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Inleiding
In deze tekst worden de belangrijkste
principes uit het onderwijsrecht toegelicht,
die
betrekking
hebben
op
levensbeschouwing in het onderwijs. In de
inleiding worden deze beginselen kort
beschreven; daarna worden ze per topic
verder uitgewerkt. De tekst kan gebruikt
worden als handleiding en spiekbrief bij de
presentatie van Johan Lievens en Jonas
Vernimmen. Hij is zo opgesteld dat hij ook
tijdens het rondetafelgesprek gemakkelijk
geraadpleegd
kan
worden
als
achtergrondinformatie bij het gesprek over
beleidssuggesties en aanbevelingen. De
belangrijkste verdrags- en wetteksten zijn achteraan bijgevoegd.
Een centraal gegeven in de discussie over levensbeschouwing in het onderwijs, is het recht op
onderwijs. Verschillende internationale en Europese mensenrechtenverdragen en de Belgische
Grondwet waarborgen dit recht dat inhoudt dat elk individu, onafhankelijk van leeftijd, toegang moet
krijgen tot onderwijs. Dat wil niet zeggen dat iedereen kosteloos toegang moet krijgen. Het
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten legt die verplichting enkel op
voor het basisonderwijs; de Belgische Grondwet voor het hele leerplichtonderwijs. Die leerplicht geldt
van 6 tot 18 jaar. 1
Art. 13, §2, a IVESCR: “De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, ten einde tot een volledige verwezenlijking van
dit recht te komen: a. Het primaire onderwijs voor allen verplicht en kosteloos beschikbaar dient te zijn”;
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Een principe dat verbonden is aan dat recht op onderwijs, is het recht van ouders om hun kinderen te
laten onderwijzen in overeenstemming met hun eigen godsdienstige of filosofische overtuigingen.2
Daartoe garandeert de Belgische Grondwet een passieve vrijheid van onderwijs: ouders moeten vrij
kunnen kiezen naar welke school hun kinderen gaan. Omdat ouders mogelijk geen school in het vrije
net vinden die aan hun eisen voldoet, verplicht de Grondwet de Vlaamse Gemeenschap om onderwijs
in te stellen dat neutraal is.3 Volgens de grondwet houdt die neutraliteit onder meer de eerbied in
“voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen”.4
Kortom, op die scholen (in Vlaanderen het GO! en onderwijs van provincies, steden en gemeenten)
moeten in principe alle kinderen terechtkunnen. Voor ouders die binnen een afstand van vier
kilometer geen officiële of op levensbeschouwing geschraagde vrije school vinden die aan hun wensen
voldoet, moet de Gemeenschap dergelijke school opnemen in de subsidiëringsregeling of
tussenkomen in de vervoerskosten naar zo’n school.5
Een derde belangrijk principe is de actieve vrijheid van onderwijs die, als reactie op het
onderwijsbeleid van Willem I, werd opgenomen in de Belgische Grondwet.6 Ze geeft elkeen het recht
om scholen op te richten en vrij te kiezen welke leerstof daar onderwezen wordt. Weliswaar kan de
overheid elke school voorwaarden opleggen vooraleer ze die erkent. Alleen erkende scholen mogen
studiebewijzen afleveren en kunnen gefinancierd/gesubsidieerd worden. Enkele van de voorwaarden
die de Vlaamse overheid hanteert worden in het eerste deel beschreven.
Het resultaat van de wisselwerking tussen deze principes is een Vlaams onderwijslandschap dat
bestaat uit drie onderwijsnetten, die elk aan een ander juridische regime onderworpen zijn. Daarnaast
bestaat er privé- en huisonderwijs. De onderwijsnetten zijn het officieel onderwijs (of
gemeenschapsonderwijs, GO!), het officieel gesubsidieerd onderwijs (onderwijs van provincies, steden
en gemeenten) en het vrij gesubsidieerd onderwijs. Die laatste categorie omvat confessionele scholen
(zoals de katholieke, protestantse of joodse), waarbinnen de katholieke scholen de belangrijkste groep
vormen. Daarnaast zijn er niet-confessionele methodescholen, zoals de Steiner, Freinet- en
Montessori-scholen. De meeste schoolbesturen worden vertegenwoordigd en ondersteund door
onderwijskoepels, die o.a. leerplannen en lessenroosters opstellen.
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Gemeenschapsonderwijs

… gesubsidieerd
onderwijs

Vrij …

Huisonderwijs

… gesubsidieerd onderwijs
Freinet,
Steiner
Protestants,
Joods,
Islam?

Privéscholen

Huisonderwijs
in strikte
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Art. 24, §3 GW: “§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang
tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.”
2 Art. 2 Eerste Protocol bij het EVRM: “… Bij de uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de opvoeding en het
onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te
verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.”
3 Art. 24, §1 GW: “… De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.”
4 Art. 24, §1 GW.
5 Art. 25 Decreet Basisonderwijs; art. 110 Codex Secundair Onderwijs.
6 Art. 24, §1 GW: “Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden.”
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Actieve vrijheid van onderwijs en recht op onderwijs
Toepassing 1 – De eindtermen: seksuele opvoeding en luisteren
Via de eindtermen bepaalt het Vlaams Parlement een aantal inhoudelijke minimumdoelen die de door
de overheid erkende en gefinancierde/gesubsidieerde onderwijsinstellingen bij hun leerlingen moeten
bereiken. Als de onderwijsinspectie vaststelt dat een school de vooropgestelde doelen niet bereikt,
neemt – na een waarschuwing met kans op bijsturing – de Vlaamse Regering in principe het besluit de
financiering/subsidiëring en erkenning stop te zetten.
Dat overkwam ook Bais Rachel, een Joods-orthodoxe lagere school voor meisjes uit Antwerpen die bij
de doorlichting in 2001-2002 de eindtermen met betrekking tot wereldoriëntatie en Nederlands niet
bleek te bereiken. Om religieuze redenen weigerde de school immers om over voortplanting en
lichamelijke veranderingen les te geven, evenals moderne technologie (radio en televisie) te gebruiken
voor de luisteroefeningen. Seksuele opvoeding behoort traditioneel tot de familiesfeer, zo luidde de
argumentatie – en moderne technologie strookt niet met de door de Joods-orthodoxe gemeenschap
gevolgde levenswijze. De school had geen gebruik gemaakt van de procedure om afwijkende
eindtermen te verkrijgen. De Raad van State stelde vast dat de decretale regels correct waren
toegepast en, doordat op voorhand geen afwijking was gevraagd, bevestigde de Raad de opheffing van
erkenning en subsidiëring.
Bais Rachel bleef ook zonder erkenning en subsidies lesgeven, onder het regime van huisonderwijs. In
2013 verplichtte het Vlaams Parlement leerlingen die huisonderwijs volgen evenwel om deel te nemen
aan examens van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap met oog op het behalen van
een getuigschrift basisonderwijs en, minimaal, het getuigschrift voor de eerste graad van het secundair
onderwijs. Wie na twee pogingen niet slaagt, is verplicht zich in te schrijven in het reguliere onderwijs.7
Tegen deze regeling werd beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof, zowel door verstrekkers van
individueel huisonderwijs als door de organisatoren van privéscholen, waaronder de joods-orthodoxe
onderwijsinstellingen. De verschillende verzoekende partijen wierpen onder meer op dat de verplichte
deelname aan de examens van de examencommissie de facto zou leiden tot het opleggen van
bepaalde leerinhouden op basis van de eindtermen, hetgeen haaks zou staan op de vrijheid van
onderwijs die is verankerd in artikel 24, §1 van de Grondwet.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat het “niet onredelijk [is] te oordelen dat het niet-slagen
van een leerplichtige die huisonderwijs krijgt [voor de examens van de examencommissie], op lacunes
wijst in het onderwijs dat hem wordt verstrekt” en dat de individuele keuzevrijheid van de ouders dus
enkel beperkt wordt door de examenverplichting “in zoverre hun keuze leidt tot een onderwijs dat
gebrekkig is gebleken, hetgeen indruist tegen het recht op onderwijs van het kind”.8 Het Hof
benadrukte wel dat de specifieke kenmerken van het huisonderwijs en van de vrijheid van onderwijs
noodzakelijk impliceren dat de beoordeling van het onderwijsniveau, via de examencommissie,
noodzakelijk rekening moet houden met de pedagogische methoden, alsook met de ideologische,
filosofische of religieuze opvattingen van de ouders of van de leerkrachten.
Hoe dat dan precies moet gebeuren is onduidelijk. Worden Joodse leerlingen dan niet getoetst met
betrekking tot hun luistervaardigheden of hun kennis van de menselijke voortplanting? Worden de
leerresultaten van leerlingen uit speciale methodescholen, zoals die in het Sudbury-onderwijs waar
7
8

Artikel 26bis e.v. Decreet Basisonderwijs en artikel 110/28 e.v. Codex Secundair Onderwijs.
GwH 8 mei 2014, nr. 80/2014. Zie in dezelfde zin: GwH 21 mei 2015, nr. 60/2015.
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men niet gelooft in examens als evaluatievorm, op een andere wijze gemonitord door de
examencommissie? Ook de nieuwe Vlaamse Regering lijkt zich bewust van de bestaande
onduidelijkheid en de nood aan rechtszekerheid voor het (collectief) huisonderwijs. Zo wordt in het
Vlaams Regeerakkoord aangekondigd dat in gesprek zal worden gegaan met de aanbieders van
collectief huisonderwijs “met het oog op het optimaliseren van de slaagkansen bij de examens van de
Examencommissie.”9
MEER LEZEN:
- J. LIEVENS, “Kroniek onderwijsrecht”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2014,
afl. 8, (514) 521-523
- J. LIEVENS, “Kroniek onderwijsrecht”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2015,
afl. 7, (384) 395.

Toepassing 2 – Gendergemengd zwemmen
Bekomen dat kinderen zich veilig voelen in water en leren zwemmen, staat in de Vlaamse eindtermen
basisonderwijs die betrekking hebben op Lichamelijke Opvoeding. Zoals hierboven al beschreven,
zullen vrije basisscholen die beroep willen doen op erkenning en subsidies, zwemlessen moeten
opnemen in het curriculum. Doen ze dit niet, lopen ze het risico die subsidies te verliezen, zoals het
voorbeeld van Bais Rachel illustreerde.
Ook basisscholen van het officieel onderwijs (GO!, onderwijs van provincies, steden en gemeenten)
moeten de eindtermen halen, als ze hun financiering niet willen kwijtspelen. Een moeilijke vraag rijst
wanneer ouders aangeven dat de leerstof die wordt aangeboden op die scholen (en die geacht wordt
neutraal te zijn), in strijd is met hun religieuze of filosofische overtuigingen. Dat kan het geval zijn
wanneer ze de inhoud van een vak (zoals bv. de evolutieleer), de manier waarop een bepaalde
vaardigheid wordt aangeleerd of de omstandigheden waarin dat gebeurt strijdig achten met hun
overtuiging. Dat laatste kan om verschillende redenen voorvallen bij zwemlessen. Zo kunnen we ons
inbeelden dat ouders bezwaar aantekenen als zwemlessen gemengd gegeven worden, wanneer de
lessen gegeven worden door een leerkracht van het andere geslacht dan hun kinderen, wanneer de
kinderen zich in het bijzijn van anderen moeten omkleden of douchen, enzovoort. In dat geval moet
een school overwegen in hoeverre ze de vraag van de ouders faciliteert. Indien ouders het gevoel
hebben dat officiële scholen hun wensen onvoldoende faciliteren, kunnen ze dat door de rechter laten
toetsen. Die gaat dan na of hun religieuze rechten niet geschonden worden.
Recent moest het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak doen in een zaak waarin een
Zwitserse lagere school weigerde om meisjes van 7 en 9 jaar vrijstelling te verlenen voor gemengde
zwemlessen.10 Hun ouders achtten die zwemlessen in strijd met hun overtuiging, omdat “ondanks dat
de Koran slechts vanaf de puberteit bedekking van het vrouwelijke lichaam verwacht, hun geloof hen
vraagt om hun dochters voor te bereiden op het naleven van deze voorschriften”. De
tegemoetkomingen van de school (begeleiders van hetzelfde geslacht, gescheiden kleed- en
doucheruimtes en de mogelijkheid tot het dragen van een boerkini) achtten de ouders onvoldoende.
Het Europees Hof moest nu beslissen of Zwitserland de ouderlijke rechten afgeleid uit art. 9 EVRM11,
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/60797, 97.
EHRM 10 januari 2017, 29086/12, Osmanoğlu en Kocabaş t. Zwitserland.
11 Art. 8 EVRM: “Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als
privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing
ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”
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schond. Het Hof zal een inperking van de levensbeschouwelijke vrijheid slechts toelaten wanneer die
inperking (i) voorzien is bij wet, (ii) een legitiem doel dient en (iii) noodzakelijk is in een democratische
samenleving.
Het Hof stelt zich doorgaans terughoudend op in het beoordelen van die noodzakelijkheid. Het acht
nationale instanties, die directe democratische legitimiteit genieten, immers beter in staat om de
relatie tussen de staat en aanwezige religies te organiseren en dus te bepalen wat noodzakelijk is in
een democratische samenleving. Het Hof is er zich van bewust dat die relatie in elke lidstaat anders
georganiseerd is en dat het afleveren van legitieme, voor alle landen geldende uitspraken bijzonder
moeilijk (of zelfs onmogelijk) is. Het gevolg is dat staten een brede appreciatiemarge krijgen in het
reguleren van godsdienstvrijheid. Het Hof zal wel steeds nagaan of beperkingen principieel
gerechtvaardigd en evenredig zijn, o.a. door te controleren of staten objectief, kritisch en pluralistisch
beleid voeren in scholen, dat geen indoctrinatie uitmaakt.
In dit geval besloot het Hof dat Zwitserland (en dus de Zwitserse school) artikel 9 EVRM niet
geschonden had. Het Hof aanvaardde de redenering van de Zwitserse overheid dat onderwijs een
bijzondere plaats bekleedt in het sociale integratieproces en dat gezamenlijke sportlessen bij uitstek
bijdragen aan de sociale ontplooiing van kinderen. Daarom aanvaardde het dat de school in kwestie
slechts vrijstellingen verleende in uitzonderlijke omstandigheden (bv. om medische redenen).
Bovendien erkende het Hof dat de betrokken school significante aanpassingen voorstelde, door
“boerkini’s” toe te staan en de kinderen te scheiden bij het douchen en omkleden.
Wat is nu de betekenis van die uitspraak voor de Vlaamse context? Die is uiteindelijk vrij beperkt. Veel
hangt af van de nationale context, aangezien het Hof steeds de algemene houding van een staat
(objectiviteit, kritisch en pluralistisch beleid, geen indoctrinatie) in overweging neemt. In Vlaanderen
hebben ouders – in tegenstelling tot in Zwitserland - steeds de mogelijkheid hun kind naar een andere
(vrije) school te sturen of huisonderwijs te geven. Verder is het erg moeilijk om dit arrest naar analogie
toe te passen op andere situaties, aangezien het Hof een erg specifieke situatie besprak. Het blijft
gissen naar de houding van het Hof ten aanzien van een school die minder accommoderend optreedt.
Bovendien weten we niet of het oordeel van het Hof hetzelfde zou zijn, indien kinderen moeten
deelnemen aan zwemlessen wanneer ze al in hun puberteit zijn.
Conclusie: het Europees Hof bewaakt steeds de grenzen van het recht, die staten niet mogen
overschrijden. Over het beleid dat binnen die grenzen wordt gevoerd, kan het recht niet steeds een
oordeel vellen. Daarover moet de samenleving in dialoog gaan.
MEER LEZEN:
- J. VERNIMMEN, “Gedwongen gemengde zwemles: gaat de godsdienstvrijheid hiermee kopje
onder?”, Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten 2017 afl. 3, 233-240.

Passieve onderwijsvrijheid, recht op onderwijs en godsdienstvrijheid
Toepassing 1 – Religieuze symbolen op school
INHOUDELIJKE TOELICHTING:
Het officieel onderwijs – het GO! en het provinciaal en gemeentelijk onderwijs – is verplicht neutraal
(Artikel 24, §1, derde en vierde lid Grondwet). Scholen die rechtstreeks door de overheid worden
georganiseerd mogen niet vertrekken vanuit een specifieke levensbeschouwing of wereldbeeld.
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Neutraliteit betekent evenwel geen absolute onthouding of een ontkennen van de
levensbeschouwelijke diversiteit. Het officieel onderwijs is actief pluralistisch: het dient de
levensbeschouwelijke diversiteit van haar leerlingenpubliek te respecteren en te faciliteren; zeker in
het licht van die andere grondwetsbepaling: de vrijheid van religie (artikel 19 Grondwet; artikel 9
EVRM).
De Raad van State oordeelde in dat licht dat het Gemeenschapsonderwijs leerlingen niet mag
verbieden levensbeschouwelijke kentekens te dragen.12 Enkel “indien de bewuste kentekens
ostentatief worden gedragen als een daad van agressie of om druk uit te oefenen, om een reactie te
provoceren, uit indoctrinatie, proselitisme of voor propagandadoeleinden en ze aldus van aard zijn om
de overtuigingen van de andere te ondermijnen” is een verbod te rechtvaardigen. Dan komen immers
de overtuigingen – en dus de rechten en vrijheden – van anderen in het gedrang. Een verbod op
religieuze kentekens moet, aldus de Raad van State, evenwel als een measure of last resort gebruikt
worden: slechts wanneer klassieke orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van de individuele
betrokken leerlingen hun effect missen, kan een algemener verbod op schoolniveau worden
overwogen. Een nationaal verbod in alle scholen van een net, zoals door het GO! wordt gehandhaafd,
kan enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden verantwoord.
Voor leerkrachten ligt de situatie anders: zij zijn niet de gebruikers, maar de verstrekkers van het
neutrale onderwijs. Het GO! is niet verplicht hen te verbieden religieuze kentekens te dragen, maar
het kan wel worden verantwoord: omdat ze vanuit een gezagspositie opereren, mag het GO! oordelen
dat een school haar neutrale rol beter kan vervullen door leerkrachten geen levensbeschouwelijke
kentekens te laten dragen.13
Voor leerkrachten levensbeschouwelijke vakken is de situatie nog anders. Omwille van de specificiteit
van de levensbeschouwelijke vakken, waarin leerkrachten ook uitdrukking kunnen geven van een
persoonlijk engagement, moeten deze leerkrachten religieuze kentekens mogen dragen. Het GO!
verbood leerkrachten levensbeschouwelijke vakken evenwel om bij het opnemen van andere taken
buiten de godsdienstlessen – bijvoorbeeld administratieve taken of toezicht – hun religieuze kentekens
te dragen omdat in die omstandigheden de regel de neutraliteit ten behoeve van de leerlingen zou
zijn. Daarover oordeelde de Raad van State dat het dragen van levensbeschouwelijke kentekens voor
dergelijke leerkrachten “een manifestatie van hun geloof [is] inherent aan het door hen gegeven
onderwijs waarin zij hun ambt uitoefenen” en dat “de uitoefening van dit ambt geenszins beperkt [is]
tot de loutere uren van de lessen en de lokalen waarin zij die verstrekken.”14
Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, in merendeel katholieke scholen, liggen de zaken in beginsel
anders. De analyse van de Raad van State is zeer sterk geënt op de verplichting voor de overheid om
de keuzevrijheid voor ouders te waarborgen door neutraal onderwijs te organiseren, waarbinnen de
filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen van alle ouders worden geëerbiedigd. Voor het vrij
onderwijs geldt de verplichting neutraal op te treden niet. De godsdienstvrijheid staat daar tegenover
de actieve vrijheid van onderwijs die scholen net toelaat een eigen pedagogisch project te ontwikkelen,
gebaseerd op levensbeschouwelijke, filosofische of pedagogische opvattingen.15
Er bestaat vooralsnog geen Belgische rechtspraak met betrekking tot deze spanning tussen de vrijheid
van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Een blik op Nederland, waar een gelijkaardig systeem van
RvS 14 oktober 2014, nrs. 228.748, 228.751 en 228.752.
Zie met betrekking tot de Franse Gemeenschap: RvS 27 maart 2013, nr. 223.042.
14 RvS 5 februari 2014, nr. 226.345, 28.
15 Artikel 24, §1, eerste lid Grondwet. Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, zie bv. GwH 18 februari 1998, nr. 19/98,
B.8.3; GwH 8 oktober 2003, nr. 131/2003, B.5.1.
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onderwijsvrijheid geldt16, leert echter dat het niet ondenkbaar is de onderwijsvrijheid te laten
primeren op de godsdienstvrijheid. Zo oordeelde in september 2011 het Amsterdamse gerechtshof
dat een hoofddoekenverbod van het rooms-katholieke Don Bosco College te Volendam niet
onrechtmatig was jegens een leerlinge die een islamitische hoofddoek wilde dragen.17
MEER LEZEN:
- J. LIEVENS en J. VRIELINK, “'Symbolenstrijd'. De Raad van State en religieuze kentekens in het
(Gemeenschaps)onderwijs”, TORB 2014-15, afl. 3, 4-14.

Toepassing 2 – Onderwijs over of vanuit levensbeschouwing
Levensbeschouwelijke vakken – kadering
De Belgische Grondwet gaat verder dan enkel te waarborgen dat ouders hun kinderen moeten kunnen
laten onderrichten in overeenstemming met hun overtuiging. Artikel 24,§1 Grondwet bepaalt immers
dat “de scholen ingericht door openbare besturen, tot het einde van de leerplicht, de keuze
aan[bieden] tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.”
Naast de optie die ouders steeds hebben om hun kind naar een levensbeschouwelijk gefundeerde vrije
school te sturen, hebben ze op officiële scholen ook recht op onderwijs vanuit levensbeschouwing (in
tegenstelling tot onderwijs over levensbeschouwing, dat hieronder besproken wordt). In zowel vrije
als officiële scholen wordt dat onderwijs verstrekt op kosten van de gemeenschap.
Traditioneel wordt dit recht op officiële scholen gerealiseerd door kinderen en ouders te laten kiezen
tussen onderricht vanuit de zes erkende levensbeschouwingen: de rooms-katholieke, de orthodoxe,
de israëlitische, de anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische. Ook boeddhistische
organisaties ondernemen stappen om hun religie te laten erkennen. Op vraag van de vrijzinnige
gemeenschap, werd voor kinderen die geen van deze levensbeschouwingen aanhangen, het vak nietconfessionele zedenleer uitgewerkt. Binnen één van deze zeven vakken krijgen kinderen twee uur
onderricht van een vertegenwoordiger uit de betrokken religieuze of vrijzinnige instelling; de
inhoudelijke leerplannen en inspectie van elk vak wordt voorzien door dezelfde instellingen. Voor de
vakken bestaan (voorlopig) geen eindtermen.
Gedurende jaren was er geen enkele mogelijkheid om, als men ook geen strikt levensbeschouwelijk
onderwijs wilde volgen, vrijgesteld te worden van het vak niet-confessionele zedenleer, dat
beschouwd werd als een levensbeschouwelijk niet-geëngageerd vak. Ouders en kinderen moesten dus
kiezen tussen één van de zes levensbeschouwelijke vakken of zedenleer. Nochtans verplicht de
Grondwet niemand daartoe. Dat principe kwam vanaf de jaren tachtig, onder invloed van de Raad van
State, onder druk te staan.18 Toen in 1993 de verantwoordelijkheid voor het vak niet-confessionele
zedenleer werd doorgeschoven naar de nieuw erkende vrijzinnige verenigingen, werd een algemene
decretale vrijstellingsregeling op eenvoudige aanvraag onvermijdelijk. Tijdens de lesuren waarvoor de
Artikel 23 Nederlandse Grondwet. Zie voor een vergelijkende analyse P. ZOONTJES, “Vrijheid van onderwijs in Vlaanderen en
Nederland”, TORB 2006-2007, nrs. 2-3-4, 336-344.
17 Gerechtshof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764.
18 De vrijstellingsdiscussie gaat terug op het arrest Sluijs van de Raad van State uit 1985 (nr. 25.326) waarin de Raad een
leerling het recht toezegde te worden vrijgesteld van het volgen van niet-confessionele zedenleer omdat het vak uiting gaf
aan een specifieke, nl. vrijzinnige, levensbeschouwelijke opvatting. In lijn met die rechtspraak bevestigden de arresten
Vermeersch (RvS 10 juli 1990, nr. 35.442) en Davison (RvS 30 november 1991, nr. 35.834) het recht vrijgesteld te worden van
de verplichte keuze tussen godsdienst en zedenleer. In dit laatste arrest stelde de Raad bovendien dat het verzoek tot
vrijstelling niet omstandig moet worden gemotiveerd.
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vrijstelling wordt verleend, moeten de betrokken leerlingen op school opdrachten uitvoeren die
aansluiten bij de eigen levensbeschouwing of het eigen levensbeschouwelijk project. De invulling van
die opdrachten wordt toevertrouwd aan de ouders zelf. De klassenraad ziet toe op de naleving van
deze verplichting. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2015 dat ook in de Franse Gemeenschap het
vak niet langer kon doorgaan als niet-geëngageerd, omdat titularissen (in tegenstelling tot andere nietgeëngageerde vakken) niet verplicht waren tot neutraliteit.19 Intussen geldt ook daar een
vrijstellingsregeling.
Vrije scholen kunnen kiezen hoe ze het levensbeschouwelijk deel van het curriculum invullen. Zo
kunnen ze besluiten onderricht in een erkende godsdienst aan te bieden, wat de meeste confessionele
vrije scholen doen. Maar ze kunnen ook “cultuurbeschouwing” of “eigen cultuur en religie” voorzien.
“Cultuurbeschouwing”, een vak dat scholen vrij autonoom kunnen vormgeven, wordt onder andere in
Steiner- en Freinetscholen voorzien. Er bestaan voor het vak, net zoals voor andere
levensbeschouwelijke vakken, geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen. Voor levens- of
cultuurbeschouwing in het vrije onderwijs bestaat er geen vrijstellingsregeling.
MEER LEZEN:
- R. VERSTEGEN, “De lange weg van de niet-confessionele zedenleer. Overwegingen bij het arrest van
het Grondwettelijk Hof nr. 34/2015 van 12 maart 2015, Tijdschrift voor onderwijsrecht en
Onderwijsbeleid 2015, 78-84.
- Over statuut leerkrachten levensbeschouwing: J. VERNIMMEN, “Artikel 8 en 9 EVRM in het onderwijs:
een moeilijk huwelijk”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2017, 218-222.
- Over inspectie levensbeschouwelijke vakken: J. VERNIMMEN en J. LIEVENS, ““Gij zult geen twee heren
dienen” (Mattheus 6:24): Het Grondwettelijk Hof over het ontslag van een inspecteur
levensbeschouwing”, Chroniques de Droit Public – Publiekrechtelijke Kronieken 2017.
Een vak Levensbeschouwing Ethiek en Filosofie (LEF); kan dat dan?
In het maatschappelijk debat duiken suggesties op om het onderwijs vanuit levensbeschouwingen te
vervangen of aan te vullen met onderwijs over levensbeschouwingen. Daarbij zou ook aandacht
kunnen worden besteed aan ethiek en filosofie.
Er zijn een aantal pistes te bewandelen om tot zo’n vak te komen.
- Buiten de godsdiensturen hebben scholen zelf de vrijheid om in hun eigen leerplan en lessenrooster
ruimte te voorzien voor deze themata. Dit kan binnen de bestaande vakstructuren (bv. als
onderdeeltje van het vak Nederlands of het vak Geschiedenis); of door een nieuw vak te creëren
(zoals het GO! aankondigde te zullen doen).
- Buiten de godsdiensturen kan in principe ook het parlement aanzetten tot het inrichten van een
nieuw vak door inhoudelijke eindtermen te voorzien met betrekking tot deze themata.
- Binnen de uren van het huidige vak godsdienst is de situatie wat complexer. Traditioneel genieten de
geloofsgemeenschappen ter zake een dubbele autonomie: zij zijn inhoudelijk meester van het
programma van de cursus en de inhoud van de leerplannen; en zijn ook procedureel autonoom in de
zin dat de controle op de naleving van de levensbeschouwelijke leerplannen aan afzonderlijke
inspecteurs van de eigen levensbeschouwing toekomt.
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GwH 12 maart 2015, nr. 34/2015.
Samenvatting: Over rechten, plichten en vrijheden – een juridische blik op levensbeschouwelijke
diversiteit op school, J. LIEVENS en J. VERNIMMEN
Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas – 26 oktober 2017

Een eerste optie, die zich in de praktijk al ontwikkelt, is de levensbeschouwelijke vakken zelf – dus in
volle autonomie – laten werken aan interlevensbeschouwelijke competenties die zij binnen hun
eigen vak, door hun eigen leerkrachten en onder hun eigen inspectie aan kunnen bieden.
Een tweede optie is vanuit de overheid bepaalde vakinhouden opleggen aan de
levensbeschouwelijke lesgevers. Omzichtigheid is daar geboden! In 2011 is al een voorstel van
decreet in die zin in het parlement besproken. De Raad van State waarschuwde toen dat de vrijheid
van eredienst en de vrijheid van onderwijs mogelijk in gevaar kwamen. Enkel door het aantal uren
waarop de regeling betrekking had te beperken, door de lessen in handen van de ‘eigen’
godsdienstleerkrachten te houden en onder de inspectie van de eigen levensbeschouwing zag de
Raad van State een kans op slagen. Sowieso zou het Grondwettelijk Hof het laatste woord hebben.
Een derde, gedurfde optie is momenteel in volle uitrol in de Franse Gemeenschap. Daar wordt in de
scholen van het officieel onderwijs één van de twee uren levensbeschouwing vervangen door een
algemeen vak over burgerschap en filosofie. De levensbeschouwelijke leerkrachten en inspectie zijn
ter zake niet bevoegd. Voor het andere uur blijven de leerlingen opgesplitst per levensbeschouwing,
al kan wie dat wil ook voor een tweede ‘seculier’ uur over burgerschap en filosofie kiezen. De regeling
is beperkt tot het officieel onderwijs en is (nog) niet getoetst door het Grondwettelijk Hof.
Een vierde optie, waarvoor geen ingreep vanuit de overheid is vereist, is gebruik te maken van de
vrijstellingsregeling. Hoewel iedereen recht heeft op religieus onderricht, kan niemand ertoe worden
gedwongen. Ook vandaag kan je al om een vrijstelling vragen, waarbij ouders zelf in een alternatief
inhoudelijk programma voor de vrijgestelde kinderen moeten voorzien. Er is ons een school bekend
waar iedereen een vrijstelling zou hebben aangevraagd, waardoor de school zelf – in plaats van de
ouders – een alternatief voor de betrokken leerlingen heeft kunnen uitwerken.

Toepassing 3 – Religieuze feestdagen
Zoals eerder vermeld, geldt in België een leerplicht: elk kind tussen 6 en 18 jaar is in principe verplicht
te leren, tenzij de Vlaamse overheid in een uitzondering voorziet. Deze uitzonderingen zijn voor de
Vlaamse Gemeenschap opgenomen in de Omzendbrieven BaO/2002/11 en SO/2005/04. Naast o.a.
uitzonderingen wegens ziekte, plechtigheden zoals begrafenis en huwelijk of topsport, kunnen
kinderen ook gewettigd afwezig zijn voor het beleven van feestdagen die inherent zijn aan hun
levensbeschouwing. Deze uitzonderingsregeling is evenwel enkel van toepassing als kinderen
aanhangers zijn van de erkende godsdiensten: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de israëlitische, de
anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische. Ook dienen ouders de school vooraf
schriftelijk te melden dat hun kind niet op school zal zijn omwille van zo’n erkende feestdag. Valt zo’n
feestdag tijdens toetsen of examens? Ook dan kan het kind afwezig blijven, al bepaalt de school dan
autonoom wanneer de proeven worden ingehaald. Een feestdag in het weekend of tijdens een
vakantieperiode, zorgt niet voor een compenserende vrije dag.
Voor volgende religieuze feestdagen kunnen kinderen afwezig zijn:
- De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen: deze vallen tijdens wettelijk bepaalde
schoolvakanties en vrije dagen.
- De islamitische godsdienst: het Ramadan- of suikerfeest (1 dag, geen vaste datum), het
offerfeest (1 dag, 10e dag van de bedevaartsmaand)
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De joodse godsdienst: Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), de Kleine
verzoendag (1 dag) het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 dagen), het feest van
Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen).
Orthodoxe godsdienst: Paasmaandag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag, indien het
orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke.

Kunnen Vlaamse scholen een algemene vrije dag geven, op één van die feestdagen? Dat kan, al zijn ze
daar niet toe verplicht. Ze blijven autonoom de (wettelijke) vrije schooldagen te bepalen. In het
basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs mag een school twee volledige dagen of vier
halve dagen kiezen; in het gewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs
een volledige dag of twee halve. Daarnaast kunnen scholen ook een pedagogische studiedag inlassen.
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Algemeen juridisch kader
In de tekst en in onze presentatie proberen we een aantal specifieke thema’s in verband met
levensbeschouwelijke diversiteit op school juridisch te kaderen. Daarbij moet een dubbel voorbehoud
worden gemaakt:
1. Het recht is geen wondermiddel. Vaak zijn specifieke uitdagingen of discussiepunten niet
tot in detail juridisch geregeld. Het recht stelt slechts grenzen, waarbinnen samenleving,
school, leerkrachtenteam, ouders en leerlingen een antwoord kunnen zoeken voor
specifieke uitdagingen.
2. “Het recht” bestaat niet. De juridische grenzen en mogelijkheden zijn een divers palet aan
verdragsteksten, (grond)wettelijke bepalingen, omzendbrieven, regels en afspraken.
Tussen die verschillende normen bestaat er wel een bepaalde hiërarchie, waarbij elk
niveau ook samengaat met een eigen werkingsgebied en een bepaalde moeilijkheidsgraad
om erin in te grijpen.
Niveau 1: grondrechten / fundamentele rechten / mensenrechten
Bron? Grondwet & internationale verdragen
Geldingsgebied: België & grondgebied verdragspartijen
Wijzigingsprocedure?
- Harde kern aan grondrechten: in beginsel dusdanig fundamenteel dat ze nooit gewijzigd
mogen worden.
- Randbepalingen: te wijzigen met volgens een zware, moeilijke procedure of, voor verdragen,
met instemming van alle ondertekenende partijen
Relevante bepalingen?
Vrijheid van onderwijs
Art. 24, §1, eerste lid Grondwet – Vrijheid van onderwijs (actieve): “Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is
verboden”
Art. 24, §1, tweede lid Grondwet – Vrijheid van onderwijs (passieve): “De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de
ouders.”
Art. 2, tweede zin Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: “(…) Bij de uitoefening van alle
functies die de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders
om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en
filosofische overtuigingen.”
Artikel 13.3 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten – Vrijheid van onderwijs (passieve)
“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van ouders of wettige voogden om voor hun
kinderen of pupillen andere dan door de overheid opgerichte scholen te kiezen, die beantwoorden aan de door de Staat vast
te stellen of goed te keuren minimum onderwijsnormen en hun godsdienstige en zedelijke opvoeding te verzekeren
overeenkomstig hun eigen overtuiging.”
Artikel 13.4 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten – Vrijheid van onderwijs (actieve):
“Geen onderdeel van dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat het de vrijheid aantast van individuele personen of
rechtspersonen inrichtingen voor onderwijs op te richten en daaraan leiding te geven, met inachtneming evenwel van de in
het eerste lid van dit artikel neergelegde beginselen en van de voorwaarde dat het aan deze inrichtingen gegeven onderwijs
beantwoordt aan door de Staat vastgestelde minimumnormen.”
Neutraliteitsbeginsel
Art. 24, §1, derde en vierde lid Grondwet: “De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in,
de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.
De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een
der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.”
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Recht op (kosteloos) onderwijs
Art. 2, eerste zin Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: “Niemand mag het recht op
onderwijs worden ontzegd. (…).”
Art. 24, §3 Grondwet: “Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De
toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.
Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.”
Art. 13 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten: “1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag
erkennen het recht van een ieder op onderwijs. (…)
2.De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, ten einde tot een volledige verwezenlijking van dit recht te komen: a.
Het primaire onderwijs voor allen verplicht en kosteloos beschikbaar dient te zijn (…)”
Artikel 28.1 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind
op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met
name toe: a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; (…)”
Godsdienstvrijheid
Art. 9 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: “1. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij
alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen
in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden
onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de
openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.”

Niveau 2: decreet
Bron? Decreten gestemd in het Vlaams Parlement
Geldingsgebied: Vlaamse gemeenschap (Vlaanderen & Nederlandstalige scholen in Brussel)
Wijzigingsprocedure? Meerderheid in het parlement
Relevante bepalingen met betrekking tot onderwijs?
- De algemene lijnen van het onderwijslandschap
- Onder meer terug te vinden in het Decreet Basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs
Niveau 3: regeringsbesluit en ministeriële omzendbrief
Bron? De Vlaamse Regering & de minister van onderwijs
Geldingsgebied: Vlaamse gemeenschap (Vlaanderen & Nederlandstalige scholen in Brussel)
Wijzigingsprocedure? Via nieuwe regeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven
Relevante bepalingen met betrekking tot onderwijs?
- De basisbeslissingen moeten bij decreet worden geregeld (!)
- Loutere uitvoeringsbepalingen kunnen bij regeringsbesluit
- Omzendbrieven bieden bijkomende toelichting voor scholen
Niveau 4: omzendbrief GO!/richtlijnen KOV/scholengemeenschappen/verenigingen van
schoolbesturen
Geldingsgebied: aangesloten schoolbesturen gemeenschap
Niveau 5: Schoolreglement
Geldingsgebied: per school
Niveau 6: Klasafspraken
Geldingsgebied: per klas
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