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Van oppergod tot bijgedachte
De onderwijsvrijheid in het licht van zestig jaar 

Schoolpact en dertig jaar staatshervorming

Johan Lievens*

I. De vrijheid van onderwijs: 
fundament van de Belgische 
Staat

1. Op 21 juli 1831 legde Leopold Joris Christiaan 

Frederik van Saksen-Coburg en Gotha de eed af als koning 

van het piepjonge Koninkrijk België1, 2. Daarmee kwam 

een einde aan een turbulent jaar waarin het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, amper vijftien jaar na zijn 

conceptie als eengemaakte staat, ophield te bestaan. Op 

de Congreskolom in Brussel prijkt op de top niet alleen 

een standbeeld van de eerste Koning der Belgen, de kolom 

is in zijn geheel een herdenking van de werkzaamheden 

van de Volksraad (“het Nationaal Congres”3) in het najaar 

van 1830 en de winter van 1831, die het aantreden van de 

nieuwe vorst mogelijk maakten4. Op de hoekpunten van 

de sokkel zijn sculpturen van vrouwen geplaatst die de 

vier fundamentele vrijheden uitbeelden waarop de nieuwe 

natie zou rusten: de vrijheid van eredienst, de vrijheid van 

*  Johan LIEVENS is universitair docent staats- en bestuursrecht en 
actief aan de VU Amsterdam, de Université de Namur en het Leuven 
Centre for Public Law (KU Leuven).

1 Deze bijdrage gaat in grote mate terug op een presentatie 
gegeven op de ICOR-studiedag van 23 november 2018 en op ons 
doctoraatsonderzoek. Zie J. LIEVENS, De vrijheid van onderwijs, 
Antwerpen, Intersentia, 2019, 596 p.

2 Van 25 februari 1831, de dag waarop de Grondwet verbindend werd, 
tot 21 juli 1831 was Erasme Louis Surlet de Chokier regent.

3 In lijn met GILISSEN, VAN DEN STEENE en MAGITS wordt in deze 
bijdrage de officiële Nederlandstalige terminologie uit 1830 
gebruikt: Volksraad in plaats van Nationaal Congres en Tijdelijke 
Regering in plaats van Voorlopig Bewind (zie M. MAGITS, De 

Volksraad en de opstelling van de Belgische grondwet van 7 februari 

1831. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van de Belgische 

konstitutie, Brussel, VUB: Fakulteit letteren en wijsbegeerte, 1977, 
XIV, met verwijzing naar een lezing van Gilissen voor de Vlaamse 
Akademie; J. GILISSEN, “De Administratieve Organisatie van Belgie 
Ten Tijde Van de Tijdelijke Regering (September 1830-Februari 
1831)”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1984, vol. 52, (301) 306).

4 Op de sokkel van de kolom staan naast de belangrijkste data met 
betrekking tot de onafhankelijkheidsstrijd, ook de namen van de 
Volksraadsleden en de leden van de Tijdelijke Regering, evenals de 
belangrijkste principes uit de Grondwet.

vereniging, de vrijheid van drukpers … en de vrijheid van 

onderwijs5.

De incorporatie van de vrijheid van onderwijs in de 

Congreskolom was geen toeval. Zij vormde een van de 

fundamenten waarop de Belgische Staat werd gesticht. 

Het centraliserend optreden inzake onderwijs van Willem I 

(en zijn Franse en Oostenrijkse voorgangers) werd radicaal 

afgezworen. Resoluut werd gekozen voor een vrijheid 

van onderwijs, die intens verbonden was met de vrijheid 

van eredienst en vereniging – die de organisatie van het 

onderwijs mede mogelijk moesten maken – en de vrijheid 

van meningsuiting en drukpers – waartoe de vorming van 

kritisch geschoolde burgers noodzakelijk was.

De vrijheid om vanuit privaat initiatief onderwijs te 

verstrekken kan zonder schroom de basisidee inzake 

onderwijs uit de Grondwet van 1831 worden genoemd. 

Aan dat actieve vrijheidsbegrip zat weliswaar een passieve 

keerzijde, namelijk een keuzevrijheid van de ouders om 

gebruik te maken van het gecreëerde onderwijsaanbod, maar 

dat keuzeaspect was ab initio eerder van secundaire aard, 

een gevolg van de uitoefening van de actieve vrijheid, zonder 

dewelke er geen onderwijsaanbod zou zijn om uit te kiezen. 

Ook van het legaliteitsbeginsel, het principe dat belangrijke 

onderwijsbeleidsbeslissingen dienen uit te gaan van de 

wetgever, kan worden opgeworpen dat het anno 1831 eerder 

ten dienste van de actieve onderwijsvrijheid stond dan dat 

het die inperkte. De idee achter beide grondwetsbepalingen 

was identiek: een centralistisch en despotisch optreden 

van de uitvoerende macht onmogelijk maken, ten voordele 

van het vrije initiatief (actieve vrijheid), bewaakt door de 

vertegenwoordigers van het volk (legaliteitsbeginsel). Van 

een recht op onderwijs was anno 1831 nog geen sprake. De 

5 F. STAPPAERTS, La colonne du Congrès à Bruxelles: notice historique 

et descriptive du monument, Brussel, Van Buggenhoudt, 1860, 37. 
Naar dezelfde vier vrijheden zijn ook de vier straten genoemd die 
uitkomen op de Vrijheidsplaats (Place de la Liberté), aan de andere 
kant van de Congresstraat: de Eredienststraat (Rue des Cultes), 
de Bondstraat (Rue de l’Association), de Drukpersstraat (Rue de la 

Presse) en de Onderrichtstraat (Rue de l’Enseignement).
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staat was vooral nachtwaker, die zich diende te onthouden 

van inmenging in het leven van de burgers. Pas in de loop van 

de twintigste eeuw zou zich – samen met de leerplicht – een 

recht op onderwijs ontwikkelen.

2. Zo eensgezind katholieken en liberalen de schouders 

onder ‘de meest liberale Grondwet’ van hun tijd hadden 

gezet, zo groot bleek de verdeeldheid na 1831 over de 

concrete betekenis van de aangenomen vrijheden, de 

onderwijsvrijheid in het bijzonder. Terwijl katholieken 

ijverden voor een primaire rol voor het vrij initiatief 

inzake onderwijs, waarbij de overheid vrije scholen kon 

‘aannemen’ en zou subsidiëren in ruil voor het overnemen 

van de gemeentelijke verplichting in onderwijs te voorzien, 

wilden de liberalen het officieel onderwijs niet tot een 

aanvullende rol beperken. Doorheen twee schoolstrijden 

zouden wisselende meerderheden het zeil naar zich toe 

proberen te trekken, alvorens in 1958 met het Schoolpact 

een min of meer stabiele schoolvrede zou worden bereikt.

Hoe vrij het onderwijs volgens de Grondwet ook was, al 

in de eerste organieke wet op het lager onderwijs van 

1842 was duidelijk dat de inhoudelijke vrijheid van de 

onderwijsverstrekkers aan bepaalde grenzen zou worden 

onderworpen, grenzen waarvan de afbakening eveneens 

deel zou uitmaken van de schoolstrijd. Zo ijverden de 

katholieken ervoor het godsdienstonderricht – in de 

rooms-katholieke leer – verplicht te maken, niet alleen 

in de ‘eigen’ katholieke scholen, maar ook in de officiële 

scholen (waar een meerderheid van de leerlingen katholiek 

was). Een tweede ‘inhoudelijk’ twistpunt had betrekking 

op de inspectie. Waar de liberalen het toezicht op het 

onderwijs in handen van de overheid wilden houden, 

streefden de katholieken naar een zeker toezicht vanuit de 

clerus, minstens op het godsdienstig onderwijs, maar in 

een aantal voorstellen evenzeer op het lesmateriaal van de 

reguliere vakken. Van een vanuit de overheid gecontroleerd 

lesprogramma of van een uitgebreide set minimumdoelen 

was evenwel nog geen sprake, net zomin als van controle op 

het huisonderwijs.

3. De voornaamste beginselen uit het Schoolpact werden 

in 1988 geconstitutionaliseerd. De onderwijsbepaling 

uit de Grondwet, die aanvankelijk slechts in de (actieve) 

onderwijsvrijheid en het legaliteitsbeginsel voorzag, is 

daarbij aangevuld met bijkomende grondrechten, die 

aldus – formeel – een plaats naast de onderwijsvrijheid 

verworven hebben. Zo werd, ten eerste, een systeem 

van keuzevrijheid en “extern pluralisme” bevestigd: niet 

alleen is er een principiële vrijheid voor eenieder om 

scholen op te richten, in te richten en er de richting van te 

bepalen in overeenstemming met de eigen overtuigingen, 

de gemeenschap waarborgt ook de keuzevrijheid van de 

ouders tussen scholen (art. 24, § 1, tweede lid Gw.). Hoewel 

gegroeid vanuit een confessionele logica, strekt die vrijheid 

om onderwijs te verstrekken en te kiezen zich in beginsel 

ook uit tot pedagogische overtuigingen.

De keuzevrijheid uit het Schoolpact en de Grondwet heeft 

ook een interne component, binnen het officieel onderwijs: 

de gemeenschap dient neutraal onderwijs in te richten en 

alle scholen van het officieel onderwijs bieden de keuze aan 

tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de 

niet-confessionele zedenleer (art. 24, § 1, derde en vierde lid 

Gw.). Zowel in het vrij als in het officieel onderwijs hebben 

leerplichtige leerlingen ten laste van de gemeenschap 

recht op een morele of religieuze opvoeding (art. 24, § 3, 

tweede lid Gw.).

Daarnaast werd, in lijn met de democratiseringsgedachte 

uit het Schoolpact en bepalingen uit verschillende 

mensenrechtenverdragen, voorzien in een recht op 

onderwijs (art. 24, § 3, eerste lid Gw.). Ook werd in een 

specifiek gelijkheidsbeginsel inzake onderwijs voorzien 

(art. 24, § 4 Gw.). Tot slot werd het legaliteitsbeginsel 

herschreven, waarbij specifiek bepaald is dat de “inrichting, 

erkenning of subsidiëring” van het onderwijs door de wet 

of het decreet moet worden geregeld. Is die herschrijving 

door sommigen – zo ook de Franstalige kamers van de 

Raad van State – beoordeeld als een versterking van het 

legaliteitsbeginsel, dan zien anderen er – onzes inziens 

terecht – een loutere bevestiging in6. Aldus traden in ieder 

geval vier elementen – die voordien eerder ondergeschikt 

6 Met name in de rechtspraak van het Arbitragehof en de 
(Franstalige) Raad van State is gesuggereerd dat het niet 
alleen een “actualisering”, maar ook een “versterking” van het 
legaliteitsbeginsel betrof (Arbitragehof 1 juni 1994, nr. 45/94, 
overw. B.6; RvS (VIde k.) 9 december 1996, nr. 63.463, 10; Adv.RvS 
20 augustus 1998, nr. 28.136/2.V; Adv.RvS 1 april 1999, nr. 28.948/2; 
Adv.RvS 19 december 2005, nr. 39.551/2, 4; Adv.RvS 13 februari 
2006, nr. 39.762/2, 2). De Vlaamse rechtsleer heeft het evenwel 
consequent over een “actualisering” (L. VENY, “Onderwijs en 
grondwet. De nieuwe grondwetsbepalingen inzake onderwijs”, 
TBP 1988, (573) 591-592; R. VERSTEGEN, “De gemeenschappen 
bevoegd voor het onderwijs”, TBP 1990, (3) 6; J. DE GROOF, De 

grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs. De schoolvrede 

en zijn toepassing, Brussel, Story-Scientia, 1989, 156-161). We zijn 
geneigd die visie bij te treden en het genuanceerde standpunt 
van STEEN en VANCRAYEBECK te onderschrijven: “Si le principe 
de légalité a été renforcé, ce n’est pas en tant que tel, mais parce 
que des possibilités de contrôles juridictionnels efficaces ont été 
créées [i.e. de mogelijkheid beroep in te stellen bij het Arbitragehof 
en de schorsingsbevoegdheid van de Raad van State], de sorte 
que l’effectivité du principe a été renforcée” (B. STEEN en L. 
VANCRAYEBECK, “L’exigence de légalité” in X. DELGRANGE, L. 
DETROUX en M. EL BERHOUMI (eds.), Les grands arrêts du droit 

de l’enseignement, Brussel, Larcier, 2017, (651) 672; B. STEEN, 
“Streng, strenger, strengst? De verhouding tussen de rechtspraak 
van het Arbitragehof en de adviezen van de afdeling Wetgeving 
van de Raad van State in constitutionele aangelegenheden. Het 
legaliteitsbeginsel als casus”, TORB 2006-07, nrs. 2-4, (213) 219). 
In dezelfde zin: X. DELGRANGE, “L’exigence de légalité en matière 
d’enseignement: la jurisprudence de la Cour d’arbitrage et du 
Conseil d’État relative à l’article 24, §5, de la Constitution”, APT 
2000, nr. 3, (203) 208). Los van dit debat wordt het beginsel uit 
art. 24, § 5 Gw. ook wel eens het “versterkt legaliteitsbeginsel” 
genoemd omdat de vereiste rol van de wetgever ter zake strikter 
zou zijn dan in andere door de Grondwet aan de wetgevende macht 
voorbehouden aangelegenheden (S. SOTTIAUX, Grondwettelijk 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 195; A. ALEN en K. MUYLLE, 
Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 
442-443 en 737); onterecht volgens STEEN en VANCRAYEBECK 
(B. STEEN en L. VANCRAYEBECK, “L’exigence de légalité” in X. 
DELGRANGE, L. DETROUX en M. EL BERHOUMI (eds.), Les grands 

arrêts du droit de l’enseignement, Brussel, Larcier, 2017, (651) 671).

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

285ARTIKELEN - 2. Vrijheid van onderwijs

waren aan de actieve onderwijsvrijheid – nadrukkelijker op 

de voorgrond.

Tegelijkertijd betrad ook een nieuwe jurisdictionele 

actor het onderwijsrechtelijke toneel: waar voorheen de 

politieke partijen middels politieke onderhandelingen de 

schoolvrede bewaarden, werd deze taak gejuridiseerd 

en overgedragen aan het Arbitragehof, dat naast 

bevoegdheidsconflicten, ook bevoegdheid verkreeg voor 

het gelijkheidsbeginsel en het onderwijsartikel uit de 

Grondwet, inclusief de schoolpactbepalingen.

4. Niet formeel in de Grondwet opgenomen, maar wel 

een deel van de schoolpacttraditie was de idee dat het 

organiseren van vrij onderwijs (vanuit privaat initiatief) in 

lijn met minimale overheidsverwachtingen gepaard diende 

te gaan met subsidies7. Het Arbitragehof zou die idee ook 

constitutionele waarde toedichten:

“De door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van 

onderwijs onderstelt, wil zij niet theoretisch zijn, 

dat de inrichtende machten die niet rechtstreeks 

afhangen van de gemeenschap, onder bepaalde 

voorwaarden, zoals vereisten van algemeen belang, 

aanspraak kunnen maken op subsidiëring vanwege 

de gemeenschap. In die mate kan de vrijheid van 

onderwijs bijgevolg aan grenzen gebonden zijn 

en verzet zij er zich niet tegen dat de decreetgever 

voorwaarden van financiering of subsidiëring oplegt 

die de uitoefening van die vrijheid beperken, voor 

zover niet wezenlijk afbreuk wordt gedaan aan die 

vrijheid, noch aan overige rechten en vrijheden zoals te 

dezen de vrijheid van vereniging.”8

Blijft de vraag: hoe ver kan de overheid gaan in het creëren 

van financierings- en subsidiëringsvoorwaarden zonder de 

vrijheid te schaden van het gesubsidieerd onderwijs? En 

in welke mate kan de overheid ook aan het onderwijs dat 

géén overheidsmiddelen verkrijgt inhoudelijke beperkingen 

of controles opleggen? In wat volgt wordt, vanuit een 

analyse van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

en de Raad van State, verder ingegaan op die vragen. 

Vooreerst worden enkele paradoxen besproken die 

aantonen hoe de onderwijsvrijheid verzoend moet worden 

met andere verplichtingen van de overheid (II). Vervolgens 

wordt de relatie tussen de onderwijsvrijheid en andere 

onderwijsgerelateerde grondrechten onderzocht (III). 

Zien we een herschikking van grondrechten, of speelt een 

politiekere machtsstrijd? Tot slot schetsen we drie pistes 

van wat de onderwijsvrijheid vandaag nog betekent (IV).

7 M. EL BERHOUMI, “Le droit au subventionnement et l’égalité en 
matière de financement” in X. DELGRANGE, L. DETROUX en M. EL 
BERHOUMI (eds.), Les grands arrêts du droit de l’enseignement, 
Brussel, Larcier, 2017, (619) 624-626.

8 Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 48/2005, overw. B.9.

II. De vrijheid begrensd: een 
paradoxale triptiek

5. Kijken we naar het gesubsidieerd onderwijs, dan 

werden al in het Schoolpact (1958) en de Schoolpactwet 

(1959) minimale verwachtingen op het vlak van 

onderwijsinhoud voorzien. De idee was om in twee 

beperkingen te voorzien: (1) het leerplan van scholen 

diende in lijn te zijn met een minimumleerplan en te 

worden goedgekeurd en (2) het onderwijs diende een 

minimumlessenrooster te eerbiedigen. Die inhoudelijke 

beperkingen bleven evenwel gedeeltelijk dode letter. Pas 

na de defederalisering van het onderwijs in 1988 zou – in 

de loop van de jaren 1990 – volwaardiger vorm worden 

gegeven aan de inhoudelijke doelstellingen die de overheid 

inzake onderwijs gerealiseerd wil zien, in de vorm van 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen (of in de Franse 

Gemeenschap socles de compétences).

De invoering van minimale onderwijsdoelen die door 

de onderwijsverstrekkers moeten worden bereikt 

of nagestreefd, creëerde een gelegenheid voor het 

Grondwettelijk Hof om zich uit te spreken over de 

mogelijkheden om het onderwijs aan inhoudelijke 

beperkingen te onderwerpen. Uit de rechtspraak van het 

Hof kan een aantal basisprincipes worden gepuurd.

Ten eerste geldt dat wanneer de onderwijsvrijheid wordt 

ingeperkt, de subsidievoorwaarden in kwestie adequaat 

en evenredig moeten zijn ten aanzien van het nagestreefde 

doel. Inzake onderwijsdoelen aanvaardde het Hof 

dat de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en socles de 

compétences een adequaat middel waren met het oog op 

enerzijds de gelijkwaardigheid van de studiebewijzen en 

diploma’s (die immers in volle autonomie door de erkende 

onderwijsverstrekkers worden uitgereikt) en anderzijds de 

onderlinge gelijkwaardigheid van het onderwijs verstrekt in 

de instellingen die ouders en leerlingen vrij kunnen kiezen 

(in lijn met de controlebevoegdheid van de inspectie inzake 

kwalitatief onderwijs)9.

Ten tweede oordeelde het Hof dat wanneer de concrete 

eindtermen het niveau van “minimale doelstellingen” 

overschrijden en niet langer ruimte laten voor “de 

doelstellingen van het eigen pedagogisch project” aan de 

vrijheid van onderwijs wordt “geraakt”, waardoor verder 

moet worden nagegaan of de vrijheid ook is “geschonden” 

en de aangevochten norm moet worden vernietigd10. 

Zowel ten aanzien van de aanvankelijke eindtermen 

basisonderwijs als ten aanzien van het initiële Décret 

Missions was het Hof alvast van oordeel dat de daarin 

9 Arbitragehof 18 december 1996, nr. 76/96, overw. B.8.2-B.8.3; 
Arbitragehof 18 april 2001, nr. 49/2001, overw. B.10.3.

10 Arbitragehof 18 december 1996, nr. 76/96, overw. B.9; Arbitragehof 
18 april 2001, nr. 49/2001, overw. B.9 en B.11.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

286 T.O.R.B. 2018-19/4-5

voorziene onderwijsdoelen het niveau van minimale 

doelstellingen overschreden. 

Ten derde moet, in zo’n geval, om een schending van de 

onderwijsvrijheid te vermijden, volgens het Hof minstens 

in een procedure worden voorzien “volgens welke beperkte 

afwijkingen kunnen worden toegestaan aan instellingen die, 

met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden 

en zonder afbreuk te doen noch aan de kwaliteit van het 

onderwijs noch aan de vereiste inhoud ervan, een onderwijs 

verstrekken of wensen te verstrekken dat geïnspireerd 

is door bijzondere pedagogische opvattingen”11. Met 

betrekking tot de vakoverschrijdende en attitudinale 

eindtermen benadrukte het Hof bovendien het belang van 

het zwakkere juridische regime: waren ook die eindtermen 

te bereiken geweest, dan was het “geraakt” zijn aan de 

onderwijsvrijheid des te intenser en mogelijk niet langer te 

compenseren met een afwijkingsprocedure12.

In die rechtspraak komt een eerste paradox tot uiting: 

om ten volle van de vrijheid van onderwijs te kunnen 

genieten is, aldus ook het Grondwettelijk Hof, subsidiëring 

vanuit de overheid nodig, maar die subsidies impliceren 

meteen dat de vrijheid (sterk) kan worden ingeperkt13. Die 

inperking vergt, zoals het Hof in zijn arresten illustreert, 

een delicate balanceringsoefening. Een inperking is 

slechts mogelijk mits voldaan aan de voorwaarden van de 

proportionaliteitstoets, hetgeen eigen is aan grondrechten.

6. De eindtermen lieten het huisonderwijs sensu lato – het 

niet-gesubsidieerd privéonderwijs in al zijn vormen – in 

principe onaangeroerd. Hoewel de leerplichtwet van 29 juni 

1983 de invoering van een koninklijk besluit vooropstelde 

waarin de voorwaarden om huisonderwijs te verstrekken 

zouden worden opgelijst, kwam zo’n KB er nooit. De 

inhoudelijke vrijheid van het huisonderwijs bleef in beginsel 

dan ook ongemoeid, althans tot de eeuwwisseling. Aldus 

konden onderwijsverstrekkers die niet (langer) aan de 

inhoudelijke voorwaarden voor het regulier onderwijs 

beantwoordden, onder het regime van het huisonderwijs 

11 Arbitragehof 18 december 1996, nr. 76/96, overw. B.10; Arbitragehof 
18 april 2001, nr. 49/2001, overw. B.12.

12 Arbitragehof 18 februari 1998, nr. 19/98, overw. B.10.2.
13 Cf. Adv.RvS 18 april 1991, nr. L.20.634/1 bij het ontwerp van decreet 

betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, Parl.

St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 502/1, (181) 217: “Tenslotte kan men 
niet eraan voorbij dat de talrijke regelen van organisatie en 
werking welke in het ontwerp zijn opgenomen, voor de vrije 
universiteiten even zo veel beperkingen uitmaken op het stuk van 
de grondwettelijk beschermde vrijheid van de persoon en van de 
vereniging dat zij ten aanzien van de Grondwet, zonder dat zulks 
naar de vorm uitdrukkelijk moet worden geformuleerd, niet dan als 
financieringsvoorwaarden kunnen worden aangemerkt.”

 Die dynamiek is niet beperkt tot België. Zie bv. de dissenting opinion 
van Justice JACKSON in US Supreme Court 10 februari 1947, Everson 

v. Board of Education, 330 U.S. 855: “But we cannot have it both 
ways. Religious teaching cannot be a private affair when the state 
seeks to impose regulations which infringe on it indirectly, and 
a public affair when it comes to taxing citizens of one faith to aid 
another (…) If the state may aid these religious schools, it may 
therefore regulate them.” 

(blijven) functioneren. Het duidelijkste voorbeeld daarvan 

is Bais Rachel, een joods-orthodoxe lagere meisjesschool 

uit Antwerpen, die haar subsidies verloor na een negatieve 

inspectie; het gevolg van het, vanwege de strijdigheid met 

religieuze overtuigingen, niet bereiken van de eindtermen 

inzake menselijke voortplanting en luisteroefeningen met 

tv-fragmenten14.

De afgelopen twintig jaar is – parallel met een groeiende 

populariteit van het huisonderwijs – evenwel, zowel 

in Vlaanderen als in de Franse Gemeenschap, ook ten 

aanzien van het huisonderwijs een controle op de gegeven 

lesinhoud ingevoerd. Die is tweeledig: enerzijds zijn ouders 

verplicht een uitgebreide verklaring van huisonderwijs 

in te dienen – een soort leerplan light – en houdt de 

inspectie toezicht op de uitvoering daarvan, anderzijds 

worden leerlingen op specifieke momenten in hun 

onderwijscarrière aan centrale examens onderworpen. Bij 

een tweevoudige negatieve inspectie of een tweevoudig 

niet-slagen voor de examens wordt een leerling in beginsel 

gedwongen ingeschreven in een school naar keuze uit het 

regulier onderwijs. De tendens tot uniformisering die zich 

voordien tot het regulier onderwijs beperkte, lijkt aldus – 

door gelijkaardige leerinhouden in het huisonderwijs na te 

streven – de tentakels verder uit te strekken.

In de arresten waarin het Grondwettelijk Hof de beroepen 

tot vernietiging van de aangenomen regelgeving afwees, 

bevestigde het Hof dat de vrijheid van onderwijs – zowel 

passief als actief en inclusief de inhoudelijke vrijheid – 

zich in beginsel ook tot het kiezen voor en het inrichten 

van huisonderwijs uitstrekt15. Daarmee maakte het Hof 

in wezen duidelijk dat de Belgische orde een Duitse (of 

Nederlandse) regeling waarin huisonderwijs in beginsel niet 

(of slechts beperkt) toegelaten is, (vooralsnog) afkeurt16. 

De vrijheid van onderwijs maakt zo’n verbod onmogelijk. 

Tegelijkertijd toonde het Hof zich evenwel bijzonder 

mild voor de decreetgever. Zonder een systematische 

proportionaliteitsanalyse te maken, beperkte het Hof zich 

tot boude stellingen en een bekritiseerbaar formalisme. Om 

een controle op het huisonderwijs – en dus een inperking 

van de vrijheid van het niet-gesubsidieerd onderwijs – te 

verantwoorden, stelde het Hof het recht op onderwijs en het 

14 RvS (XIIde k.) 12 juli 2005, nr. 147.579; F. JUDO, “Seks op school is 
verplicht. Raad van State ziet geen graten in intrekking erkenning 
Joodse school”, De Juristenkrant 12 oktober 2005, nr. 115, (11) 11.

15 GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009, overw. B.16.2; GwH 29 oktober 2009, 
nr. 168/2009, overw. B.5.2; GwH 8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. 
B.10.2.

16 Zie over Duitsland o.a. EHRM 11 september 2006, nr. 35504/03, 
Konrad/Duitsland (ontvankelijkheid); EHRM 10 januari 2019, 
nr. 18925/15, Wunderlich/Germany; en, erg kritisch, J. SPERLING, 
“Huisonderwijs en het Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden”, TORB 2007-08, nrs. 5-6, 
(461) 461-471. Zie over Nederland, in vergelijkend perspectief met 
Vlaanderen J. SPERLING, ‘Moet jij niet naar school?’ Een onderzoek 

naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en 

rechtsvergelijkend perspectief, Rotterdam, Doctoraatsproefschrift 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010, 347 p.
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belang van het kind centraal. Deze werden daarbij tot een 

zelfstandige verantwoordingsgrond, los van subsidiëring, 

voor de inperking van de onderwijsvrijheid. Daarbij rijst 

een tweede paradox: terwijl de actieve onderwijsvrijheid 

juist het recht inhoudt om in overeenstemming met de 

eigen levensbeschouwelijke of pedagogische opvattingen 

onderwijs te verstrekken en dus een terughoudendheid van 

de overheid vereist, wordt tegelijk van diezelfde overheid 

verwacht – vanwege het recht op onderwijs – dat zij als 

kwaliteitsbewaker ten aanzien van het verstrekte onderwijs 

optreedt17. 

Quis custodiet ipsos custodes? Wie bewaakt de bewakers? 

Die vraag rijst klassiek vooral met betrekking tot wie toeziet 

op het correct functioneren van de hoogste rechter18. 

De Grondwet heeft, middels het legaliteitsbeginsel, 

de decreetgever benoemd tot eerste bewaker van 

het onderwijsbeleid in het algemeen en van de 

onderwijsvrijheid in het bijzonder. Daarbij is het dan ook het 

Grondwettelijk Hof dat geacht wordt te waken over hoe de 

decreetgever zijn taak als bewaker van de onderwijsvrijheid 

vervult. Anders dan inzake onderwijsdoelen lijkt het 

Grondwettelijk Hof zijn rol, als bewaker van de bewakers, 

inzake huisonderwijs zeer minimalistisch te hebben vervuld. 

Het ontbreekt in de rechtspraak aan een zorgvuldige 

balanceringsoefening, waarbij de proportionaliteit van de 

genomen maatregelen wordt nagegaan. Het Hof lijkt de 

politieke keuzes van de decreetgever onvoldoende kritisch 

in vraag te stellen19. Nochtans kan worden geargumenteerd 

dat het Grondwettelijk Hof niet alleen moet vermijden te 

makkelijk mee te gaan in het verhaal van de decreetgever, 

maar net omgekeerd extra aandacht moet schenken 

aan de belangen en argumenten van de burger, die 

de zwakkere partij is in een geschil met de overheid20. 

Terwijl de decreetgever ruim baan wordt gegeven, lijkt de 

onderwijsvrijheid ontdaan van zijn status als grondrecht, in 

die zin dat andere grondrechten er haast automatisch op 

lijken te primeren: in het bijzonder het recht op onderwijs 

en het belang van het kind.

7. Een derde paradox houdt verband met het 

legaliteitsbeginsel. Ingevoerd om bescherming te 

bieden tegen een centralistisch onderwijsbeleid zoals 

het door Willem I werd gevoerd, was de focus van het 

17 Zie in dezelfde zin met betrekking tot de Nederlandse 
onderwijsvrijheid M. LAEMERS, “Inleiding” in M. LAEMERS (ed.), De 

houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie, 
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2017, (11) 11.

18 Zie bv. E. MAES, Bewakers van de rechtsstaat. Grondwettelijke hoven 

en hun bevoegdheid, inrichting en rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 
2019, 880.

19 Cf. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement 

à l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 678: 
“[la proportionnalité] est manié avec une bienveillance manifeste à 
l’égard du législateur”.

20 E. MAES, Bewakers van de rechtsstaat. Grondwettelijke hoven en hun 

bevoegdheid, inrichting en rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2019, 
770 en 871-872.

legaliteitsbeginsel initieel een te detaillistische regulering 

van het onderwijs te voorkomen door de wetgever bevoegd 

te maken voor het onderwijs21. Nu de overheid zich, vanuit 

de idee van de sociale welvaartstaat, ruim inlaat met 

het onderwijsbeleid, leidt het legaliteitsbeginsel, zoals 

geïnterpreteerd door de Raad van State, er evenwel toe dat 

de decreetgever er niet voor kan opteren zich te beperken 

tot het uitzetten van algemene principes die door de 

regering, de inspectie of een andere dienst geconcretiseerd 

kunnen worden. Het gevolg is dat de decreetgever verplicht 

wordt, wanneer hij een controlemechanisme wil opzetten, 

zich niet te beperken tot een algemene oriëntatie en 

algemene doelstellingen. Doet de overheid dat toch dan 

fluiten de Raad van State of het Grondwettelijk Hof haar 

terug. Het legaliteitsbeginsel vereist dat de decreetgever de 

nagestreefde controle detaillistisch uitwerkt om, ondanks 

het eigenlijke doel van het legaliteitsbeginsel, een al te 

detaillistisch onderwijsbeleid te voorkomen.

Tot slot kan nog worden gewezen op de spanning 

die inherent is aan het gelijkheidsbeginsel. Het 

gelijkheidsbeginsel – of het versterken van gelijke 

kansen – wordt regelmatig ingeroepen om een aantal 

maatregelen die de onderwijsvrijheid beperken te 

verantwoorden. De decreetgever streeft daarbij naar een 

formeel gelijke regulering – op basis van een en dezelfde 

set onderwijsdoelen – voor alle vormen van onderwijs. 

Die invulling van het gelijkheidsbeginsel is geen evidentie, 

des te meer nu de Grondwet expliciet melding maakt 

van de mogelijkheid om een gedifferentieerde regeling 

aan te nemen afhankelijk van “objectieve verschillen, 

waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende 

macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden”. 

Tegelijkertijd oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel 

dat de vrijheid van onderwijs niet verhindert dat de 

bevoegde wetgever, met het oog op het verzekeren van de 

kwaliteit en de onderlinge gelijkwaardigheid van het met 

overheidsmiddelen verstrekte onderwijs, maatregelen 

neemt die op de onderwijsinstellingen van algemene 

toepassing zijn, ongeacht de eigenheid van het door hen 

verstrekte onderwijs22.

Bij het inperken van de inhoudelijke vrijheid van 

onderwijsverstrekkers kunnen, zoals gezegd, nochtans ook 

vanuit het gelijkheidsbeginsel kritische kanttekeningen 

21 Ook de decreetgever wees er, zich steunend op de rechtspraak van 
de afdeling rechtspraak van de Raad van State, in 1990 nog op hoe 
door het onderwijsbeleid in handen van de wetgever te leggen het 
legaliteitsbeginsel de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid 
van onderwijs waarborgde (MvT Onderwijsdecreet-II, Parl.St. 

Vl.Raad 1989-90, nr. 365/1, 2).
22 Arbitragehof 18 december 1996, nr. 76/96, overw. B.6; Arbitragehof 

18 februari 1998, nr. 19/98, overw. B.8.4; Arbitragehof 17 februari 
1999, nr. 19/99, overw. B.4.3; Arbitragehof 18 april 2001, nr. 49/2001, 
overw. B.8; Arbitragehof 5 mei 2004, nr. 67/2004, overw. B.8.3; GwH 
8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. B.13; GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009, 
overw. B.23.1.2; GwH 29 oktober 2009, nr. 168/2009, overw. B.10.1.2; 
GwH 8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. B.13; GwH 21 mei 2015, 
nr. 60/2015, overw. B.16.
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worden gemaakt, met name wanneer die inhoudelijke 

inperkingen worden ingevoerd zonder differentiatie 

naargelang de aard van de onderwijsverstrekker waarop zij 

van toepassing zijn. De spanning die hier verschijnt – gelijke 

gevallen gelijk te behandelen, ongelijke gevallen ongelijk 

te behandelen – is eigen aan het gelijkheidsbeginsel. 

Enerzijds vereist het dat gedifferentieerd wordt op basis 

van de karakteristieken van de onderwijsverstrekkers. 

Anderzijds wordt het gelijkheidsbeginsel aangewend 

als verantwoording voor de formeel gelijke behandeling 

van onderwijsverstrekkers, die hun eigenheid net onder 

druk plaatst. Algemeen zien we evenwel een tendens tot 

uniformisering, waarin de materiële betekenis van het 

gelijkheidsbeginsel steeds meer naar de achtergrond 

verdwijnt. Verder wordt nog teruggekomen op die tendens 

van uniformisering in het onderwijsbeleid.

III. Kroniek van een grondrecht

III.1. De vrijheid van onderwijs onttroond

Om de evoluerende verhouding tussen de onderwijsvrijheid 

en andere onderwijsgerelateerde grondrechten te duiden, 

maken we even een uitstap naar de Griekse mythologie. De 

mythe van Kronos.

Kronos was de jongste van de Titanen, de eerste generatie 

Griekse goden, de kinderen van Ouranos (hemel) en Gaia 

(aarde). Op aansporen van Gaia werd Ouranos, die zijn zonen 

uit jaloezie opgesloten hield in de krochten van de aarde, 

door Kronos met een sikkel gecastreerd en van de macht 

verdreven. Kronos werd voorspeld zelf ook de macht te zullen 

verliezen aan zijn kinderen. Om dat noodlot te voorkomen 

slokte hij ze met huid en haar op, volgend op de geboorte. 

Enkel Zeus ontsnapte aan dat lot doordat zijn moeder, 

Rheia, Kronos een in doeken gewikkelde steen te eten gaf 

in plaats van baby Zeus. Eens opgegroeid haalde Zeus zijn 

broers en zussen – de tweede generatie goden – uit de maag 

van hun vader, in de ene versie met een gif dat Kronos hen 

deed uitbraken, in een andere door zijn buik open te snijden. 

Vanaf dat moment nam Zeus de heerschappij over goden 

en mensen over. Over het lot van Kronos lopen de versies 

uiteen. Sneden de broers – Zeus, Hades en Poseidon – hem 

in stukken? Werd hij opgesloten in Tartaros, de onderwereld, 

of in de grot van Nyx, de godin van de nacht? Werd hij bevrijd 

en koning gemaakt van Elysion, de verblijfplaats van de 

gelukzaligen; of van de Cyclopen? Een eenduidig antwoord is 

er niet.

8. Het beeld staat ons voor van de onderwijsvrijheid 

die, net als Kronos, tot volle wasdom kwam door 

zijn eigen vader – in onze metafoor de Nederlandse 

onderwijspolitiek van Willem I – te verstoten. Zoals eerder 

aangehaald, primeerde die onderwijsvrijheid, fundament 

van de Belgische Staat, aanvankelijk op de andere 

bepalingen inzake onderwijs, die er slechts nakomelingen 

– specificering, keerzijde of ondersteuning – van waren. 

Zo was het legaliteitsbeginsel er evenzeer op gericht de 

inperking van een al te ingrijpende overheid, in concreto 

de uitvoerende macht, te beletten door het eventuele 

overheidsoptreden aan een democratische controle te 

onderwerpen. De passieve vrijheid was slechts secundair, in 

die zin dat zij slechts als gevolg van de actieve vrijheid werd 

geschetst en aanvankelijk niet als dusdanig in de Grondwet 

werd opgenomen. Van een recht op onderwijs, deel van de 

tweede generatie grondrechten, was anno 1831 nog geen 

sprake. Ook in een onderwijskundig gelijkheidsbeginsel 

was aanvankelijk niet voorzien en zodra het zou worden 

ingevoerd, zou dat gebeuren met de caveat dat de 

eigenschappen van een onderwijsverstrekker verschillen 

kunnen verantwoorden, hetgeen zoveel betekent als dat 

ook daar de actieve vrijheid een belangrijke, primaire rol 

kon blijven spelen.

In de recente evolutie van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof – met niet weinig enthousiasme gevolgd 

door recente, vooral Franstalige, adviesrechtspraak van de 

Raad van State – doemt het tweede deel van Kronos’ mythe 

op: de voorspelde omverwerping van zijn heerschappij door 

zijn eigen kinderen, wier belang steeds sterker doorweegt.

9. De Zeus van het verhaal lijkt, op het eerste gezicht, 

het gelijkheidsbeginsel. In het onderwijsbeleid van de 

laatste dertig jaar is, aan beide zijden van de taalgrens, 

een tendens tot uniformisering te ontwaren23. Om de 

“gelijke kansen” van de leerlingen te waarborgen zou 

een (minimaal) gelijk onderwijsproject moeten worden 

23 EL BERHOUMI wijst erop hoe deze tendens ook een Europese 
dimensie heeft. Het EHRM zou een extensieve interpretatie van het 
gelijkheidsbeginsel en het recht op onderwijs hanteren, waarmee 
de balans tussen differentiatie en uniformisering naar die laatste 
kant zou overhellen (M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la 

liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, 
Bruylant, 2013, 669 en 680-691; met verwijzingen). In dezelfde zin: 
J. DE GROOF en K. WILLEMS, “Onderwijsvrijheid en het artikel 24 
§ 1, al. 1 Belgische Grondwet. 30 jaar interpretatie door het 
Grondwettelijk Hof en de Raad van State”, TORB 2017-18, nrs. 1-2, 
(5) 9 en 23; X. DELGRANGE, “Mixité sociale, mixité religieuse: le 
droit de l’enseignement face à la diversité” in Le droit et la diversité 

culturelle, Brussel, Bruylant, 2011, (503) 508.
 Ook in Nederland wordt een tendens tot uniformisering 

waargenomen. Specifiek voorwerp van debat zijn de zogenaamde 
“samenwerkingsscholen” waarbij openbaar en bijzonder onderwijs 
(het equivalent van officieel en vrij onderwijs) bestuurlijk in één 
school worden samengebracht (art. 17 Nederlandse wet op het 
primair onderwijs). Zie o.a. de bijdragen van H. BROEKSTEEG, 
“Over de verbijzondering van het bestuur van openbare 
scholen” en H. OVERES en T. VAN DER PLOEG, “De ongelijkheid 
van publiek- en privaatrecht als element in de vormgeving van 
samenwerkingsbestuur en samenwerkingsschool” en D. SCHREURS, 
“De samenwerkingsschool in het duale onderwijsbestel: de 
uitzondering die de regel bevestigt” in M. LAEMERS (ed.), De 

houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie, 
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2017, (17) 21-22 en (173) 173-188 en 
(121) 121-136; P.W.A. HUISMAN, De samenwerkingsschool. Een 

analyse van de juridische problematiek rond samenwerking 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs, ’s-Gravenhage, Elsevier, 
2002, 313 p.; C.W. NOORLANDER, “De samenwerkingsschool: een 
onderwijsconstitutioneel gedrocht?”, De Gemeentestem 2011, 
nr. 7357, (419) 419-430.
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aangeboden (eindtermen), is een (minimale) gelijke 

toegang tot scholen naar keuze aangewezen, met specifieke 

voorrang voor leerlingen met een moeilijke socio-

economische achtergrond (GOK-decreet) enzovoort. De 

gelijkheid primeert daarbij op de vrijheid24. 

Specifiek met betrekking tot de inhoudelijke vrijheid 

is het schoolpactsysteem waarin slechts een 

minimumlessenrooster werd vooropgesteld en een 

eigenhandig vorm te geven leerplan diende te worden 

goedgekeurd, inmiddels vervangen door een uitgebreide 

set van identieke onderwijsdoelen voor het gehele 

gesubsidieerde en gefinancierde onderwijs. Speelden in 

aanvulling op die gemeenschappelijke onderwijsdoelen 

de gedifferentieerde leerplannen aanvankelijk nog 

een voorname rol, dan lijken ook die nu te worden 

teruggedrongen, bijvoorbeeld door de toekenning van het 

getuigschrift basisonderwijs niet langer op het leerplan 

maar op de onderwijsdoelen te enten, door de inspectie 

primair op de eindtermen te laten focussen en door 

uitdrukkelijk te bepalen dat de leerplannen in omvang 

beperkt moeten zijn; dit alles (minstens gedeeltelijk) om 

ouders (en de overheid) de zekerheid te verschaffen dat 

het onderwijs in alle onderwijsinstellingen gelijkwaardig is. 

Nochtans was ook een alternatief mogelijk, waarin het vrij 

onderwijs slechts daadwerkelijk minimale doelstellingen 

zou krijgen opgelegd en het officieel onderwijs eventueel 

meer gedetailleerde (streef)doelen25.

Diezelfde uniformisering lijkt zich inmiddels ook tot 

het huisonderwijs uit te strekken. De referentie om 

na te gaan, via inspectie en examens, of jongeren 

middels huisonderwijs voldoende (lees: de juiste) 

onderwijsinhouden verwerven, zijn immers diezelfde 

onderwijsdoelen die voor het regulier onderwijs zijn 

ingevoerd: eindtermen/socles de compétences. De volgende 

stap voor het regulier onderwijs lijkt zelfs (een deel van) 

de levensbeschouwelijke vrijheid terug te dringen ten 

voordele van een gemeenschappelijke vorming inzake 

levensbeschouwing, ethiek, filosofie en/of burgerschap. 

Het schijnt ons toe dat die uniformiseringstendens (nog) 

intenser aanwezig is in de Franse Gemeenschap. Niet alleen 

de decreetgever lijkt daarin het voortouw te nemen, ook de 

Franstalige Raad van State neemt – minstens in de kwestie 

24 Zie ook de analyse van EL BERHOUMI met betrekking tot de liberté 

organisationnelle: M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la 

liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, 
Bruylant, 2013, 669 e.v. en 716 e.v. Zie ook D. LIETAER, “Parfois, 
quand la liberté passe, l’égalité trépasse”, La Revue nouvelle 1998, 
nr. 10, (127) 127-131.

25 Al zou daarbij de vraag rijzen in welke mate meer gedetailleerde 
leerdoelen voor het officieel onderwijs in overeenstemming zijn met 
de onderwijsvrijheid die toekomt aan het officieel gesubsidieerd 
onderwijs en met de autonomie, die middels art. 24, § 2 Gw. bij 
bijzonder decreet aan het Gemeenschapsonderwijs is toegekend. 
Wat het GO! betreft, zou de eventuele kritiek kunnen worden 
ontweken door zulke onderwijsdoelen bij bijzondere meerderheid 
aan te nemen.

van de Cours de Philosophie et de Citoyenneté – (mee) het 

voortouw in de uniformiseringsbeweging zonder veel 

tegenstand in de rechtsleer. In de Vlaamse Gemeenschap is 

eveneens een tendens tot uniformisering aanwezig, maar 

die lijkt – mogelijk afhankelijk van de politieke meerderheid 

– enigszins beperkt. Zo is de centraliseringstendens 

inzake examinering een stuk beperkter en toonde de 

Nederlandstalige Raad van State zich – onzes inziens 

terecht – voorzichtiger ten aanzien van de inperking van 

de inhoudelijke vrijheid van het levensbeschouwelijk 

onderricht.

In ieder geval speelt de tendens tot uniformisering ook ten 

aanzien van andere aspecten van de schoolorganisatie 

dan het louter inhoudelijke. Zo is bijvoorbeeld ook de 

decretale verankering van de benoemingsvoorwaarden 

en bevoegdheden van schooldirecteurs aangevochten 

en zien we de tendens tot uniformisering ook in 

het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in de verplichte 

participatiestructuur of de verplichting voor hogescholen 

zich te associëren met een universiteit26. In de Franse 

Gemeenschap is ook het huiswerk decretaal geregeld27. 

Een ander voorbeeld van uniformisering vinden we 

in het inschrijvingsbeleid. Hoewel het GOK-decreet, 

waarop we verder nog ingaan, een aantal lovenswaardige 

doelstellingen diende, was een gedifferentieerde 

inschrijvingsregeling – zoals die voordien trouwens gold 

– geenszins onmogelijk. Vrije scholen kan, in lijn met de 

Grondwet, meer vrijheid worden geboden dan officiële 

scholen bij het selecteren van leerlingen. Van enige 

selectievrijheid is in de praktijk evenwel geen sprake meer. 

Het inschrijvingsvraagstuk linkt meteen aan de passieve 

onderwijsvrijheid.

10. Is ook de passieve vrijheid door verschillende 

evoluties gaan primeren op de actieve vrijheid28? In de 

26 Zie met betrekking tot de bevoegdheden en de 
benoemingsvoorwaarden van de schooldirecteur respectievelijk 
Arbitragehof 17 februari 1999, nr. 19/99, overw. B.4.4 en GwH 
17 oktober 2007, nr. 132/2007, overw. B.6.2. Zie over de participatie 
in het hoger onderwijs E. MAES, “De verplichte inspraak in de 
onderwijsinstelling in de Vlaamse en Franse Gemeenschap: 
een trialoog tussen de decreetgever, de Raad van State en het 
Arbitragehof”, TORB 2006-07, nrs. 2-4, (374) 374-384; Arbitragehof 
1 maart 2005, nr. 48/2005, overw. B.9. Zie over de associatievorming 
Arbitragehof 23 februari 2005, nr. 44/2005, overw. B.20.2; A. BOON, 
“Associatie: quo vadis - waar ga je heen?”, TORB 2007-08, nrs. 1-2, 
(3) 3-17; E. CLYBOUW, “Het Arbitragehof en de bamahervorming”, 
TORB 2004-05, nr. 6, (506) 516-519; R. VERSTEGEN, “Integratie 
van de academische opleidingen en de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling voor onderwijs”, TORB 2010-11, nr. 4, (332) 
332-335. Zie over de personeelskeuze ook Arbitragehof 1 april 
1998, nr. 34/98; A. OVERBEEKE, “Multi-etnisch schoolteam, vrije 
personeelskeuze en gelijke behandeling. Enkele vingeroefeningen 
(noot bij arbitragehof 34/98 1 april 1998)”, TORB 1998-99, vol. 1,  
(1) 20.

27 Zie Decr.Fr. 29 maart 2001 visant à réguler les travaux à domicile 
dans l’enseignement fondamental, BS 15 mei 2001.

28 Zie voor een uitgebreide analyse van de passieve onderwijsvrijheid 
C. HABETS, Vrijheid van onderwijs: een juridische verkenning van 

inschrijvingsbeleid, neutraliteit en het keuzerecht van ouders, 
Hasselt, UHasselt Doctoraatsproefschrift, 2018, 547 p.
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rechtsleer is alvast opgeworpen dat de balans tussen 

actieve en passieve vrijheid steeds nadrukkelijker op de 

passieve vrijheid is komen te liggen29. Zulks blijkt ook uit het 

woordgebruik van de decreetgever, die het onomwonden 

over “de onderwijsconsument” heeft30. De idee is dan 

dat het onderwijsbeleid niet (langer) ten dienste van de 

onderwijsverstrekkers – inrichtende machten, koepels en 

netten – moet staan, maar ten dienste van de voorkeur van 

de onderwijsgebruikers. Zulks zou in het bijzonder tot uiting 

komen in de regeling van het inschrijvingsrecht, zoals dat in 

Vlaanderen werd ingevoerd met het GOK-decreet31.

Vrije scholen mochten aanvankelijk leerlingen weigeren, 

zolang zij die weigering voldoende motiveerden op basis 

van het eigen pedagogisch project en zij daartoe geen 

redenen aandroegen die “onbetamelijk zijn en waardoor 

 Onze summiere bespreking van de passieve onderwijsvrijheid 
hier is gedeeltelijk gebaseerd op eerdere publicaties, waarin de 
keuzevrijheid en het inschrijvingsrecht ruimer aan bod kwamen. 
Zie J. LIEVENS en K. WILLEMS, “Is de droom van een eigen school 
een juridische nachtmerrie? De casus van het joods onderwijs” 
in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie over 

onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (39), 39-49 en 
J. LIEVENS en J. VERNIMMEN, “‘Hier spreekt men Nederlands!’ 
Het Grondwettelijk Hof over de voorrangsregeling voor 
Nederlandstaligen in het Brussels onderwijs”, RW 2017, vol. 81, nr. 3, 
(82) 82-91.

29 J. DE GROOF, “‘Het onderwijs is vrij’ (art. 24 § 1, al. 1 G.W.). 
Zienswijzen van het Arbitragehof en van de Raad van State omtrent 
de onderwijsvrijheid”, TORB 2006-07, nrs. 2-4, (124) 163; M. EL 
BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 706; 
G. MAES, “Buigt identiteit voor geld? Over subsidiëring en vrij 
particulier initiatief”, TBP 2004, nr. 10, (626) 629-631; A. OVERBEEKE, 
“Levensbeschouwelijk onderricht: keuzepalet en keuzevrijheid 
in Vlaanderen anno 2002”, TORB 2002-03, nr. 2, (115) 115. Contra 
L. FRANKEN, “Vrijheid van godsdienst en onderwijs 2.0: feit of 
fictie?” in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie over 

onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (136) 143.
30 MvT bij ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIV, 

Parl.St. Vl.Parl. 2002-03, nr. 1355/1, 19. Zie kritisch over de 
“marchandisation” van het onderwijs J. LISMONT, “L’enseignement 
peut-il être organisé par la société civile?”, La Revue nouvelle 1998, 
nr. 10, (98) 98-105. 

31 Decreet 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, BS 
14 september 2002. Zie daarover ook C. HABETS, Vrijheid van 

onderwijs: een juridische verkenning van inschrijvingsbeleid, 

neutraliteit en het keuzerecht van ouders, Hasselt, UHasselt 
Doctoraatsproefschrift, 2018, 337-458; A. OVERBEEKE, “Non-
discriminatie en gelijke kansen inzake schoolkeuze in het 
Vlaamse onderwijs: requiem voor het toelatingsbeleid van 
identiteitsgebonden instellingen?” in X, Vrijheid en gelijkheid: 

de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 

antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, (707) 707-753; 
M. POESEN-VANDEPUTTE, “Het nieuwe Inschrijvingsdecreet 
succesfactoren voor sociale mix”, TORB 2012-13, nr. 5, (316) 316-
329; B. STEEN, “Elk kind heeft recht op onderwijs in de school 
naar keuze ... of toch niet?”, TJK 2002, nr. 5, (252) 252-264; L. 
VANCRAYEBECK, “Le droit à l’inscription et le refus d’inscription” in 
X. DELGRANGE, L. DETROUX en M. EL BERHOUMI (eds.), Les grands 

arrêts du droit de l’enseignement, Brussel, Larcier, 2017, (349) 349-
363; L. VENY, S. DE MEERLEER en P. BEX, “... En nog maar eens het 
inschrijvingsrecht!”, TORB 2014-15, nr. 4, (4) 4-17; B. VERBEECK, “Het 
Gelijke Onderwijskansendecreet: bijsturing of hertekening?”, TJK 
2005, nr. 4, (164) 164-167; B. VERBEECK, “Noot. De grenzen van het 
inschrijvingsrecht... of de verdergaande proceduralisering van het 
onderwijs”, TJK 2010, nr. 1, (72) 72-74; R. VERSTEGEN, “Algemene 
analyse. Gelijke onderwijskansen in de Vlaamse Gemeenschap. 
Verkenning van enkele principiële vragen”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, 
(284) 284-302; S. YILDIRIM, “De fundamentele uitdagingen van het 
gelijke-onderwijskansenbeleid”, TORB 2004-05, nr. 1, (87) 87-90. 

de menselijke waardigheid in het gedrang komt”32. Die 

weigeringsvrijheid vloeide voort uit de contractsvrijheid 

van het vrij onderwijs als private contractspartij. Het was 

daarbij niet ondenkbaar dat een school met het oog op het 

behoud van haar levensbeschouwelijk karakter een leerling 

kon weigeren op grond van godsdienstige overtuigingen33. 

Ook konden scholen gedurende lange tijd enkel jongens 

of enkel meisjes toelaten34. Die contractsvrijheid gold 

weliswaar enkel voor scholen van het vrij onderwijs. Voor 

scholen van het officieel onderwijs, die vanuit de overheid 

zijn georganiseerd, gold in beginsel de verplichting elke 

burger gelijk te behandelen: enkel als niet aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden was voldaan kon een leerling 

worden geweigerd. Dit verschil in behandeling kan als 

een (inmiddels verdwenen) voorbeeld gelden van de in 

artikel 24, § 4 van de Grondwet vermelde “objectieve 

verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van 

iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling 

verantwoorden”, in casu de hoedanigheid van private 

contractspartij van vrije inrichtende machten (overheid in 

louter functionele zin) en de hoedanigheid van overheid van 

het officieel onderwijs (overheid in organieke zin)35.

In 2002 werd dit onderscheid om leerlingen al dan niet te 

selecteren, opgeheven. Het GOK-decreet maakte met name 

aan die grote selectievrijheid van het vrij onderwijs een 

einde: zolang er plaatsen zijn, moet een school kandidaat-

leerlingen sindsdien inschrijven36. Zijn er meer kandidaten 

dan plaatsen, dan is de volgorde van aanmelding bepalend. 

Op die manier kan, met uitzondering van enkele specifieke 

categorieën37, niet langer voorrang worden gegeven aan een 

bepaald type leerlingen. 

32 Arbitragehof 4 november 1998, nr. 110/98, overw. B.3.2-B.3.3.
33 Zie over de (mogelijke) impact van het GOK-decreet op het joods 

onderwijs J. LIEVENS en K. WILLEMS, “Is de droom van een eigen 
school een juridische nachtmerrie? De casus van het joods 
onderwijs” in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie 

over onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (39) 45-48.
34 L. VENY, Onderwijsrecht. I. Dragende beginselen, Brugge, die Keure, 

2010, 26-27, met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer in vn. 
71 en 72.

35 Cf. Arbitragehof 2 april 1992, nr. 26/92, overw. B.3.6 en Arbitragehof 
2 april 1992, nr. 27/92, overw. B.4.2. Zie over dat onderscheid S. 
LUST en B. STEEN, “Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, 
administratieve overheden en rechtsbescherming”, TORB 2002-03, 
nr. 4, (315) 315-353.

36 Zie voor de actuele regeling art. 37bis e.v. DBO en art. 110/1 e.v. 
CSO.

37 Zo geldt er, ondanks het principiële gelijke recht op inschrijving, 
nog een voorrang voor zussen en broers van al ingeschreven 
leerlingen, kinderen van schoolpersoneel, kinderen met thuistaal 
Nederlands in Brusselse scholen, kinderen met bepaalde socio-
economische kenmerken (i.e. van wie het gezin een schooltoelage 
ontvangt of van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma 
van het secundair onderwijs) en voor kinderen in het eerste jaar 
middelbaar onderwijs die reeds schoolliepen in de basisschool 
met zelfde vestigingsplaats. Zie art. 37quater-37septies DBO en 
art. 110/3-110/7 CSO. Zie met betrekking tot de voorrangsregeling 
voor Nederlandstaligen in Brussel J. LIEVENS en J. VERNIMMEN, 
“‘Hier spreekt men Nederlands!’ Het Grondwettelijk Hof over 
de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het Brussels 
onderwijs”, RW 2017, vol. 81, nr. 3, (82) 82-91.
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Het Grondwettelijk Hof oordeelde ook hier dat “de 

vrijheid van onderwijs niet eraan in de weg staat dat de 

bevoegde wetgever, met het oog op het verzekeren van de 

kwaliteit en de onderlinge gelijkwaardigheid van het met 

overheidsmiddelen verstrekte onderwijs, maatregelen 

neemt die op de onderwijsinstellingen van algemene 

toepassing zijn, ongeacht de eigenheid van het door hen 

verstrekte onderwijs”38. Het GOK-decreet zou een legitiem 

doel dienen – het aanpakken van de kansenongelijkheid in 

het onderwijs – en de gekozen weg zou de onderwijsvrijheid 

niet disproportioneel inperken. Het Hof wees het beroep tot 

vernietiging dan ook van de hand39.

Sindsdien is de enige voorwaarde die aan ouders 

kan worden opgelegd de ondertekening van het 

pedagogisch project en het schoolreglement. In theorie 

is het inschrijvingsrecht niet absoluut: scholen zouden 

kunnen vasthouden aan hun identiteit – ook in hun 

inschrijvingsbeleid – indien zij in hun schoolreglement 

hun project voldoende nauwkeurig uitschrijven, 

zodat ‘andersgezinde’ ouders hun akkoord daarmee 

niet zullen geven (waarbij de school weliswaar de 

internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen 

inzake de rechten van de mens en van het kind in het 

bijzonder moet eerbiedigen)40.

38 Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 131/2003, overw. B.5.5 e.v.
39 Zie kritisch C. HABETS, Vrijheid van onderwijs: een juridische 

verkenning van inschrijvingsbeleid, neutraliteit en het keuzerecht 

van ouders, Hasselt, UHasselt Doctoraatsproefschrift, 2018, 449-
450; G. MAES, “Buigt identiteit voor geld? Over subsidiëring en vrij 
particulier initiatief”, TBP 2004, nr. 10, (626) 626-631.

40 Art. 62, § 1, 11° DBO en art. 15, § 1, 11° CSO. Zie hierover ook 
Commissie inzake Leerlingenrechten 13 oktober 2004, 2004-
62. Deze visie, die onder meer steun vindt in het arrest van het 
Grondwettelijk Hof (Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 131/2003, 
overw. B.5.6, eerste alinea), heeft iets paradoxaals: de invoering van 
een inschrijvingsrecht is erop gericht een einde te maken aan het 
bestaan van ‘concentratiescholen’, maar zou net een aanmoediging 
tot segregatie kunnen vormen nu alleen die scholen die een 
uitgesproken pedagogisch project hebben nog in staat zullen zijn 
om de weigering van bepaalde leerlingen te verantwoorden (zie 
ook A. OVERBEEKE, “Segregatie, desegregatie, integratie? Het recht 
op schoolkeuze en -stichting, schoolkeuzegedrag en de gevolgen 
ervan voor de schoolsamenstelling”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, (303) 
313; in dezelfde zin met betrekking tot Nederland: M. NOLEN, J. 
STREEFKERK en J. VERBEEK, “De betekenis van een gezamenlijk 
aanmeldingsbeleid voor het onderscheid tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs” in M. LAEMERS (ed.), De houdbaarheid van 

het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar 

en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie, Den Haag, 
Sdu Uitgevers, 2017, (89) 111). Zulke segregatie was nochtans 
geenszins de bedoeling van de decreetgever. Zo werd tijdens de 
parlementaire besprekingen duidelijk gesteld dat het de bedoeling 
was om selectie van leerlingen op basis van lidmaatschap van 
een religieuze organisatie te vermijden: “Indien een atheïstische 
ouder zijn kind wil inschrijven in een Joodse school omdat hij vindt 
dat het kind een confessioneel-Joodse opvoeding moet krijgen, 
kan die school dat kind niet weigeren” (Parl.St. Vl. Parl. 1996-97, 
nr. 451/11, 55; A. OVERBEEKE, “Non-discriminatie en gelijke kansen 
inzake schoolkeuze in het Vlaamse onderwijs: requiem voor het 
toelatingsbeleid van identiteitsgebonden instellingen?” in Vrijheid 

en gelijkheid: de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en 

de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, (707) 743, 
vn. 192; R. VERSTEGEN, “Algemene analyse. Gelijke onderwijskansen 
in de Vlaamse Gemeenschap. Verkenning van enkele principiële 
vragen”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, (284) 289).

Twee problemen kunnen daarbij worden aangestipt. Ten 

eerste is de vormgeving van een specifiek pedagogisch 

project makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe meer aspecten 

van het onderwijs de Vlaamse decreetgever reguleert en 

uniformiseert, hoe minder ruimte onderwijsverstrekkers 

genieten om ter zake eigen accenten te leggen en hun 

eigenheid tot uiting te laten komen41. 

Ten tweede en zo mogelijk nog belangrijker: zelfs als 

een school erin zou slagen om haar pedagogisch project 

voldoende verfijnd te omschrijven, hebben scholen geen 

controlemiddelen om na te gaan of ouders die instemmen 

met het pedagogisch project de bepalingen ervan ook 

daadwerkelijk eerbiedigen. De ouderlijke handtekening 

riskeert slechts een formaliteit te zijn. Het Grondwettelijk 

Hof verklaarde weliswaar dat bij niet-naleving van het 

pedagogisch project of het schoolreglement door ouders of 

leerlingen de school de inschrijving kan ontbinden wegens 

contractbreuk42, maar de vraag is nog maar hoe makkelijk 

een school van die optie gebruik kan maken43. Eens een 

leerling ingeschreven is, vormt tuchtrecht (uitsluiting van 

de leerling) in de praktijk de meest realistische mogelijkheid 

om de leerling uit de school te verwijderen. Maar de 

motiveringsplicht hiervoor is (terecht) hoog en uitsluiting 

van de leerling valt sowieso moeilijk toe te passen wanneer 

het de ouders zijn die zich weigeren neer te leggen bij het 

schoolbeleid, en niet de leerling zelf.

Voorlopige conclusie: ook hier is er – net als bij de 

inhoudelijke voorschriften en controles op het vrij onderwijs 

– sprake van een inperking van de mogelijkheid van vrije 

onderwijsverstrekkers om hun eigenheid vrij te kunnen 

hanteren bij de inrichting van het onderwijsgebeuren44, 

met gelijke onderwijskansen als voornaamste motivering 

voor zulke inperking. De passieve vrijheid van onderwijs 

41 Dat neemt niet weg dat bepaalde scholen hun schoolbeleid en 
schoolreglement wel degelijk zouden hebben aangescherpt met 
het oog op het inschrijvingsbeleid. Zie met betrekking tot enkele 
Haredi/Hassidische gesubsidieerde scholen L. PERRY-HAZAN, 
“From the Constitution to the Classroom: Educational Freedom in 
Antwerp’s Ultra-Orthodox Jewish Schools”, Journal of School Choice 
2014, vol. 8, nr. 3, (475) 492. Optimistischer over de mogelijkheden 
van een zichtbare pedagogische identiteit om zich als school te 
profileren: H. ANNOOT, “Het gelijke kansendecreet: quo vademus?”, 
TORB 2003-04, nrs. 4-5, (380) 386.

42 Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 131/2003, overw. B.5.6, laatste 
alinea.

43 Zie bv. Antwerpen (3de k.) 18 juni 2013, nr. 2012/AR/2910, zoals 
weergegeven in F. JUDO, “De grens tussen politiek en religie”, De 

Juristenkrant 25 september 2013, (3) 3, waarin het Antwerpse hof 
van beroep oordeelde over de weigering van inschrijving van de 
zonen van een gezin met (vermeende) antizionistische opvattingen 
in een joods-orthodoxe meisjesschool. Het hof bevestigde 
dat een school het waarheidsgehalte van de instemming met 
het pedagogisch project mag onderzoeken, maar benadrukte 
tegelijkertijd dat ze slechts tot geveinsde instemming mocht 
besluiten als er ernstige en eensluidende aanwijzingen in die zin 
waren, wat in casu niet het geval was.

44 De vrijheid van inrichting wordt ook nog op andere vlakken 
ingeperkt. Zie met betrekking tot het personeelsbeleid E. 
TIMBERMONT, “De vrije personeelskeuze als uitloper van de vrijheid 
van onderwijs: een geërodeerd begrip”, TBP 2018, nr. 8, (455) 455-
464. 
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van de ouders zou aldus primeren op de actieve vrijheid 

van onderwijs van de scholen. Die stelling moet evenwel 

worden genuanceerd. We komen hier verder op terug.

11. Ook het legaliteitsbeginsel neemt een stuk van 

de koek45. Ab initio ingevoerd als versterking van de 

actieve onderwijsvrijheid dreigt het legaliteitsbeginsel 

bij een eventuele inperking van de vrijheid een 

versterkend effect te hebben doordat het de decreetgever 

aanzet tot een gedetailleerdere uitwerking van de 

vrijheidsinperking. De wetgever werd middels het 

legaliteitsbeginsel aangesteld als de eerste bewaker van de 

onderwijsvrijheid. Het legaliteitsbeginsel lijkt, gegeven het 

reguleringsenthousiasme van de decreetgever(s), echter 

niet langer ten dienste te staan van de onderwijsvrijheid. Zo 

stuurde de Raad van State inzake huisonderwijs meermaals 

aan op een specificering van de controlemechanismen, 

vanwege het legaliteitsbeginsel. Hoewel gericht op het 

beperken van de discretionaire macht van de inspectie 

of de uitvoerende macht riskeert een specificering van 

de controle in een context als deze ook een verscherping 

ervan met zich mee te brengen, en dus een inperking van de 

onderwijsvrijheid. Ook in de arresten van het Grondwettelijk 

Hof komt de spanning tussen vrijheid en legaliteit tot 

uiting, zij het minder expliciet. Zo ging ook het Hof mee in 

de redenering van de Raad van State dat de invoering van 

duidelijkere criteria – en dus minder vrijheid – een goede 

zaak is46. Hoewel zulks vanuit het legaliteitsbeginsel zonder 

twijfel kan worden verdedigd, is het perspectief vanuit de 

vrijheid van onderwijs somberder: net door die specificiteit 

wordt de onderwijsverstrekker immers geconfronteerd met 

een aanzienlijke inperking van zijn onderwijsvrijheid.

Het recente advies van de Raad van State bij het voorstel 

van decreet betreffende de onderwijsdoelen lijkt die 

tendens enkel te bevestigen: net als in zijn adviezen 

bij het huisonderwijs lijkt de grootste bezorgdheid van 

de Raad van State een eventuele schending van het 

legaliteitsbeginsel47.

45 Contra M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté 

d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, 
Bruylant, 2013, 699, die stelt “que l’exigence de légalité a perdu 
en intensité”. CHARLIER stelt dan weer dat hoewel de overheid 
wel degelijk gedetailleerder optreedt, zulks de autonomie 
van de onderwijsinstelling net ten goede komt: “Plus le projet 
sociopolitique de l’enseignement sera clair, plus les missions 
des établissements seront précises, plus ils pourront utiliser 
positivement leur autonomie” (J.-E. CHARLIER, “L’enseignement 
peut-il aujourd’hui se passer des réseaux?”, La Revue nouvelle 1998, 
nr. 10, (67) 77). VERSTEGEN wijst ons op het voorbeeld van het 
Arbitragehof 8 februari 1996, nr. 11/96, waarin het legaliteitsbeginsel 
nog steeds ter versterking van de onderwijsvrijheid is aangewend 
(met betrekking tot een bij regeringsbesluit aangenomen lijst van 
gronden voor weigeringen van inschrijving in het hoger onderwijs; 
zie R. VERSTEGEN, “Over de gevolgen van een vernietigingsarrest 
van het Arbitragehof en het legaliteitsbeginsel als bescherming van 
de vrije toegang tot het onderwijs”, TORB 1996-97, nr. 1, (60) 63).

46 GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009, overw. B.24-B.26; GwH 29 oktober 
2009, nr. 168/2009, overw. B.13.

47 Adv.RvS 13 december 2017, nr. 62.468/1, Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, 
nr. 1364/3, 9; Adv.RvS 24 januari 2018, nr. 60.607/1, Parl.St. Vl.Parl. 

12. Tot slot stellen we vast dat ook het recht op 

onderwijs, versterkt door het primair belang van het 

kind, de volle werking van de actieve vrijheid van onderwijs 

lijkt te doorkruisen. Die dynamiek is het duidelijkst 

zichtbaar in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot huisonderwijs, waar zonder nauwgezette 

proportionaliteitsafweging de genomen maatregelen als 

legitiem (impliciet ook als adequaat en proportioneel) 

werden beschouwd ter vrijwaring van het recht op 

onderwijs van eenieder, ondanks de ongeziene impact op 

de onderwijsvrijheid.

EL BERHOUMI suggereert (anno 2013) dat, hoewel het 

Belgisch onderwijsrecht achterophinkt met betrekking 

tot bepaalde aspecten, de algemene tendens er een 

is van uitbreiding van de waarborgen van het recht op 

onderwijs (in combinatie met het gelijkheidsbeginsel)48. 

Wat het achterophinken betreft, verwijst hij enerzijds 

naar de onvolledige realisatie van de gratis toegang 

tot onderwijs en anderzijds naar het ontbreken van 

onderwijs inzake mensenrechten en burgerschap. De 

gratis toegang tot onderwijs, als deel van het recht op 

onderwijs, heeft een relatief unieke positie verworven 

in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof als een 

van de weinige middelen dat het Hof ook ambtshalve 

inroept (naast het legaliteitsbeginsel)49. De evoluties 

inzake burgerschapsvorming, zowel in de Vlaamse 

Gemeenschap als (vooral) in de Franse Gemeenschap, 

kunnen daarnaast worden gezien als een ‘bijbenen’ van het 

Belgische onderwijsrecht, waarbij het recht op onderwijs 

nauwgezetter op de voorgrond is gekomen (ook waar dat 

ten koste gaat van de onderwijsvrijheid). Het voorzien van 

onderwijs inzake mensenrechten en burgerschap maakt 

immers deel uit van het recht op onderwijs zoals verankerd 

in verschillende internationale instrumenten. Door expliciet 

in burgerschapsvorming te voorzien, wordt uitvoering 

gegeven aan het recht op onderwijs, zoals gespecificeerd 

in onder andere artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag. 

Opnieuw staat die evolutie evenwel op gespannen 

voet met de onderwijsvrijheid. Werken we voor 

burgerschapsvorming met onderwijsdoelen, dan riskeren 

die al snel waardegeladen en attitudinaal te zijn – waarbij 

het Grondwettelijk Hof een grotere gestrengheid leek te 

hanteren50. Werken we met een afzonderlijk, maar verplicht 

vak als de Cours de Philosophie et de Citoyenneté (CPC), 

2017-18, nr. 1469/1, (121) 125. Zie voor een bespreking van het 
Decreet Onderwijsdoelen J. LIEVENS, “Eindtermen 2.0: de nieuwe 
onderwijsdoelen in het licht van de onderwijsvrijheid”, TORB 2018-
19, nr. 4-5, 350-375.

48 M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 682.
49 Zie Arbitragehof 19 mei 1994, nr. 40/94, overw. A.12; E. MAES, 

Bewakers van de rechtsstaat. Grondwettelijke hoven en hun 

bevoegdheid, inrichting en rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2019, 
702, 717-718.

50 Arbitragehof 18 februari 1998, nr. 19/98, overw. B.10.1-B.10.2 en 
B.14.4. Zie voor een bespreking J. LIEVENS, “Eindtermen 2.0: de 
nieuwe onderwijsdoelen in het licht van de onderwijsvrijheid”, TORB 

2018-19, nr. 4-5, 350-375.
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dan is bovendien een inbreuk in het levensbeschouwelijk 

onderricht (of in het reguliere lessenrooster) noodzakelijk. 

De spanning met de onderwijsvrijheid is dan ook glashelder.

III.2. De grondrechten als dekmantel

13. Hoe helder bovenstaande analyse ons ook toeschijnt, 

helemaal overtuigen doet ze niet. Er lijkt meer aan de 

hand. Het lijdt geen twijfel dat het gelijkheidsbeginsel, de 

keuzevrijheid en het recht op onderwijs in een bepaald 

discours als primaire grondrechten naar voor worden 

geschoven, met voorrang op de actieve onderwijsvrijheid. 

Vraag is echter of dat discours ook stoelt op de ware 

betekenis van die grondrechten. Ons schijnt het toe dat 

de genoemde grondrechten – minstens gedeeltelijk – als 

dekmantel worden gebruikt om de inperking van de actieve 

onderwijsvrijheid te rechtvaardigen, maar zonder dat zijzelf 

werkelijk gediend zijn met de getroffen regeling.

In die analyse zijn het niet de alternatieve grondrechten 

die de vrijheid van onderwijs van zijn troon verdringen, 

maar speelt er een machtsstrijd met als centrale inzet “het 

primaat van de politiek”51. Achter het terugdringen van 

de actieve vrijheid van onderwijs schuilt dan een agenda 

waarin de overheid zich een rechtstreekse zeggenschap 

over de opleiding of opvoeding van het kind wil toe-

eigenen, in eerste instantie ten koste van de koepels 

en netten, maar net zo goed ten koste van ouders wier 

opvattingen al te zeer afwijken van wat de overheid als 

‘goed onderwijs’ beschouwt.

Wat het gelijkheidsbeginsel betreft, speelt het verschil 

tussen materiële en formele gelijkheid52. In de mate 

dat uniformiteit wordt nagestreefd, leidt zulks slechts 

tot formele gelijkheid: het identiek behandelen van 

twee situaties omdat men ervan uitgaat dat zij gelijke 

karakteristieken vertonen. De eigenschappen die een 

uniforme behandeling verantwoorden, zijn dan het voorzien 

in onderwijs met of – wanneer ook aan het huisonderwijs 

gelijke of gelijkaardige beperkingen worden opgelegd – 

zonder publieke middelen. In se is een gelijke behandeling 

mogelijk. Ook het Grondwettelijk Hof heeft bevestigd 

dat de onderwijsvrijheid er niet aan in de weg staat “dat 

de bevoegde wetgever, met het oog op het verzekeren 

van de kwaliteit en de onderlinge gelijkwaardigheid 

van het met overheidsmiddelen verstrekte onderwijs, 

maatregelen neemt die op de onderwijsinstellingen 

51 Expliciet in die zin: Jo DE RO (Open Vld), Debat over onderwijs, 
De Zevende Dag, VRT, 18 juni 2017; B. EECKHOUT, “Terug naar het 
college met Bart Eeckhout: waarom N-VA een nieuwe schoolstrijd 
voert”, De Morgen 9 februari 2018, https://www.demorgen.be/
politiek/terug-naar-het-college-met-bart-eeckhout-waarom-n-va-
een-nieuwe-schoolstrijd-voert-bf32924e/ (laatst geraadpleegd op 
1 februari 2019).

52 Deze tweeledigheid van het gelijkheidsbeginsel gaat terug op 
Aristoteles (ARISTOTELES, Ethique à Nicomaque (traduction 

française par Richard Bodéus), Parijs, Flammarion, 2004, 20-22).

van algemene toepassing zijn, ongeacht de eigenheid 

van het door hen verstrekte onderwijs”53. Er is dus een 

mogelijkheid tot uniforme behandeling, bijvoorbeeld inzake 

onderwijsdoelen.

Die mogelijkheid – in specifieke omstandigheden 

– lijkt evenwel verworden tot een evidentie of zelfs 

een verplichting. Als voorbeeld van dat laatste kan 

worden verwezen naar het advies van de (Franstalige) 

afdeling Wetgeving van de Raad van State, waarin 

werd aangedrongen op de invoering van de Cours de 

Philosophie et de Citoyenneté in het volledig vrij onderwijs54. 

Die ‘evidente’ uniformisering lijkt in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel zoals het in de Grondwet is opgenomen. 

Artikel 24, § 4 van de Grondwet omvat immers uitdrukkelijk 

(ook) een materieel gelijkheidsconcept, waarbij 

verschillende situaties verschillend dienen te worden 

behandeld. Met name stuurt het artikel erop aan “rekening 

[te houden] met objectieve verschillen, waaronder de eigen 

karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een 

aangepaste behandeling verantwoorden”. Dat scholen van 

het vrij en het officieel onderwijs gelijke of gelijkaardige 

voorwaarden inzake hygiëne en brandveiligheid krijgen 

opgelegd, lijkt ons niet meer dan logisch. Of bijvoorbeeld 

ook een identiek inschrijvingsrecht de enige mogelijke 

optie is en de invoering van een vak burgerschap ten koste 

van een uur levensbeschouwing uniform moet worden 

ingevoerd, valt evenwel te betwijfelen. Wat opvalt is hoe 

noch de decreetgever, noch de hoogste rechtscolleges 

zich (consequent) lijken te bekommeren om de genoemde 

materiële gelijkheid.

14. Kijken we naar de passieve onderwijsvrijheid, dan 

dringt de vaststelling zich op dat het GOK-decreet net zo 

goed een inperking van de keuzevrijheid vormt55. Dat de 

53 Arbitragehof 18 december 1996, nr. 76/96, overw. B.6; Arbitragehof 
18 februari 1998, nr. 19/98, overw. B.8.4; Arbitragehof 17 februari 
1999, nr. 19/99, overw. B.4.3; Arbitragehof 18 april 2001, nr. 49/2001, 
overw. B.8; Arbitragehof 5 mei 2004, nr. 67/2004, overw. B.8.3; GwH 
8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. B.13; GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009, 
overw. B.23.1.2; GwH 29 oktober 2009, nr. 168/2009, overw. B.10.1.2; 
GwH 8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. B.13; GwH 21 mei 2015, 
nr. 60/2015, overw. B.16.

54 En niet alleen maar in het officieel onderwijs en het niet-
confessioneel vrij onderwijs. Zie Adv.RvS 7 september 2015, 
nr. 57.989/2/V, Parl.St. Fr.Gem. 2015-16, nr. 171/1, (21) 28.

55 Deze analyse steunt gedeeltelijk op wat we eerder schreven in 
J. LIEVENS en K. WILLEMS, “Is de droom van een eigen school 
een juridische nachtmerrie? De casus van het joods onderwijs” 
in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie over 

onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (39) 45-48. Zie 
voor een analyse van deze problematiek in Nederland M. LAEMERS, 
“Onderwijsvrijheid en selectie naar maatschappelijke achtergrond” 
in T. VAN DER PLOEG (ed.), De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling 

van een bijzonder grondrecht, Utrecht, Lemma, 2000, (261) 261-
279; M. NOLEN, J. STREEFKERK en J. VERBEEK, “De betekenis 
van een gezamenlijk aanmeldingsbeleid voor het onderscheid 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs” in M. LAEMERS (ed.), De 

houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie, 
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2017, (89) 89-119. Zie algemener over 
de keuzevrijheid in Nederland M. LAEMERS, Schoolkeuzevrijheid: 

veranderingen in betekenis en reikwijdte. Liberté de choix scolaire: 
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gelijkheid toeneemt wat de kansen betreft om je kind in 

een bepaalde school in te schrijven, impliceert immers 

dat ook de gelijkheid toeneemt wat de kansen betreft 

te worden afgewezen door een schoolbestuur. Vol is vol. 

Ouders die een bewuste keuze maken voor een school 

met een pedagogisch project dat aansluit bij hun eigen 

pedagogische, filosofische of levensbeschouwelijke 

overtuigingen (een keuze die wordt beschermd door 

de passieve vrijheid van onderwijs) kunnen zo de pas 

worden afgesneden door ouders die geen pedagogische, 

filosofische of levensbeschouwelijke match met de 

betrokken school hebben (maar bijvoorbeeld voor de 

school kozen die het dichtst bij de woonplaats ligt) en hun 

kind er sneller inschreven56. Dat snelheid het criterium 

is geworden, leidde tot kamperende ouders die soms 

zelfs een week op voorhand hun tentje opsloegen voor 

de schoolpoort van hun keuze om eerst te zijn. Ideaal is 

die oplossing niet, nu de vrije keuze aldus beperkt is tot 

families die zich vrij kunnen maken en/of iemand kunnen 

‘inhuren’ om voor hun kind in de rij te staan57. De invoering 

van centrale aanmeldingssystemen om de overvraging 

van bepaalde scholen en de wachtlijstenproblematiek te 

stroomlijnen, geeft daarnaast de indruk om de vrije keuze 

van ouders nog verder te beperken; of minstens hen de 

controle over die keuze te ontnemen en te onderwerpen aan 

een ondoorgrondelijk algoritme. Tegelijkertijd herstellen 

ze wel de ‘gelijke’ kans op inschrijving, zij het dat geen 

rekening wordt gehouden met de mate waarin een kind of 

gezin aansluiting vindt bij het project van de school.

Ook de maatregelen inzake huisonderwijs beperken 

de keuzemogelijkheden van ouders eerder dan ze te 

versterken. Actieve en passieve vrijheid zijn kanten van 

dezelfde medaille58. Wie de actieve vrijheid ondergraaft, 

schaadt minstens gedeeltelijk ook de passieve vrijheid.

changements de sens et de portée, Nijmegen, ITS, 1999, 283 p.; 
P. HUISMAN en P. ZOONTJENS, Selectie bij toegang tot het 

onderwijs: Een juridische studie over toelating en verwijdering van 

onderwijsdeelnemers per thema en onderwijssector, Deventer, 
Kluwer, 2009, 329 p.

56 Vanuit die bekommernis werd een beroep tot vernietiging ingesteld 
tegen het GOK-decreet door een joodse ouder: hij wilde voor zijn 
kinderen een school met een welbepaald levensbeschouwelijk 
pedagogisch project. Het GOK-decreet zou de identiteit van de 
school evenwel kunnen veranderen en de verscheidenheid van 
scholen met een duidelijk herkenbare identiteit tenietdoen, 
waardoor hij gedwongen zou zijn de kinderen van school weg 
te halen en niet meer over de vrije keuze van onderwijs zou 
beschikken (Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 131/2003, overw. 
A.1). Tegelijkertijd werd ook een beroep tot vernietiging ingesteld 
door Julien LIBRECHT, Vlaams volksvertegenwoordiger voor het 
toenmalig Vlaams Blok. LIBRECHT stelde in eerste instantie dat het 
GOK-decreet de actieve vrijheid van onderwijs schond.

57 B. METS en S. PENNEMAN, “Recht op je eerste keuze? 
Aanmeldsystemen: een inbreuk op de vrijheid van onderwijs?” 
in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie over 

onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (76) 79.
58 Arbitragehof 2 april 1992, nr. 25/92, overw. B.4.3; Arbitragehof 2 april 

1992, nr. 28/92, overw. B.6.4. Recenter: Arbitragehof 8 oktober 
2003, nr. 131/2003, overw. B.5.3. Zie ook H. ANNOOT, “Het gelijke 
kansendecreet: quo vademus?”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, (380) 380.

Het Grondwettelijk Hof verduidelijkte al dat de passieve 

onderwijsvrijheid niet impliceert “dat de ouders en de 

leerlingen een onvoorwaardelijk recht van inschrijving 

in de [specifieke] school van hun keuze hebben”59. 

In werkelijkheid is niet alleen de keuze van school 

niet gewaarborgd, maar zelfs die van type onderwijs 

niet. Kijken we iets nauwkeuriger naar de decretale 

bepalingen inzake vrije keuze, dan valt immers op dat 

die onveranderd gestoeld zijn op confessionele leest. De 

decretale verankering van de vrije keuze – inclusief het 

recht op vervoer naar of oprichting/subsidiëring van een 

bijkomende school – houdt slechts rekening met het al dan 

niet aanwezig zijn van een confessionele of neutrale school. 

Voor ouders die een specifieke pedagogische methode 

wensen (freinet, steiner, enz.) of voor wie een specifieke 

studierichting ambieert (bv. sportwetenschappen), blijkt 

de passieve onderwijsvrijheid al snel een lege doos. 

Zodra een vrije school op redelijke afstand aanwezig is, 

verliezen ouders het recht om een bijkomende school in de 

subsidieregeling te laten opnemen, ook als de aanwezige 

vrije school confessioneel van insteek is, terwijl zij een 

pedagogische methodeschool voor hun kind wilden. 

Ging de decreetgever wel voluit voor de passieve vrijheid, 

dan zou de regelgeving er zonder twijfel anders uitzien. 

Minstens zouden methodescholen dan een plek krijgen in 

de decretale uitwerking van de vrije schoolkeuze. Hoewel 

de (actieve) onderwijsvrijheid nadrukkelijk is bevestigd 

voor het methodeonderwijs60, is nooit in concrete decretale 

modaliteiten voorzien die ook de passieve onderwijsvrijheid 

waarborgen61.

Een daadwerkelijke bescherming van passieve 

onderwijsvrijheid zou net aanleiding kunnen geven tot 

een diverser onderwijslandschap met meer verschillen 

tussen onderwijsverstrekkers, wat de vermoedelijke wens 

59 Arbitragehof 4 november 1998, nr. 110/98, overw. B.3.2.
60 Zie o.a. Arbitragehof 2 april 1992, nr. 25/92, overw. B.4.1. Zie supra 

nr. 3, vn. 9.
61 Bovendien genieten enkel scholen met een confessionele grondslag 

van een gunstregeling voor vrijekeuzescholen. Zie A. OVERBEEKE, 
“Segregatie, desegregatie, integratie? Het recht op schoolkeuze 
en -stichting, schoolkeuzegedrag en de gevolgen ervan voor de 
schoolsamenstelling”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, (303) 303-318, 
die voorstelt een gelijke oprichtingsdrempel in te voeren voor 
confessionele en niet-confessionele minderheidsscholen (p. 317). 
Het toenmalige Arbitragehof oordeelde in zijn arrest nr. 85/98 15 juli 
1998 nochtans dat die vrijekeuzeregeling enkel vanuit de passieve 
vrijheid diende te worden beoordeeld (overw. B.3.8), dat de gewone 
rationalisatienormen volstonden om de actieve onderwijsvrijheid 
te waarborgen, ook voor het steineronderwijs (overw. B.3.9) en dat 
het gelijkheidsbeginsel “niet zo ruim [kan] worden uitgelegd dat zij 
de verplichting zou inhouden om voor scholen die hun eigenheid 
vinden in bepaalde pedagogische of onderwijskundige opvattingen 
te voorzien in gunstnormen” (overw. B.5.7.1; in dezelfde zin overw. 
B.8.4). Zie daarover R. VERSTEGEN, “Kleine onderwijsverstrekkers 
onder de beschermende hand van de rechter”, TORB 2006-07, 
nrs. 2-4, (345) 363-364. Zie over de positie van de steinerscholen 
ook H. ANNOOT, “Het schoolpact: een levend lijk in de 21ste eeuw?”, 
TORB 2008-09, nrs. 2-3, (225) 225-231. Zie ook X. DELGRANGE en 
M. EL BERHOUMI, “Les droits en matière d’enseignement” in M. 
VERDUSSEN en N. BONBLED (eds.), Les droits constitutionnels en 

Belgique, Brussel, Bruylant, 2011, (1176) 1213-1216.
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tot uniformisering – en tot controle – van de decreetgever 

evenwel zou ondergraven.

15. Met betrekking tot het recht op onderwijs en het 

belang van het kind zien we ten slotte een nogal specifieke 

invulling, waarbij de visie van de overheid, waar die 

verschilt met die van de ouders, als prima facie betrouwbaar 

wordt aanvaard door de rechtspraak. Dat het recht op 

onderwijs zijn plaats opeist in het grondrechtenpalet 

inzake onderwijs is in se niet problematisch. Integendeel, 

het recht op onderwijs is uitgebreid verankerd in meerdere 

internationale instrumenten. Bovendien is de Straatsburgse 

rechtspraak ter zake duidelijk: de overtuigingen van ouders 

zijn secundair ten aanzien van het recht op onderwijs van 

het kind62.

Die Straatsburgse rechtspraak houdt evenwel geen rekening 

met – en heeft evenmin voorrang op – het Belgische 

constitutionele kader, waarin naast het recht op onderwijs 

ook de onderwijsvrijheid moet worden gewaarborgd. Het 

Grondwettelijk Hof stelde expliciet dat het ene grondrecht, 

de vrijheid van onderwijs, niet kan worden gezien los 

van het andere grondrecht, het recht op onderwijs. 

Merkwaardig genoeg oordeelde het tegelijkertijd wel dat 

het recht op onderwijs in zekere zin kan worden gezien 

zonder de onderwijsvrijheid, door het inzake huisonderwijs 

een quasi absolute voorrang te verlenen63.

De rol van het Grondwettelijk Hof ter zake is verontrustend. 

Enerzijds riskeert ook het recht op onderwijs slechts een 

dekmantel te zijn voor de primauteit van de politiek: 

ook voor beleidsmaatregelen waarvan de impact op de 

onderwijskwaliteit onzeker of beperkt is, wordt het recht 

op onderwijs naar voor geschoven als verantwoording. 

Daarbij faalt het Hof erin voorrang te verlenen aan een 

grondrecht boven overwegingen die louter “het algemeen 

belang” of politieke belangen dienen64. Anderzijds valt 

de vlotheid op waarmee het Grondwettelijk Hof de 

primauteit van het recht op onderwijs ook in de Belgische 

rechtsorde binnenloodst. Het belang dat het Hof aan het 

recht op onderwijs toekent, blijkt ook uit de wijze waarop 

het de gratis toegang tot onderwijs reeds ambtshalve 

heeft opgeworpen, hetgeen het daarnaast enkel doet 

62 EHRM 7 december 1976, nrs. 5095/71, 5920/72 en, 9526/72, 
Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Denemarken, § 52; EHRM 
25 februari 1982, nrs. 7511/76 en 7743/76, Campbell en Cosans/
Verenigd Koninkrijk, § 40. Zie infra nr. 463.

63 Zie GwH 9 juli 2009, nr. 107/2009, overw. B.17.2 en GwH 29 oktober 
2009, nr. 168/2009, overw. B.6.2.

64 M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 679. Het 
Hof faalt daarbij het principe van “priority-to-rights” (de voorrang 
van grondrechten op eisen van algemeen belang) toe te passen. Zie 
S. VAN DROOGHENBROECK, “Conflit entre droits fondamentaux, 
pondération des intérêts: fausses pistes (?) et vrais problèmes” in 
J.-L. RENCHON (ed.), Les droits de la personnalité, Brussel, Bruylant, 
2009, (299) 313-315.

met de grondwettelijke legaliteitsbeginselen65. Hoewel 

door sommigen is gesuggereerd dat er ook in België een 

inherente hiërarchie tussen beide grondrechten bestaat66, 

blijkt zulks niet uit hun juridische verankering. Zij zijn als 

nevengeschikte grondrechten in de Belgische Grondwet 

opgenomen en het ontbreekt ter zake dan ook aan een a 

priori hiërarchie tussen beide. In de letter en de geest van 

artikel 24 van de Grondwet ontbreekt elke indicatie dat het 

recht op onderwijs zou primeren op de onderwijsvrijheid67. 

Aldus komt het toe aan de grondwettelijke rechter om 

ze tegenover elkaar af te wegen. Het Hof blijkt zijn rol als 

countermajoritarian force, als bewaker van de decreetgever, 

evenwel onvoldoende te vervullen.

Bovendien wordt “het recht op onderwijs” vaak gehanteerd 

zonder te specifiëren wat voor onderwijs men precies 

bedoelt en welke doelen men met onderwijs nastreeft. 

Hoewel zonder succes is door de verzoekende partijen 

bij de huisonderwijszaken opgeworpen dat de verplichte 

inschrijving in het regulier onderwijs het belang van de 

betrokken kinderen en hun recht op onderwijs net zou 

schaden, omwille van hun persoonlijke, pedagogische, 

culturele of religieuze eigenschappen of overtuigingen. Een 

ander voorbeeld van hoe het recht op onderwijs ook tegen 

de overheid – en haar visie op onderwijs – kan worden 

ingeroepen is hoe Global Home Education Exchange, een 

internationaal netwerk van verstrekkers van huisonderwijs, 

in zijn Rio Principles stelt dat het recht op onderwijs niet los 

kan worden gezien van onder meer respect for difference 

(principle 5) en protection of the family (principle 3) en 

dat het gezin moet worden erkend als primaire en meest 

fundamentele onderwijsinstelling68. Huisonderwijs zou 

– zo luidt de argumentatie dan – vanuit een bepaalde 

invulling van het recht op onderwijs net moeten worden 

aangemoedigd, nu het toelaat “to tailor your child’s 

education to his or her unique style of learning”69 en 

nu – alvast wat de VS betreft – dat globaal genomen niet 

65 Zie Arbitragehof 19 mei 1994, nr. 40/94, overw. A.12; E. MAES, 
Bewakers van de rechtsstaat. Grondwettelijke hoven en hun 

bevoegdheid, inrichting en rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2019, 
702, 717-718.

66 Bv. J. DE GROOF, Vrijheid van en recht op onderwijs. Het regime van 

de vrije keuze van de confessionele en niet-confessionele school, 
Leuven, Doctoraatsproefschrift KULeuven Bijzondere Faculteit 
Kerkelijk Recht, 1984, 216. Hetzelfde debat woedt in Nederland. Zie 
bv. M. LAEMERS, “Inleiding” in M. LAEMERS (ed.), De houdbaarheid 

van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar 

en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie, Den Haag, Sdu 
Uitgevers, 2017, (11) 11 met verwijzing naar P. HUISMAN en P. 
ZOONTJENS, Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving. 

Eindrapport, Rotterdam/Tilburg, Nederlands Centrum voor 
Onderwijsrecht, 1 december 2016, 56-57, https://www.ingrado.nl/
assets/uploads/NCOR_Leerrechten_als_structurele_grondslag_
voor_wetgeving.pdf (laatst geraadpleegd op 1 februari 2019).

67 M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 692.
68 GHEX, The Rio Principles, maart 2016, www.therioprinciples.org 

(laatst geraadpleegd op 1 februari 2019).
69 Een gelijkaardig argument werd opgeworpen door de verzoekende 

partijen in de huisonderwijszaken. Zie het oordeel van het 
Grondwettelijk Hof in GwH 8 mei 2014, nr. 80/2014, overw. B.17.1 en 
GwH 21 mei 2015, nr. 60/2015, overw. B.20.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

296 T.O.R.B. 2018-19/4-5

ten koste zou gaan van de kwaliteit van het onderwijs 

inzake academische prestaties en maatschappelijke 

betrokkenheid70. We kunnen daar minstens uit concluderen 

dat overheidsinmenging niet voor iedereen een evidente 

beleidskeuze is, laat staan dat iedereen zou onderschrijven 

dat de overheid het best geplaatst is om in te schatten 

wat in “het belang van het kind” is. Die overtuiging vindt 

ook aansluiting bij het in 1831 in de Volksraad – weliswaar 

in een ander tijdperk – geuite standpunt dat het niet aan 

de staat, maar aan de ouders toekomt te beslissen welk 

onderwijs hun kinderen genieten71.

Neemt men de onderwijsdoelen van artikel 29 van het 

Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt – waarin naast “het 

bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor 

zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden” ook 

het bijbrengen van eerbied “voor de nationale waarden 

van het land waar het kind woont, het land waar het is 

geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of de 

hare” centraal staan, evenals “de voorbereiding van het 

kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in 

de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid 

van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, 

etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen 

behorend tot de oorspronkelijke bevolking” – dan is, 

gegeven die uitgebreide agenda, een zekere inmenging in 

het onderwijsgebeuren vanwege de overheid niet onlogisch 

en, gegeven de nood aan diverse opvattingen, de voorkeur 

voor publiek onderwijs evenmin. Ook dan blijft de vraag 

of het uniforme onderwijsaanbod waar de overheid 

op aanstuurt ook de beste manier is om die doelen te 

bereiken, of het tot beter onderwijs leidt dan alternatieven, 

en of het ook beter is voor elk kind. Zo zien we hoe, 

inzake inclusief onderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, de overheid aanvankelijk – middels 

het M-decreet – aanstuurde op een verplichte (of minstens 

evidente) integratie van de betrokken leerlingen in het 

gewoon onderwijs72. Inmiddels lijkt (opnieuw) het discours 

te primeren dat leerlingen die beter af zouden zijn in het 

buitengewoon onderwijs daarvoor moeten kunnen blijven 

opteren. Het is opvallend dat de schroom die de minister 

van Onderwijs toont met betrekking tot inclusief onderwijs 

en de ruimte die daarbij (terug) aan de keuzevrijheid 

wordt gegeven73 afwezig is als het over andere uniforme 

onderwijsregulering gaat. Nochtans zou ook bij leerlingen 

zonder vastgestelde specifieke onderwijsbehoeften een 

70 HSLDA, You can homeschool, 2017, 9; B. RAY, Homeschooling Grows 

up, 2003, 1-7, https://hslda.org/content/research/ray2003/default.
asp (laatst geraadpleegd op 1 februari 2019).

71 Tussenkomst VAN CROMBRUGGHE in E. HUYTTENS, Discussions 

du Congrès National de Belgique, 1830-1831, Brussel, Société 
typographique belge Adolphe Wahlen et Cie, 1844, t. I, 634.

72 Zie A. D’ESPALLIER, “Tot de Mde macht - een evaluatie van het 
M-decreet”, TORB 2016-17, nrs. 1-2, (26) 26-34; S. KEUNEN, “Het 
M-decreet: de M van meer inclusie?”, TORB 2015, nr. 2, (100) 100-113.

73 Zie K. WILLEMS, “GON-begeleiding voor slechtzienden: de blinde 
vlek tussen redelijke aanpassingen en inclusief onderwijs”, TJK 2018, 
nr. 1, (149) 156.

divers onderwijslandschap tot beter onderwijs voor de 

specifieke leerling kunnen leiden.

De onderliggende vraag lijkt welk doel men met onderwijs 

nastreeft en welke prioriteiten men stelt. Minstens moet 

dat worden gespecificeerd en moet bij de toetsing door de 

hoogste rechtscolleges rekenschap worden gegeven van 

de mate waarin maatregelen met zekerheid bijdragen tot 

“het” recht op onderwijs. Belangrijk daarbij is het recht 

op onderwijs niet te laten verglijden in een recht voor de 

overheid om het onderwijs te determineren. De vraag moet 

steeds zijn welk aspect van het recht op onderwijs precies 

gediend wordt door een specifieke maatregel.

16. Inzake het legaliteitsbeginsel blijft de spanning 

met de onderwijsvrijheid bestaan. Anders dan de 

overige elementen van artikel 24 van de Grondwet 

lijkt het legaliteitsbeginsel ook minder prominent te 

worden aangewend in politieke retoriek. Integendeel, 

het legaliteitsbeginsel vormt mogelijk net een beperking 

voor wisselende coalities die de specifieke uitwerking 

van bepaalde programmapunten liever zouden overlaten 

aan de uitvoerende macht. In de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en de Raad van State speelt het 

legaliteitsbeginsel daarentegen een prominente rol.

III.3. De dominantie van het Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen in vraag gesteld

17. Wat de passieve onderwijsvrijheid, het 

gelijkheidsbeginsel en het recht op onderwijs betreft, lijkt 

de spanning met de actieve onderwijsvrijheid dus minstens 

gedeeltelijk van politieke aard. De grondrechten worden in 

een specifiek discours aangewend om een uniformisering 

van het onderwijsbeleid te verantwoorden, evenwel zonder 

dat de betekenis van de aangevoerde grondrechten ten 

volle wordt (v)erkend. Al te makkelijk wordt voorbijgegaan 

aan de eventuele beperking van de keuzevrijheid, die het 

gevolg is van een verschraling van het onderwijslandschap; 

aan de vereiste van materiële gelijkheid die een 

onderscheiden regeling voor onderwijsverstrekkers met 

onderscheiden karakteristieken veronderstelt; en aan 

alternatieve invullingen van wat ‘goed onderwijs’ is, 

waarmee eveneens recht zou kunnen worden gedaan aan 

de belangen van het kind en zijn recht op onderwijs.

Hoewel het een strikt juridische analyse overstijgt, schijnt 

de mogelijkheid dat hier een politieke machtsstrijd achter 

schuilgaat ons toe als niet volstrekt irreëel. Inzet is daarbij 

“het primaat van de politiek”, dan wel de autonomie van 

de inrichtende machten (of hun koepelverenigingen)74. Het 

74 Zie (kritisch) over de status van de koepels in de Franse 
Gemeenschap T. HACHEZ, “Libérer la liberté d’enseignement. 
Avant-propos”, La Revue nouvelle 1998, nr. 10, (6) 6-15; T. HACHEZ, 
“La métempsychose des réseaux”, La Revue nouvelle 1996, nr. 5, 
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doel van de beperking van de actieve onderwijsvrijheid 

is dan niet zozeer het versterken van de keuzevrijheid of 

de gelijkheid in materiële zin, maar wel het verkrijgen van 

rechtstreekse zeggenschap, als overheid, over de opvoeding 

van het kind. Dat gebeurt in eerste instantie ten koste 

van de koepels en netten, maar net zo goed ten koste van 

ouders wier opvattingen al te zeer afwijken van wat de 

overheid als ‘goed onderwijs’ beschouwt.

Deel van die machtsstrijd tussen politiek en onderwijsveld 

is zonder twijfel verbonden met de dominante positie 

die het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft weten te 

verwerven binnen het Vlaamse onderwijslandschap. Met 

meer dan 60 % van de leerlingen lager onderwijs en meer 

dan 70 % van de leerlingen secundair onderwijs “bezet” het 

katholiek onderwijs een gigantisch deel van “de markt”75, 

een deel dat zonder overheidsinmenging aan de controle 

van de decreetgever zou ontsnappen. Door anderen is reeds 

opgeworpen dat de dominante positie van het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen de maatschappelijke realiteit niet 

langer zou weerspiegelen76. Belangrijk bij die vraag lijkt ons 

het besef dat ook zonder een katholiek geloofsproject te 

onderschrijven ouders legitieme redenen kunnen hebben 

om te opteren voor een katholieke school: kwaliteit, 

reputatie, nabijheid, aanbod en aanpak enzovoort77.

(56) 56-64; C. DERENNE, “Dépasser les réseaux: une proposition”, La 

Revue nouvelle 1998, nr. 10, (78) 78-91.
75 Cijfers van 2016 op basis van DIENST BESTUUR & ORGANISATIE 

KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN, Analyse septembertelling 

schooljaar 2017-2018, https://pincette.vsko.be/meta/properties/
dc-identifier/Sta-20170918-6 (laatst geraadpleegd op 1 februari 
2019) en DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING, Vlaams 

onderwijs in cijfers 2016-2017, Brussel, https://www.vlaanderen.be/
nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2016-2017 (laatst 
geraadpleegd op 1 februari 2019), 12 en 18. In sommige regio’s loopt 
de concentratie zelfs op tot boven de 80 %.

76 L. FRANKEN, “The freedom of religion and the freedom of education 
in twenty-first century Belgium: a critical approach”, British Journal 

of Religious Education 2016, vol. 38, nr. 3, (308) 315; E. HEMELSOET, 
“Neutraal onderwijs als hefboom tot onderwijsvrijheid: over 
de onlosmakelijke verbondenheid van de actieve en passieve 
vrijheid van onderwijs” in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een 

deliberatie over onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, 
(63) 73. Zie met betrekking tot de Franse Gemeenschap D. DÉOM, 
“L’enseignement est libre: quel avenir pour une petite phrase 
riche de passé?”, En hommage à Francis Delpérée: itinéraires d’un 

constitutionnaliste, Brussel, Bruylant, 2007, (437) 445.
 Bovendien kan worden opgeworpen dat die dominante positie 

ingaat tegen de doelstellingen van de onderwijsvrijheid om 
monopolievorming in het onderwijs tegen te gaan. Zo stelde 
MASQUELIN: “Il s’agit de bannir aussi bien le monopole de l’Eglise 
existant sous l’Ancien Régime et rejeté par les libéraux que le 
monopole de l’Etat instauré sous le régime napoléonien ou pratiqué 
en fait sous le régime hollandais et dont les catholiques ne veulent 
plus” (J. MASQUELIN, Le droit aux subsides de l’enseignement libre, 
Brussel, Editions interuniversitaires, 1975, 38). In dezelfde zin: RvS 
23 maart 1982, nr. 22.137, Verbergt, Arr.RvS 1982, (598-602) 601; 
RvS 8 maart 1989, nr. 32.151, Wailliez, JT 1989, 399; G. CRAENEN, 
“Vrijheid en recht volgens artikel 17 van de Grondwet”, TBP 1990, 
nr. 1, (36) 39. Vgl.: P. WYNANTS, “Du refus du monopole étatique à 
l’oligopole des réseaux”, La Revue Nouvelle 1998, nr. 10, (46) 46-53.

77 Zie H. CRETEN, M. DOUTERLUNGNE en J.-P. VERHAEGHE, Voor 

elk wat wils: schoolkeuze in het basis- en secundair onderwijs, 
Leuven, KULeuven, Hoger instituut voor de Arbeid, 2000, 242 
p. In dezelfde zin: L. BOEVE, “25 stellingen over vrijheid van 
onderwijs en eigentijds-tegendraads katholiek onderwijs in 
Vlaanderen” in I. GEERINCK en R. WOUTERS (eds.), Een deliberatie 

Vraag is: als ouders liever ander onderwijs zouden kiezen 

dan het katholieke, is het bestaande juridisch kader dan 

flexibel genoeg om de onderwijsmarkt te herschikken78? 

Hoewel bijkomend onderzoek gewenst is, zijn we geneigd 

de hypothese naar voren te schuiven dat zulks niet het 

geval is79. Als we het Grondwettelijk Hof volgen in de 

stelling dat om de vrijheid van onderwijs daadwerkelijk te 

genieten een subsidiëring onontbeerlijk is, oogt de vrijheid 

van oprichting precair. In de praktijk blijkt het oprichten 

van een eigen school immers allesbehalve evident, niet 

in het minst door de te voorziene (pre)financiering en de 

scherpe programmatienormen80. De makkelijkste weg naar 

een “eigen” school met een specifieke pedagogische (of 

levensbeschouwelijke) insteek blijkt middels steun van één 

van de bestaande netten/koepels81. 

over onderwijsvrijheid, Leuven, LannooCampus, 2018, (148) 153; 
J. DE GROOF et al., “Reflecties op de omgang met religieus en 
levensbeschouwelijk verschil in het onderwijs in Vlaanderen en 
Nederland”, TORB 2010-11, nrs. 1-2, (3) 32; V. DUPRIEZ, “La liberté 
pédagogique comme condition de la concurrence” in H. DUMONT 
en M. COLLIN (eds.), Le décret du 24 juillet 1997 définissant les 

missions prioritaires de l’enseignement: approche interdisciplinaire, 
Brussel, FUSL, 1999, (211) 220-221.

78 Zie ook E. HEMELSOET, “Neutraal onderwijs als hefboom tot 
onderwijsvrijheid: over de onlosmakelijke verbondenheid van de 
actieve en passieve vrijheid van onderwijs” in I. GEERINCK en R. 
WOUTERS (eds.), Een deliberatie over onderwijsvrijheid, Leuven, 
LannooCampus, 2018, (63) 74: “een belangrijke vaststelling is op 
zijn minst dat dergelijke onderwijswetgeving evenwichten heeft 
gecreëerd waarbij het niet altijd even duidelijk is in hoeverre 
die dienstbaar zijn aan het behoud van een status quo in het 
onderwijslandschap dan wel aan de vrijheid van onderwijs en het 
vrij initiatief dat daarin ligt besloten”. Die vraag is overigens niet 
nieuw. Al in 1974 vroeg de Contactcommissie voor de Herziening 
van het Schoolpact van het katholiek onderwijs om de aanneming 
van een nieuw rationalisatie- en programmatieplan gepaard te 
laten gaan met een afschaffing van het systeem waarbij nieuwe 
scholen of afdelingen hun eerste jaar zonder subsidies moeten 
zien door te komen (J. MASQUELIN, Le droit aux subsides de 

l’enseignement libre, Brussel, Editions interuniversitaires, 1975, 198-
199). Al in de vroege jaren 1980 werd geklaagd over de positie van 
de grote netten “die over een feitelijk monopolie van de vrijheid van 
onderwijs beschikken” (ONAFHANKELIJKE ONDERWIJSPROJECTEN, 
Nota. Onafhankelijke schoolprojecten voelen zich bedreigd. Geen 

vrijheid van onderwijs zonder bestaansmiddelen, 6 februari 
1981, zoals weergegeven in J. DE GROOF, Vrijheid van en recht op 

onderwijs. Het regime van de vrije keuze van de confessionele en 

niet-confessionele school, Leuven, Doctoraatsproefschrift KULeuven 
Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, 1984, 177).

79 Zie in dezelfde zin met betrekking tot de keuze inzake 
levensbeschouwelijk onderricht A. OVERBEEKE, 
“Levensbeschouwelijk onderricht: keuzepalet en keuzevrijheid in 
Vlaanderen anno 2002”, TORB 2002-03, nr. 2, (115) 123: “Naarmate 
de geschetste mogelijkheid tot het inrichten van gesubsidieerd 
onderwijs minder realistisch is, wordt de kracht van het argument 
van de actieve onderwijsvrijheid zwakker.”

80 Bovendien, zo stelden we hoger al, genieten enkel scholen 
met een confessionele grondslag van de gunstregeling voor 
vrijekeuzescholen. Zie supra vn. 61.

81 In dezelfde zin: V. VANBUEL, “Nieuwe school starten: goed gek?”, 
Klasse.be 10 juli 2017. Zo wordt in verschillende GO!-scholen 
geëxperimenteerd met het vervangen van klassiek klassikaal 
onderwijs door een combinatie van instructie, zelfstandig werk en/
of co-teaching (zie bv. COOVI in Anderlecht: N. BEERENS, “Zo doen 
zij het. Co-teaching: ‘Het eerste jaar is sowieso experimenteren’”, 
Klasse.be 17 april 2017, https://www.klasse.be/80241/co-teaching-
het-eerste-jaar-sowieso-experimenteren/ (laatst geraadpleegd op 
1 juli 2018); Middenschool Prins Van Oranje (inmiddels opgegaan 
in De Prins) in Diest: X, “De school van de toekomst”, Koppen 
16 december 2015, http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/
onderwijs-slim-organiseren/cases/vrt-koppen-reportage-school-
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Een mogelijkheid die ons het onderzoeken waard lijkt 

is de implementatie van een model, waarbij middels 

een overeenkomst met de overheid een vorm van 

prefinanciering kan worden bekomen om – los van 

bestaande koepelverenigingen – op eigen initiatief 

onderwijsinstellingen op te richten82. In de Verenigde Staten 

– nochtans op andere punten geenszins voorbeeldspeler 

inzake publiek onderwijs – is het concept van de charter 

school in opmars om de neergang van het publieke 

onderwijssysteem tegen te gaan. Zo’n charter school wordt 

publiek gefinancierd, maar bestuurd door (pseudo)private 

actoren: bedrijven, ngo’s, universiteiten, buurtverenigingen 

enzovoort. Hoewel door sommigen gepercipieerd als een 

soort proeftuinonderwijs – “‘laboratories’ that could create 

‘best practices’ and pressure all public schools to adopt 

the same” – is door anderen ook de inherente meerwaarde 

van een divers onderwijsaanbod benadrukt83. De idee 

dat onderwijsverstrekkers op basis van een inhoudelijke 

overeenkomst waarin het pedagogisch project omschreven 

is een zekere autonomie genieten – en op basis van de 

in het charter uiteengezette aanpak accountable worden 

gehouden – lijkt ons in lijn met de idee van zowel actieve als 

passieve onderwijsvrijheid84.

Of zo’n flexibilisering van de oprichtingsvrijheid een 

impact zou hebben op de marktverdeling is speculatie. 

Niet alleen is onduidelijk hoe groot de vraag naar andere 

scholen is; sowieso blijft de oprichting van een school geen 

eenvoudig karwei, waarbij niet telkens wanneer er vraag 

van-de-toekomst (laatst geraadpleegd op 1 februari 2019)). In het 
vrij onderwijs is er het voorbeeld van de nieuwe Leuvense Stroom-
school met een brede eerste graad, waarvan de oprichting slechts 
mogelijk was met de financiële impuls vanuit (en de opname in de 
koepel van) het katholiek onderwijs (X, “Nieuwe school voor eerste 
graad”, De Standaard 28 november 2017, http://www.standaard.
be/cnt/dmf20171127_03211538 (laatst geraadpleegd op 1 februari 
2019); zie ook www.stroomleuven.be).

 Ouders en/of leerkrachten die een nieuwe ‘nicheschool’ willen 
opstarten, kunnen in beginsel ook terecht bij één van de 
kleinere koepels die verenigd zijn in OKO, het Overleg Kleine 
Onderwijsverstrekkers (FOPEM, Federatie van Onafhankelijke 
Pluralistische en Emancipatorische Scholen; Federatie 
Steinerscholen; VOOP, Vlaams Onderwijs OverlegPlatform; IPCO, 
Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk 
Onderwijs). Zie expliciet in die zin K. DENYS, “Erkennen en omgaan 
met verschillen creëert gelijke kansen: vrije methodescholen en 
gelijke onderwijskansen”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, (373) 373-379.

82 Zie voor een Vlaams voorstel in die zin GROEN!, Ontwerpresoluties 

onderwijscongres. Het onderwijs van de toekomst: sociaal, breed 

en buurtgebonden, 19 maart 2011, 18, https://www.kuleuven.be/
thomas/uploads/image/prvftp/550-110201-ontwerpresolutiesonder
wijscongres-Groen.pdf (laatst geraadpleegd op 1 februari 2019).

83 S. KNOPP, “Charter schools and the attack on public education”, 
International Socialist Review 2008, nr. 62, https://isreview.org/
issue/62/charter-schools-and-attack-public-education (laatst 
geraadpleegd op 1 februari 2019). Zie ook J. NATHAN, Charter 

schools: Creating hope and opportunity for American education, 
San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1997, 249 p. Ruimer over 
de voordelen van concurrentie en diversiteit: D. COHEN, “Teaching 
Practice: Plus Que Ça Change ...” in P. JACKSON (ed.), Contributing 

to Educational Change: Perspectives on Research and Practice, 
Berkeley, McCutchan, 1988, (27) 35.

84 Zie evenwel kritisch over Charter schools bv. D. RAVITCH, The death 

and life of the great American school system. How testing and choice 

are undermining education, New York, Columbia University Press, 
2010, o.a. 146.

is naar een bepaald soort onderwijs ook een aanbod zal 

worden gecreëerd. Zelfs met een eenvoudiger systeem om 

de onderwijsmarkt te betreden, blijft er een risico bestaan 

dat die onderwijsmarkt achterophinkt bij de verlangens 

van “de onderwijsconsument”. Toch zou een toegankelijk 

chartersysteem toelaten om de onderwijsmarkt te 

flexibiliseren. De actieve onderwijsvrijheid zou er wel bij 

kunnen varen en in haar kielzog – door de uitbreiding van 

het aanbod – ook de keuzevrijheid85.

IV. Wat rest er van de 
onderwijsvrijheid?

18. In de woorden van de voorzitter van het Grondwettelijk 

Hof André ALEN geldt voor de bevoegdheidsverdeling 

in het federale België en de logica erachter dat zij 

“pas na de adviespraktijk van de Raad van State en de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof min of meer vast 

komen te staan”86. Met zijn arresten inzake huisonderwijs 

lijkt het Grondwettelijk Hof die redenering ook op de 

onderwijsvrijheid van toepassing te maken: hoewel 

de onderwijsvrijheid een eenduidiger beginsel betreft 

dan de bevoegdheidsverdeling in al haar details en 

bijzondere facetten, en de onderwijsvrijheid ingebed 

is in een traditie die teruggaat tot het ontstaan van de 

Belgische Staat, verraste het Hof met zijn rechtspraak 

over huisonderwijs door radicaal te breken met die 

traditie waarin de onderwijsvrijheid gestaag evolueerde. 

Waar inzake staatsstructuur de bijzondere wetgever 

het Hof enige ruimte laat, lijkt het Grondwettelijk Hof 

inzake onderwijsvrijheid het laken zelf naar zich toe te 

hebben getrokken. Kon men voordien met betrekking tot 

nieuwe evoluties in het onderwijsbeleid nog enigszins 

voorspellen in welke mate ze grondwettig zouden worden 

bevonden of niet, dan heerst na de huisonderwijsarresten 

vooral onduidelijkheid. In dat opzicht is de uitspraak van 

voorzitter ALEN tezelfdertijd wél en niet van toepassing 

op de onderwijsvrijheid: pas na de rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof kennen we de betekenis van de 

onderwijsvrijheid, doch in zijn meest recente arresten heeft 

dat eerder geleid tot het verlies aan houvast dan aan het 

“min of meer vast komen te staan” van de betekenis van 

de vrijheid van onderwijs. De huisonderwijsarresten tonen 

ons vooral wat de onderwijsvrijheid niet betekent. Nochtans 

85 Cf. A. OVERBEEKE, “Segregatie, desegregatie, integratie? Het recht 
op schoolkeuze en -stichting, schoolkeuzegedrag en de gevolgen 
ervan voor de schoolsamenstelling”, TORB 2003-04, nrs. 4-5, 
(303) 308. Zie voor een eerder pleidooi tot flexibilisering van het 
vrijekeuzesysteem C. OFFECIERS, “De positie van het officieel 
secundair en basisonderwijs binnen het Vlaamse onderwijsaanbod 
en de (her)definiëring van het grondwettelijk gegarandeerde 
beginsel van de vrije keuze. Voorstel tot stofferingg van de 
discussie”, TORB 1995-96, nr. 4, (199) 199-218.

86 A. ALEN, Hoe ‘Belgisch’ is het ‘Belgische staatsrecht’ nog?, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 16.
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was een alternatief – in de vorm van een nauwkeurigere 

belangenafweging en motivering – mogelijk. 

19. De vraag is nu wat de vrijheid van onderwijs vandaag 

nog betekent. Slaat het Grondwettelijk Hof hier – of slaat 

artikel 22bis (zie verder) – de bodem uit het vat? Rest er 

nog iets van het eerste en aanvankelijk unieke grondrecht 

in verband met onderwijs? Drie duidingsscenario’s kunnen 

worden onderscheiden. In de twee eerste scenario’s 

veronderstellen we dat de onderwijsvrijheid als radicaal 

achterhaald moet worden beschouwd – opgegeten door 

de eigen kinderen en/of het primaat van de politiek. De 

politieke en/of pedagogische redenen daarvoor overstijgen 

deze bijdrage. We trachten slechts een juridische duiding 

te voorzien. Wat ons betreft – en dat is meteen het eerste 

scenario – vergt zo’n radicale betekenisverschuiving 

een wijziging van de Grondwet volgens de geëigende 

procedure, dan wel volgens een nieuwe procedure die 

voldoende waarborgen biedt op het vlak van democratie 

en legitimiteit (4.1). In een tweede scenario, waar we 

mogelijk reeds in zijn terechtgekomen door de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof, is ondanks het (voorlopig) 

uitblijven van een expliciete grondwetswijziging in die 

zin toch een radicale betekenisverschuiving van de 

onderwijsvrijheid gerealiseerd door de hoogste rechter. 

Ter verantwoording daarvan kan worden gesteund op 

een – weliswaar gewaagde – interpretatie van artikel 22bis 

van de Grondwet, waarvan de wijziging in 2008 impliciet 

ook artikel 24 van de Grondwet zou hebben gewijzigd 

(4.2). In een derde scenario is de onderwijsvrijheid niet 

radicaal veranderd. De huisonderwijsarresten zijn dan te 

klasseren als accidents de parcours. In de plaats van een 

radicale betekenisverschuiving is de onderwijsvrijheid 

slechts onderhevig aan een geleidelijke, teleologische 

herinterpretatie, waarbij rekening houdend met de 

bedoeling van de grondwetgever (anno 1831 en anno 

1988) en met gewijzigde omstandigheden de vrijheid van 

onderwijs als volwaardig en evenwaardig grondrecht moet 

worden afgewogen tegenover de andere grondrechten die 

inzake onderwijs spelen (4.3).

IV.1. Scenario 1: een radicale 
betekenisverschuiving door middel van 
een grondwetswijziging

20. Voor het eerste scenario – de radicale 

betekenisverschuiving – lijkt een wijziging van de 

formele Grondwet ons noodzakelijk. Het schijnt ons 

toe dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

(en de Raad van State) niet de geëigende weg is voor 

een radicale verschuiving in de betekenis van de 

onderwijsvrijheid, zoals die bijvoorbeeld tot uiting 

komt in de huisonderwijsarresten. Het is de taak van 

een Grondwettelijk Hof om de fundamentele rechten en 

vrijheden te beschermen, niet om ze op te heffen; en het 

Hof moet daarbij rechtszekerheid waarborgen87.

Het risico lijkt ons niet irreëel dat de decreetgevers, 

enkel aangemoedigd door de flexibele houding van de 

hoogste rechtscolleges, in de komende jaren bijkomende 

initiatieven zullen nemen inzake de uniformisering 

van het onderwijsbeleid, die de greep van de overheid 

op het onderwijs zouden versterken en riskeren om 

de onderwijsvrijheid verder uit te hollen. Zo baseerde 

de Raad van State zich inzake de Cours de Philosophie 

et de Citoyenneté al uitdrukkelijk op de rechtspraak 

inzake huisonderwijs en de erin vervatte argumentatie 

die het recht op onderwijs en het belang van het kind 

laten primeren om de inmenging in de inhoudelijke 

onderwijsvrijheid te verantwoorden88.

Onze bedenkingen daarbij hebben niet zozeer betrekking 

op de invulling van het onderwijs die de decreetgevers 

(zouden) wensen. Wat de opportuniteit van bepaalde 

wijzigingen ook moge zijn, het schijnt ons toe dat de 

radicale betekenisverschuiving van een grondrecht 

middels een grondwetswijziging, en een breder deliberatief 

proces, moet verlopen89. Idealiter betreft het dan 

bovendien een grondwetswijziging volgens de correcte 

procedure, i.e. waarbij geen gebruik wordt gemaakt 

van de zogenaamde “truc van artikel 195”90. Zolang de 

grondwetsherzieningsprocedure van artikel 195 van de 

Grondwet niet duurzaam wordt gewijzigd, moet voor de 

ontbinding van de kamers reeds een volwaardig debat 

plaatsvinden over de wenselijkheid van een wijziging van 

artikel 24 van de Grondwet en over de oriëntatie van die 

87 E. MAES, Bewakers van de rechtsstaat. Grondwettelijke hoven en 

hun bevoegdheid, inrichting en rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 
2019, 863, 877; K. MUYLLE, “Boekbespreking El Berhoumi, M., La 
liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 1999-2008”, TBP 
2010, nr. 9, (570) 571.

88 Adv.RvS 7 september 2015, nr. 57.989/2/V, Parl.St. Fr.Gem. 2015-16, 
nr. 171/1, (21) 29-31. In dezelfde zin: J.-L. WOLFS, “Former les 
enseignants à la ‘diversité’ et à la ‘neutralité’: est-ce conciliable? 
Analyse du cas de la Belgique francophone” in F. LORCERIE (ed.), 
[Titel verzamelwerk nog te bepalen], Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, te verschijnen.

89 Dat het in de huisonderwijsarresten het Grondwettelijk Hof 
is dat voor een radicale ommekeer in de betekenis van de 
onderwijsvrijheid dreigt te zorgen, is des te problematischer nu ons 
Hof geen elementen van deliberatieve democratie kent, zoals de 
mogelijkheid van afwijkende motiveringen en de tussenkomsten 
van amici curiae. Zie daarover E. MAES, Bewakers van de 

rechtsstaat. Grondwettelijke hoven en hun bevoegdheid, inrichting en 

rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2019, 877-878.
90 Waarbij de onlenige herzieningsprocedure van art. 195 Gw. 

wordt ontweken door art. 195 Gw. zelf – tijdelijk – aan te passen 
met het oog op een flexibelere herziening van de Grondwet, 
in het bijzonder wat niet voor herziening vatbaar verklaarde 
grondwetsartikelen betreft. Zie P. PEETERS, “De ‘overgangsbepaling’ 
van artikel 195 van de Grondwet: een noodzakelijke voorwaarde 
voor de uitvoering van de zesde staatshervorming”, TBP 2013, 
nrs. 6-7-8, (379) 379-388; P. POPELIER, “De truc met artikel 195: een 
lapje voor het bloeden met de zegen van Venetië”, CDPK 2012, (421) 
421-443.
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wijziging91. Net zo goed kan een wijziging van artikel 24 

van de Grondwet verlopen volgens een nieuwe, nog aan 

te nemen procedure tot grondwetswijziging. Belangrijk 

daarbij is dat zo’n procedure belet dat een “willekeurige 

meerderheid – hoe groot deze ook moge zijn – de Grondwet 

kan aanpassen met de enkele doelstelling om zijn macht 

veilig te stellen of beleid in de Grondwet te verankeren”92.

21. Procedureel-pragmatisch is nog maar de vraag hoe 

realistisch een grondwetswijziging is. Niet alleen is om een 

voldoende grote meerderheid te bereiken steun uit beide 

grote taalgemeenschappen vereist, het risico bestaat dat 

ook spanningen rond de levensbeschouwelijke breuklijn 

ter zake roet in het eten zouden gooien. Het (voorlopig) 

uitblijven van een nochtans evident en breed gedragen 

compromis inzake de verlaging van de leerplicht, waarbij 

de Grondwet mogelijk zou worden gewijzigd om het 

(dan leerplichtig) kleuteronderwijs uit te sluiten van de 

verplichting in levensbeschouwelijk onderricht te voorzien, 

stemt alvast weinig hoopvol.

Juridisch-inhoudelijk lijken er daarentegen weinig 

bezwaren voor een grondige wijziging van artikel 24 van 

de Grondwet. Hoewel politieke en mogelijk pedagogische 

omzichtigheid geboden is bij het sleutelen aan de zestig jaar 

oude beginselen van het Schoolpact, lijken er juridisch geen 

al te grote belemmeringen te bestaan voor een inperking 

(of, mocht het debat daarop uitdraaien, versterking) van 

de onderwijsvrijheid. De rechtspraak van het EHRM en de 

verschillende internationaalrechtelijke instrumenten laten 

ter zake immers een ruimere marge93.

91 Hoewel, volgens de meerderheid van de rechtsleer, de constituante 
in beginsel niet gebonden is door de inhoudelijke overwegingen 
van de preconstituante (A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het 

Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 233; Y. LEJEUNE, 
Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, Brussel, 
Larcier, 2014, 78; J. VANDE LANOTTE et al., Belgisch Publiekrecht. 

Deel 1, Brugge, die Keure, 2015, 77), signaleren POPELIER, 
VANDENBRUWAENE en VAN NIEUWENHOVE het ontstaan van een 
grondwettelijke gewoonte, waarbij de constituante zich wel degelijk 
gebonden weet door de overwegingen van de preconstituante 
(P. POPELIER, W. VANDENBRUWAENE en J. VAN NIEUWENHOVE, 
“Verlenging duur administratieve aanhouding - een ongrondwettige 
grondwetsherziening?”, De Juristenkrant 2016, nr. 321, (12) 12-13; 
P. CANNOOT, “Duiding bij art. 195 Gw.” in B. DALLE et al. (eds.), 
Duiding Federale Staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, (260) 
263). Bovendien heeft zulks het voordeel dat het debat ook met 
publieke inspraak kan worden gevoerd, waarbij de burger bij de 
constituerende verkiezingen rekening kan houden met de geplande 
grondwetswijziging.

92 Tussentitel “2.1 De doelstellingen van artikel 195 van de Grondwet” 
in R. VAN CROMBRUGGE, “Democratisch grondwetgeven: Utopie of 
reële mogelijkheid?” in S. SOTTIAUX (ed.), Leuvense staatsrechtelijke 

standpunten 4, Brugge, die Keure, te verschijnen, met verwijzing 
naar K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 421 en P. POPELIER, “De truc met 
artikel 195: een lapje voor het bloeden met de zegen van Venetië”, 
CDPK 2012, (421) 426.

93 Zie J. LIEVENS, De vrijheid van onderwijs, Antwerpen, Intersentia, 
2019, conclusie.

IV.2. Scenario 2: een impliciete wijziging 
van de Grondwet

22. Hoewel een expliciete wijziging van de Grondwet 

onzes inziens de aangewezen weg is om een radicale 

verandering in de betekenis van de onderwijsvrijheid 

te realiseren, is de uitspraak van het Grondwettelijk 

Hof inzake huisonderwijs – en de radicale breuk inzake 

onderwijsvrijheid die eruit blijkt – ook volgens een tweede 

scenario te begrijpen. Onze – mogelijk gewaagde – suggestie 

is dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan 

worden verklaard middels een impliciete wijziging van 

de Grondwet. De huisonderwijsarresten zouden dan niet 

zozeer getuigen van een gebrekkige balanceringsoefening 

tussen strijdige belangen en grondrechten, maar zouden de 

(weliswaar onklare) weerspiegeling zijn van een impliciete 

grondwetswijziging. Door in 2008 aan artikel 22bis van de 

Grondwet, met betrekking op de rechten van het kind, toe 

te voegen dat in alle beslissingen die het kind aanbelangen 

het belang van het kind moet primeren, zou artikel 24 van de 

Grondwet gewijzigd zijn. Lex posterior derogat priori: de latere 

grondwetsbepaling heeft voorrang op de eerdere. Aldus zou 

het recenter geconstitutionaliseerde belang van het kind als 

primaire overweging ook primeren op de onderwijsvrijheid.

Drie bedenkingen dienen daarbij te worden gemaakt. Ten 

eerste is in de voorbereidende teksten van de wijziging 

van artikel 22bis van de Grondwet geen referentie gemaakt 

naar de vrijheid van onderwijs94. Het belang van het kind 

aanwenden als een impliciete wijziging van artikel 24 komt 

ons dan ook voor als een oneigenlijke aanwending van 

artikel 22bis, of minstens een onbedoelde aanwending 

ervan. Ten tweede ware het verkieslijk geweest als het 

Grondwettelijk Hof de hier gesuggereerde impliciete 

wijziging van artikel 24 van de Grondwet ook geëxpliciteerd 

had. Net doordat het Hof zich beperkte tot het poneren van 

conclusies creëren de huisonderwijsarresten verwarring.

Ten derde kan de aanname dat het belang van het kind 

primeert as such niet volstaan om een aangenomen 

inperking van de onderwijsvrijheid te verantwoorden. 

Minstens moet worden nagegaan en worden gemotiveerd 

in welke mate het belang van het kind wel degelijk gediend 

is met de aangenomen regeling. Niet elke beperking van 

de onderwijsvrijheid zal het belang van het kind immers 

dienen. Mogelijk is het zelfs in het belang van het kind om 

de vrijheid van onderwijs te vrijwaren (met het oog op 

bijvoorbeeld een divers onderwijslandschap). Dezelfde 

bedenkingen die ten aanzien van het recht op onderwijs 

kunnen worden gemaakt, gelden ook hier. Het volstaat 

niet te beweren dat iets in het belang van het kind is. Wat is 

94 De enige referentie die aan onderwijs lijkt te zijn gemaakt, is die 
waarbij is aangestipt hoe het kind, naast de rechten van het kind 
uit art. 22bis Gw., ook andere grondrechten geniet, waaronder het 
recht op onderwijs (verslag (DELPÉRÉE), Parl.St. Senaat 2008-09, 
nr. 800/2, 4).
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immers “in het belang van het kind”? Wie bepaalt wat in het 

belang van het kind is? In welke mate is gewaarborgd dat 

het ingevoerde systeem het belang van ieder kind dient? Zo 

lijkt het ons niet onredelijk aan te nemen dat, minstens in 

sommige scholen, een verplicht ingeschreven leerling die 

voordien huisonderwijs volgde, niet steeds de geschikte 

omkadering zal krijgen om de opgelopen leerachterstand 

in te lopen. Als het regulier onderwijs er niet in slaagt om 

gepaste begeleiding te bieden aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften die ingevolge het M-decreet vanuit het 

buitengewoon onderwijs overstappen naar het gewoon 

onderwijs, is het dan zeker dat voor leerlingen die uit het 

huisonderwijs komen het regulier onderwijs de beste plek is 

om vastgestelde problemen te remediëren? 

Zelfs als we het belang van het kind – via een impliciete 

wijziging van de Grondwet – laten primeren op de 

onderwijsvrijheid blijft behoedzaamheid dus geboden. 

Het belang van het kind levert als leidraad immers niet 

steeds een eenduidig resultaat: bijvoorbeeld in geval van 

een aangescherpte inschrijvings- of voorrangsregeling zou 

het belang van het ene kind (dat bij voorrang kan worden 

ingeschreven) ten koste kunnen gaan van het belang van 

een ander kind (dat geen plaats meer heeft in de school 

van eigen keuze). Debat blijft mogelijk over wat precies 

in het belang van het kind is. Minstens zou die afweging 

– welk concreet kinderbelang met een maatregel wordt 

nagestreefd en hoe breed gedragen die interpretatie 

van het belang van het kind is – deel moeten uitmaken 

van een ruimere proportionaliteitstoets. Op dat vlak zijn 

de huisonderwijsarresten stellig: door de aangenomen 

decreten met weinig poespas goed te keuren, bevestigt het 

Grondwettelijk Hof dat het aan de overheid – en niet langer 

aan de ouders – toekomt om invulling te geven aan wat in 

het belang is van het kind.

IV.3. Scenario 3: een geleidelijke, 
teleologische evolutie

23. Gaan we tot slot uit van een geleidelijke, 

teleologische evolutie van de onderwijsvrijheid – in 

plaats van een radicale breuk – dan ziet de situatie 

er enigszins anders uit. Het volstaat dan dat het 

Grondwettelijk Hof en de Raad van State zich volwaardig 

kwijten van hun taak als bewakers van de wetgevende en 

de uitvoerende macht. In het bijzonder is vereist dat zij 

de onderwijsvrijheid – zolang die deel uitmaakt van het 

grondwettelijk kader – opnieuw als volwaardig grondrecht 

benaderen. De arresten inzake huisonderwijs lijken ons 

daarbij een duidelijke misstap. Anders dan in de arresten 

met betrekking tot de onderwijsdoelen heeft het Hof inzake 

huisonderwijs immers verzaakt aan een nauwkeurige 

toepassing van de proportionaliteitstoets en/of een 

balanceringsoefening tussen gelijkwaardige grondrechten. 

Nochtans was een nauwkeurige afweging mogelijk en 

noodzakelijk. Zo is niet uitgeklaard of de aangenomen 

controleregeling op het huisonderwijs wel proportioneel 

is: was een minder ingrijpend systeem, met bijvoorbeeld 

énkel examens of énkel inspectie, of een minder uitgebreide 

verklaring van huisonderwijs niet eveneens in staat om 

het recht op onderwijs te waarborgen, zonder dusdanig 

intens afbreuk te doen aan de onderwijsvrijheid? Ook in de 

adviezen van de Raad van State, onder andere die bij het 

nieuwe Decreet Onderwijsdoelen en bij de invoering van 

een Cours de Philosophie et de Citoyenneté, ontbreekt het 

aan een volwaardige balanceringsoefening.

Tegelijkertijd ontneemt zulks het Hof niet elke 

bewegingsvrijheid. In een tijdperk en een context die 

in weinig overeenkomt met 1831 of zelfs 1988 (toen het 

huisonderwijs niet aan de orde was) komt het de hoogste 

rechtscolleges wel degelijk toe om de betekenis van de 

onderwijsvrijheid teleologisch te hertalen naar de nieuwe 

context. Het is dan in de interpretatie van de onderwijsvrijheid 

door het Hof dat die opnieuw betekenis krijgt. 

V. Conclusie: zijn het Schoolpact 
en de Grondwet verjaard?

24. In 1958, zestig jaar geleden, sloten de drie traditionele 

partijen – die toen nog het overgrote deel van de bevolking 

vertegenwoordigden – het Schoolpact, een compromis dat 

de vraag om subsidiëring en gelijke behandeling van het 

vrij onderwijs zou verzoenen met de verdere uitbouw van 

het rijksonderwijs (inmiddels Gemeenschapsonderwijs) 

en dat een bijna sacrale – sommigen spreken van 

‘paraconstitutionele’ – bindende waarde kreeg95. De 

aanslepende conflicten over de onderwijsvrijheid, 

zoals zij vrij summier in de Grondwet van 1831 was 

verankerd, zouden erin worden bezworen. De betekenis 

van die onderwijsvrijheid zelf werd er ontegensprekelijk 

door beïnvloed: voortaan stond vast dat zij een recht 

op subsidiëring omvatte, evenals een waarborg om 

levensbeschouwelijk onderricht te verstrekken en te 

genieten (binnen de reguliere onderwijstijd), dat de actieve 

95 Het Griekse voorvoegsel “para” betekent zowel “naast” als 
“tegen”. DE GROOF benoemt het Schoolpact als een “quasi-
publiekrechtelijke norm” (J. DE GROOF, “Over de toekomst van het 
Schoolpact”, Nieuw Tijdschrift voor Politiek 1985, nr. 1, (39) 39 e.v.; 
J. DE GROOF, “Het schoolpact van 1958. Algemeen kader. Enkele 
specifieke beschouwingen” in E. WITTE, J. DE GROOF en J. TYSSENS 
(eds.), Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing 

van een Belgisch compromis, Brussel, VUBPress, 1999, (627) 633). 
Zie ook H. DUMONT, “Le pacte scolaire: une norme para-légale 
exemplaire” in E. WITTE, J. DE GROOF en J. TYSSENS (eds.), Het 

schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een 

Belgisch compromis, Brussel, VUBPress, 1999, (657), 660. Zie in 
dezelfde zin EL BERHOUMI: “La négociation politique a prévalu 
sur le droit étatique au prix d’inconstitutionnalités patentes” (M. 
EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 535). 
Anders: J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het 

onderwijs. De schoolvrede en zijn toepassing, Brussel, Story-Scientia, 
1989, 4 die daar net stelt dat het Schoolpact niet als paralegale 
norm te beschouwen is net omdat het “juridische verwerkelijking” 
heeft verworven en formeel tot de voorbereidende werken van de 
Schoolpactwet behoort.
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vrijheid ook een autonome passieve keerzijde heeft, zowel 

binnen het officieel onderwijs wat het levensbeschouwelijk 

onderricht betreft, als op het vlak van schoolkeuze, die 

middels bijkomende scholen of vervoer moet worden 

gewaarborgd door de overheid, en dat eenieder recht heeft 

op onderwijs.

Dertig jaar later werden de voornaamste 

schoolpactbeginselen verankerd in de Grondwet en 

onder het toezicht geplaatst van het Grondwettelijk Hof. 

Het summiere artikel 17 van de Grondwet dat slechts 

in de vrijheid van onderwijs en een legaliteitsbeginsel 

voorzag, is uitgegroeid tot een breder artikel 24, waarvan 

de verschillende onderdelen elkaar nu eens versterken, 

dan weer bekampen. Een balanceringsoefening tussen 

die verschillende, formeel gelijke grondrechten is dan ook 

nodig: door de decreetgever en de regering als het kan, door 

de hoogste rechtscolleges als het moet.

Nog eens dertig jaar later staat de onderwijsvrijheid zwaar 

onder druk. Vanuit politieke hoek wordt op verschillende 

vlakken getracht om tot een uniforme regeling te komen 

van het onderwijsbeleid. Wordt daarbij vaak geschermd met 

het nastreven van gelijke kansen en het recht op onderwijs, 

dan lijkt er minstens gedeeltelijk ook een machtsstrijd met 

de koepels te spelen, waarbij de decreetgever “het primaat 

van de politiek” wil verdedigen. Ook juridisch gaat het de 

onderwijsvrijheid niet voor de wind: het Grondwettelijk 

Hof heeft in vier cruciale arresten inzake huisonderwijs een 

zorgwekkend signaal gegeven door de onderwijsvrijheid 

te desacraliseren als grondrecht. Zonder uitgewerkte 

proportionaliteitstoets en/of belangenafweging is voorrang 

gegeven aan twee andere grondwettelijke bepalingen: het 

recht op onderwijs uit artikel 24, § 3 en het belang van het 

kind uit artikel 22bis. Dat signaal is zowel de decreetgever 

als de Raad van State niet ontgaan. Ook de (Franstalige) 

Raad van State lijkt geneigd de ‘onderschikking’ van de 

onderwijsvrijheid ten aanzien van de andere grondrechten 

uit artikel 24 van de Grondwet of zelfs ten aanzien van 

louter politieke belangen toe te passen.

De onderwijsvrijheid is geen universeel grondrecht. 

Hoewel ook bepaalde andere jurisdicties een vorm van 

onderwijsvrijheid kennen, is er geen internationale of 

Europese grondrechtelijke bepaling die in dezelfde mate 

verplicht om vrij initiatief toe te laten. De inperking of zelfs 

het opgeven van de onderwijsvrijheid kan in beginsel dan 

ook worden verzoend met de bepalingen van het EVRM. 

Voor zo’n radicale breuk is (karig gemotiveerde) rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof onzes inziens niet de gepaste 

weg. In de Belgische grondwettelijke geschiedenis is de 

onderwijsvrijheid al driemaal eerder overdacht. Driemaal 

ging het daarbij om een breed gedragen, ruim afgetoetst 

compromis: het ontstaan van de Grondwet in 1831, het 

aannemen van het “paraconstitutioneel” Schoolpact 

in 1958 en de grondwetswijziging van 1988. Het schijnt 

ons toe dat een vierde constituerend moment inzake 

onderwijsvrijheid eveneens het gevolg moet zijn van breed 

overleg en groeiende maatschappelijke consensus96. Een 

grondwetsherziening lijkt ons daartoe de enige legitieme weg.

Tegelijkertijd is in deze bijdrage een achterpoortje 

gesuggereerd: een ‘trucje’ waarmee de ommekeer in de 

betekenis van de onderwijsvrijheid die in de rechtspraak 

inzake huisonderwijs tot uiting komt, alsnog kan worden 

verantwoord. De invoeging van de bepaling in artikel 22bis 

van de Grondwet dat het belang van het kind de eerste 

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat, kan 

worden gelezen als een impliciete wijziging van artikel 24 

van de Grondwet, waarbij zelfs in beslissingen die de 

onderwijsvrijheid – en dus een grondrecht – dreigen in te 

perken het belang van het kind primeert. Hoewel formeel-

juridisch te verdedigen, lijkt het ons legitiemer om een 

daadwerkelijk grondwetgevend debat over de implicaties 

van die voorrang van het belang van het kind te houden. In 

de voorbereidende debatten van 2008 zijn de implicaties 

voor de onderwijsvrijheid geenszins overdacht.

Hoewel een radicale betekenisverschuiving onzes inziens 

een grondwetsherziening vereist, staat er niets aan in de 

weg dat de onderwijsvrijheid doorheen de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof evolueert. Het Hof kan 

grondwettelijke bepalingen wel degelijk hertalen naar 

nieuwe omstandigheden. Wat het Hof onzes inziens niet 

kan is een grondrecht desacraliseren, daarbij de weg 

banend voor “het primaat van de politiek”, waarbij zonder 

nauwgezette proportionaliteitstoetsing ruimte wordt 

verleend aan vrijheidsbeperkingen, waarover wisselende 

meerderheden volstrekt andere oplossingen kunnen 

voordragen.

Heel wat vragen blijven onbeantwoord. Is de vrijheid van 

oprichting eveneens – of nog meer – in de verdrukking dan 

de vrijheid van richting? Zijn er grondwettelijke bezwaren 

te maken tegen de macht van de koepels, en moet, ter 

wille van de onderwijsvrijheid, de onderwijsmarkt radicaal 

worden opengegooid, bijvoorbeeld met charter schools? 

Kan de overheid het levensbeschouwelijk onderwijs 

reguleren? Of bijvoorbeeld centrale examens invoeren? 

Heeft de vrijheid van onderwijs nog een rol te spelen? Voor 

een deel worden die vragen behandeld in ons proefschrift: 

J. LIEVENS, De vrijheid van onderwijs, Antwerpen, 

Intersentia, 2019, 596 p. Voor een deel is verder onderzoek 

nodig of is het wachten op initiatief van de overheid en 

het al dan niet vernietigende oordeel van de hoogste 

rechtscolleges.

96 Volgens EL BERHOUMI kan ook de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof worden gezien als een voorbeeld van 
paralegaliteit. Tegelijkertijd geeft ook hij aan dat de rechtspraak 
van het Hof niet rijmt met het vigerend grondwettelijk kader (M. 
EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 

l’épreuve des politiques scolaires, Brussel, Bruylant, 2013, 700).
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