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De afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt en 
wetsvoorstellen gedaan die op termijn een bedreiging 
vormen voor het christelijk onderwijs. Bijvoorbeeld de 
acceptatieplicht, waardoor christelijke scholen 
leerlingen moeten aannemen waarvan de ouders de 
grondslag niet onderschrijven. Of de afschaffing van de 
enkele-feitconstructie, waardoor scholen worden 
aangetast in hun aanstellingsvrijheid. Ook wil de 
overheid steeds meer invloed uitoefenen op de lesstof. 

  

Er is een trend waarneembaar van steeds 
meer invloed en controle op het bijzonder 

onderwijs door de overheid. 

 

 

In de zomer van 2013 heeft staatssecretaris Sander 
Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap een kamerbrief geschreven waarin hij de 
volgende plannen presenteert: 

 Van kleur verschieten. Bijzondere scholen 
moeten gemakkelijker van richting kunnen 
veranderen (bijv. van Christelijk naar openbaar) als 
de ouderraad en het schoolbestuur dat willen. Dit 
is vooral gevaarlijk in combinatie met de 
acceptatieplicht, die zorgt voor meer niet-
christelijke ouders in de ouderraad. 

 
 Richtingvrije planning. Zowel bij het 

bestaansrecht als bij de bekostiging speelt de 
richting van een school geen rol meer. Kleine 
bijzondere (christelijke) scholen worden niet langer 
beschermd, en de toelage voor kleine scholen wil 
men afschaffen. Hierdoor zullen kleine scholen 
weg bezuinigd worden, of gedwongen zijn een 
samenwerkingsverband aan te gaan. In zo'n 
samenwerkingsschool is het nog maar de vraag of 
een bijzondere school zijn identiteit kan behouden, 
zeker op de lange termijn. 

 
 Afschaffing vrijstelling van de schoolplicht. Als 

er geen school van de levensovertuiging van de 
ouders in de buurt te vinden is, hebben ouders het 
recht om vrijgesteld te worden van de plicht hun 
kind naar school te sturen. Ze mogen zelf zoeken 
naar andere vormen van onderwijs, bijvoorbeeld 
afstands- of privéonderwijs. Als de huidige trend 
zich doorzet, verdwijnen er steeds meer christelijke 
scholen, en is vrijstelling van de schoolplicht, naast 
het oprichten van een (dure) particuliere school, 
voor veel ouders de enige manier om hun kinderen 
christelijk onderwijs te blijven geven. Maar men wil 
deze wet afschaffen. Zo blijft voor veel ouders 
uiteindelijk geen andere keuze over dan om hun 
kind naar een school te sturen waar ze niet achter 
staan.  



Omdat we deze dingen niet onder onze ogen willen 
laten gebeuren, hebben we de Stichting Christenen 
voor Onderwijsvrijheid (CvO) opgericht. Wij geloven dat 
de verantwoordelijkheid voor kinderen als eerste de 
ouders toebehoort, zij zijn hiervoor door God 
aangesteld. Het past de overheid om zich hier 
terughoudend op te stellen en ouders de vrijheid te 
bieden om zelf het onderwijs voor hun kinderen te 
kiezen. Scholen zijn oorspronkelijk van de ouders, 
daarom zijn wij voorstanders van grote autonomie van 
scholen, met veel inbreng van de ouders en een 
minimale regelgeving door de overheid.  

In Nederland hebben we de unieke situatie dat 
bijzonder (christelijk) onderwijs bekostigd wordt door 
de overheid. Dit voorrecht hebben onze christelijke 
voorouders (o.a. Da Costa, Groen van Prinsterer, 
Kuyper) verworven in de Schoolstrijd, die meer dan een 
eeuw duurde. Deze strijd ging om onderwijsvrijheid, 
maar ook om godsdienstvrijheid. Deze twee zijn nauw 
met elkaar verbonden. Bij echte godsdienstvrijheid mag 
de godsdienst in elk aspect van het leven, inclusief het 
onderwijs, bepalende factor zijn. Deze vrijheid willen wij 
koste wat kost beschermen, als het moet met een 
tweede Schoolstrijd! 

Volgens Staatssecretaris Dekker zal de richting van een 
school straks geen reden meer vormen om deze open 
te houden als de leerlingaantallen afnemen. Daar kan 
de christelijke gemeenschap geen genoegen mee 
nemen. Overheid, ouders en scholen moeten samen 
zoeken naar passende oplossingen om ook lokaal de 
onderwijs- en godsdienstvrijheid te garanderen. CvO 
zet zich in om deze dialoog te bevorderen. 

De belangrijkste garantie van onderwijsvrijheid is de 
mogelijkheid tot vrijstelling van de schoolplicht. Alleen 
hiermee hebben ouders, naast het reguliere school-
aanbod dat per woonplaats maar een beperkt aantal 
richtingen kent, echt iets te kiezen. Pogingen van de 
overheid om daarop af te dingen zien wij als strijdig met 
de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. 

Wij hebben uw hulp nodig! 

 

Om verandering te brengen in deze dreigende 
beperkingen van de onderwijsvrijheid, moeten we als 
christenen onze stemmen laten horen. Stemmen in de 
politiek, stemmen van protest, stemmen van inspiratie 
en wijze raad, en niet te vergeten stemmen die smeken 
en pleiten bij God. Hij is degene van wie we onze hulp 
verwachten.  

Als u het streven van onze stichting een warm hart 
toedraagt, kunt u ons op de volgende manieren 
steunen: 

 

 Bid voor een ommezwaai in de politiek ten 
gunste van onderwijsvrijheid. 
 

 Ga naar onze website of stuur ons een e-mail 
om de nieuwsbrief met nieuws en gebedspunten 
te ontvangen.  

 
 Schrijf een brief aan uw politicus of belangen-

organisatie. Op de website vindt u tips, adressen 
en voorbeeldbrieven.  
 

 Neem contact met ons op als u zelf goede 
ideeën heeft, een invloedrijke positie bekleedt of 
gewoon actief betrokken wilt zijn bij ons werk. 
 

 Vertel anderen over wat er gaande is, zodat zij 
ook kunnen bidden en actie ondernemen. U kunt 
de link naar deze flyer doorgeven, of de 
printbare versie downloaden. 
 

De tijd dringt, want al op 9 december 2013 gaat de 
Tweede Kamer deze kwestie bespreken. Laten we dus in 
alle lagen van de bevolking de handen ineen slaan en 
de wereld laten weten dat wij onze onderwijsvrijheid 
willen behouden! 

 

 

 

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel 
uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze 
woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 
U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als 
u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt 
en als u opstaat.  

Deuteronomium 6:4-7 

 

 

 

 

 

Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid 

Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid zet zich in 
voor onderwijsvrijheid in Nederland. Vanuit christelijk 
belang, maar voor onderwijsvrijheid in het algemeen. 

U kunt op de volgende manieren contact met ons 
opnemen: 

http://www.onderwijsvrijheid.nl 

https://www.facebook.com/ChristenenVoorOnder
wijsvrijheid 

bestuur@onderwijsvrijheid.nl  
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