgd binnen het onderwijs. Dit is de enige echt orthodoxe school in Nederland. Het 
werd opgericht in 1974 en bevat kleuter onderwijs, basisonderwijs en middelbaar 
onderwijs. Toen het werd opgericht waren er echter maar 5 leerlingen die er les 
kregen, maar sinds die tijd is het erg gegroeid. 
Wat erg belangrijk is voor het Cheider is dat jongens en meisjes apart les krijgen. Dit 
is de reden dat veel extreem joodse mensen niet naar het buitenland zijn vertrokken. 
Op het Cheider geven ze veel vakken die gerelateerd zijn aan het jodendom 
zoals:  Hebreeuws, Aramees, Jiddisch, Tora, Talmoed, Misjna, over de Joodse 
traditie en Israël, hierin zijn zij anders dan bijvoorbeeld het katholieke onderwijs waar 
ze veel minder geloofslessen geven. Natuurlijk krijgen ook deze leerlingen gewoon 
les in rekenen en taal enzovoort, deze worden echter wel gegeven met een joods 
perspectief en een joodse basis.  
Echter is er ook veel commentaar op het jodendom. Om dat er nog steeds zo veel 
problemen zijn omtrent antisemitisme en terrorisme. Het is daarom noodzakelijk om 
de school erg goed te bewaken. Er staan grote hekken rond de school en er word 
constant gepatrouilleerd door speciale politie eenheden.    
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Een andere joodse school die het net even anders aan pakt is Maimonides. Hier zijn 
wel alle leerlingen joods omdat dit een vereiste is net als bij het Cheider, hier is echter 
meer aandacht voor de omgang met mensen en een toevoeging zijn aan de 
maatschappij. Wel willen ze dit bereiken met joodse lessen en regels. Deze school is 
dus duidelijk opener en accepteert veel meer  tegenover andere overtuigingen dan 
het Cheider., dit zorgt er ook voor dat deze school een stuk minder tot niet beveiligd 
hoeft te worden en de kinderen er een heel stuk minder gevaarlopen op haat richting 
hun geloof en terrorisme. 

 
 
2.2.7 Humanistisch 

Er zijn geen schollen die zich een humanistische school noemen, maar er zijn wel 
openbare basisscholen waar ze het vak humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 
geven. Dit is een vak op waar een vakdocent voor is die heeft geleerd om dit vak te 
geven. HVO is een vak dat zich er op richt om kinderen aan de praat te krijgen over 
wat zij belangrijk vinden in het leven en hun normen en waarden. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen in gesprek gaan hun ideeën delen en elkaar helpen zich te 
ontwikkelen in het zijn van een goed mens. Dit word met opdrachten gedaan die vaak 
creatief zijn en de kinderen aan het denken zet. In HVO wordt vaak gebruik gemaakt 
van levensvragen. Dit zijn vragen die gaan over jou waarden in het leven en waar 
niemand exact het zelfde antwoord op zal geven. Deze vragen gaan vaak over de zin 
van het leven, liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. 
Dit zijn erg belangrijke begrippen in het humanistisch vormingsonderwijs. Hoe jij als 
leerling deze begrippen gebruikt zegt iets over jou als persoon en wat jij belangrijk 
vindt in het leven.  
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2.2.8 Montessori 
Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat een kind van nature actief, leergierig en 
nieuwsgierig is. In het montessorionderwijs gaat men ervan uit dat ieder kind zich zou 
ontwikkelen volgens een vast biologisch patroon, die hij kind doorloopt in zijn eigen 
tempo. In dit biologische patroon heeft ieder kind gevoelige periodes, een periode 
waarin een kind veel wil leren over een bepaald onderwerp. Bovendien wil ieder kind 
graag groot worden. Dit proces van ‘groot’ worden kan alleen het kind zelf 
volbrengen. Volwassenen mogen hierbij helpen, maar ze mogen dit proces niet in de 
weg lopen. Vandaar ook de centrale gedachte van het montessorionderwijs: ‘help mij 
het zelf te doen’.  
Het montessorionderwijs geeft kinderen de vrijheid om 
zichzelf te kunnen ontwikkelen. Het gaat ervan uit dat 
een kind zelf nieuwsgierig is naar de omgeving. Aan de 
hand van deze gedachte is er op de montessorischolen 
een omgeving die het kind prikkelt, de ‘voorbereidende 
omgeving’. Ditzelfde geldt voor het materiaal waar de 
kinderen mee werken. Verder gaat het 
montessorionderwijs ervan uit dat een kind zijn uiterste best wil te doen. Daarom 
corrigeren de kinderen op een montessorischool hun eigen werk. Het laatste 
belangrijke punt van een montessorischool is dat er kinderen van verschillende 
leeftijden in een klas zitten. Dit is gedaan zodat de kinderen van elkaar leren en zodat 
ze elkaar kunnen helpen. 
De herkomst van het montessorionderwijs ligt al 
meer dan honderd jaar geleden, toen Maria 
Montessori in contact kwam met ‘idiote’ kinderen. 
Maria Montessori kwam erachter dat deze kinderen 
helemaal niet ‘idioot’ waren, maar dat ze nooit de 
kans hadden gehad om zich te ontwikkelen. Maria 
Montessori trok zich dit erg aan, waardoor ze zich 
hierin ging verdiepen. Ze ontwikkelde zintuiglijk 
ontwikkelingsmateriaal voor kinderen. Haar ideeën 
over het onderwijs en de opvoeding kon in de 
praktijk worden gebracht toen ze in 1907 de 
opdracht kreeg om een kinderhuis, ‘Casa dei 
Bambini’, op te richten. De resultaten van ‘Casa dei 
Bambini’ waren zo indrukwekkend, dat dit veel 
belangstelling opriep. 

 
2.2.9 Dalton 

In het daltononderwijs staat zelfstandigheid, keuzevrijheid samenwerking centraal. De 
kinderen leren kennis en ervaring op te doen door zelfstandig te werken. In het 
daltononderwijs zijn er vijf pedagogische uitgangspunten die de basis vormen voor 
hun grondslag: 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid: op een daltonschool krijgen de leerlingen 
veel vrijheid. Vrijheid is namelijk noodzakelijk om eigen keuzes te maken 
eigen wegen te vinden. Deze vrijheid houdt in dat de kinderen keuzevrijheid 
hebben: de kinderen mogen zelf kiezen welke taak ze gaan doen en op welke 
manier ze dit willen doen, als de taken maar voor een bepaalde tijd af zijn. 
Naast de verplichte taken mogen de leerlingen ook nog uit keuzeopdrachten 
kiezen. Deze zijn natuurlijk niet verplicht, maar sluiten meer aan bij de 
interesses van de leerlingen, waardoor de leerlingen meer plezier krijgen in 
het leren. Het is de taak van de leraar om structuur aan de brengen in de 
klassen en de kinderen te leren dat de keuzevrijheid die ze hebben niet 
betekent dat ze alles zomaar kunnen en mogen doen. Leerlingen krijgen de 
ruimte om zelf te experimenteren, maar worden wel direct geconfronteerd met 
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het resultaat dat hun handelen oplevert. Op deze manier leert de leraar om de 
kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken.  

2. Samenwerking: op een daltonschool leren de kinderen om samen te werken. 
Ze werken veel in kleine groepjes aan hun taken en de leraar helpt de 
kinderen ook. Zo leren de kinderen dat ze elkaar kunnen helpen met bepaalde 
taken. Op deze manier leren de kinderen om te werken met anderen, ook 
mensen die ze niet zo zullen kiezen. Ze leren dan dat er verschillen bestaan 
tussen mensen. Ook leren ze om respect te hebben voor anderen, feedback 
te geven en te ontvangen, luisteren naar anderen én ze ontwikkelen sociale 
vaardigheden. Op deze manier leren ze dus van én met elkaar. Het 
uiteindelijke doel hiervan is om de kinderen op te laten groeien tot 
democratische volwassene die met iedereen kunnen werken. 

3. Zelfstandigheid: aangezien het daltononderwijs kinderen tot zelfstandige 
volwassene wil vormen, is zelfstandigheid in het onderwijs erg belangrijk. Op 
daltonscholen zijn er niet veel groepslessen, maar krijgen de leerlingen taken 
die ze voor een bepaalde tijd af moeten hebben. Op deze manier leren ze om 
zelf uitleg te vragen als ze bepaalde dingen niet begrijpen en doelgericht te 
werken. Deze manier van werken 
stimuleert het probleemoplossend 
leren, iets wat ook op een hoge 
plaats staat in het daltononderwijs. 

4. Effectiviteit: volgens Parkhurst (de 
oprichter van het Daltononderwijs) 
heeft het onderwijs een brede 
functie: naast algemene functies als 
leerprestaties, toegang tot de 
arbeidsmarkt, het bevorderen van 
gelijke kansen en het socialiseren 
van leerlingen, heeft het onderwijs 
ook nog de functie om leerlingen 
cultureel en moreel te vormen, 
zodat ze later zelfredzaam en 
sociaal verantwoordelijk worden. 
Daarom zijn effectiviteit en efficiëntie belangrijk volgens Parkhurst. Zij stelt dat 
leerlingen die een eigen taak uitvoeren en hier verantwoordelijk voor zijn, die 
ze in vrijheid plannen en uitvoeren, het leerproces veel effectiever is dan het 
normale onderwijs, van het stilzitten en luisteren naar de leraar. 

5. Reflectie: daarnaast is het reflecteren op uitgevoerde taken en handelingen 
van essentieel belang om de kinderen zelfstandig te laten worden. Als er 
namelijk niet gereflecteerd worden, leren de kinderen niet van hun fouten en 
gaan ze zich ook niet verantwoordelijk voelen van hun taken en handelingen. 
Het reflecteren van het gedrag van leerlingen wordt o.a. gedaan doormiddel 
van de planningen die de leerlingen gemaakt hebben. Als hier bepaalde 
dingen opvallen, gaan de leraar en de leerling in gesprek en bedenken de 
oorzaak, en eventueel een oplossing. 

Het uiteindelijke doel van het daltononderwijs is om de leerlingen tot zelfstandige 
volwassene te vormen die respect hebben voor hun medemens. Deze doelstelling 
wordt gehaald m.b.v. de bovenstaande pedagogische uitgangspunten.  
In Nederland zijn er in het totaal 273 daltonbasisscholen. Hiervan zijn er 148 scholen 
die helemaal volgens het daltonprincipe werken en openbaar zijn. De andere 125 
scholen zijn een combinatie van de confessioneel bijzondere scholen en het 
daltononderwijs. 
De grondlegger van het Daltononderwijs is Helen Parkhurst. Als schoolkind van 
Parkhurst het vervelend om alleen maar stil te zitten en te luisteren naar wat de leraar 
uitlegde. Parkhurst had, na verschillende scholingen en opleidingen gevolgd te 
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hebben, al verschillende onderwijsideeën gevormd. De eerste toepassingen hiervan 
vonden plaats in 1910 aan de Edison School in Washington. Na een jaar lesgegeven 
te hebben, gaat ze (opnieuw) aan het werk als supervisor. Rond ditzelfde moment 
presenteert Maria Montessori haar ideeën over het onderwijs. Parkhurst had hiervoor 
een grote belangstelling en verdiepte zich erin. Ze ging de training van Montessori 
volgen en wat later gingen Maria Montessori en Helen Parkhurst samenwerken. 
Nadat Parkhurst Montessori had geholpen om haar onderwijsideeën tot de praktijk te 
brengen in echt scholen, werd Parkhurst de vertegenwoordiger van de 
Montessorischolen in de Verenigde Staten. Dit doet ze een paar jaar met grote 
plezier, maar na een tijdje krijgt ze de behoefte om een eigen weg te gaan. De WOI 
en de geldproblemen in het Montessorionderwijs spelen ook een belangrijke rol bij de 
beslissing van Helen Parkhurst om een eigen weg te gaan. Parkhurst gaat aan de 
slag met eigen experimenten op verschillende scholen. Uiteindelijk introduceert 
Parkhurst haar onderwijsideeën in 1920 op de Public High School in Dalton, waar ze 
financiële hulp krijgt van een rijke vrouw W. Murray Crane.  
Hierna gaat het eigenlijk vanzelf: er komt (inter)nationale belangstelling voor haar 
ideeën. Nadat ze een boek heeft geschreven (Education on de Dalton Plan) en 
verschillende artikelen heeft geschreven in de Times, gaat de verspreiding nog 
sneller. Ze wordt op veel verschillende plekken uitgenodigd om lezingen te geven en 
ze is regelmatig op wereldconferenties van de New Educational Fellowship te zien en 
te horen.  

 
 
2.2.10 Jenaplan 

Een andere vorm van bijzonder onderwijs is het jenaplanonderwijs. Dit is een 

onderwijsvorm waarin het kind centraal staat en niet de lesstof. In het 

jenaplanonderwijs leer je uiteraard wat je op een andere basisschool ook leert, 

namelijk bijvoorbeeld lezen en schrijven, maar op deze scholen wordt ook aandacht 

besteedt aan de opvoeding van de kinderen. Op deze scholen wordt ieder kind 

gezien als uniek en krijgt een kind alle ruimte om zich zo breed mogelijk te 

ontwikkelen. In deze onderwijsvorm wordt gebruikt gemaakt van stamgroepen. Dit wil 

zeggen dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten. Dit doen 

ze zodat de kinderen van elkaar dingen kunnen leren. Dus dat kinderen bij wie het 

minder goed gaat op school of die jonger zijn hulp krijgen en dat kinderen die het 

beter doen op school de jongere kinderen of minder goede kinderen helpen. Verder 

hebben deze stamgroepen als functie dat kinderen gaan inzien dat ze allemaal 

verschillend zijn en dat ze die verschillen ook accepteren. Ook doen de kinderen 

meer sociale ervaring op omdat je het ene jaar de oudste bent, maar het andere jaar 

het jongste van je klas. Verder heb je hierdoor minder kans dat leerlingen achterlopen 

in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Een deel van de opvoeding hebben 

de ouders als het ware aan de leraren gegeven. Voor ouders is wel nog een rol 

weggelegd, want ze kunnen helpen bij activiteiten en inbreng hebben in de expertise 

van de school. Een ander kenmerk van een jenaplanschool is dat elke school anders 

is. Ze maken andere keuzes en leggen allemaal andere accenten. Er zijn wel twintig 

basisprincipes en ook kwaliteitscriteria waar ze aan moeten voldoen net als alle 

andere scholen. Verder werken de scholen vanuit de door de overheid opgestelde 

kerndoelen. Ik ga er hieronder een paar basisprincipes opsommen en uitleggen. Het 

basisonderwijs bestaat uit het afwisselen van basisactiviteiten: spel, gesprek, werk en 

viering. De leerstof is ontleend uit cultuurwereld en belevingswereld van de kinderen 

en van belangrijke cultuurgoederen van de maatschappij. Zoals ik eerder al zei 

maken ze gebruik van stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden 

zitten. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen van elkaar kunnen leren. Verder wordt 

zelfstandig leren en spelen afgewisseld en aan gevuld door bestuurd en begeleid 
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leren. Dus kinderen leren zonder behulp van leraren en met behulp van leraren. Het 

initiatief van het kind speelt een belangrijke rol. Een centrale plaats wordt ingenomen 

door wereldoriëntatie. Hierbij wordt aandacht besteedt aan ontdekken en 

onderzoeken. Jenaplanscholen zijn georganiseerd in de NJPV ( Nederlandse 

Jenaplan Vereniging). In Nederland zijn op dit moment 220 scholen aangesloten bij 

deze verening. In totaal hebben deze scholen bij elkaar 44.000 leerlingen.   

 
 
2.2.11 Vrijeschool  

Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op de 
filosofie en visie van Rudolf Steiner. Het 
wordt daarom ook wel eens 
steineronderwijs genoemd. In dit onderwijs 
staat het ontwikkelen van de 
verbeeldingskracht en creativiteit van de 
leerlingen centraal.  
De eerste vrijeschool werd in Duitsland 
opgericht. In 1919 zorgde Rudolf Steiner 
ervoor dat er een school kwam die ‘vrij’. Dit 
betekende losstaand van de overheid en het 
bedrijfsleven. In Nederland werd er in 1923 
in Den Haag de eerste vrijeschool opgericht. 
Pas na de tweede wereldoorlog kwam de 
doorbraak en nu zijn er tachtig vrijebasisscholen en achttien vrije middelbare scholen.  
Een vrijeschool onderwijst kinderen vanuit de antroposofische gedachtegang. De 
antroposofie is een filosofie die zich bezighoudt met het innerlijke, geestelijke en 
kunstzinnige van de mens. Steiner ging er vanuit dat alle kinderen een zielenkracht 
hebben die ervoor zorgt dat ze hun unieke ontwikkeling doormaken. Deze 
zielenkracht wordt versterkt door alles wat kinderen meemaken. Van alle 
gebeurtenissen en ervaringen in ons leven leren we veel meer dan van boeken en 
uitleg. De taak van onderwijs is om deze leerervaringen te creëren en te motiveren.  
Vanuit die gedachtegang is het onderwijsprogramma van vrijescholen opgebouwd. 
Vakken zoals muziek, drama, handarbeid en beweging zijn even belangrijk als taal, 
rekenen en spelling. Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. 
De term ‘vrij’ vormt bij velen het beeld van rondrennende kinderen die zelf beslissen 
wat ze doen. Dit is zeker niet waar. Ook vrijescholen hebben een duidelijke structuur. 
Elke dag is hetzelfde opgebouwd. De gehele ochtend krijgen de leerlingen les in één 
hoofdvak zoals taal, rekenen, aardrijkskunde,…. Rudolf Steiner vond namelijk het 
systeem met elk uur een nieuw vak erg inefficiënt. Leerlingen vergaten het volgende 
uur toch weer wat ze dit uur aan het leren waren. Daarom wordt op vrijescholen het 
zogenaamde periodeonderwijs gegeven. In een periode van 3 tot 4 weken wordt er 
elke ochtend hetzelfde vak gegeven. Deze hoofdvakken worden niet gegeven aan de 
hand van enkel boeken, maar vooral met verhalen, experimenten, spellen en 
opdrachten.  
Naar de middag worden er vaklessen gegeven zoals dans, Engels, tuinbouw,….  
Omdat alle kinderen volgens de filosofie van de vrijescholen hun eigen talenten 
hebben, krijgen de leerlingen tot de middelbare school geen cijfers. Ze krijgen tips en 
complimenten. 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4PSxi6riAhVDyKQKHaJOBKwQjRx6BAgBEAU&url=https://edvanrijswijk.nl/portfolio-items/vrije-school/&psig=AOvVaw0NRsykcvXrA8QTWRso6JOh&ust=1558440993253500
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2.3 Verschil  
 
Het verschil is dus dat openbare basisscholen geen bepaalde visie hebben en iedereen 
toelaten, ongeacht de achtergrond van de kinderen en leraren, terwijl bijzondere 
basisscholen volgens een bepaalde grondslag werken en zelf beslissen of ze leerlingen 
en/of leraren toelaten. 
 
Zowel bijzonder onderwijs als openbaar onderwijs wordt bekostigd door de overheid. Vóór 
1917 was dit niet het geval, en financierde de overheid alleen openbare scholen. Sinds deze 
financiële gelijkstelling wordt het bijzonder onderwijs steeds populairder: daar waar in 1875 
24.2% van de scholen tot het bijzonder onderwijs behoorden, was dit in 1920 (na de 
financiële gelijkstelling) al 45% en tegenwoordig is dit al ruim 70% 
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Deelvraag 3; Wat is zijn de voordelen en nadelen van Artikel 23 van de grondwet? 
In deze deelvraag werken we verschillende standpunten over de vrijheid van onderwijs uit. 
Wat is er goed aan de manier van gelijkheid van scholen zoals deze in artikel 23 van de 
grondwet staat beschreven? En welke eigenschappen zijn discutabel? We kijken hierbij naar 
de kwaliteit van het onderwijs en naar de invloeden op de samenleving. 
 
 
3.1 Kwaliteit  
 

3.1.1 Voordelen  
In de grondwet staat dat er in Nederland vrijheid van onderwijs is, met gevolg dat er 
veel diversiteit in het onderwijs is, met scholen die allemaal andere werkvormen en 
visies hebben. Een voordeel hiervan is dat er voor ieder kind onderwijs is dat bij 
hem/haar past. Het kind kan dan ontwikkelen op zijn eigen manier en zo zijn 
prestaties en plezier in het leren vergroten. 
Daarnaast hebben mensen het gevoel dat ze iets kúnnen kiezen. Ze ervaren de 
vrijheid die ze hebben, wat positieve effecten heeft op het leerproces van de 
kinderen. Ouders kunnen hun kind dan naar een school brengen die dezelfde 
uitgangspunten heeft als die zij hebben, óf die goed aansluit op hun normen en 
waarden. De ouders oefenen dan een positieve druk uit op het leerproces van de 
kinderen. 

 
Een ander punt dat zowel positief als negatief ervaren wordt, is de concurrentie van 
de onderwijsvormen. Door de diversiteit van het onderwijs, zijn er veel verschillende 
onderwijsvormen, die allemaal zoveel mogelijk leerlingen willen trekken. Al het 
onderwijs in Nederland is goed (oftewel: het voldoet aan de basisvoorwaarden), 
waardoor er niet één vorm is die veel meer leerlingen trekt. De scholen proberen zo 
goed mogelijke resultaten te halen, door aan te sluiten op de ontwikkeling en het 
leerproces van de kinderen. Alle vormen nemen specifieke uitganspunten en 
werkvormen aan, waarmee ze zich kunnen scheiden van andere scholen. De 
scholen streven zo naar een goede kwaliteit, zodat ze leerlingen trekken en hun 
onderwijsvorm kunnen uitbreiden. De scholen die minder goed presteren en een 
lagere kwaliteit hebben verdwijnen op deze manier, terwijl de scholen met goede 
prestaties en een hoge kwaliteit zich zullen uitbreiden.  

 
 

3.1.2 Nadelen 
De negatieve kant van de diversiteit van het onderwijs heeft te maken met de 
uitbreiding van onderwijsvormen. Door de concurrentie die scholen hebben van 
elkaar, hebben ze niet de kans om zich uit te breiden. Ze hebben dan niet de kans 
om nieuwe inzichten te realiseren of nieuwe werkvormen te proberen, simpelweg 
omdat die onderwijsvorm te weinig leerlingen heeft, waardoor ze weinig geld hebben 
en ze niet kunnen investeren in de nieuwe ontwikkelingen.  

 
Daarnaast wil iedere onderwijsvorm opvallen, waardoor ze gaan investeren in de 
aantrekkingskracht van hun scholen. Voor het leerlingenaantal is dit vaak positief, 
want ouders willen graag dat hun kinderen het naar hun zin hebben op school. Het 
nadeel hiervan is dat de ouders minder op de leerresultaten van de school letten, 
waardoor de resultaten minder prioriteit krijgen op de scholen dan andere 
kwaliteitsaspecten. Zo legt een recent onderzoek van Dijkgraaf et al uit dat de 
investeringen die scholen verrichten voor het aantrekken van leerlingen vaak ten 
koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 
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3.2 Controle 
 
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. In principe is de onderwijsinstelling zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen, maar ze moeten 
zich wel houden aan de grondwet. Ook moeten ze ieder jaar een verslag maken over hun 
onderwijskundige en financiële beleid. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht 
op. Dit doen ze door voortdurend het bestuur en de presentaties van de scholen in de 
gaten te houden. Ook doen ze een vierjaarlijks onderzoek: een onderzoek dat eens in de 
vier jaar wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen naar de kwaliteit van het onderwijs en het 
financieel beheer van het bestuur. Ze maken dan een rapport waar een oordeel uit komt 
of het onderwijs goed is en voldoet aan de eisen van grondwet 23.  
Wanneer onderwijsinstellingen of scholen volgens de Inspectie van het Onderwijs niet 
voldoen aan de eisen van de kwaliteit van het onderwijs, grijpen ze in. Hierbij maken ze 
onderscheid op drie niveaus: 
1. Als het oordeel van de Onderwijsinspectie onvoldoende is op schoolniveau of op een 

kwaliteitsgebied, krijgt de school een herstelopdracht*1 en volgt er een 
herstelonderzoek*2 van de Onderwijsinspectie. 

2. Als het oordeel voldoende is op kwaliteitsgebied, maar een onderdeel hiervan 
onvoldoende is, volgt er enkel een herstelopdracht*1.  

3. Als het oordeel over de kwaliteit voldoende is, maar de school of onderwijsinstelling 
zich niet houdt aan de wet, benoemt de Onderwijsinspectie dit in het rapport. De 
school is dan zelf verantwoordelijk voor het herstellen van deze tekortkomingen. Wel 
worden deze tekortkomingen bij het volgende onderzoek nog extra gecontroleerd en 
wordt er een herstelopdracht*1 opgenomen in het rapport. 
*1 Een herstelopdracht houdt in dat de Onderwijsinspectie in het rapport vermeld wat 
de tekortkomingen zijn en wat de datum is dat het herstel moet zijn gerealiseerd. Ook 
stelt de inspectie een toezichtplan op waarin staat hoe ze toezicht gaan houden op 
het bestuur. 
*2 Een herstelonderzoek wordt uitgevoerd wanneer het hersteltermijn is verstreken, óf 
op verzoek van het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat de tekortkomingen 
al eerder hersteld zijn dan afgesproken.  
De mate van het herstelonderzoek wisselt nogal. Soms houdt een herstelonderzoek 
in dat de school of onderwijsinstelling een volledige kwaliteitsonderzoek krijgt, maar 
het kan ook dat de Onderwijsinspectie het genoeg vinden (gezien de aard van het 
noodzakelijke herstel) om de informatie die ze van het bestuur van die 
school/onderwijsinstelling hebben gekregen te controleren en beoordelen.  
Het doel van een herstelonderzoek is dat de onderwijsinspectie kan beoordelen of de 
eerder geconstateerde tekortkomingen hersteld zijn en of de kwaliteit van het 
onderwijs weer in orde is.  

 
Wanneer onderwijsinstellingen of scholen volgens de Onderwijsinspectie niet voldoen 
aan de financiële eisen, dan worden er maatregelen getroffen om het financiën te 
verbeteren. Als het oordeel onvoldoende is op financieel beheer, dan krijgt die 
school/onderwijsinstelling aangepast financieel toezicht: ze krijgen extra controle over 
financiële beheer en een datum dat de financiële tekortkoming moet zijn hersteld.  
Wanneer de financiële tekortkomingen niet zijn hersteld binnen de afgesproken 
datum, dan kan de Onderwijsinspectie besluiten om het vierjaarlijkse onderzoek te 
versnellen. Ook kan worden besloten om de interventies te vergroten.  

 
Als de inspectie tot de conclusie komt dat de kwaliteit niet is verbeterd, dan wordt dit 
gemeld bij de minister. De minister kan dan besluiten of de bekostiging door de 
overheid gedeeltelijk of geheel wordt beëindigd óf, in het ergste geval, de school te 
sluiten. 
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Voor de Onderwijsinspectie maakt het helemaal niets uit welke school ze controleren. Ze 
controleren op alle basisscholen of die school voldoet aan de basisvoorwaarden, en of 
deze school de leerlingen het onderwijs geeft dat ze verdienen. Als de 
Onderwijsinspectie tot de conclusie komt dat dit niet het geval is, nemen ze onmiddellijk 
maatregelen om dit te veranderen.  
Alle scholen moeten dus voldoen aan de basisvoorwaarden (door de leerlingen rekenen, 
taal, spelling, etc. te geven), maar ze mogen zelf bepalen hoe ze deze doelstellingen 
behalen. Iedere schoolvorm heeft eigen visie, met bepaalde uitgangspunten, ideeën en 
ambities. De scholen zijn vrij om dit over te brengen op de leerlingen op de manier die zij 
willen, zolang de leerlingen maar de basisvaardigheden leren.  

 
 
3.3 Segregatie  

 
Vrijheid van onderwijs betekent ook dat kinderen waarvan de ouders verschillende 
visies of geloven hebben van elkaar gescheiden worden. Dit heeft verschillende 
kanten.  
De meeste argumenten zijn vooral van toepassing op scholen die lesgeven vanuit 
een geloof gebonden visie.  

 
3.3.1 Voordeel 

Met artikel 23 van de grondwet heeft iedereen het recht een school op te richten naar 
zijn eigen geloof of levensovertuiging, mits hij aan de voorwaarden voldoet. Alle 
scholen worden bekostigd door de overheid en er wordt dus geen onderscheid 
gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Dit betekent dat ouders geen extra 
kosten hebben als zij ervoor kiezen hun kind naar bijzonder onderwijs te sturen.  
Voor de gelijkheid van al het onderwijs is dit natuurlijk een belangrijk beleid. Het zou 
onredelijk zijn als de staat wil dat er vrijheid en gelijkheid van onderwijs is, maar 
ouders moeten wel meer betalen als ze hun kinderen naar een school willen laten 
gaan met een andere visie dan de standaard openbare.  
Het feit dat ouders zelf kiezen met welke levensovertuiging of welk geloof hun 
kinderen onderwijs krijgen, kan men zien als een voordeel.  
 
 
Variatie wordt over het algemeen altijd gezien als een voordeel. Zo ook in het 
onderwijs. Dat bijzondere scholen hun leerlingen allemaal een verschillende visie op 
de wereld aan leren is erg positief. Meer variatie in het onderwijs zorgt namelijk voor 
veel verschillende mensen met verschillende denkwijzen. Dit is erg gunstig voor onze 
samenleving. Het vergroot de creativiteit en de vindingrijkheid van de maatschappij. 
Neem bijvoorbeeld een bouwbedrijf wat op zoek is naar een efficiënte en goede 
manier voor het bouwen van een stenen muurtje. Zouden alle werknemers het zelfde 
onderwijs gehad hebben, was er maar één manier uit de zoektocht gekomen. 
Misschien was dit een goede manier, maar waarschijnlijk niet de beste. Nu iedereen 
een andere basis heeft, komen ze samen tot de oplossing waarin het beste van alle 
methodes verwerkt is. Het is gunstig voor het bedrijf. Zo kan men de samenleving ook 
beschouwen.  
 
Kinderen voelen zich thuis op een school waar alle klasgenootjes hetzelfde geloven 
als zijzelf. Ze hoeven zich niet druk te maken over de kans dat ze gepest, 
buitengesloten of gediscrimineerd worden. Zo kunnen leerlingen zich rustig 
ontwikkelen zonder beschadigd te worden door een geloofskwestie. Meisjes met een 
hoofddoek zouden bijvoorbeeld misschien liever naar een Islamitische school gaan, 
omdat ze hier niet de kans loopt gepest te worden vanwege haar hoofddoek. Dit 
creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin leerlingen zich verbonden voelen 
met elkaar.  
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Het is voor kinderen ook fijn dat het geloof van thuis overeenkomt met het geloof van 
school. Religies zijn al ingewikkeld genoeg. Twee of meer verschillende religies  
kan voor onrust en onregelmatigheid zorgen, iets wat de ontwikkeling niet bevordert.  
 
Niet alleen voelen kinderen op een bijzondere school zich verbonden met elkaar, ze 
zijn ook meer verbonden met hun geloof of levensovertuiging. Dit is nodig om ervoor 
te zorgen dat religies nieuwe, trouwe leden hebben. Het percentage gelovige is 
namelijk erg aan het dalen. In 2015 waren er voor het eerst meer ongelovige dan 
gelovige in Nederland. Hierbij komt ook nog eens dat maar één op de vier mensen 
die bij een godsdienst is aangesloten regelmatig een religieuze dienst bezoekt.  
In de kerkbanken zitten nauwelijks kinderen dus er is te verwachten dat deze trend de 
komende doorzet. Zouden bijvoorbeeld katholieke kinderen op school ook niets doen 
wat te maken heeft met hun godsdienst, zou het geloof langzaam verdwijnen. En 
hiermee dus ook een stuk cultuur. Hetzelfde geld voor de Islam, het Jodendom en 
alle andere religies. 

 
In een religie wordt veel aandacht besteed aan waarden en normen. Iets waar velen 
van denken dat er in deze samenleving te kort aan is. Mensen vinden vooral jongeren 
vaak onbeschoft en respectloos. Hoewel dit een mening is en zeker geen feit, zou het 
fijn als dit verbeterd kon worden. Bijzondere scholen, vooral religieuze scholen, 
besteden hier duidelijk meer aandacht aan dan openbare scholen. Kinderen leren de 
normen en waarden aan van hun eigen cultuur en daarmee dus ook het feit dat deze 
belangrijk zijn. Zouden alle kinderen op een openbare school zitten, was er veel 
minder goede en minder specifieke aandacht voor de normen en waarden. Kinderen 
op openbare scholen zijn zich er namelijk veel minder van bewust dat deze bestaan 
en erg belangrijk zijn voor een samenleving. 
 
 
Samengevat zorgt vrijheid van onderwijs voor een samenleving met veel 
verschillende individuen met veel verschillende visies. Ook is het voor de leerlingen 
fijn dat hun klasgenootjes in hetzelfde geloven als zij en hun ouders doen, want dit 
geeft een veilig gevoel. Verder zijn bijzondere scholen een groot voordeel voor het 
geloof, omdat kinderen op school er mee bezig zijn en zo sneller een actieve houding 
aannemen richting hun religie. Ten slotte is godsdienstles goed voor het begrip en 
creëren van waarden en normen.  
 
 

 
3.3.2 Nadeel 

Het feit dat ouders zelf kunnen kiezen voor een school die hun kinderen hetzelfde 
beeld van de wereld laten zien als zij doen zonder economisch gevolg, kan zeker ook 
beschouwd worden als een nadeel. Kinderen worden namelijk al op vroege leeftijd 
ingedeeld in groepen. De variatie in de maatschappij neemt door de vele 
verschillende soorten onderwijs wel toe (zie 3.3.1), maar de variatie in de visie van 
het persoon neemt af. Kinderen leren op een bijzondere school namelijk maar één 
waarheid van hun leeraren en zien ook geen andere culturen bij hun klasgenoten.  
 
 
Men kan zeggen dat het voor het kind geordender is als hij in de klas zit met kinderen 
van het zelfde geloof (zie 3.3.1). Al het onbekende wordt nog even achtergehouden 
tot ze ouder zijn. Dit is eigenlijk alleen maar slechter voor de ontwikkeling.  
Want is school niet juist dé plek om nieuwe dingen te leren? Om nieuwe culturen te 
leren kennen en om te ontdekken dat iedereen anders denkt en doet. Kinderen horen 
op school te zien dat niemand hetzelfde is en dat in ieders huis andere gewoontes, 
waarden en normen gelden. Al deze ontdekkingen zijn eigenlijk nog veel belangrijker 
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dan rekenen en taal. Maar als kinderen door hun ouders ingedeeld worden bij 
kinderen met ongeveer dezelfde ouders, krijgen ze maar weinig mee van andere 
culturen. Iets wat op die leeftijd nog niet zoveel gevolgen heeft en misschien voor rust 
zorgt, maar ooit komen de kinderen toch in aanraking met andere geloven, andere 
gewoonten en andere visies. Op dat moment heeft het kind daar last van. Ze 
begrijpen elkaar niet of tonen geen respect naar elkaar.  
Met het toenemende aantal verschillende nationaliteiten in Nederland is dit een 
probleem. Er wordt veel gedaan al die mensen zich thuis te laten voelen, maar dit is 
lastig als andere kinderen geïsoleerd worden. Zo mengt de samenleving nooit. 
 
Er zitten 168 uren in een week. Daarvan gaan kinderen ongeveer 30 uur naar school. 
Al die andere uren, wel 138, zijn kinderen bij hun ouders. Zij hebben dus tijd genoeg 
om hun kinderen van alles te leren en bij te brengen over een geloof of 
levensbeschouwing. Ouders kunnen zelf kiezen of ze naar de kerk of moskee gaan, 
bidden of voorlezen uit het heilige boek.  
De 30 uur dat kinderen op school zijn, zouden niets met het geloof te maken moeten 
hebben. Het is beter voor de leerlingen als hun school neutraal terrein is. Een plek 
waarin ook andere culturen zijn waar ze van kunnen leren, maar ook waar ze kunnen 
leren zonder na te denken over geloof of visie. 
Als school neutraal is en geen godsdienstles geeft, kunnen kinderen zich beter 
ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Ze kunnen dan beter zelf kiezen hoe 
belangrijk het geloof in hun leven zal zijn, omdat ze weten dat iedereen een andere 
visie op het leven heeft en het dus ook anders kan. 
 
Waarden en normen zijn erg belangrijk in een samenleving. Een religie is opgebouwd 
uit waarden en normen, het kan niet zonder. De leerlingen van bijvoorbeeld een 
Katholieke basisschool leren wat er belangrijk is in het Christendom en hoe ze zich 
daarbinnen moeten gedragen. Eigenlijk leren kinderen dus maar één manier van 
leven, dezelfde als die van hun ouders. Op een openbare basisschool leren de 
leerlingen waarden en normen niet doormiddel van een les, maar leren ze die van 
elkaar. Ze leren door met elkaar te spelen en te communiceren waar de ander 
waarde aan hecht en nog veel belangrijker, dat dit vaak anders is dan wat zij zelf 
vinden. Kinderen zien dat iets anders ook goed kan zijn en leren zo alle culturen te 
respecteren. Een samenleving met individuen die respect hebben voor elkaars 
waarden en normen is een vredige omgeving voor iedereen. 

 
 
3.4 Conclusie 
 

Door de vrijheid van onderwijs is er in Nederland voor ieder kind onderwijs dat bij 
hem/haar past. De ouders (en leerlingen) hebben een grote keuze, waardoor ze het 
gevoel hebben dat ze iets kunnen kiezen. Dit heeft vaak positieve gevolgen op het 
leerproces van de kinderen. Daarnaast bestaat er in Nederland veel concurrentie 
tussen de onderwijsvormen onderling. Hierdoor streven de onderwijsvormen allemaal 
voor een goede kwaliteit, om zo veel kinderen aan te trekken en zich uit te breiden. 
Samengevat zorgt vrijheid van onderwijs voor een samenleving met veel 
verschillende individuen met veel verschillende visies. Ook is het voor de leerlingen 
fijn dat hun klasgenootjes in hetzelfde geloven als zij en hun ouders doen, want dit 
geeft een veilig gevoel. Verder zijn bijzondere scholen een groot voordeel voor het 
geloof, omdat kinderen op school er mee bezig zijn en zo sneller een actieve houding 
aannemen richting hun religie. Ook is godsdienstles goed voor het begrip en creëren 
van waarden en normen.  

 
De negatieve kant van de concurrentie van onderwijs zit in het feit dat de 
onderwijsvormen niet de kans krijgen om zichzelf uit te breiden. Ook zou de 
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aantrekkingskracht van de scholen om aan leerlingen te komen ten koste gaan van 
de kwaliteit van de het onderwijs, wijst een onderzoek van Dijkgraaf et al uit.  
Het nadeel van de vrijheid van onderwijs is dat er een samenleving ontstaat waarin 
mensen vreemd zijn van andere. Kinderen worden namelijk ingedeeld in een groep 
waar iedereen het zelfde gelooft of denkt. Dit gebeurt vaak al in de verschillende 
wijken. Met de vrijheid van onderwijs krijgen kinderen op school niet de kans om 
andere geloven en levensbeschouwingen te leren kennen en accepteren. Ze zullen 
zo niet leren over de waarden en normen van anderen. Een neutraal terrein zou beter 
zijn voor leerlingen en hun resultaten. 
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Deelvraag 4; Hoe kijken mensen in onze omgeving aan tegen de vrijheid van 
onderwijs? 
 
 
4.1 De enquête 

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Man 10 13,0 % 

 Vrouw 67 87,0 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 0-17 jaar 1 1,3 % 

 18-24 jaar 2 2,6 % 

 25-34 jaar 11 14,3 % 

 35-44 jaar 22 28,6 % 

 45-59 30 39,0 % 

 60+ 11 14,3 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ik heb geen kinderen 16 20,8 % 

 Ik heb kinderen die nog niet naar school gaan 3 3,9 % 

 Ik heb kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan 2 2,6 % 

 Ik heb kinderen die naar de basisschool gaan 21 27,3 % 

 Ik heb kinderen die naar de middelbare school gaan 27 35,1 % 

 Ik heb kinderen die met een vervolgopleiding bezig zijn 19 24,7 % 

 Ik heb kinderen die klaar zijn met school 18 23,4 % 



30 
 

  

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ik heb kinderen die naar een openbare school gaan/gingen 21 27,3 % 

 Ik heb kinderen die naar een katholieke school gaan/gingen 26 33,8 % 

 Ik heb kinderen die naar een protestantse school gaan/gingen 2 2,6 % 

 Ik heb kinderen die op een vrije school zitten/zaten 1 1,3 % 

 Ik heb geen kinderen of kinderen die nog niet naar school gaan 17 22,1 % 

 Anders, namelijk 10 13,0 % 

Een vervolgopleiding als verpleegkundige in het radboudziekenhuis 

Onze kinderen gingen naar een katholieke school 

openbare school en universiteit (ook openbaar) 

Dalton onderwijs en katholiek onderwijs 

Kinderen die een EGO school gingen 

Christelijk en openbaar onderwijs 

Jenaplanonderwijs (basisschool) 

Protestant/Christelijke school 

Jenaplan onderwijs 

Werken 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 20 26,0 % 

 Nee 14 18,2 % 

 Ik weet het niet 43 55,8 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 38 49,4 % 

 Nee 19 24,7 % 

 Ik weet het niet 20 26,0 % 

   

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Openbare scholen 12 15,6 % 

 Bijzondere scholen 49 63,6 % 

 Ik weet het niet 16 20,8 % 
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4.1.1 Kennis over Artikel 23 van de Grondwet 
 
Om een overzicht te krijgen van wat de mensen om ons heen van Artikel 23 van de 
Grondwet weten, hebben we een aantal inhoudsvragen gesteld (vraag 5, 6 en 7). Aan de 
hand hiervan kunnen we bepalen of de mensen op de hoogte zijn van wat er in Artikel 23 
van de Grondwet staat beschreven.  
 
De juiste antwoorden zijn: 

5. Ja 
6. Ja 
7. Bijzondere scholen 

 
We hebben bij deze vragen ook de optie ‘weet ik niet’ in onze enquête opgenomen. Bij de 
mensen die deze optie óf het verkeerde antwoord hebben aangeklikt, gaan wij ervan uit dat 
deze mensen niet op de hoogte zijn van dit deel van Artikel 23 van de Grondwet. 
 
Als we kijken naar de resultaten, valt op dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van de 
vrijheid van onderwijs. Er zijn namelijk veel foute of ‘weet ik niet’ antwoorden gegeven. Zeker 
bij de eerste vraag, waar maar 26,0% van de mensen het antwoord goed had, is dit 
opvallend. Bij de andere vragen was dit al een stuk beter, namelijk 49,4% (vraag 6) en 
63,6% (vraag 7) hadden hier het goede antwoord gegeven. 
 
 
4.1.2 Mening over de vrijheid van onderwijs 
 
Iedereen in Nederland heeft te maken met onderwijs. Daarom zal iedereen ook een mening 
hebben over de manier waarop in Nederland het onderwijs georganiseerd is. In de enquête 
hebben we vragen gesteld die wat inzicht geven in de mening van de mensen over Artikel 23 
van de Grondwet. 
In de resultaten staan de grafieken van alle ingevulde enquêtes, maar bij de conclusie 
maken we onderscheid tussen verschillende groepen. Deze groepen zijn: 

• Jongere mensen (< 35) – oudere mensen (> 35) 

• Mensen met kinderen – mensen zonder kinderen 

• Mensen met kinderen op een openbare school – mensen met kinderen op een 
bijzondere school 

Bij iedere vraag worden de opvallende aspecten besproken. 
 

1. Het is beter als iedereen naar een openbare school gaat. 
De meeste mensen zijn het hiermee oneens. Opvallend is dat als we filteren, dat de 
jongere mensen hier oneens mee zijn, terwijl de oudere neutraal zijn. Ook zit er een 
groot verschil tussen de mensen die kinderen hebben die naar een openbare school 
gaan en mensen die kinderen hebben die naar een bijzondere school gaan. In het 
eerste geval is de meerderheid het eens met de stelling, terwijl in het tweede geval 
de meerderheid juist tegen de stelling is. 
 

2. De vrijheid van onderwijs zorgt voor meer variatie in de samenleving. 
De meerderheid is het eens met deze stelling. De enige groep die duidelijk minder 
overtuigd zijn van deze stelling, is de groep die geen kinderen heeft. 
 

3. De vrijheid van onderwijs zorgt voor meer groepering in de samenleving. 
Ook hier is de meerderheid het eens met deze stelling, maar het verschil tussen de 
mensen die eens zijn en de mensen die oneens zijn is minimaal. De verschillen 
tussen de afgezonderde groepen (jong/oud , wel/geen kind, kind op 
openbaren/bijzondere school) zijn hier ook minimaal. Over het algemeen zijn oudere 
mensen en mensen zonder kinderen het meeste eens met deze stelling. 
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4. De vrijheid van onderwijs is voordelig voor leerlingen, omdat ze dan onderwijs 

kunnen volgen dat bij hen past. 
Deze stelling heeft duidelijk meer voorstanders dan tegenstanders. Zeker de mensen 
die kinderen op een bijzondere basisschool hebben zijn het zeer eens met deze 
stelling. 
 

5. Variatie in het onderwijs (openbaar – bijzonder) zorgt voor een hogere kwaliteit van 
het onderwijs. 
Ook bij deze stelling zijn de meeste mensen het eens. Wat opvallend is, is dat de 
mensen die kinderen hebben het hier duidelijk mee eens zijn, terwijl de mensen die 
geen kinderen hebben het hier oneens mee zijn.  
Daarnaast zit er nog een verschil tussen jongere en oudere mensen: oudere zijn het 
vooral eens met deze stelling, terwijl jongere neutraal zijn 
 

6. Het is fijn voor kinderen als een school dezelfde ideeën heeft als die er bij hen thuis 
zijn. 
De meerderheid is het met deze stelling eens. Verder zijn er bij deze stelling geen 
opvallende dingen; de verschillen tussen de groepen zijn minimaal. 
 

7. Kinderen van openbare scholen hebben meer respect voor andere geloven en/of 
levensovertuigingen. 
Bij deze stelling gaat de meerderheid van de mensen voor de optie ‘oneens’. Het 
enige grote verschil tussen de groepen onderling zit bij de mensen die kinderen op 
een openbare/bijzondere school hebben zitten: de mensen die kinderen op een 
openbare school hebben zitten zijn het eens met deze stelling, terwijl degenen die 
kinderen op een bijzondere school hebben zitten het zeer oneens zijn met deze 
stelling. 
 

8. Ik ben tevreden over Artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). 
Deze stelling is bij erg veel mensen ingevuld bevestigd met de optie ‘eens’. Verder 
zijn er geen opvallende aspecten bij deze stelling. 
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4.2 De enquête voor docenten van het Udens College 
 
We hebben onze enquête ook verspreid onder de docenten van het Udens College. Als 
leraar hebben zij, naar onze verwachtingen, een goed beeld van de vrijheid van onderwijs.  
 
4.2.1 Resultaten 
 

Totale antwoorden: 26 

  

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Man 8 30,8 % 

 Vrouw 18 69,2 % 

 Anders, namelijk 0 0 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 0-17 jaar 0 0 % 

 18-24 jaar 3 11,5 % 

 25-34 jaar 7 26,9 % 

 35-44 jaar 6 23,1 % 

 45-59 jaar 6 23,1 % 

 60+ 4 15,4 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 11 42,3 % 

 Nee 5 19,2 % 

 Ik weet het niet 10 38,5 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 17 65,4 % 

 Nee 4 15,4 % 

 Ik weet het niet 5 19,2 % 
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# Antwoord Antwoorden Ratio 

 Openbare scholen 0 0 % 

 Bijzondere scholen 5 19,2 % 

 Beide scholen mogen evenveel invulling geven 19 73,1 % 

 Ik weet het niet 2 7,7 % 
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   Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal oneens 

  1 5 14 5 
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   Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal oneens 

 2 20 3 0 

 

   Helemaal eens  Eens Oneens  Helemaal oneens 

 0 19 6 0 
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   Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal oneens 

 4 13 7 1 

  



47 
 

 

   Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal oneens 

 0 9 16 0 
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  Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal eens 

 0 15 10 0 
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   Helemaal eens  Eens  Oneens  Helemaal oneens 

 1 4 19 1 
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  Helemaal eens  Eens  Oneens Helemaal oneens 

 2 17 6 0 

 
 

 

 
 
4.2.2 Kennis over Artikel 23 van de Grondwet 

Voor een goed overzicht van wat docenten weten over Artikel 23 van de Grondwet 
hebben we een aantal vragen (vraag 3,4 en 5) gesteld over de inhoud van dit artikel. 
Om een mening te vormen heeft men namelijk wel kennis nodig over het onderwerp.  
 
De goede antwoorden op de vragen zijn: 
3. Ja 
4. Ja 
5. Bijzondere scholen 
 
Als we naar de resultaten kijken zien we er redelijk veel leraren het antwoord ‘weet ik 
niet’ hebben ingevuld. Ook geven velen het foute antwoord. Gemiddeld geeft 42,3% 
het juiste antwoord. 
Deze resultaten vinden wij opvallend. We hadden verwacht dat leraren weten wat  
Artikel 23 inhoud, maar dit valt tegen. 
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Omdat de docenten minder goed weten wat artikel 23 inhoud kunnen ze een minder 
goede mening vormen. Dit is jammer, want dit maakt onze volgende resultaten wat 
minder betrouwbaar.  

 
 
4.2.3 Mening over Artikel 23 van de Grondwet 

Docenten vormen in de loop van hun carrière een mening over de vrijheid van 
onderwijs. Hier zijn wij benieuwd naar. We hebben hiervoor hun mening naar een 
aantal stellingen (vraag 6 t/m 13) gevraagd.  
 
6. Het is beter als iedereen naar een openbare school gaat. 
Meer dan de helft van de docenten is het hiermee oneens. Opvallend is hierbij dat als 
we filteren op basis van leeftijd, jonge docenten het oneens zijn met de stelling en 
oudere juist vinden dat het beter is als iedereen naar een openbare school gaat. 
 
7. De vrijheid van onderwijs zorgt voor veel variatie in de samenleving. 
Veel docenten zijn het met deze stelling eens. Ze vinden dus dat het feit dat ouders 
kunnen kiezen met welke overtuiging hun kinderen les krijgen een positief effect heeft 
op de variatie in de samenleving. 
 
8. De vrijheid van onderwijs zorgt voor meer groepering in de samenleving. 
Deze stelling lijkt in sommige opzichten op vraag 7, maar deze heeft een negatief 
randje. De meerderheid van de docenten vinden dat vrijheid van onderwijs zorgt voor 
groepering. Velen vinden dus dat Artikel 23 zorgt voor variatie en groepering. 

 
9.  De vrijheid van onderwijs is voordelig voor leerlingen, omdat ze dan onderwijs 
kunnen volgen dat bij hen past. 
Over deze stelling zijn de meningen sterk verdeeld. Wel valt op dat veel jonge leraren 
het helemaal met deze stelling eens zijn. Ook de gemiddelde mening is eens. 
 
10. Variatie in het onderwijs (openbaar - bijzonder) zorgt voor een hogere kwaliteit 
van het onderwijs. 
Deze stelling is gemiddeld beantwoord met oneens. Het is hierin niet duidelijk of 
docenten vinden dat de variatie nadelig is voor de kwaliteit, maar de meeste zien het 
in ieder geval niet als een voordeel. 
 
11. Het is fijn voor kinderen als een school dezelfde ideeën heeft als die er bij hen 
thuis zijn. 
60% is het met deze stelling eens en 40% niet. Leeftijd maakt hierin haast geen 
verschil.  
 
12. Kinderen van een openbare basisschool hebben meer respect voor andere 
geloven en/of levensovertuigingen. 
Veel leraren zijn het met deze stelling oneens. Vooral de oudere docenten vinden dat 
kinderen van een openbare basisschool weldegelijk meer respect hebben voor 
andere geloven en/of levensovertuigingen. 
 
13. Ik ben tevreden over de vrijheid van onderwijs, zoals omschreven in Artikel 23 
van de Nederlandse Grondwet. 
Meer dan drie kwart van de docenten is het met deze stelling eens of helemaal eens 
en is dus tevreden met Artikel 23 van de Grondwet. 
 
Deze laatste vraag stelt vast dat de docenten van het Udens College over het 
algemeen positief denken over Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet. Ook andere 
vragen, zoals vraag 6, 9 en 11, bevestigen dit. 
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Wat wel opvalt is dat op stelling 8 gemiddeld ‘eens’ is geantwoord. We halen hieruit 
dat docenten de keuzevrijheid van ouders, kinderen en scholen belangrijker vinden 
dat de eventuele groepering die in de samenleving zou ontstaan.  
Over het algemeen zien we dat de jongere generatie docenten positiever denkt over 
de vrijheid van onderwijs dat de docenten met een hogere leeftijd. Dit is gunstig voor 
het behoud van Artikel 23 in de toekomst.  
 
 
4.3 Verschillen 

Het is ons, tijdens het bekijken van alle resultaten, opgevallen dat de 
meningen die mensen over Artikel 23 van de grondwet hebben nogal 
uiteenvallen. Er zijn veel verschillen in wat mensen in onze samenleving 
vinden van de vrijheid van onderwijs.  
Dit kan een probleem vormen voor onze maatschappij. Want wat doe je als 
overheid zijnde als het volk het niet met elkaar eens is? Laat je het dan zoals 
het is? Maar wat als er mensen in opstand komen? Dit is voor Artikel 23 (nog) 
niet van belang, maar toch is het een lastig dilemma.   
Tot nu toe is er weinig tot niets aan Artikel 23 gedaan of veranderd.  
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Conclusie; Wat is het gevolg van de vrijheid van onderwijs op de diversiteit in de 

Nederlandse samenleving? 

 

5.1 Conclusie deelvraag 1 
 

Wat wordt er verstaan onder vrijheid van onderwijs en artikel 23 van de grondwet? 
In de geschiedenis heeft zich een strijd plaatsgevonden om het gelijk maken van 
openbare en bijzondere scholen. Dit heeft uiteindelijk tot artikel 23 geleid. 
Vandaag de dag worden beide soorten onderwijs gelijk bekostigd door de overheid. 
Dit staat ook in artikel 23 van de grondwet. Openbaar en bijzonder onderwijs wordt 
als gelijk gezien en is dus voor ouders en kinderen even aantrekkelijk. Ook staat er in 
de grondwet dat iedereen een school mag oprichten en bijzonder onderwijs veel meer 
invloed heeft in het programma. 
In de praktijk resulteert dit in een hoger aantal leerlingen op bijzonder onderwijs. 70% 
van de kinderen gaat naar een school met bijzonder onderwijs.  

 

 

5.2 Conclusie deelvraag 2 

Wat is het verschil tussen openbare en bijzondere scholen? 
Het verschil is dus dat openbare basisscholen geen bepaalde visie hebben en 
iedereen toelaten, ongeacht de achtergrond van de kinderen en leraren, terwijl 
bijzondere basisscholen volgens een bepaalde grondslag werken en zelf beslissen of 
ze leerlingen en/of leraren toelaten. 

 
Zowel bijzonder onderwijs als openbaar onderwijs wordt bekostigd door de overheid. 
Vóór 1917 was dit niet het geval, en financierde de overheid alleen openbare 
scholen. Sinds deze financiële gelijkstelling wordt het bijzonder onderwijs steeds 
populairder: daar waar in 1875 24.2% van de scholen tot het bijzonder onderwijs 
behoorden, was dit in 1920 (na de financiële gelijkstelling) al 45% en tegenwoordig is 
dit al ruim 70% 

 

 

5.3 Concusie deelvraag 3 

Wat is zijn de voordelen en nadelen van Artikel 23 van de grondwet? 
Door de vrijheid van onderwijs is er in Nederland voor ieder kind onderwijs dat bij 
hem/haar past. De ouders (en leerlingen) hebben een grote keuze, waardoor ze het 
gevoel hebben dat ze iets kunnen kiezen. Dit heeft vaak positieve gevolgen op het 
leerproces van de kinderen. Daarnaast bestaat er in Nederland veel concurrentie 
tussen de onderwijsvormen onderling. Hierdoor streven de onderwijsvormen allemaal 
voor een goede kwaliteit, om zo veel kinderen aan te trekken en zich uit te breiden. 
Samengevat zorgt vrijheid van onderwijs voor een samenleving met veel 
verschillende individuen met veel verschillende visies. Ook is het voor de leerlingen 
fijn dat hun klasgenootjes in hetzelfde geloven als zij en hun ouders doen, want dit 
geeft een veilig gevoel. Verder zijn bijzondere scholen een groot voordeel voor het 
geloof, omdat kinderen op school er mee bezig zijn en zo sneller een actieve houding 
aannemen richting hun religie. Ook is godsdienstles goed voor het begrip en creëren 
van waarden en normen.  

 



54 
 

De negatieve kant van de concurrentie van onderwijs zit in het feit dat de 
onderwijsvormen niet de kans krijgen om zichzelf uit te breiden. Ook zou de 
aantrekkingskracht van de scholen om aan leerlingen te komen ten koste gaan van 
de kwaliteit van de het onderwijs, wijst een onderzoek van Dijkgraaf et al uit.  
Het nadeel van de vrijheid van onderwijs is dat er een samenleving ontstaat waarin 
mensen vreemd zijn van andere. Kinderen worden namelijk ingedeeld in een groep 
waar iedereen het zelfde gelooft of denkt. Dit gebeurt vaak al in de verschillende 
wijken. Met de vrijheid van onderwijs krijgen kinderen op school niet de kans om 
andere geloven en levensbeschouwingen te leren kennen en accepteren. Ze zullen 
zo niet leren over de waarden en normen van anderen. Een neutraal terrein zou beter 
zijn voor leerlingen en hun resultaten. 

 

 

5.4 Conclusie deelvraag 4 

Hoe kijken mensen in onze omgeving aan tegen de vrijheid van onderwijs? 
Mensen in onze samenleving denken over het algemeen positief over Artikel 23 van 
de Nederlandse Grondwet.  
Wat wel opvalt is dat op stelling 8 (De vrijheid van onderwijs zorgt voor meer 
groepering in de samenleving) gemiddeld ‘eens’ is geantwoord. We halen hieruit dat 
mensen de keuzevrijheid van ouders, kinderen en scholen belangrijker vinden dat de 
eventuele groepering die in de samenleving zou ontstaan.  
Over het algemeen zien we dat de jongere generatie docenten positiever denkt over 
de vrijheid van onderwijs dat de docenten met een hogere leeftijd. Dit is gunstig voor 
het behoud van Artikel 23 in de toekomst.  

 
 
 
5.5 Conclusie hoofdvraag 
 

Wat is het gevolg van de vrijheid van basisonderwijs op de diversiteit in de 
Nederlandse samenleving? 
Volgens ons onderzoek heeft de vrijheid van het onderwijs positieve gevolgen op de 
diversiteit in de Nederlandse samenleving. Het versterkt namelijk de onderlinge 
verschillen tussen mensen.  
Zo krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen zoals bij hen past. Door middel 
van onderwijs dat aansluit bij hun levensovertuiging, kunnen ze leren in een 
omgeving waar ze zich vertrouwd en veilig voelen. Hierdoor ontstaan er veel 
onderlinge verschillen. 
Het vormen van een eigen mening wordt bij iedere onderwijsvorm gestimuleerd. De 
uitgangspunten en waarden van de verschillende onderwijsvormen hebben natuurlijk 
wel invloed op de uiteindelijke mening van de kinderen. Meningen worden namelijk 
gebaseerd op waarden en normen die mensen belangrijk vinden. De kinderen krijgen 
deze mee van hun omgeving, onder andere school. Hier baseren ze dan hun 
uiteindelijke mening op.  
Alle onderwijsvormen willen andere uitgangspunten nastreven, waardoor 
verschillende kinderen ook verschillende invloeden uit hun omgeving hebben gehad. 
Hierdoor ontstaan er in de maatschappij veel maningen en manieren van denken.  
 
Toch kent de diversiteit ook zijn nadelen. Alle mensen hebben specifieke meningen, 
maar binnen een levensovertuiging sluiten deze wel beter op elkaar aan. Zo ontstaan 
er groepen binnen de Nederlandse samenleving, die steeds hechter worden. Het 
gevolg is dat de groepen onderling niet meer veel met elkaar omgaan, en uiteindelijk 
elkaars ideeën niet meer begrijpen.  
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Discussie  
 
6.1 Veel meningen 
 

In onze enquête hebben wij vernomen dat er veel verschillende visies en meningen 
bestaan in onze samenleving. Dit is een bewijs voor de diversiteit in de Nederlandse 
samenleving. De vrijheid van onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Dit kan een 
probleem zijn voor de overheid, omdat er veel verschillende ideeën zijn. Ze kunnen 
nooit de ‘goede’ beslissing nemen en iedereen tevreden stellen. Hieruit komt ons 
discussiepunt ter sprake: wat moet de overheid doen als er veel verschillende ideeën 
zijn over een bepaald onderwerp. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 

 
 
6.2 Kansen 
 

Een ander discussiepunt gaat over de economische kant. Alle onderwijsvormen 
worden door een andere organisatie bestuurd. Sommige van deze organisaties 
hebben geld tot hun beschikking, dat ze aan hun scholen geven. Alle scholen krijgen 
een gelijk subsidie van de overheid, waardoor de scholen die geld krijgen van hun 
organisatie extra geld tot hun beschikking hebben. Dit is oneerlijk t.o.v. de andere 
scholen en kan leiden tot verschil in kwaliteit. Het gevolg hiervan is dat de leerlingen 
verschil in kansen krijgen in de Nederlandse samenleving. Om hier uitspraken en 
oplossingen over te doen is nader onderzoek noodzakelijk.  
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