Dialoog: Vrijheid van onderwijs
Tijdens het Waldorf100 festival stonden we stil bij de inrichting van ons
onderwijsbestel aan de hand van een dialoog over onderwijsvrijheid en artikel
23 van de grondwet. De dialoog werd ingeleid door emeritus hoogleraar
Onderwijsrecht Paul Zoontjens, die in het voorjaar van 2019 een nieuw boek
uitbracht getiteld Onderwijsrecht, eenheid in verscheidenheid.
Aansluitend vond er een panelgesprek plaats met Rinda den Besten (PO-raad),
Edward Moolenburgh (VBS), Hans Teegelbeckers (VOS/ABB) en Allert de Geus
(Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland). Rian van Dam begeleidde
het gesprek.

Inzet panelleden
Vanuit verschillende invalshoeken lieten de leden van het panel hun licht schijnen op
dit onderwerp. De conclusie was dat eenieder diversiteit en keuzevrijheid van ouders
heel belangrijk vindt. Het onderwijsbestel van Nederland is uniek en waardevol.
Hans Teegelbeckers van VOS/ABB stelde echter wel kritische vragen bij de algemeen
toegankelijkheid van het bijzondere onderwijs.
Rinda den Besten van de PO raad en Edward Moolenburgh van de VBS gaven aan dat
ook mét artikel 23 meer ruimte gezocht kan worden voor keuzevrijheid voor ouders.
De recent aangenomen wet meer ruimte voor nieuwe scholen, zo gaven zij aan, kan
daarin voorzien.
Allert de Geus, bestuurder van vrijescholen in het voortgezet onderwijs, was de
grootste pleitbezorger voor artikel 23. Het biedt kleinere verenigingen zoals die van
de vrijescholen een stevige anker en borging in het huidige onderwijsbestel en
beschermt laatste scholen van de richting.

Inzet van de Vereniging van vrijescholen
Het is Artikel 23 van de Grondwet, dat het mogelijk maakt dat ouders iets te kiezen
hebben in het onderwijs. Hierin wordt de vrijheid van onderwijs geregeld. Het zorgt
er ook voor dat vrijescholen bekostigd worden en beschermd zijn. De gelijke
bekostiging van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs is een groot en uniek
goed, dat diversiteit in het onderwijs mogelijk maakt. Dat past bij een pluriforme en
kleurrijke samenleving. Daar moeten we trots en zuinig op zijn en daar moeten we
ons in het brede onderwijsveld sterk voor blijven maken.
De vrijheid van onderwijs staat weleens ter discussie. Vaak wanneer een school
tekort schiet als het gaat om onderwijskwaliteit of wanneer er incidenten zijn die een
grote maatschappelijke impact hebben. Er wordt dan al snel gewezen naar Artikel 23.
Bij excessen in het onderwijs moeten we ervoor waken dat er niet direct een
oorzakelijk verband wordt gelegd met de vrijheid van onderwijs. Vrijheid gaat
gepaard met verantwoordelijkheid. Wanneer er tekortkomingen zijn in het onderwijs,
dan zijn daar altijd wettelijke middelen voor om mee om te gaan.
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