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Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van 
personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in 
relatie tot mensenrechten. De focus van het onderzoek ligt voornamelijk op de  periode 
vanaf de inwerkingtreding van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) in 1994, 
met nadruk op de meest recente periode (vanaf 2007 tot en met 2018). Daarbij wordt 
een ruime interpretatie gehanteerd van het benoemingsbeleid van deze  scholen. Het 
betreft zowel het voorportaal (sollicitatie), de periode gedurende het dienst verband 
(en eventuele conflicten en dreiging van ontslag), als de achterdeur (ontslag of niet- 
verlenging van het contract). De centrale onderzoeksvraag is: Welke verklaringen zijn 
er voor de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op 
orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland en mensenrechten?

Om tot een antwoord op deze vraag te komen geeft dit onderzoek eerst een uiteen-
zetting van relevante theorieën over (de verhouding tussen) recht, religie, cultuur 
en samenleving (hoofdstuk 1). De godsdienstsociologische theorieën betreffen met 
name secularisatie, verzuiling en transformatie van religie (in het publieke domein), 
in relatie tot sociologische theorieën over individualisering, modernisering, identi-
teit, en de multiculturele samenleving. Daarnaast zijn rechtssociologische theorieën 
relevant over de sociale werking van het recht (in het bijzonder mensenrechten en 
gelijke behandelingsrecht), semi-autonome sociale velden, rechtspluralisme en norma-
tief pluralisme, conflicten en geschilbeslechting. Dit onderzoek maakt zowel afzon-
derlijk als in samenhang gebruik van deze theorieën, en voegt hier op basis van de 
‘grounded theory’ methode ook theorie aan toe via een combinatie van kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek (hoofdstuk 2).

Vervolgens beschrijft dit onderzoek de kenmerken van orthodox-protestantse 
gemeenschappen (hoofdstuk 3), en de seksuele ethiek van orthodox-protestan-
ten (hoofdstuk  4). Deze kenmerken onderscheiden orthodox-protestanten van de 
meerder heid van de Nederlandse samenleving. Ook tussen orthodox-protestanten 
zijn er verschillen waarbij dit onderzoek uitgaat van bevindelijk-gereformeerden, 
orthodox- gereformeerden en evangelischen. Daarbij is er oog voor overeenkom-
sten en verschillen tussen deze groepen, ook ten aanzien van seksuele ethiek. De 
geschiedenis en ontwikkelingen binnen deze groepen zijn tevens relevant voor het 
onderscheid tussen orthodox-protestantse onderwijsdenominaties. Dit betreft zowel 
reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke als 
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evangelische scholen (de kenmerken van deze scholen worden beschreven in hoofd-
stuk 5). De verschillen tussen deze denominaties zijn een relevante verklarende factor 
voor identiteits gebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen.

Daarna beschrijft dit onderzoek het juridisch kader voor een identiteitsgebonden 
benoemingsbeleid van personeel van orthodox-protestantse basis- en middelbare 
scholen in Nederland (hoofdstuk 6). Dit betreft een meerlagige rechtsorde van inter-
nationaal, Europees en nationaal recht. De relevante rechtsbronnen op deze verschil-
lende niveaus staan met elkaar in verbinding. Zowel binnen internationaal, Europees 
als nationaal recht zijn er botsende rechtsnormen, namelijk de mensenrechten van 
schoolbesturen en hun personeel. Zowel de wetgever als de rechter moeten daar-
tussen telkens een balans treffen. Deze balans treft de wetgever onder andere in 
Nederlandse en Europese gelijkebehandelingswetgeving (hoofdstuk 7). Bij het treffen 
van de balans tussen rechten is er geen sprake van een algemene hiërarchie tussen 
die rechten. De wetgeving levert onduidelijke en open compromis-/uitzonderings-
bepalingen op zoals de enkele-feitconstructie in de AWGB. Dit is mede het resultaat 
van politieke en maatschappelijke strijd. Dergelijke bepalingen veroorzaken in de 
samenleving verwarring en interpretatieverschillen en staan telkens ter discussie. 
Datzelfde geldt voor de wettelijke verplichting voor de scholen om een consistent en 
consequent benoemingsbeleid te voeren. Vervolgens geven betrokken actoren op de 
werkvloer vorm aan het beleid en uiteindelijk kan een rechterlijke instantie daarover 
oordelen (hoofdstukken 9 en 10). Het onderzoek naar wetgeving en jurisprudentie 
laat zien dat het afhangt van de omstandigheden van het geval, de instantie en het 
toetsingskader hoe de balans tussen rechten precies uitvalt.

Daarbij is er onderscheid tussen de praktijk van identiteitsgebonden benoemingsbe-
leid per denominatie en de ontwikkelingen daarbinnen (hoofdstukken 10, 11 en 12). 
Uit de beschrijving van het beleid omtrent de kerklidmaatschapseis, identiteit en 
geloofsopvattingen blijken de verschillen tussen en binnen de denominaties. Ook is 
de doorwerking te zien van ontwikkelingen als secularisatie, evangelicalisering en 
modernisering. Dat komt duidelijk naar voren bij een thema als geloofsdoop. De ont-
wikkelingen onder bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en evange-
lischen werken door binnen de verschillende onderwijsdenominaties. De lijnen van 
de verzuiling en de identity markers van deze groeperingen (ten opzichte van elkaar) 
bieden een verklaring voor botsende sociale, culturele en religieuze normen binnen 
orthodox-protestantse scholen. Het benoemingsbeleid van de verschillende denomi-
naties weerspiegelt zowel ontwikkelingen als verzuiling, ontzuiling en herzuiling. 
Er is toenemende interne diversiteit binnen orthodox-protestantse gemeenschappen, 
die zijn te kwalificeren als semi-autonome sociale velden. De kans op conflicten bin-
nen het benoemingsbeleid is groter door toenemende interne diversiteit in religieuze, 
sociale en culturele normen. Wanneer dit tot een conflict komt hangt dit samen met 
botsende rechtsnormen die de rechten beschermen van schoolbesturen en (aspirant-)
werknemers. Deze botsingen kunnen ook voortkomen uit veranderende seksuele nor-
men onder orthodox-protestanten ten gevolge van secularisering, modernisering en 
individualisering. In het algemeen is seksuele ethiek een belangrijke identity mar-
ker voor orthodox-protestanten vanwege de afwijking van algemene seculier-liberale 
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 normen in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd vinden er dus ook veranderin-
gen plaats op dit thema onder orthodox-protestanten. Opnieuw is het onderscheid tus-
sen en binnen denominaties van belang, ten aanzien van homoseksualiteit, ongehuwd 
samenwonen, echtscheiding en overspel. Orthodox-protestantse scholen benadruk-
ken daarbij vaak dat ze deze thema’s niet geïsoleerd beschouwen maar in samenhang 
tot geloofsopvattingen.

Derhalve is samenhang en onderscheid tussen verplichtingen van scholen aan werkne-
mers inzake leer en leven een factor. Schoolbesturen redeneren vaak dat willen zij nog 
enige maatregelen kunnen nemen tegenover werknemers die afwijken qua ( seksuele) 
levensstijl, zij in ieder geval en soms met tegenzin zeer streng moeten zijn op afwij-
kingen van de leer (doop, kerklidmaatschap). Juridisch gezien is er een verschil tussen 
deze categorieën maar schoolbesturen ervaren dit in de praktijk vaak heel anders. 
Voor hen is afwijking ten aanzien van (dominante) normen binnen de school betref-
fende (seksuele) levensstijl meestal een zwaarder punt dan doop of kerklidmaatschap. 
Echter, de juridische mogelijkheden voor orthodox-protestantse scholen om maat-
regelen te nemen zijn juist spiegelbeeldig. Dit is het resultaat van een verschuiving 
van de balans tussen mensenrechten vanaf de jaren ’80 van de twintigste eeuw naar 
versterking van de rechten van personeel. Dat betreft met name het recht op gelijke 
behandeling en het recht op privacy, in het bijzonder ten aanzien van (seksuele) rela-
ties. Dat is de uitkomst van gewijzigde machtsverhoudingen binnen de samen leving 
met een seculier-liberale meerderheid en orthodox-protestanten die een minderheid 
zijn. Dat heeft tevens een effect op machtsverhoudingen binnen de school waar de 
positie van werknemers is versterkt. Tegelijkertijd is in de praktijk de machtspositie 
van schoolbesturen nog altijd sterker dan van personeel. Deze machtsverhoudingen 
werken ook door bij het zoeken naar oplossingen bij identiteitsgeschillen. Zowel per-
soonlijke,  sociale, culturele, religieuze als juridische factoren zijn van invloed bij deze 
geschillen. De invloed van de media en de framing van normovertredingen is daarbij 
in het proces van onderhandelingen tussen actoren een belangrijke factor.

Als resultaat van dit onderzoek zijn de belangrijkste verklaringen voor identiteits-
gebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse 
basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten als volgt 
(hoofdstukken 13 en 14). Allereerst betreft het met elkaar samenhangende botsingen 
tussen sociale, culturele, religieuze en rechtsnormen binnen de samenleving en bin-
nen orthodox-protestantse scholen. Daarnaast leidt dit tot een strijd over de interpre-
tatie van rechtsnormen, binnen een gelaagde rechtsorde, waarin een balans wordt 
gezocht tussen deze botsende normen. Om tot deze conclusie te komen beschrijft 
en verklaart dit onderzoek de kenmerken van en ontwikkelingen binnen orthodox- 
protestantse gemeenschappen en scholen, de meerlagige rechtsorde en identiteits-
gebonden benoemings beleid van de verschillende denominaties.

Uit het onderzoek blijkt het belang van het in samenhang kijken naar recht, samen-
leving, cultuur en religie vanuit multidisciplinair perspectief. Daar waar recht en 
werkelijkheid elkaar ontmoeten. Vanuit dit perspectief biedt het onderzoek verkla-
ringen voor de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox- 
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protestantse scholen en mensenrechten. Al twee eeuwen is er in Nederland sprake 
van een schoolstrijd voor wat betreft de vrijheid van stichting, richting en inrich-
ting van orthodox-protestantse scholen. Identiteitsgebonden benoemingsbeleid 
raakt de kern van deze rechten, namelijk het bestaansrecht en de identiteit zelf van 
 orthodox-protestantse scholen. Tegelijkertijd zijn er andere mensenrechten die met 
deze rechten kunnen botsen en is er strijd binnen politiek, samenleving en school 
over de balans tussen deze rechten. Dit onderzoek laat zien hoe en waarom identiteits-
gebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse 
scholen in relatie tot mensenrechten een strijdperk is van een voortdurende school-
strijd, zowel binnen de samenleving als binnen orthodox-protestantse scholen.
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Summary

This research focuses on the relationship between identity-based personnel 
appointment policy at orthodox Protestant primary and secondary schools in The 
Netherlands and human rights. The most important explanatory factors for this 
relationship are the following. Firstly, there are interrelated conflicts between social, 
cultural, religious and legal norms within society and within orthodox Protestant 
schools. Next, this leads to a struggle on the interpretation of legal norms, within 
a multi-layered legal order, where a balance is sought between these conflicting 
norms. In order to come to this conclusion this research describes and explains the 
characteristics of and developments within orthodox Protestant communities and 
schools, the multi-layered legal order and identity-based personnel appointment 
policy of different denominations (pietist-reformed, reformed-liberated, orthodox 
protestant-Christian, and evangelical schools).

Both in international, European and national law there are conflicting legal norms, 
specifically human rights of school boards and their personnel. Both the lawmaker 
and the judge need to strike a balance between these rights. The lawmaker is 
doing this within Dutch and European equal treatment legislation. When striking 
a balance between these rights there is no general hierarchy between these rights. 
The legislation results in unclear and open compromise or exception clauses. This 
is also the result of political and societal struggle. Such clauses cause confusion and 
differences in interpretation and are constantly debated. On the shop floor involved 
actors shape appointment policy which eventually the judiciary can judge. My 
research on legislation and jurisprudence demonstrates that it depends on the specific 
circumstances, the authority and the applicable legal framework how the balance 
between rights is struck.

The conflicting legal norms with respect to identity-based personnel appointment 
policy are related to conflicting social, cultural and religious norms within society and 
within orthodox Protestant communities and schools. There is distinction between 
the practice of identity-based personnel appointment policy per denomination and 
the developments within denominations. The description of the policies on church 
membership requirements, identity and convictions display the differences between 
and within denominations. Also, the effects of developments like secularisation, 
evangelicalisation and modernisation are visible. Developments among pietist 
Reformed, orthodox Reformed and evangelicals have an effect within different 
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school denominations. The pillarized structures and identity markers of these 
groups (in respect of one another) offer an explanation for conflicting social, cultural 
and religious norms within orthodox Protestant schools. There is growing internal 
diversity within orthodox Protestant communities which qualify as semi-autonomous 
social fields. The chance of conflicts within appointment policy is bigger as a result 
of growing internal diversity in religious, social and cultural norms. These collisions 
can also result from changing sexual norms among orthodox Protestants as a result 
of secularisation, modernisation and individualisation. In general, sexual ethics is an 
important identity marker for orthodox Protestants because they deviate from general 
secular-liberal norms in Dutch society. Again, the distinction between and among 
denominations is relevant, with respect to issues like homosexuality, unmarried 
cohabitation, divorce and adultery. Orthodox Protestant schools emphasise that they 
do not regard these topics in isolation but in connection to their convictions.
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1 Inleiding

1.1 Schets problematiek

Kan een ongehuwde moeder, gescheiden vader, homoseksueel samenlevende
persoon, of een persoon met afwijkende geloofsopvattingen, werkzaam zijn op een
school voor bijzonder onderwijs? Deze vragen zorgen in Nederland van tijd tot tijd
voor maatschappelijke en politieke discussie. Dit onderzoek richt zich op identi‐
teitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protes‐
tantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. Het
onderzoek richt zich voornamelijk op de periode vanaf de inwerkingtreding van
de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) in 1994, met nadruk op de meest
recente periode (vanaf 2007 tot en met 2018). Onder de noemer orthodox-protes‐
tantse scholen vallen in dit onderzoek zowel gereformeerd-vrijgemaakte, evangeli‐
sche, reformatorische als orthodoxe protestants-christelijke scholen. Het onderzoek
hanteert een ruime interpretatie van het benoemingsbeleid van deze scholen. Het
betreft zowel het voorportaal (sollicitatie), de periode gedurende het dienstver‐
band (en eventuele conflicten en dreiging van ontslag), als de achterdeur (ontslag
of niet-verlenging van het contract). Identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
orthodox-protestantse scholen fungeert regelmatig als strijdtoneel tussen seculier-
liberalen en orthodox-protestanten. Tegelijkertijd zijn ontwikkelingen en strijdpun‐
ten binnen orthodox-protestantse gemeenschappen hierbij relevant. Daarbij kun‐
nen verschillende mensenrechten botsen. Dat betreft bijvoorbeeld een botsing
tussen de onderwijsvrijheid van schoolbesturen en het recht op gelijke behandeling
van personeel. Bij die botsingen komen ook conflicten in sociale, religieuze en cul‐
turele normen naar voren. Ook de verhouding tussen kerk en Staat, meerderheid
en minderheden en minderheden binnen minderheden spelen hierbij een rol.
Voorliggend onderzoek richt op deze problematiek vanuit het perspectief van de
verhouding tussen recht, religie, cultuur en samenleving.



1.2 Onderzoeksvragen en leeswijzer

De onderzoeksvraag luidt: Welke verklaringen zijn er voor de relatie tussen identiteits‐
gebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en
middelbare scholen in Nederland en mensenrechten?

Om deze vraag te beantwoorden in de conclusie ga ik achtereenvolgens in op de
volgende deelvragen:

1. Welke theorieën over (de verhouding tussen) recht, religie, cultuur en samen‐
leving zijn relevant voor verklaringen van de relatie van identiteitsgebonden
benoemingsbeleid van personeel van orthodox-protestantse scholen tot men‐
senrechten?

Het onderzoek begint in dit hoofdstuk (1) met een beschrijving van voor dit onder‐
zoek relevante theorieën over de verhouding tussen recht en samenleving (rechts‐
sociologie) en godsdienst en samenleving (godsdienstsociologie) met specifiek oog
voor het snijvlak van recht, religie, cultuur en samenleving. Vervolgens beschrijft
hoofdstuk 2 de onderzoeksmethoden om tot een beantwoording van de onder‐
zoeksvraag te komen.

2. Hoe zijn orthodox-protestanten en orthodox-protestantse basis- en middelbare
scholen in Nederland in algemene zin te kenmerken?

Alvorens over te gaan tot beschrijving en verklaring van het beleid geven hoofd‐
stuk 3, 4 en 5 een beschrijving van de onderzoekspopulatie. Op basis van litera‐
tuur, beleidsdocumenten en kwalitatief en kwantitatief onderzoek beschrijft hoofd‐
stuk 3 orthodox-protestantse gemeenschappen, hoofdstuk 4 de seksuele ethiek
binnen deze groeperingen, en hoofdstuk 5 beschrijft orthodox-protestantse basis-
en middelbare scholen in Nederland.

3. Wat is het meerlagige juridisch kader voor een identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en mid‐
delbare scholen in relatie tot mensenrechten, binnen de politiek-maatschappe‐
lijke context in Nederland? 

Het onderzoek analyseert Nederlandse, Europese en internationale wet- en regel‐
geving en verdragen, jurisprudentie en beleidsdocumenten. Daarbij richt het zich
eveneens op de parlementaire en bredere geschiedenis en argumenten die aan het
juridisch kader ten grondslag liggen. Hoofdstuk 6 beschrijft het juridisch kader in
het algemeen en hoofdstuk 7 gaat specifiek in op de gelijkebehandelingswetgeving.
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Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van relevante Nederlandse jurisprudentie en uit‐
spraken en hoofdstuk 9 beschrijft relevante Europese jurisprudentie.

4. Hoe voeren orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland,
onderscheiden naar denominatie, een identiteitsgebonden benoemingsbeleid
ten aanzien van personeel in relatie tot mensenrechten?

Na het juridisch kader te hebben geschetst zetten hoofdstuk 10, 11 en 12 uiteen hoe
orthodox-protestantse scholen in de praktijk invulling geven aan identiteitsgebon‐
den benoemingsbeleid in relatie tot mensenrechten, op basis van literatuur,
beleidsdocumenten en kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Hoofdstuk 13 verklaart identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-pro‐
testantse scholen in relatie tot mensenrechten door te kijken naar ontwikkelingen
in recht, religie, cultuur en samenleving, in het bijzonder onder orthodox-protes‐
tanten. De bevindingen van mijn onderzoek verklaar ik op basis van bestaande
theorieën, en deze bouwen voort op deze theorie. Op basis van de bevindingen
levert het onderzoek een bijdrage aan deze theorieën. In de conclusie in hoofdstuk
14 volgt een antwoord op de onderzoeksvraag.

1.3 Wetenschappelijke relevantie

Het onderzoek draagt bij aan theorievorming over (de verhouding tussen) recht,
religie, cultuur en samenleving. Zowel in het algemeen als meer specifiek in
Nederland, met betrekking tot orthodox-protestantisme, en nog specifieker voor
het domein van orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland.
Het onderzoek biedt verklaringen voor het identiteitsgebonden benoemingsbeleid
van deze scholen in relatie tot mensenrechten vanuit theoretische inzichten over
(de verhouding tussen) recht, religie, cultuur en samenleving.1 Daarbij ligt een deel
van de wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek in het bij elkaar brengen van
theoretische inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals
rechtssociologie en godsdienstsociologie. Zo zijn ontwikkelingen binnen religieuze
gemeenschappen van invloed op de wijze waarop het recht werkt binnen deze
gemeenschappen. Binnen de rechtssociologie zijn er publicaties met oog voor de
specifieke werking van religieuze normen in relatie tot rechtsnormen.2 Dit onder‐
zoek levert een relevante toevoeging, onder andere op het vlak van hoe verande‐
rende religieuze normen en cultuurverschillen en interne diversiteit binnen reli‐

1. Zie ook Sandberg 2014; Sandberg 2016; Doe Law & Justice – Christian Law Review 2004, afl. 152,
p. 68-92; Davie Oxford Journal of Law and Religion 2012, afl. 1, nr. 1, p. 235-247.

2. Zie bijvoorbeeld Weisbrod Journal of Family Law 1987, afl. 26, p. 741-770; Nader 2005; Berman
Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1155-1238; Goldschmidt 2014; Sezgin The Journal of
Legal Pluralism and Unofficial Law 2010, nr. 60, p. 5-40.
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gieuze gemeenschappen uitwerken in verhouding tot het recht, in het bijzonder
mensenrechten.3 Daarbij is ook het recht zelf vaak niet eenduidig en zijn er botsin‐
gen tussen verschillende mensenrechten. Er zijn veel publicaties met een beschrij‐
ving of interpretatie van het bestaande recht (met name over uitzonderingsbepalin‐
gen voor religieuze organisaties) en hoe de balans uitpakt tussen botsende rech‐
ten.4

Onderhavig onderzoek bevat eveneens een beschrijving van het bestaande juri‐
disch kader en hoe zich dit heeft ontwikkeld. Daarbij gaat het niet in op norma‐
tieve vragen over wat de meest wenselijke interpretatie is of hoe het juridisch
kader er idealiter uit zou zijn. Er is veel literatuur over hoe de balans tussen bot‐
sende mensenrechten zou moeten zijn, idealiter of als interpretatie van het
bestaande juridisch kader, vaak in het kader van multiculturalisme en de ruimte
voor culturele en religieuze minderheden.5 Vaak betreft dit de botsing tussen gods‐
dienstvrijheid en homorechten waarbij de vraag is hoeveel ruimte religieuze ofwel
culturele minderheden mogen krijgen om de homoseksuele minderheid in hun
midden te discrimineren.6 Hetzelfde vraagstuk kan zich voordoen met betrekking
tot het weigeren van vrouwen voor bepaalde posities.7 Voorliggend onderzoek
richt zich niet op het beantwoorden van deze normatieve vragen.

3. Zie ook Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen
European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 471-495;
Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Oomen Human Rights
Quarterly 2011, afl. 3, p. 175-200.

4. Sandberg Ecclesiastical Law Journal2011, afl. 13, nr. 2, p. 157-181; Sandberg & Doe Cambridge Law
Journal 2007, afl. 66, nr. 2, p. 302-312; Waltman Law & Justice – Christian Law Review 2012, afl. 169,
p. 210-223; Ahdar Journal of Law, Religion & State 2017, afl. 5, p. 185-213; Post 2014; Spinner-Halev
Journal of Law, Religion & State 2012, afl. 1, p. 45-59.

5. Eisenberg & Spinner-Halev 2005; Spinner-Halev 2000; Taylor 1994; Schuyt 2009; Pierik & Van der
Burg Ratio Juris 2014, afl. 27, nr. 4, p. 496-515; Vickers 2015; Maris van Sandelingenambacht
Netherlands Journal of Legal Philosophy 2002, afl. 3, p. 215-234; Ahdar Journal of Law, Religion & State
2016, afl. 4, p. 146-178; Ahdar Journal of Law, Religion & State 2017, afl. 5, p. 185-213; Drop 1985,
p. 205-207; Waaldijk & Tielman 1984.

6. Koppelman Brooklyn Law Review 2006, afl. 72, nr. 1, p. 125-146; Pearson International Journal of Dis‐
crimination and the Law 2016, afl. 16, nr. 1, p. 37-50; Terpstra NJCM-Bulletin 2011, afl. 36, nr. 2,
p. 215-225; Cumper 2015; Endsjø Human Rights Review 2005, p. 102-110; Ahdar Journal of Law, Reli‐
gion & State 2017, afl. 5, p. 185-213; McIlroy Law & Justice – Christian Law Review2007, afl. 159,
p. 114-128; Bauers Rutgers Journal of Law and Religion 2014, afl. 15, p. 588-610; Howard Religion and
Human Rights 2015, afl. 10, p. 128-159; Pearson Rutgers Journal of Law and Religion 2014, afl. 15,
p. 47-71; Sandberg 2017; Stychin Oxford Journal of Legal Studies 2009, afl. 29, nr. 4, p. 729-755; Win‐
temute Journal of Law and Equality 2002, afl. 1, nr. 2, p. 125-154; Ganzevoort, Aan de goden overgele‐
verd 2011; Russo Brigham Young University Education and Law Journal 2016, p. 263-308; Smet Reli‐
gion and Human Rights 2016, afl. 11, p. 114-139; Van der Ven Tijdschrift voor Theologie 2009, afl. 49,
nr. 4, p. 346-372; Eisenberg & Spinner-Halev 2005; Rosier 1991.

7. Okin 1999; Eisenberg & Spinner-Halev 2005; Shachar 2001; Loenen Nederlands Juristenblad
2010/1801, p. 2269-2274; Stuart Human Rights Law Review 2010, afl. 10, p. 429-459; Ganzevoort, Aan
de goden overgeleverd 2011; Van der Ven Tijdschrift voor Theologie 2009, afl. 49, nr. 4, p. 346-372.
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De wetenschappelijke relevantie van mijn onderzoek ligt in het zicht bieden op hoe
de balans tussen botsende rechten vorm krijgt binnen het recht en in de praktijk
van het onderwijs. Deze praktijk komt in de publicaties over het filosofische of juri‐
dische vraagstuk van botsende mensenrechten nauwelijks aan de orde. De litera‐
tuur en het maatschappelijke debat richten zich vooral op een principiële kwestie
vanuit de veronderstelling dat zich in de praktijk (waarschijnlijk) nauwelijks pro‐
blemen voordoen.8 Daarbij wordt vaak verwezen naar het geringe aantal juridische
procedures en het argument dat homoseksuelen waarschijnlijk niet op een christe‐
lijke school zouden (moeten) willen werken. Het gering aantal juridische procedu‐
res zegt echter niet alles over de praktijk van de problematiek.9 Onderhavig onder‐
zoek voorziet in het vullen van deze leemte. Daarbij bouwt het voort op eerder
rechtssociologisch onderzoek naar de werking van gelijkebehandelingswetgeving
onder orthodox-protestanten (dat zich vooral richtte op bevindelijk-gereformeer‐
den).10 Het is niet mogelijk om een precies beeld te geven van de omvang van deze
problematiek, maar ik geef daarvan wel een indicatie (zie §2.3 en §12.3). Meer nog
richt mijn onderzoek zich op een beschrijving en verklaring van de problematiek in
het algemeen en binnen enkele casussen. Daarbij laat ik de samenhang zien van
botsende mensenrechten met botsende sociale, religieuze en culturele normen
binnen orthodox-protestantse gemeenschappen. Een uitwerking van deze thema‐
tiek levert ook een bijdrage aan de godsdienstsociologische literatuur die ont‐
wikkelingen binnen het orthodox-protestantisme beschrijft.11

1.4 Maatschappelijke relevantie

Voorliggend onderzoek kan antwoorden geven op vragen die leven bij betrokke‐
nen bij het orthodox-protestants onderwijs over hoe invulling te geven aan een
identiteitsgebonden benoemingsbeleid. Andere (religieuze of levensbeschouwe‐
lijke) maatschappelijke organisaties (die minderheden vertegenwoordigen) staan
voor vergelijkbare vraagstukken in hun benoemingsbeleid als het orthodox-protes‐
tants onderwijs. Daarom kunnen zij baat hebben bij de uitkomsten van dit onder‐
zoek, toe te passen binnen de eigen context. Daarnaast levert het onderzoek voor
beleidsmakers informatie op over orthodox-protestantse gemeenschappen en de
verhouding tussen recht, samenleving, cultuur en religie. In breder opzicht is

8. Gerards Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 245, 259; Terpstra NJCM-Bulletin 2011,
afl. 36, nr. 2, p. 225; Hendriks Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011, afl. 3, p. 432; ‘Incidenten
homodocent zeldzaam’, RD 8 mei 2013.

9. Zie bijv. Van Vliet 2016 (o.a. p. 122, 219-236, 256-258) die verwijst naar en conclusies trekt op basis
van het geringe aantal identiteitsontslagen bij Commissies van Beroep.

10. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen European
Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 471-495; Oomen & Rijke
Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Oomen Human Rights Quarterly 2011, afl.
3, p. 175-200.

11. Zie o.a. Dekker 2016; Dekker 2013; Janse 2015; Stoffels 1995; Stoffels 1990; Vellenga 1997; Vellenga
1991.
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onderhavig onderzoek voor de samenleving relevant in relatie tot discussies over
de plaats van (orthodoxe) religie in de samenleving en botsende rechten, normen,
identiteiten en belangen.

1.5 Theoretisch kader

Mijn onderzoek beschrijft en verklaart identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
orthodox-protestantse scholen in verhouding tot mensenrechten vanuit een theore‐
tisch perspectief op het snijvlak van recht, samenleving, cultuur en religie. Zowel
theorieën over de verhouding tussen religie en samenleving (godsdienstsociologie)
als over de verhouding tussen recht en samenleving (rechtssociologie) zijn hierbij
relevant. Binnen beide wetenschappelijke disciplines is ook aandacht voor de ver‐
houding tussen recht en religie. Wat het recht doet is van belang en welke rol het
speelt binnen de samenleving, in het bijzonder orthodox-protestantse gemeen‐
schappen. De verhoudingen tussen sociale, culturele, religieuze en rechtsnormen
binnen deze groeperingen zijn relevant, en wanneer, waarom en hoe personen en
groepen deze normen volgen. De sociale processen en machtsverhoudingen
binnen de samenleving, en deze gemeenschappen zijn daarop van invloed. Deze
komen onder andere naar voren bij juridische conflicten.12 In dit hoofdstuk volgt
een overzicht en beschrijving van de kernbegrippen en theorieën voor dit onder‐
zoek. Allereerst volgt een sociologische en historische beschrijving van algemene
ontwikkelingen ten aanzien van religie en sociale normen in Nederland. Daarna
volgt een rechtssociologisch kader met specifieke aandacht voor gelijkebehande‐
lingswetgeving en mensenrechten.

1.5.1 Religie en samenleving

Religie, cultuur en samenleving
De plaats van religie in de Nederlandse samenleving veranderde sterk vanaf de
jaren zestig van de twintigste eeuw. Sociologen geven verschillende definities van
religie waarbij zowel het geloof in het bovennatuurlijke, Opperwezen, God of
goden centraal staat als de praktijken, overtuigingen en systemen die daaraan zijn
verbonden. Nauw verwant aan de term religie maar ook weer daarvan te onder‐
scheiden zijn begrippen als godsdienst, geloof, kerkelijkheid, levensbeschouwing,
spiritualiteit en zingeving.13 Het metafysische aspect kan als onderscheid gelden
van religie ten opzichte van cultuur, maar ook deze begrippen liggen dicht bij
elkaar.14 Van der Burg definieert cultuur als ‘een min of meer samenhangend geheel
van overtuigingen, praktijken en houdingen, dat doorgaans verbonden is aan een bepaalde

12. Oomen Recht der Werkelijkheid 2015, afl. 36, nr. 1, p. 106; Schuyt 2008, p. 83; Griffiths The Journal of
Legal Pluralism and Unofficial Law 2017, afl. 49, p. 95, 97, 107.

13. Van de Donk & Plum 2006; De Vries 2008, p. 1-98; Kuiper 2008.
14. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 397; Oomen e.a. 2009, p. 13.
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groep, institutie of netwerk.’15 Hij betoogt dat het van belang is om geen eenzijdige
focus op overtuigingen, praktijken of houdingen te leggen, maar ze in samenhang
te bekijken. Derhalve is een veelzijdige kijk op religie ook van belang.16 Onderha‐
vig onderzoek gebruikt zowel de termen culturele normen als religieuze normen.
Deze normen hangen dus nauw met elkaar samen maar zijn tegelijkertijd van
elkaar te onderscheiden. Sociale normen refereren aan normen in de interacties
tussen mensen in het algemeen. Zowel culturele als religieuze normen zijn even‐
eens te onderscheiden maar ook als verbijzondering te zien van sociale normen.

Secularisatie en ontzuiling
De culturele revolutie van de jaren ’60 die de verandering in moraal in Nederland
veroorzaakte hangt samen met de ontzuiling en de relatief (binnen Europa) zeer
snelle en grote mate van ontkerkelijking in Nederland, ook wel secularisatie
genoemd.17 Naast ontkerkelijking is een andere mogelijke betekenis van het begrip
secularisatie dat godsdienstigheid minder belangrijk is in de individuele levens
van mensen, dat blijkt in Nederland deels het geval.18 Religie is nu op een andere
manier in de Nederlandse samenleving aanwezig dan ten tijde van de verzuiling
(periode circa 1870-1970).19 Lijphart benadrukt daarbij dat zuilen de benaming zijn
voor bevolkingsgroepen die ‘duidelijk afgebakend’ zijn met nauwe onderlinge ban‐
den en een ‘hecht complex van maatschappelijke organisaties’.20 Volgens Janse betreft
de verzuiling niet alleen organisaties maar ook een mentaliteit waarbij mensen hun
sociale netwerk bij voorkeur binnen de zuil vormgeven en er afstand is tot mensen
buiten de zuil.21 De ontzuiling en secularisatie in de vorm van ontkerkelijking han‐
gen samen met een verandering naar individualistische seculier-liberale waarden
en normen, als gevolg van de afname van het gezag van de kerk en de individuele
godsdienstigheid.22 Nog weer een andere interpretatie van het begrip secularisatie

15. Van der Burg 2008, p. 7.
16. Zie ook De Vries 2008; Meyer 2006.
17. Taylor 2007; De Hart & Van Houwelingen 2018; Dekker 2016, p. 88-100; Vermeer & Janssen Jour‐

nal of Empirical Theology 2011, afl. 24, p. 57-79; Arts 2009; Van der Bie 2009; Janse 2015, p. 39; Dek‐
ker 2006, p. 13, 34-42; Dekker, De Hart & Peters 1997; Kennedy 1995; Dekker & Ester Review of
Religious Research 1996, afl. 37, nr. 4, p. 325-342; Kennedy Journal of Religion in Europe 2012, afl. 3,
p. 452-483; Kennedy & Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125, p. 237-268.
Vgl. Kregting e.a. Journal for the Scientific Study of Religion 2018, afl. 57, nr. 1, p. 58-79.

18. De Graaf & Te Grotenhuis Mens & Maatschappij 2005, afl. 80, nr. 2, p. 143-158; Vermeer & Janssen
Journal of Empirical Theology 2011, afl. 24, p. 57-79; Dekker 2016, p. 88-100; Dekker 2006. Zie ook
Bruce 2002; Davie 2007.

19. Zie Davie 2008; De Hart 2006; De Hart 2009; De Hart 2012; De Hart 2013; De Hart 2014; Dekker &
Ester Review of Religious Research 1996, afl. 37, nr. 4, p. 325-342; Kennedy 1997; Kennedy 2009; Ken‐
nedy & Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125, p. 237-268; Lijphart 1990;
Kalsky & Pruim 2014; Bernts & Berghuijs 2016; Bernts, Dekker & De Hart 2007; Dekker & Stoffels
2009, p. 119; Ter Borg 2008.

20. Lijphart 1990, p. 34-35.
21. Janse 2015, p. 17.
22. Schuh, Burchardt & Wohlrab-Sahr Journal of Religion in Europe 2012, afl. 5, p. 349-383.
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is een aanpassing van de godsdienst aan algemeen gedeelde opvattingen in de
samenleving.23 Dat is bijvoorbeeld het geval onder vrijzinnige en gematigde chris‐
tenen waar men meebewoog met de samenleving en er steeds ruimere aanvaar‐
ding kwam van participatie van vrouwen en seksualiteit buiten het huwelijk van
man en vrouw.24

Religie in het publieke domein
Er is in Nederland een secularisatie opgetreden met betrekking tot de publieke en
geïnstitutionaliseerde vorm van geloof. Religie is niet meer de machtsfactor en
dominant ordenend principe dat het was via de kerk, in verbinding met de over‐
heid, en vanuit maatschappelijke organisaties. Toch bleven religieuze maatschap‐
pelijke organisaties, onder andere van orthodox-protestantse snit, in Nederland
ook na de jaren ’60 een belangrijke rol spelen, mede gefaciliteerd door de over‐
heid.25 De secularisatie in Nederland ging sneller en heviger dan in andere wes‐
terse landen, maar is een algemene ontwikkeling in het Westen die ook de Euro‐
pese Unie en de Raad van Europa heeft beïnvloed.26 Voor een goede begripsvor‐
ming is het van belang de elementen in het begrip religie in het publiek domein uit te
werken. De overheid neemt een terughoudende positie in wat betreft de definië‐
ring van godsdienst, juist om de vrijheid van godsdienst te respecteren.27 Maar ze
kan de godsdienst niet negeren gezien het belang daarvan voor veel burgers. Ze
heeft zich te verhouden tot de doorwerking van godsdienst in het publieke
domein.28 Het is de vraag hoe het publiek domein af te bakenen is van het privédo‐
mein.29 Daarbij helpt een toespitsing op de domeinen van de overheid, religie, poli‐
tiek, zorg en onderwijs.30 Binnen deze domeinen is het mogelijk om op verschil‐
lende wijzen vorm te geven aan de verhouding tussen overheid en godsdienst.

23. Dekker 2006, p. 40; Dekker 2016, p. 88-100; Vermeer & Janssen Journal of Empirical Theology 2011,
afl. 24, p. 57-79.

24. Dekker, De Hart & Peters 1997, p. 79; De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 75-97; Dekker 2006,
p. 182-186; Dekker 2013, p. 106; Dekker 2016, p. 45; Vellenga 1997; Kennedy 1995, p. 101-116; Bos
& Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 97-100; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg
2013, p. 18-19; Vermeer & Janssen Journal of Empirical Theology 2011, afl. 24, p. 57-79; Mellink,
Worden zoals wij 2013, p. 201-219.

25. Kennedy Journal of Religion in Europe 2012, afl. 3, p. 452-483; Kennedy & Zwemer BMGN – Low
Countries Historical Review 2010, afl. 125, p. 237-268; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67,
p. 317-330. Zie ook Koolen Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 2, p. 87-103.

26. Kennedy Journal of Religion in Europe 2012, afl. 3, p. 452-483; McCrea Yearbook of European Law 2008,
afl. 27, nr. 1, p. 195-236; De Hart & Van Houwelingen 2018. Zie ook Mudrov Journal of Contem‐
porary Religion 2016, afl. 31, nr. 1, p. 1-16. Vgl. Zoethout Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014,
afl. 5, nr. 2, p. 6-25.

27. Ganzevoort, Aan de goden overgeleverd 2011.
28. Adams 2009; Van der Burg 2009; Nieuwenhuis Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1,

nr. 1, p. 51-67; Van Bijsterveld 2006; Borgman 2006.
29. Van Bijsterveld 2009, p. 9-22; Loenen 2006.
30. Nieuwenhuis 2009; Nieuwenhuis Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1, nr. 1, p. 51-67;

Miedema, Bertram-Troost & Veugelers Pedagogiek 2013, afl. 33, nr. 2, p. 73-89.
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Voor wat betreft de verhouding tussen overheid en godsdienst kan men redeneren
vanuit het gezichtspunt hoeveel vrijheid de Staat aan de godsdienst zou mogen
geven. Echter kan men ook redeneren vanuit het uitgangspunt van vrijheid van
godsdienst totdat de overheid bij wijze van uitzondering mag ingrijpen in deze
vrijheid.31 De Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen berusten van
origine op deze laatste idee. Daarnaast heeft de Staat een positieve verplichting om
de vrijheid van godsdienst te bevorderen. Scheiding van kerk en Staat betekent ook
dat kerken interne rechtssystemen hebben. Zij hebben daarbinnen de vrijheid om
onderlinge interne verhoudingen te regelen. De verhouding tussen kerk en staat is
in drie ideaaltypische modellen te onderscheiden: (1) strikte scheiding van kerk en
Staat, (2) staatskerk of gevestigde kerk, en (3) structureel pluralisme of pluralisti‐
sche samenwerking.32 In Nederland was het model van het structureel pluralisme
dominant sinds het verdwijnen van de privileges van de Nederlands Hervormde
Kerk in het staatsbestel. De overheid erkent het belang van godsdiensten in het
publiek domein en ondersteunt deze op onpartijdige wijze ten behoeve van maat‐
schappelijke doeleinden. Van der Burg noemt dit een model van inclusieve neutra‐
liteit. Daarbij waren en zijn achterliggende waarden als pluralisme en tolerantie
van belang.33 Dit is bijvoorbeeld te zien in de publieke bekostiging van relatief
autonome bijzondere scholen.34 Tegelijkertijd is er een verschuiving te zien in
Nederland en Europa in de richting van een model van strikte scheiding tussen
kerk en Staat (secularisme), ofwel exclusieve neutraliteit (religie uit het publieke
domein), minder ruimte voor pluralisme en multiculturalisme en afnemende tole‐
rantie voor afwijking van dominante waarden door onder andere religieuze min‐

31. Oldenhuis e.a. 2007, p. 10-18.
32. Soper & Monsma 1997; Oldenhuis e.a. 2007, p. 5-6; Nickolson Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

2012, afl. 3, nr. 1, p. 21-40.
33. Soper & Monsma 1997; Van der Burg 2009; Pierik & Van der Burg Ratio Juris 2014, afl. 27, nr. 4,

p. 496-515; Oldenhuis e.a. 2007, p. 12-13; Nieuwenhuis Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010,
afl. 1, nr. 1, p. 51-67; Nickolson Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 1, p. 21-40. Zie
ook Gemeente Amsterdam 2008. Volgens Van der Borght is dit model van samenwerking tussen
kerk en Staat ook dominant in Europa: Van der Borght Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif
2012, afl. 53, p.125-136.

34. Pierik & Van der Burg Ratio Juris 2014, afl. 27, nr. 4, p. 496-515; Oldenhuis e.a. 2007, p. 12-13; Bre‐
kelmans & Vermeulen 2008, p. 19-20; Nieuwenhuis Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl.
1, nr. 1, p. 51-67; Nickolson Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 1, p. 21-40; Ken‐
nedy & Valenta 2006; Vermeulen, Overheidsfinanciering bijzonder onderwijs 2006. Vgl. Doe 2011,
p. 188-213 voor een overzicht van religie binnen het onderwijs in Europa.
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derheden.35 Vanuit die optiek staat het bijzonder onderwijs, in het bijzonder de
publieke bekostiging daarvan en de ruimte voor een eigen benoemingsbeleid en
toelatingsbeleid, ook ter discussie.36

Voor wat betreft de positie van godsdienst in het publieke domein is het onderwijs,
als domein van waardenoverdracht, een spanningsveld bij uitstek. De bevordering
van publieke waarden (burgerschap) binnen het onderwijs door de overheid kan
botsen met de verbinding tussen school, gezin en kerk. De waarden binnen gezin‐
nen en kerken kunnen namelijk afwijken van de dominante politieke en maat‐
schappelijke waarden.37 Deze spanning komt zowel naar voren bij de politieke
keuzes over de mogelijkheid om bijzondere scholen op te richten, de financiering
van deze scholen, de ruimte voor een eigenstandig benoemingsbeleid, aannamebe‐
leid en ledenbeleid, als de wettelijke verplichtingen aan de inhoud van het onder‐
wijs.38 Wat betreft die inhoud van het onderwijs is relevant om een onderscheid te
maken tussen de verschillende doelen van onderwijs. Volgens Biesta heeft onder‐
wijs zowel kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming tot doel.39 Met name
waardenconflicten over de laatste twee doelen zijn relevant in relatie tot onderha‐
vig onderzoek. De waarden die de overheid wil bevorderen via kerndoelen en bur‐
gerschapsonderwijs kunnen conflicteren met waarden binnen een schoolgemeen‐
schap.40 Daarnaast komt deze botsing in waarden terug binnen het benoemingsbe‐

35. Labuschagne & Ten Napel 2002; Van der Burg 2009; Van der Burg Religie & Samenleving 2010, afl.
5, nr. 2, p. 103-123; Pierik & Van der Burg Ratio Juris 2014, afl. 27, nr. 4, p. 496-515; Cliteur 2009;
Mansvelt Beck 2015; Nickolson Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 1, p. 21-40;
Kurth & Glasbergen Culture and Religion 2017, afl. 18, nr. 3, p. 212-231; McCrea Yearbook of Euro‐
pean Law 2008, afl. 27, nr. 1, p. 195-236; Schuh, Burchardt & Wohlrab-Sahr Journal of Religion in
Europe 2012, afl. 5, p. 349-383; Vertovec International Social Science Journal 2010, afl. 61, p. 83-95.
Voor een rechtssociologische benadering ten aanzien van de verhouding kerk en Staat in Europa
zie Sandberg Journal of Religion in Europe 2008, afl. 1, p. 329-352. Zie ook Doe 2011, p. 35, die con‐
cludeert dat Nederland een strikte scheiding hanteert. Vgl. voor een vergelijking van religieuze
vrijheid wereldwijd: Fox Human Rights Review 2015, afl. 16, p. 1-22; Fox & Akbaba Political Studies
2015, afl. 63, p. 1070-1086.

36. Cliteur 2004; Cliteur 2009; Bertram-Troost 2017; Maussen & Vermeulen Comparative Education
2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Mansvelt Beck 2015, p. 151-170; Maussen, Bogers & Versteegt 2012;
Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330; De Wildt & Plum Tijdschrift voor Religie, Recht en
Beleid 2014, afl. 5, nr. 1, p. 5-17. Zie ook Maussen 2013. Vgl. Daly & Hickey Legal Studies 2011, afl.
31, nr. 4, p. 615-643; Coen Legal Studies 2008, afl. 28, nr. 3, p. 452-474; King Journal of Contemporary
Religion 2010, afl. 25, nr. 2, p. 281-299; Rosen Journal of Law, Religion and State 2012, afl. 1, p. 16-44.

37. Karsten Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2012, afl. 3, p. 145-158.
38. Cliteur 2004; Cliteur 2009; Bertram-Troost 2017; Maussen & Vermeulen Comparative Education

2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Mansvelt Beck 2015, p. 151-170; Maussen, Bogers & Versteegt 2012;
Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330; De Wildt & Plum Tijdschrift voor Religie, Recht en
Beleid 2014, afl. 5, nr. 1, p. 5-17. Zie ook Maussen 2013. Vgl. Daly & Hickey Legal Studies 2011, afl.
31, nr. 4, p. 615-643; Coen Legal Studies 2008, afl. 28, nr. 3, p. 452-474; King Journal of Contemporary
Religion 2010, afl. 25, nr. 2, p. 281-299; Rosen Journal of Law, Religion and State 2012, afl. 1, p. 16-44.

39. Biesta 2012; Biesta 2015. Zie ook Onderwijsraad 2016.
40. Karsten Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2012, afl. 3, p. 145-158. Vgl.

Miedema, Bertram-Troost & Veugelers Pedagogiek 2013, afl. 33, nr. 2, p. 73-89.
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leid van scholen. Het schoolpersoneel geeft inhoud aan de identiteit van de school
(zie verder §5.3). Tegelijkertijd beperkt de overheid de benoemingsvrijheid vanuit
waarden zoals het non-discriminatiebeginsel.

In het verlengde van geschetste ontwikkelingen is geloof meer iets voor het privé‐
domein geworden, een aspect dat iedereen voor zichzelf moet bepalen, aansluitend
bij de individualisering van de samenleving.41 Volgens de definitie van individua‐
lisering van Dekker en Stoffels is dit ‘het proces waarbij mensen losraken en zich losma‐
ken van de traditionele verbanden en in toenemende mate zelf willen en/of moeten bepalen
hoe zij hun leven vormgeven.’42 Daarbij is het mogelijk als individu een religieus pak‐
ket samen te stellen uit verschillende tradities. Er is steeds minder binding aan
vaste gemeenschappen en religieuze instituten, maar meervoudige religieuze bin‐
ding. Het geloof is daarbij een minder bepalende factor voor de inrichting van het
hele leven, meer een inspirerende kracht. Het is meer een zoekproces naar zinge‐
ving dan een set aan vaste overtuigingen. Religie in Nederland is pluriform en
minder overzichtelijk, zonder geijkte kaders.43

Volgens Kalsky & Pruim kan religieuze pluriformiteit en onoverzichtelijkheid juist
ook angst en een wij-zij cultuur veroorzaken, wat zij vooral zien ten opzichte van
de Islam.44 Die angst speelt een rol in het publieke en politieke debat over religie,
wat overigens aantoont dat religie nog steeds een belangrijke rol speelt in het
publieke leven in moderne landen.45 In de multiculturele samenleving waarin de
Islam is opgekomen als cultuur met normen die haaks staan op dominante secu‐
lier-liberale normen, staat daarom de publieke rol van religie onder druk.46 Der‐
halve hebben georganiseerde vormen van religie, zoals bijzondere scholen, over
het algemeen op minder sympathie onder de bevolking en politiek te rekenen,

41. Dekker 2006, p. 163, 165-166; De Hart & Van Houwelingen 2018; Bernts & Berghuijs 2016; Dekker,
De Blok & De Hart 2016, p. 48-57; Ter Borg 2008; Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 124-125; Janse
2015, p. 147-148; Ganzevoort, Aan de goden overgeleverd 2011; De Hart 2000; Berger 1967; Kennedy
& Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125, p. 237-268.

42. Dekker & Stoffels 2011, p. 109-112.
43. Kalsky & Pruim 2014, p. 7; De Hart & Van Houwelingen 2018; Bernts & Berghuijs 2016; De Hart

2013; Dekker 2016, p. 82-83; Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 57, 124-125; Dekker 2006,
p. 165-166; De Hart 2000; Janse 2015, p. 147-148; Kronjee 2006; Kronjee & Lampert 2006.

44. Kalsky & Pruim 2014, p. 7. Zie ook Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2,
p. 7-22.

45. Dekker 2006, p. 234-253; Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2, p. 7-22;
Casanova 1994; Kennedy & Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125,
p. 237-268. Vgl. voor een uiteenzetting over de orthodox-protestantse invloed op de definitie van
godsdienst in het publieke domein in Nederland: Van der Burg Religie & Samenleving 2010, afl. 5,
nr. 2, p. 103-123.

46. Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2, p. 7-22; Nickolson Tijdschrift voor
Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 1, p. 21-40; Van der Burg Religie & Samenleving 2010, afl. 5,
nr. 2, p. 103-123.
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zeker wanneer deze scholen meer exclusief van aard zijn.47 Toch valt het op dat
veel ouders kiezen voor bijzonder onderwijs (60%), de zogenaamde paradox van
de onderwijsverzuiling. Daarbij verdient het aantekening dat het onderwijssys‐
teem zichzelf voor een deel in stand houdt en ouders meestal geen voorkeur meer
hebben voor een bijzondere school boven openbaar onderwijs (maar dat andere
factoren zoals nabijheid, sfeer en kwaliteit een rol spelen), en religie steeds minder
(prominent) aanwezig is binnen een ruime meerderheid van protestants-christe‐
lijke en katholieke scholen. Dat is ook te zien aan het open toelatingsbeleid voor
leerlingen en een ruim benoemingsbeleid voor personeel op deze scholen.48 Het
stelsel van bijzonder onderwijs in Nederland is een voorbeeld van inclusieve neu‐
trale samenwerking van de overheid met religieuze organisaties die in Europa
vaker voorkomt. Daarbij heeft het resterende deel van het christendom in Europa
nog steeds een belangrijke religieuze en culturele rol.49 In ieder geval is duidelijk
dat de rol van religie in Nederland niet vermindert of verdwijnt, volgens de zoge‐
heten ‘secularisatiethese’, maar eerder transformeert.50

Dominante seculier-liberale normen
De ontwikkelingen van secularisatie en de culturele revolutie resulteren in een
grote afstand van een seculiere meerderheid in Nederland tot het orthodox-protes‐
tantse smaldeel van de samenleving.51 De maatschappelijke opvattingen verander‐
den binnen een kort tijdsbestek enorm sinds de jaren ’60 van de twintigste eeuw.
Dit betreft zeker opvattingen op het gebied van huwelijk en seksualiteit, waar‐
onder tolerantie ten aanzien van seksuele relaties voor en buiten het huwelijk,
ongehuwd samenwonen, echtscheiding en homoseksualiteit.52 Ten aanzien van

47. Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 251; Vermeulen & El Morabet Belhaj International Journal of Dis‐
crimination and the Law 2013, afl. 13, nr. 2/3, p. 113-139; Maussen & Vermeulen Comparative Educa‐
tion 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Maussen, Bogers & Versteegt 2012; Vermeer British Journal of Reli‐
gious Education 2009, afl. 31, nr. 3, p. 201-211; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330;
Janse 2015, p. 98; Kennedy & Valenta 2006; Vermeulen, Overheidsfinanciering bijzonder onderwijs
2006; Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 94-96; Bernts & Berghuijs 2016, p. 44-53. Deel van de
bevolking dat kiest voor een school op godsdienstige grondslag is 54% in 1966, in 2006 is dat 36%,
in 2015 betreft het 26%. Zie ook Maussen 2013.

48. Bertram-Troost e.a. 2012; Stoffels 2008, p. 133; Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 94-96; Dronkers,
Dijkstra & Hofman 1997, p. 20-28; Brekelmans & Vermeulen 2008, p. 31; Janse 2015, p. 43-44,
83-84; Bernts & Berghuijs 2016, p. 44-53; Herweijer & Vogels 2004; Dijkstra & Miedema 2003.

49. Zie ook Sandberg Journal of Religion in Europe 2008, afl. 1, p. 329-352. Vgl. Zoethout Tijdschrift voor
Religie, Recht en Beleid 2014, afl. 5, nr. 2, p. 6-25.

50. Dekker 2006, p. 234-253; Dekker & Stoffels 2009, p. 119; Ter Borg 2008; Van de Donk e.a. 2006.
51. Duyvendak 2004; De Hart & Van Houwelingen 2018; Dekker, De Blok & De Hart 2016, p. 48-57;

Houtman, Achterberg & Duyvendak 2008; Kalsky & Pruim 2014; Mellink, Worden zoals wij 2013;
Janse 2015, p. 133; Vermeulen & El Morabet Belhaj International Journal of Discrimination and the
Law 2013, afl. 13, nr. 2/3, p. 113-139; Visser 2016.

52. Te Riele 2019; Dekker 2006, p. 162-207; Righart 2006; Halman e.a. 1987; Kennedy 1995, p. 101-106,
173-179; De Hart 2005; Buijs, Geesink & Holla Sociologie 2013, afl. 9, nr. 3/4, p. 245-257; Kennedy
Journal of Religion in Europe 2012, afl. 3, p. 452-483; Duyvendak 2004. Vgl. Wilkins-Laflamme Jour‐
nal for the Scientific Study of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 717-736.
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homoseksualiteit voltrok de emancipatie zich in fasen. De eerste fase betrof decri‐
minalisering, vervolgens kwam er wettelijke gelijkstelling en bescherming tegen
discriminatie en daarna toenemende sociale acceptatie in combinatie met emanci‐
patiebeleid.53 De emancipatie van de vrouw voltrok zich eveneens in fasen, met in
eerste instantie de opheffing van wettelijke barrières en wettelijke gelijkstelling,
gevolgd door rechtsbescherming en tegelijkertijd emancipatiebeleid en sociale ver‐
andering.54 Het moderne gezinsideaal kent de volgorde van samenwonen, eventu‐
eel trouwen, (twee) kinderen krijgen, en beide partners die werken en zorgen voor
de kinderen, overspel blijft taboe, scheiding komt in naar schatting 40% van de
huwelijken voor. De Nederlandse bevolking ziet deze ontwikkelingen over het
algemeen niet als negatief, behalve wat betreft de toename van het aantal echt‐
scheidingen en eenoudergezinnen. Nederlanders die een geloof aanhangen zijn
over het algemeen ook niet negatief over deze ontwikkelingen, maar wel vaker. Zo
vindt ongeveer 30% van de protestanten de toename van ongehuwd samenwonen
en kinderen krijgen buiten het huwelijk een slechte ontwikkeling.55 Afwijking van
de breed gedeelde moraal ten aanzien van huwelijk en relaties door orthodoxe
gelovigen roept weerstand op.56 Dat betreft vaak een conflict met de orthodoxe
Islam, maar in het kielzog daarvan met het orthodox-protestantisme.57

De orthodox-protestanten in Nederland zijn onderdeel van een multiculturele
samenleving waarbinnen groepsculturen naast elkaar bestaan.58 Volgens Van der
Burg is Nederland een polyculturele samenleving, waarin allerlei levensstijlen
naast elkaar en door elkaar bestaan. Dat past bij de postmoderniteit waarin indivi‐
duen zelf, al dan niet in (tijdelijk) groepsverband, hun leven vormgeven en een
plurale identiteit mogelijk is.59 Binnen de pluraliteit van de postmoderne Neder‐
landse samenleving ziet Duyvendak een dominante seculiere cultuur die collectief

53. Hekma & Duyvendak 2011; Savenije & Duyvendak Sociologie 2013, afl. 9, nr. 3/4, p. 318-344.
54. Voor de verbanden tussen vrouwenemancipatie en homoemancipatie zie Savenije & Duyvendak

Sociologie 2013, afl. 9, nr. 3/4, p. 318-344.
55. Te Riele 2019, p. 3, 10; Bucx 2011; De Hart 2005; Janse 2015, p. 149; Dekker 2006, p. 162-207; De

Graaf & Loozen 2009. Zie Rokven & Sieben 2011 over het belang van trouw voor een succesvol
huwelijk volgens zowel een meerderheid van Nederlandse mannen (84%) als vrouwen (89%).

56. Janse 2015, p. 97-98, 133; Derks Culture and Religion 2018, afl. 19, nr. 1, p. 40-61; Derks Religie &
Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 101-121; Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl.
2, nr. 2, p. 7-22; Peters & Vellenga Justitiële verkenningen 2007, afl. 33, nr. 1, p. 70-82; Mellink,
Worden zoals wij 2013, p. 166-167.

57. Hekma & Duyvendak 2011; Mepschen, Duyvendak & Uitermark Migration and Citizenship 2014,
afl. 2, nr. 1, p. 8-12; Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2, p. 7-22; Mep‐
schen, Duyvendak & Tonkens Sociology 2010, afl. 44, nr. 5, p. 962-979; Peters & Vellenga Justitiële
verkenningen 2007, afl. 33, nr. 1, p. 70-82; Beekers Culture and Religion 2014, afl. 15, nr. 1, p. 72-99;
Vellenga Journal of Religion in Europe 2015, afl. 8, p. 210-234; Vollaard Politics and Religion 2013, afl.
6, p. 74-100; Kurth & Glasbergen Culture and Religion 2017, afl. 18, nr. 3, p. 212-231; Schuh,
Burchardt & Wohlrab-Sahr Journal of Religion in Europe 2012, afl. 5, p. 349-383; Oomen e.a. 2009;
Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222.

58. Van der Burg 2008, p. 23.
59. Van der Burg 2008, p. 23-24. Zie ook Janse 2015, p. 154-157.
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individualistische waarden aanhangt.60 Deze waarden die voor de meerderheid
gelden als identity markers van Nederland zijn de gelijkheid van man en vrouw,
de acceptatie van homoseksualiteit en de scheiding van kerk en Staat.61 Uitgangs‐
punt is dat seksueel gedrag en geloofsopvattingen tot de privésfeer behoren.
Tegelijkertijd zijn de individualistische, seculiere, liberale waarden hieromtrent
dominant in het publieke debat in media en politiek.62 Daarbij nemen alleen ortho‐
doxe christenen publiekelijk afwijkende standpunten in (via de officiële leer van de
Rooms-Katholieke kerk, orthodox-protestantse kerken, orthodoxe christelijke
media, SGP en een deel van de ChristenUnie) naast de publiek minder zichtbare
niet-westerse immigranten en de orthodoxe Islam.63 De framing van het waarden‐
conflict en van orthodox-religieuzen in de media en het publieke debat leidt tot een
uitvergroting van de tegenstellingen.64 Als gevolg van deze ontwikkelingen voelen
veel orthodox-protestanten zich gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Dit kan ook
leiden tot een tegenreactie en framing waarbij zij zich afzetten tegen seculier-libe‐
rale waarden en normen.65 Tegelijkertijd worden seculier-liberale waarden als de
gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, met name vanuit conservatieve en

60. Duyvendak 2004, p. 10. Zie ook Janse 2015, p. 84; Mellink, Worden zoals wij 2013.
61. Duyvendak 2004, p. 11; Duyvendak 2015; Dekker, De Blok & De Hart 2016, p. 48-57; Mepschen,

Duyvendak & Uitermark Migration and Citizenship 2014, afl. 2, nr. 1, p. 8-12; Van den Berg e.a.
2014; Lubbers, Jaspers & Ultee Mens & Maatschappij 2006, afl. 81, nr. 2, p. 101-120; Mepschen, Duy‐
vendak & Tonkens Sociology 2010, afl. 44, nr. 5, p. 962-979; Peters & Vellenga Justitiële verkenningen
2007, afl. 33, nr. 1, p. 70-82; Mellink, Worden zoals wij 2013.

62. Van den Berg e.a. 2014; Hekma & Duyvendak 2011; Bos & Derks Religie & Samenleving 2016, afl.
11, nr. 2, p. 97-100; Mansvelt Beck 2015; Dekker, De Blok & De Hart 2016, p. 48-57; Ganzevoort
Religie & Samenleving 2012, afl. 7, nr. 1, p. 97-109; Ganzevoort, Framing the gods 2011; Mellink,
Worden zoals wij 2013; Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2, p. 7-22;
Kurth & Glasbergen Culture and Religion 2017, afl. 18, nr. 3, p. 212-231; Wagenvoorde Tijdschrift
voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl. 7, nr. 1, p. 5-18; Van der Stoep 2014. Zie ook Ratheiser & Van
der Stoep 2013. Vgl. over situatie in Zweden: Lövheim Journal of Religion in Europe 2017, afl. 10,
p. 366-383; Lundby, Hjarvard & Lövheim Journal of Religion in Europe 2017, afl. 10, p. 437-456.

63. Van den Berg e.a. 2014; Mepschen, Duyvendak & Tonkens Sociology 2010, afl. 44, nr. 5, p. 962-979;
Peters & Vellenga Justitiële verkenningen 2007, afl. 33, nr. 1, p. 70-82; Beekers Culture and Religion
2014, afl. 15, nr. 1, p. 72-99; Vellenga Journal of Religion in Europe 2015, afl. 8, p. 210-234; Vollaard
Politics and Religion 2013, afl. 6, p. 74-100; Kurth & Glasbergen Culture and Religion 2017, afl. 18,
nr. 3, p. 212-231; Mansvelt Beck 2015; Wagenvoorde Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl.
7, nr. 1, p. 5-18.

64. Ganzevoort Religie & Samenleving 2012, afl. 7, nr. 1, p. 97-109; Ganzevoort, Framing the gods 2011;
Vellenga Journal of Religion in Europe 2015, afl. 8, p. 210-234; Kurth & Glasbergen Culture and Reli‐
gion 2017, afl. 18, nr. 3, p. 212-231; Van Liere Journal of Contemporary Religion 2014, afl. 29, nr. 2,
p. 187-202; Van der Stoep 2014. Zie ook Ratheiser & Van der Stoep 2013. Vgl. voor een uiteenzet‐
ting over de orthodox-protestantse invloed op de definitie van godsdienst in het publieke domein
in Nederland: Van der Burg Religie & Samenleving 2010, afl. 5, nr. 2, p. 103-123. Vgl. Kettell Politics
and Religion 2017, afl. 10, p. 286-310; Lövheim Journal of Religion in Europe 2017, afl. 10, p. 366-383;
Lundby, Hjarvard & Lövheim Journal of Religion in Europe 2017, afl. 10, p. 437-456.

65. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen & Rijke
Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Van der Stoep 2014; Visser 2016. Zie ook
Dekker, De Blok & De Hart 2016, p. 51, waaruit blijkt dat 49% van de kerkgangers vindt dat er in
Nederland te weinig respect bestaat voor religieuze opvattingen en waarden.
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populistische hoek, vaak in één adem genoemd met de zogeheten joods-christelijke
cultuur van Nederland. Dit is dan ook vooral bedoeld als positionering tegenover
de Islam. Voor orthodox-protestanten levert dit een dilemma op aangezien zij
enerzijds ook pleiten voor een joods-christelijke cultuur en zich positioneren tegen‐
over de Islam, maar anderzijds gekant zijn tegen de seculier-liberale waarden die
anderen daarmee verbinden.66

Acceptatie van homoseksualiteit
In vergelijking tot andere (Europese) landen ligt de acceptatie van homoseksuali‐
teit in Nederland zeer hoog en is de acceptatie van homoseksualiteit steeds
hoger.67 De opvattingen over homoseksualiteit zijn onder te verdelen in vier
dimensies: algemene aanvaarding, gelijke rechten en (anti)discriminatie, reacties
op homoseksuele uitingen en reacties op homoseksualiteit in de naaste omge‐
ving.68 Het begrip homoseksualiteit omvat in dit onderzoek ook lesbische en bisek‐
suele voorkeur tenzij anders aangegeven (het betreft dus ‘LHB’ in de rij letters met
afkortingen voor andere seksuele of genderidentiteit: ‘LHBTIQAP’). Wanneer het
(ook) over transgenders gaat zal dit worden aangegeven, onder andere door de
afkorting ‘LHBT’.69 In Nederland is een grote meerderheid van opvatting dat je als
LHBT’er vrij je leven moet kunnen leven en voor het homohuwelijk. In 2016/2017
vond een minderheid van de bevolking (6%) het een probleem wanneer hun kind
les zou krijgen van een homoseksuele leraar of lerares (10% in 2006/2007). Een
minderheid van 9% vond het in 2016/2017 onaanvaardbaar dat een zoon of doch‐
ter samenwoont met een vaste partner van hetzelfde geslacht (17% in 2006/2007).
Een grotere minderheid (20 à 30%) heeft moeite met het accepteren van homosek‐
suele uitingen in de publieke ruimte.70 Daarbij is relevant om te vermelden dat
meer mensen moeite hebben met uitingen van homoseksuele mannen dan van les‐
bische vrouwen.71 Vergeleken met heteroseksuelen ervaren LHBT’ers op veel
maatschappelijke terreinen problemen, achterstand en discriminatie.72 De accepta‐

66. De Jager 2018; Berger Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2017, afl. 8, nr. 2, p. 36-56; Van den
Hemel Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2017, afl. 8, nr. 2, p. 5-23. Zie ook Schuyt 2009, p. 130;
Van Liere Journal of Contemporary Religion 2014, afl. 29, nr. 2, p. 187-202; Van den Berg e.a. 2014.

67. Kuyper 2018; Kuyper 2016; FRA Social Situation 2009.
68. Huijnk 2014, p. 21.
69. Het betreft LHBTQI(AP) wat staat voor lesbisch (vrouwen die op vrouwen vallen), homoseksueel

(mannen die op mannen vallen), biseksueel (mensen die op beide geslachten vallen), transgender
(mannen die zich vrouw voelen en vrouwen die zich man voelen), queer (identiteit buiten hokjes‐
denken in man, vrouw, homoseksueel, lesbisch of biseksueel, persoon kan op beide geslachten
vallen of op één geslacht), interseksueel (lichaam heeft zowel mannelijke als vrouwelijke ken‐
merken), aseksueel (persoon heeft geen interesse in seks) en panseksueel (persoon valt op het
innerlijk, maakt niet uit of het een man of vrouw is, uiterlijk speelt geen rol). Zie ook Kriek e.a.
2015. Zie voor een overzicht van queer studies over religie: Brintnall Critical Research on Religion
2013, afl. 1, nr. 1, p. 51-61; Van Klinken Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 51, nr. 2, p. 215-225.

70. Kuyper 2018, p. 9-11.
71. Kuyper 2016, p. 24-25.
72. Van Beusekom & Kuyper 2018; Kuyper 2016; Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014.
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tie van homoseksualiteit loopt in de maatschappelijke praktijk dan ook uiteen,
onder andere in (zowel het openbaar als bijzonder) onderwijs.73 Daarbij conclu‐
deert de Inspectie van het Onderwijs dat homoseksualiteit in de provincie moeilij‐
ker ligt dan in de stad.74 Uit onderzoek komt ook naar voren dat een negatieve
houding ten aanzien van homoseksualiteit vaker voorkomt onder mannen, laagop‐
geleiden, frequente (conservatieve) kerkbezoekers, stemmers op christelijke, con‐
servatieve en populistische politieke partijen, personen waarvan de moeder een
negatieve houding had ten aanzien van homoseksualiteit, personen die wonen in
een protestantse regio, niet-westerse immigranten en ouderen.75 De negatieve hou‐
ding onder deze groepen en daarmee het verschil met meer accepterende groepen
neemt echter af.76 In het publieke domein is acceptatie van homoseksualiteit de
norm, en orthodox-protestanten wijken daarvan af, hoewel zij zich niet geheel voor
deze norm kunnen afsluiten.77 Waar de normen van orthodox-protestanten eerder
collectief werden aangehangen wijken ze nu sterk af van de dominante seculier-
liberale normen. Deze botsing komt naar voren in de gelijkebehandelingswetge‐
ving die uitgaat van deze dominante normen ten aanzien van de positie van de
vrouw en de seksuele moraal.78 Vele orthodox-protestanten zien deze wetgeving
als ‘walswetten’, ‘gelijkheidstotalitarisme’ en ‘dictatuur van de meerderheid’.79

Tegelijkertijd is deze wetgeving ook een compromis vanwege de bescherming van

73. Hekma & Duyvendak 2011; Mellink, Worden zoals wij 2013; IvhO Anders zijn 2009; IvhO Weerbaar
en divers 2009; Nelen e.a. 2018; Pizmony-Levy 2018; Kuyper 2018, p. 19-22; Bucx & Van der Sman
2014; Mooij Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2013, afl. 52, nr. 7/8, p. 351-363; Dankmeijer & Schou‐
ten 2013; Mooij, Fettelaar & De Wit 2012; Van der Klein e.a. 2008; Blaauw & Ultee Mens & Maat‐
schappij 2016, afl. 91, nr. 3, p. 271-295; Peters & Vellenga Justitiële verkenningen 2007, afl. 33, nr. 1,
p. 70-82. Dat de acceptatie van homoseksualiteit onderhevig is aan voorwaarden, zoals niet teveel
afwijken van de heteroseksuele normen, komt in de literatuur vaak terug: Savenije & Duyvendak
Sociologie 2013, afl. 9, nr. 3/4, p. 318-344.

74. IvhO Anders zijn 2009, p. 16: ‘Regio en religie zijn van invloed op de mening en gevoelens van jongeren
over homoseksualiteit. Deze invloed kwam in de gesprekken steeds terug, onder andere de verschillen tussen
de grootstedelijke en provinciale regio. In een provinciale regio is homoseksualiteit meer verborgen en onuit‐
gesproken dan in een grootstedelijke regio. Ook leven er meer vooroordelen (…) Het sociale netwerk in de
provinciale regio is veel kleiner dan in een grootstedelijke regio en te klein om een aparte homocultuur te
laten bestaan. In grootstedelijke regio’s kun je daarnaast veel gemakkelijker ‘verdwijnen’ en zijn de meeste
inwoners aan het idee gewend. In een provinciale regio is de sociale controle veel groter en weet iedereen
alles van elkaar en kun je minder makkelijk, zoals de jongeren dat uitlegden, “anders zijn”.’

75. Kuyper 2018, p. 16-17; Blaauw & Ultee Mens & Maatschappij 2016, afl. 91, nr. 3, p. 271-295; Lub‐
bers, Jaspers & Ultee Mens & Maatschappij 2006, afl. 81, nr. 2, p. 101-120; Van Droogenbroeck e.a.
Journal for the Scientific Study of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 787-799; Kuyper 2016; Huijnk 2014,
p. 28-30.

76. Kuyper 2018, p. 17-18.
77. Janse 2015; Schuyt 2008, p. 106; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and

Culture 2011, afl. 14, p. 209-222.
78. Janse 2015, p. 211-228; Nickolson 2013; Vollaard Politics and Religion 2013, afl. 6, p. 74-100; Mellink,

Worden zoals wij 2013, p. 201-219; Kennedy Journal of Religion in Europe 2012, afl. 3, p. 452-483;
Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Van Klink 1998.

79. Oomen e.a. 2009, p. 79.
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rechten van (orthodox-protestantse) minderheden (zie verder hoofdstuk 7).80

Hierna volgt een verdere beschrijving van de werking van het recht in de samen‐
leving in het algemeen, en in het bijzonder ten aanzien van religieuze groepen,
gelijkebehandelingswetgeving en mensenrechten.

1.5.2 Recht en samenleving

Sociale werkingstheorie
Om de verhouding tussen recht en samenleving te duiden gebruikt Griffiths het
begrip ‘sociale werking van het recht’.81 Hij neemt daarmee afstand van de instru‐
mentele theorie waarbij het recht een instrument is in de handen van beleids‐
makers om een gedragsverandering onder de bevolking af te dwingen. Volgens
hem gaat deze theorie ten onrechte uit van een rationeel individu met perfecte juri‐
dische kennis in een wereld waarin alleen het recht effect heeft op het gedrag van
mensen. Dit wijkt af van de maatschappelijke realiteit waarin mensen als sociale
wezens, in interactie, vaak op toevallige wijze en zonder volledige kennis, en in
verhouding tot andere (mogelijk concurrerende) normen, gebruik maken van het
recht.82 De sociale werkingstheorie richt zich op hoe mensen in de praktijk op ‘de
werkvloer van het maatschappelijk leven’ omgaan met regels en hoe regels het gedrag
van mensen beïnvloeden. Dat kunnen overigens ook niet-wettelijke regels zijn,
zoals sociale en religieuze normen. Deze theorie richt zich dan ook op het volgen
van regels in het algemeen, oftewel sociale controle.83

Daarbij richt de sociale werkingstheorie zich volgens Griffiths op directe effecten
van regels, en niet op indirecte effecten. Een direct effect ziet op het wel of niet vol‐
gen van de regel. Dit terwijl een indirect effect ziet op de maatschappelijke gevol‐
gen van het wel of niet volgen van de regel. Omdat er volgens Griffiths geen
algemene theorie mogelijk is over indirecte effecten van regels beperkt hij zich tot
directe effecten.84 De directe effecten (oftewel mobilisatie) van regels kunnen zowel
primair zijn (implementatie van de regel door een persoon) als secundair (de ene
persoon laat de andere persoon een regel volgen).85 Er zijn ook onbedoelde effecten
van wetgeving. Dat zijn directe, indirecte en onafhankelijke effecten die de wet‐
gever niet beoogde.86 Onafhankelijke effecten zijn effecten die losstaan los van de
vraag of de rechtsnorm gevolgd wordt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
symbolische effecten zoals politieke motieven om de status van bepaalde waarden

80. Van Klink 1998; CGB 2011, p. 80; Loenen 2010, p. 106.
81. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 1.
82. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 12-16.
83. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 1, 6.
84. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 9.
85. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 9-10, 35.
86. Van Klink 2000, p. 217.

1 Inleiding 27



te bevestigen.87 Van Klink focuste zich op deze symbolische effecten van gelijkebe‐
handelingswetgeving.88 Het gaat daarbij om ‘onafhankelijke effecten van een wet die
betrekking hebben op processen van betekenisverlening en communicatie rond die wet en
die bijdragen aan de directe en indirecte werkzaamheid ervan.’89 Daarmee bekritiseerde
Van Klink ook de sociale werkingstheorie van Griffiths omdat deze teveel uit zou
blijven gaan van een instrumentalistische visie waarbij er sprake is van oorzaak-
gevolg tussen recht en gedrag.90 Voor onderhavig onderzoek zijn met name al dit
type effecten van gelijkebehandelingswetgeving relevant, waarin een balans is
getroffen tussen de mensenrechten die van toepassing zijn op het benoemingsbe‐
leid van orthodox-protestantse scholen.

Semi-autonoom sociaal veld (SASV)
De sociale werking van regels vindt plaats binnen alle mogelijke sociale verbanden
die ook weer met elkaar verbonden zijn, elkaar beïnvloeden en overlappen. Falk
Moore muntte hiervoor de term semi-autonoom sociaal veld (afgekort: SASV) met
de volgende omschrijving: ‘een SASV kan regels voortbrengen, en heeft middelen om
naleving af te dwingen of te bevorderen, maar is tegelijkertijd onderdeel van een grotere
sociale omgeving die van invloed is en binnendringt, ondanks of dankzij personen binnen
het veld.’91 De theorie van de SASV benadrukt zowel de regelgevende capaciteit,
het aspect van autonomie als het doordringbare karakter van sociale verbanden.92

Mogelijke SASV’s om aan te denken in het kader van voorliggend onderzoek zijn
sociale verbanden zoals kerken, scholen en families, op lokaal niveau en in breder
verband, orthodox-protestantse gemeenschappen in Nederland, of de Nederlandse
Staat.93 Mensen maken dus onderdeel uit van meerdere SASV’s en dit kan veran‐
deren binnen de tijd. Ook SASV’s zijn dynamisch van aard in de zin dat er veran‐
dering van leden kan optreden en dat normen binnen de SASV kunnen wijzigen.
Ook varieert de mate van autonomie van een SASV en zijn SASV’s van elkaar
afhankelijk.94 Volgens Griffiths is de Staat in een moderne samenleving als Neder‐
land de meest prominente en inclusieve SASV. Daarbij onderscheidt hij binnen de
Staat ook weer verschillende SASV’s (zoals parlement of regering). De regels van
de Staat hebben in een moderne samenleving wel een eigen karakter en afdwing‐
baarheid naast regels van andere SASV’s en beperken de autonomie van andere

87. Van Klink 2000, p. 217.
88. Van Klink 1998; Van Klink 2000.
89. Hertogh & Zoontjens 2006, p. 258.
90. Van Klink 2000, p. 220-221.
91. Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 720.
92. Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 722.
93. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen & Rijke

Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.
94. Falk Moore 2012, p. 43.
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SASV’s in grote mate.95 Ook kan het recht de verhoudingen tussen SASV’s beïn‐
vloeden.96

Tegelijkertijd zien Falk Moore en Griffiths dat voor de mensen op de werkvloer de
regels van een lokale SASV veel sterker kunnen zijn dan die van de Staat.97 Dat is
dan ook een verklaring waarom statelijk recht niet altijd doorwerkt tot op de werk‐
vloer. De regels (normen) van een lokale SASV kunnen dit tegenhouden. Dat is ook
afhankelijk van de mate van autonomie van een SASV, en dat hangt weer samen
met de mate van interne sociale controle.98 Tegelijkertijd kan een lokale SASV juist
ook een bevorderende rol spelen in het doorwerken van statelijk recht, inclusief
mensenrechten.99 Volgens David & Fraser is de open en vage formulering van
mensenrechten behulpzaam voor implementatie door lokale gemeenschappen.100

Daarentegen is het volgens Griffiths behulpzaam als de Staat duidelijke regels
stelt.101 Zoals zal blijken uit onderhavig onderzoek is dat lastig in situaties van bot‐
sende mensenrechten waartussen een balans moet worden gezocht. Volgens Klink
zijn open normen in dat geval meer geschikt dan een instrumentalistische nadruk
op duidelijke regels. Deze open normen kunnen de ruimte geven aan de dynamiek
en verschillende meningen binnen recht en samenleving.102

Ook als de regel vanuit de Staat duidelijk zou zijn, is het nog de vraag of deze
doorwerkt tot op de werkvloer. De regels vanuit een lokale SASV, zoals een ortho‐
dox-protestantse school, kunnen hiermee concurreren.103 De regels op een ortho‐
dox-protestantse school zijn te omschrijven als sociale, culturele of religieuze nor‐
men. Er is overlap tussen de categorieën sociaal, cultureel en religieus, en onder‐
scheid is vaak moeilijk te maken. Toch is er ook in de rechtssociologische literatuur
wel aandacht voor het specifieke karakter van religieuze normen. Zo wijst Tama‐
naha op het metafysische aspect, en de grote betekenis van religieuze voorschriften
(in teksten en commentaren) en religieuze instituties voor gelovigen.104 Voor ortho‐
dox-protestanten zijn dit de Bijbel, gereformeerde of evangelische belijdenissen en
kerken (meer hierover in hoofdstuk 3).

95. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 21.
96. Falk Moore 2012.
97. Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 743; Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48,

p. 23.
98. Falk Moore 2012; Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 24, 30.
99. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 31; David & Fraser Buffalo Human Rights Law

Review 2017, afl. 23, p. 76-80; Nadler Law & Social Inquiry 2017, afl. 42, nr. 1, p. 60, 70-72.
100. David & Fraser Buffalo Human Rights Law Review 2017, afl. 23, p. 80.
101. Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 31.
102. Van Klink 2000, p. 221.
103. Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 743; Griffiths Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48,

p. 23.
104. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 397.
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Globaal rechtspluralisme
Sommige wetenschappers benoemen sociale, culturele of religieuze normen ook
als ‘recht’. Er is dan dus voor de mensen binnen een SASV sprake van rechtssyste‐
men naast het statelijk recht. Binnen de rechtssociologie gebruikt men daarvoor de
term rechtspluralisme.105 Oomen definieert rechtspluralisme als de ‘rechtssociologi‐
sche studie van het naast elkaar bestaan van verschillende normatieve ordes binnen één
sociaal-politiek veld en hun onderlinge wisselwerking.’106 Daarbij gaat het in voorlig‐
gend onderzoek om rechtspluralisme als verklarend begrip en niet zozeer als nor‐
matief begrip.107 Het verklarende begrip rechtspluralisme ligt in het verlengde van
het begrip SASV. Studies naar rechtspluralisme in diverse samenlevingen tonen
aan dat het statelijk recht en internationaal recht steeds meer macht kregen ten
koste van lokale rechtssystemen (zoals religieus recht).108 Binnen mijn onderzoek
staan mensenrechten centraal in relatie tot het benoemingsbeleid van orthodox-
protestantse scholen in Nederland. De relevante rechten zijn te vinden in meerdere
rechtssystemen. Zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. De syste‐
men op deze niveaus staan ook weer met elkaar in dynamisch, interactief, niet uit‐
sluitend hiërarchisch, verband en schragen elkaar.109 De term globaal rechtsplura‐
lisme is hier van toepassing, waarbij oog is voor het toenemende belang van inter‐
nationaal recht en afnemende macht van staten.110 Oomen gebruikt de term consti‐
tutioneel pluralisme om de situatie in Nederland aan te duiden met een gelaagde
rechtsorde en interactie tussen Nederlandse, Europese en internationale rechtssys‐
temen over de betekenis van mensenrechten.111 Er is niet zozeer één mensenrech‐
tensysteem, of een botsing tussen statelijk recht en mensenrechten of internationaal
recht.112 Er is geen noodzaak tot een botsing van rechtssystemen (zoals tussen sta‐
telijk recht en mensenrechten of internationaal recht) om een situatie van rechts‐
pluralisme te onderscheiden. Het mensenrechtensysteem en het systeem van state‐

105. Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1168; Von Benda-Beckmann & Von Benda-
Beckmann The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 2006, nrs. 53-54, p. 14; Tamanaha Sydney
Law Review 2008, afl. 30, p. 375.

106. Oomen, Rechtspluralisme 2011; Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1171.
107. Zie Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1166-1167; Sezgin The Journal of Legal

Pluralism and Unofficial Law 2010, nr. 60, p. 8, 29.
108. Merry The Annual Review of Anthropology 1992, afl. 21, p. 357; Merry Law & Social Inquiry 2006, afl.

31, nr. 4, p. 975.
109. Van der Burg 2014; Van der Burg Netherlands Journal of Legal Philosophy 2014, afl. 43, nr. 1, p. 27-42;

Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1197; Merry Canadian Journal of Law and
Society 1997, afl. 12, nr. 2, p. 250; Merry The Annual Review of Anthropology 1992, afl. 21, p. 358;
Merry Law & Social Inquiry 2006, afl. 31, nr. 4, p. 976; Besselink & Wessel 2009, p. 13-36; Oomen &
Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.

110. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 386; Merry Canadian Journal of Law and Society 1997,
afl. 12, nr. 2, p. 250; Besselink & Wessel 2009, p. 13-36; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion
2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.

111. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 476;
Oomen 2015, p. 79. Zie ook Walker Modern Law Review 2002, afl. 65, nr. 3, p. 317-359.

112. Zie bijv. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 400.
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lijk recht overlappen elkaar namelijk ook en beïnvloeden elkaar. Onderzoek naar
rechtspluralisme richt zich op bestudering van de invloed van verschillende
rechtsordes op elkaar.113 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat NGO’s mensenrechten
gebruiken om statelijk recht te veranderen.114 Voor de bestudering van globaal
rechtspluralisme is het ook relevant om te kijken naar de transnationale netwerken
van normatieve ordes zoals religieuze gemeenschappen en NGO’s.115

Onderhavig onderzoek kan bijdragen aan een specificatie van het begrip rechtsplu‐
ralisme door onderscheid te maken tussen verschillende mensenrechten (in plaats
van mensenrechten als één systeem te beschouwen). Daarbij zijn botsingen moge‐
lijk tussen verschillende mensenrechten binnen rechtssystemen op verschillende
niveaus, waarbij botsingen op die verschillende niveaus onderling samenhangen.
Zo kan binnen de thematiek van mijn onderzoek de vrijheid van godsdienst,
vastgelegd in de Grondwet en in internationale verdragen, botsen met het recht op
privacy dat ook onderdeel is van beide systemen. Hoe de wetgever en de rechter
de balans treffen tussen deze rechten is per tijd en plaats verschillend. Von Benda
Beckmann & Von Benda Beckmann wijzen in het kader van rechtspluralisme op de
tijdelijke dimensie van het recht. Daarbij geven ze aan dat het recht vaak nog een
tijd werking blijft houden ook nadat het niet meer geldig is.116 In onderhavig
onderzoek zal blijken op welke wijze deze tijdsfactor een rol speelt voor met name
de AWGB.

Statelijk recht en religieuze normen
Naast de verhouding tussen rechtssystemen op verschillende niveaus is er ook
onderscheid mogelijk tussen statelijk recht en religieus recht.117 Berman constateert
dat deze rechtssystemen vaak in een ongemakkelijke verhouding tot elkaar staan
en de verhouding kerk en Staat zich daarom goed leent voor studies naar rechts‐
pluralisme.118 Vaak concentreren deze studies zich op de normatieve vraag hoeveel
ruimte er zou moeten zijn binnen een moderne Staat voor het recht van religieuze
gemeenschappen waarbij de participatie van vrouwen, minderheden of dissiden‐

113. Oomen, Rechtspluralisme 2011; Van der Burg 2014; Van der Burg Netherlands Journal of Legal
Philosophy 2014, afl. 43, nr. 1, p. 27-42.

114. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 387.
115. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 478;

Oomen e.a. 2009; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Besse‐
link & Wessel 2009, p. 17-18, 31-34. Zie bijv. ook het importeren door Nederlandse orthodox-pro‐
testanten van de Nashville Verklaring van Amerikaanse evangelicals uit 2017 tegen homoseksua‐
liteit en transgenderisme en daarmee de Amerikaanse cultuurstrijd tussen liberalen en conserva‐
tieven.

116. Von Benda-Beckmann & Von Benda-Beckmann The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law
2006, nrs. 53-54, p. 21.

117. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 375.
118. Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1158.
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ten wordt beperkt.119 Volgens Sezgin heeft geen enkele samenleving, ongeacht het
rechtssysteem, een antwoord op de vraag of rechten van individu of collectief in
deze situaties moeten prevaleren. Wel geeft hij aan dat er consensus is onder
wetenschappers over het belang van een recht om de gemeenschap te verlaten en
om zich te wenden tot de burgerlijke rechter.120 Berman constateert dat het ook van
belang is voor onderzoek om micro-interacties tussen de normatieve systemen te
beschrijven door middel van case studies waarbij ingegaan wordt op mechanis‐
men, instituties en praktijken als plekken van conflict.121 Deze laatste benadering is
uitgangspunt voor onderhavig onderzoek.

Binnen orthodox-protestantse gemeenschappen in Nederland kan een botsing
optreden tussen de ‘Wet van God’ en het statelijk recht. Binnen de Nederlandse
rechtsorde is er ook een zekere ruimte voor religieuze gemeenschappen om eigen
regels (‘recht’) te hanteren. Dat is een formele geïnstitutionaliseerde vorm van
rechtspluralisme. In voorliggend onderzoek gaat het echter meestal om sociale,
culturele en religieuze normen binnen orthodox-protestantse scholen die niet for‐
meel zijn vastgelegd als een aparte vorm van recht. Deze normen kunnen in bot‐
sing komen met statelijk recht.122 Voor het begrip kan het helpen om onderscheid
te maken tussen rechtsnormen (statelijk recht) en sociale, culturele en religieuze
normen (binnen deze gemeenschappen). Het kan verwarrend zijn om deze sociale,
culturele en religieuze normen ook allemaal ‘recht’ te noemen, afgezien van de
discussie in de literatuur of deze normen als ‘recht’ gecategoriseerd mogen
worden.123 Daarom gebruik ik voor deze situaties de term normatief pluralisme in
plaats van rechtspluralisme.124

Ten behoeve van de overzichtelijkheid gaat onderhavig onderzoek voor de bepa‐
ling van wat ‘recht’ is uit van de formele definitie daarvan door de Staat. Op het
moment dat orthodox-protestanten spreken over de ‘Wet van God’ dan is dit van‐
uit het perspectief van zelfdefinitie een vorm van religieus recht, maar vanuit het

119. Berman Southern California Law Review 2007, afl. 80, p. 1166-1167; Sezgin The Journal of Legal Plura‐
lism and Unofficial Law 2010, nr. 60, p. 8, 29.
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122. Cotterrell Journal of Law and Society 2017, afl. 44, nr. 1, p. 32.
123. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 390-397; Von Benda-Beckmann & Von Benda-

Beckmann The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 2006, nrs. 53-54, p. 17; Oomen, Rechts‐
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perspectief van de Staat is er geen sprake van ‘recht’.125 Voorliggend onderzoek
gebruikt in deze situatie de term religieuze normen. Als er sprake is van door de
overheid erkende aparte rechtssystemen voor orthodox-protestantse gemeenschap‐
pen dan is de term rechtspluralisme wel van toepassing. De term rechtspluralisme
is ook van toepassing in relatie tot beperkte vormen van autonomie voor religieuze
groepen, zoals de vrijheid van onderwijs en de subsidiëring van het bijzonder
onderwijs binnen het Nederlandse bestel.126 Het is geen sterke vorm van rechtsplu‐
ralisme met een daadwerkelijk apart rechtssysteem naast het statelijk recht, maar
een zwakke vorm waarbij er erkenning is door de Staat van andere systemen.127

Ook wat betreft de beschrijving van de verhouding tussen statelijk recht en reli‐
gieuze normen, of tussen mensenrechten en religieuze normen, gaat mijn onder‐
zoek verder dan het eenvoudigweg tegenover elkaar stellen van twee systemen.128

Het gaat namelijk juist ook om een botsing tussen mensenrechten binnen religieuze
gemeenschappen.129 Er zijn overigens wel situaties waarin normatieve systemen
als zodanig met elkaar concurreren en er sprake is van een strijd om autoriteit en
macht, die in combinatie met inconsistente normen en processen, leiden tot norma‐
tieve conflicten.130 Situaties van normatief pluralisme kunnen daarom ook leiden
tot conflicten over en dankzij het recht. Volgens Tamanaha zijn personen met een
functie binnen een systeem vaak de aanjagers hiervan omwille van macht, belan‐
gen, identiteit, status en overtuigingen. In het geval van een botsing tussen de nor‐
matieve systemen van statelijk recht of mensenrechten en religieuze normen spelen
machtsverschillen ook een rol.131

Volgens Oomen is onderdeel van het bestuderen van rechtspluralisme het kijken
naar ongelijke machtsverhoudingen tussen en binnen SASV’s, waaronder de
Staat.132 Zoals gezegd is de Staat als SASV in de moderne samenleving bijzonder
dominant en dwingend, ondanks dat deze macht heeft verloren aan netwerken van
transnationale actoren. Naast de dwang die uitgaat van Statelijk recht, met bij‐

125. Tamanaha Sydney Law Review 2008, afl. 30, p. 397; Oomen European Journal of Human Rights/Journal
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gaande sancties, is er een algemeen gevoel van verplichting bij de overheid en
samenleving om zich aan de wet te houden.133 Dat betekent dat in Nederland het
statelijk recht als normatief systeem meer macht heeft dan religieuze normen, ook
omdat andere normatieve stelsels of rechtssystemen voor formele erkenning afhan‐
kelijk zijn van de Staat.134 Nader laat zien dat het statelijke recht niet een neutrale
regulering van macht is maar dat het recht een middel is om controle uit te oefenen
door partijen en een uitdrukking van machtsverhoudingen.135 Daarom is er ook
continu politieke strijd tussen sociale actoren en organisaties over wat het juiste
recht is.136 Volgens Oomen is het recht in wetboeken en jurisprudentie dan ook
‘onderhandeld recht’, wat een reflectie is van machtsverhoudingen. Tegelijkertijd is
dat recht cruciaal in het (be)vestigen van machtsverhoudingen. Wetgeving is dan
ook vaak een poging om de relatieve onderhandelingspositie tussen mensen te wij‐
zigen. Het recht is daarmee niet het eindpunt, maar het startpunt van nieuwe
onderhandelingen tussen actoren in de samenleving.137

Wanneer er sprake is van een botsing tussen officieel wettelijk recht (zoals statelijk
recht of mensenrechten) en religieuze normen zal in de praktijk het officiële recht
niet altijd de overhand hebben. Hier geldt namelijk opnieuw dat de normen van
een SASV de doorwerking van statelijk recht kunnen blokkeren.138 Daartoe zijn
volgens Weisbrod (orthodoxe) religieuze groepen in het bijzonder in staat aange‐
zien de kerk net als de Staat tracht het leven van begin tot eind te reguleren. Dat
betreft juist ook zaken die de kern van privéleven en familieleven raken, de kerk
kan overtreding van normen in deze sfeer sanctioneren.139 Voor orthodox-protes‐
tanten in Nederland betreft dit bijvoorbeeld normen ten aanzien van homoseksua‐
liteit of de positie van de vrouw die de kerken en scholen handhaven en sanctione‐
ren, via onder andere het benoemingsbeleid.140 Cotterrell betoogt dat cultureel
homogene netwerken vaak zelfregulerend zijn, en weerstand hebben tegen statelijk
recht of dit herinterpreteren.141 Daaruit valt ook af te leiden dat bij afname van
homogeniteit de zelfregulering zal afnemen, evenals de weerstand tegen statelijk
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recht. Weisbrod maakt onderscheid in de verhouding kerk en Staat tussen het
model van samenwerking en van afscheiding.142 Volgens haar richt onderzoek zich
vaak op een beschrijving van de relatie kerk-Staat vanuit het perspectief van de
Staat. Zij bekijkt de relatie kerk-Staat ook vanuit het perspectief van het christen‐
dom, en hoe verschillende denominaties hiermee omgaan. Het gaat haar om de
interactie tussen kerk en Staat in verschillende kwesties.143 Volgens Tamanaha kan
men vanuit het perspectief van de Staat op drie verschillende wijzen omgaan met
een afwijkend systeem van religieuze normen. Ten eerste door religieuze normen
te veroordelen zonder vervolgens actie te ondernemen. Ten tweede door het reli‐
gieuze systeem te absorberen, erkennen of incorporeren en daarmee te controleren,
neutraliseren of beïnvloeden. Ten derde door te onderdrukken, illegaliseren en eli‐
mineren.144

Sociale werking gelijkebehandelingswetgeving
Om de werking van het discriminatieverbod in orthodox-protestantse gemeen‐
schappen te duiden zijn de sociale werkingstheorie en het begrip SASV weer van
belang. Voorliggend onderzoek kijkt specifiek naar verschillende gemeenschappen
en typen scholen (denominaties). Deze worden dus als afzonderlijke SASV beke‐
ken.145 Per denominatie, met oog voor verschillen binnen de denominatie, wordt
het beleid onderzocht. Binnen casussen kan een school op zichzelf ook een SASV
zijn. Het gaat mij er niet om te beoordelen of de scholen zich aan de gelijkebehan‐
delingswetgeving houden, maar hoe deze wetgeving uitwerkt in interactie tussen
mensen binnen scholen en met andere actoren.146 Daarbij is van belang dat gelijke‐
behandelingswetgeving enerzijds een resultaat is van normverandering en
tegelijkertijd leidt tot spanningen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ normen.147 Als sociale,
culturele en religieuze normen sterk afwijken van het discriminatieverbod zullen
deze de werking van dit verbod bemoeilijken of onmogelijk maken.148

Tegelijkertijd is het discriminatieverbod dus wel zwaarder gaan wegen als rechts‐
norm en is het relevant om te kijken naar doorwerking van deze rechtsnorm.149 Dat
is te meer relevant op het moment dat er binnen SASV’s normen verschuiven en
interne diversiteit toeneemt. Veranderingsgezinden en kwetsbare groepen kunnen
gebruik maken van rechtsnormen om een verandering van sociale, culturele en
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religieuze normen (op lange termijn) te bewerkstelligen.150 Voor de mobilisatie en
afdwingen van het recht is het wel nodig dat zij kennis hebben van zowel de rele‐
vante regels als feiten. Kennis van de feiten is afhankelijk van de maatschappelijke
organisatie en de regels op de werkvloer. De kennis van relevante regels is volgens
Griffiths afhankelijk van de duidelijkheid van die regels en communicatie over die
regels.151 Omdat de communicatie vanuit de overheid naar de werkvloer tijd kost
en via allerlei tussenpersonen (belangenorganisaties, media) verloopt, verandert de
betekenis van regels.152 De interpretatie van regels is dan ook van groot belang.153

Deze constatering raakt aan het verschil tussen de juridische en de sociologische
definitie van discriminatie enerzijds en ervaren discriminatie anderzijds. In de eer‐
ste definitie gaat het om objectieve, nadelige gevolgen van het behoren tot een
groep. Terwijl het in de tweede definitie gaat om de ervaring van mensen ongeacht
de gevolgen.154 Volgens Griffiths is er vaak een verschil van interpretatie tussen
wetgever en werkvloer met betrekking tot begrippen als gelijkheid en discrimina‐
tie.155 Van Klink is kritisch op de benadering van Griffiths omdat deze uitgaat van
‘de betekenis’ van de wet. Die bestaat volgens Van Klink niet gezien de verschillen
in interpretatie, alleen al binnen de wetgevende macht. In die zin bestaat ‘de wet’
volgens hem ook niet, omdat er binnen de wetsgeschiedenis al zoveel verschillen
van interpretatie kunnen ontstaan. Hij vindt de benadering waarbij de wetgever de
betekenis van de wet communiceert naar de werkvloer te instrumentalistisch.156

Een andere mogelijke blokkade voor veranderingsgezinden is essentialisme binnen
de AWGB. Dit betekent dat de wet definieert wie bescherming verdient en daar‐
mee vaste categorieën creëert en afgrenzingen van de groep en cultuur.157 Volgens
David & Fraser is er dan ook bewustzijn nodig van het culturele karakter van de
sociale categorisering die samenhangt met mensenrechtennormen.158 Zo is er van‐
uit queer theorie kritiek op de categorieën in het recht die uitgaan van een homo‐
seksuele of heteroseksuele gerichtheid, waarbij bijvoorbeeld biseksualiteit wel
weer inbegrepen is bij homoseksualiteit.159 Goldschmidt waarschuwt voor catego‐
rieën die vastliggen in het recht aangezien ze meestal dominante normen in de
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samenleving reflecteren.160 Oomen benadrukt eveneens de ‘macht van de definitie’
en vraagt aandacht voor wie bepaalt welke culturele elementen juridische erken‐
ning krijgen.161 Zij waarschuwt dat als gevolg van deze erkenning cultuur ‘bevro‐
ren’ kan raken in het recht wat kan leiden tot onvoldoende oog voor dynamiek
binnen culturen. De categorisering van cultuur in het recht heeft op zichzelf ook
weer invloed op de maatschappelijke werkelijkheid binnen een SASV en kan
leiden tot de uitsluiting van gemarginaliseerde groepen.162

Er is eerder onderzoek gedaan naar de sociale werking van gelijkebehandelings‐
wetgeving. Volgens Havinga, Böcker en Groenendijk is de sociale werking van
wetgeving de ‘maatschappelijke betekenis van een wet, met andere woorden, de plaats die
een wet in het maatschappelijk leven inneemt.’163 Zij verwijzen in hun evaluatie van de
AWGB in 1999 (vijf jaar na inwerkingtreding) naar de factoren die volgens Grif‐
fiths van invloed zijn op de sociale werking van gelijkebehandelingswetgeving. Dit
zijn de communicatie naar doelgroep en normadressaten; activering van de leden
van de doelgroep; beschikbaarheid van deskundige rechtshulp; organisatie van het
sociale veld waarin de doelgroep zich bevindt (SASV); en de manier waarop de
handhaving van wetgeving functioneert.164

De tweede evaluatie van de AWGB vond plaats in 2006. In het rechtssociologische
deel hanteerde Hertogh ook de sociale werkingstheorie van Griffiths. Daarbij
richtte hij zich niet alleen op directe en indirecte effecten van de AWGB, maar ook
op symbolische effecten.165 Dit in navolging van Klink die de symboolwerking van
gelijkebehandelingswetgeving onderzocht.166 De AWGB als symbool heeft tot doel
om het wettelijke taalgebruik te verspreiden, fundamentele waarden te bevestigen,
mentaliteit te veranderen en de onderhandelingspositie te versterken.167 Van Klink
betoogde dat de AWGB een statussymbool is omdat het de waarden bevestigt van
de seculiere meerderheid, en tegelijkertijd een compromissymbool is vanwege de
balans tussen verschillende rechten. Daarnaast geeft hij aan hoe de AWGB zowel
een negatieve als positieve symbolische werking heeft voor verschillende groe‐
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pen. 168 Van Klink is voorstander van effectiviteitsonderzoek naar gelijkebehande‐
lingswetgeving dat zich erop richt ‘of de verschillende betekenissen die gezaghebbende
leden van de interpretatiegemeenschap aan de wet toekennen, zich op de een of andere
manier weerspiegelen in het denken, spreken en handelen van de normadressaten en de
leden van de doelgroep’.169 Deze focus op de symbolische effecten doet volgens hem
meer recht aan het aspiratief karakter van de AWGB dan een focus op een causaal
verband tussen wetgeving en gedrag.170

Daarnaast maken de evaluaties van de AWGB onderscheid tussen de algemene
werking en specifieke werking van de wet.171 Algemene werking is hoe de wet in
de alledaagse praktijk van organisaties functioneert buiten juridische conflictsitua‐
ties, terwijl specifieke werking juist op deze conflictsituaties ziet waarin expliciet
beroep wordt gedaan op de AWGB. Voor de AWGB is de specifieke werking in het
bijzonder relevant omdat het uitgaat van een individuele rechtenstrategie waarin
een (aspirant) werknemer klaagt over discriminatie door de werkgever.

Vanuit een individuele rechtenstrategie bezien is het van belang dat op het
moment dat de regel helder is, de feiten ook in het licht van die regels worden
geplaatst en er mobilisatie van de regel volgt.172 Uit onderzoek blijkt dat slachtof‐
fers van discriminatie dit vaak niet doen vanwege risico’s als gevolg van het
ingaan tegen de sociale orde.173 Daarbij is van belang of rechtsnormen veel afwij‐
ken van sociale normen op de werkvloer. Volgens Griffiths zijn SASV’s waarin
emancipatoire normen, zoals gelijkebehandelingswetgeving, moeten doorwerken
de taaiste.174 Havinga, Böcker en Groenendijk geven aan dat deze wetgeving ook
niet is toegespitst op een specifiek SASV en dat belemmert eveneens de doorwer‐
king.175 Zij betogen dat de AWGB, omdat het meer reactieve wetgeving is die
afhankelijk is van individuele klachten, te maken heeft met grotere obstakels qua
communicatie van regels en het doorbreken van een SASV.176 Het mobiliseren van
regels kan het slachtoffer van discriminatie dan ook tijd en geld kosten, en kan de
arbeidsrelatie op het spel zetten.177 Dat laatste aspect is niet relevant op het
moment dat de werkgever al tot ontslag wil overgaan. In het algemeen is er altijd
sprake van ongelijke machtsverhoudingen binnen de SASV, en die beïnvloeden
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hoe individuen zichzelf beschouwen als onderdeel van de groep, daarvan afhanke‐
lijk zijn en zich daar niet snel tegen afzetten.178 Daarbij is er veel onderzoek dat
aantoont dat werkgevers meestal in een sterkere positie zitten dan werknemers
omdat ze meer middelen en betere organisatie hebben en werknemers in een
afhankelijkheidspositie zitten ten opzichte van de werkgever.179 Individuen en
kleine organisaties hebben vaak beperkte kennis en middelen.180 Volgens Galanter
bevoordeelt het rechtssysteem partijen met meer kennis en ervaring.181

Het arbeidsrecht en gelijkebehandelingswetgeving hebben tot doel ongelijkheid en
afhankelijkheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever te verminderen,
maar dat lukt slechts ten dele.182 Voor werkgevers zijn er de volgende mogelijk
nadelige effecten van dergelijke wetgeving, namelijk tijdsinvestering, kosten,
ergernis en negatieve publiciteit.183 Voor werknemers kan het lastig zijn om zich‐
zelf in de positie van slachtoffer te plaatsen en hun werkgever in de positie van
dader.184 Werknemers zijn ook vaker persoonlijk en emotioneel betrokken terwijl
werkgevers een conflict zakelijker kunnen benaderen.185 Omdat juridische stappen
als ongepast of onbruikbaar gezien worden kiezen werknemers eerder voor accep‐
tatie, vermijding of verlaten van een organisatie.186 Een ondersteunende omgeving
is van belang om in verzet te komen tegen discriminatie. Organisaties van moge‐
lijke slachtoffers kunnen in het bijzonder behulpzaam zijn.187 Daarom belicht ik
ook de rol van antidiscriminatiebureaus, vakbonden, en LHBT-organisaties, die
zelf ook de mogelijkheid hebben tot procederen.188 Vaak adviseert de omgeving,
inclusief advocaten, echter om niet te procederen. Meestal kiezen slachtoffers van
discriminatie er om hiervoor genoemde redenen niet voor om regels te mobilise‐
ren, en is de conclusie gerechtvaardigd dat het aantal juridische procedures gering
is in verhouding tot het aantal incidenten.189

Dwang van buitenaf door overheid, CRM en NGO’s met gebruik van rechtsnor‐
men en het bekijken van situaties in het licht van deze normen kan helpen om tot
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180. Griffiths 1999, p. 319.
181. Galanter Law & Society Review 1974, afl. 9, p. 95-160.
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verandering te komen.190 De dwang van buitenaf kan ook door middel van sancti‐
onering plaatsvinden. In relatie tot het discriminatieverbod en het benoemingsbe‐
leid van orthodox-protestantse scholen kan men bij sancties denken aan een oor‐
deel vanuit de rechter of het CRM dat een school discrimineert. Vanuit een indivi‐
duele rechtenstrategie heeft een dergelijke sanctie zowel reparatie in het indivi‐
duele geval als een algemene afschrikwekkende werking tot doel. Volgens Grif‐
fiths hangt de gevoeligheid voor sancties af van hoe hier binnen SASV’s tegenaan
wordt gekeken en welk sociaal stigma samenhangt met een sanctie.191 Volgens
Hertogh zijn partijen die een berisping krijgen van de CGB (nu CRM) vanwege dis‐
criminatie meestal geneigd om zich te verzetten tegen dit oordeel. Niet omdat ze
het oneens zijn met het gelijkheidsideaal maar wel met de uitwerking binnen de
AWGB.192 Er is dan ook een groter maatschappelijk draagvlak voor het gelijkheids‐
ideaal in abstracto dan voor de AWGB, hoewel dit voor beiden relatief groot is.193

Hoe dit ligt voor orthodox-protestantse scholen is ook onderdeel van onderhavig
onderzoek. Daarbij is ook de algemene houding van orthodox-protestanten tegen‐
over de overheid van belang (zie hoofdstuk 3).

Er kan ook juist een tegenreactie zijn (‘hakken in het zand’) wanneer er dwang is
vanuit de overheid of NGO’s van buiten de eigen gezindte waarbij wordt vastge‐
houden aan lokale normen in plaats van het volgen van rechtsnormen.194 In het
geval van gelijkebehandelingswetgeving kan het gaan om strijd met diepe morele
opvattingen. Orthodox-protestanten kunnen dit zien als aanval op een cultuur en
een poging tot assimilatie. Mogelijke reacties daarop zijn verzet en sociale onrust,
of dat praktijken in strijd met de wet ondergronds gaan. Ook ondanks juridische
sancties, aangezien sociale sancties soms zwaarder wegen.195 Uit eerder onderzoek
naar de werking van gelijkebehandelingswetgeving onder orthodox-protestanten
bleek ook dat de verandering meest effectief van binnenuit komt.196 De ondersteu‐
ning van veranderingsgezinden en minderheden door middel van dialoog, onder‐
wijs en training vanuit de overheid is van belang voor verandering.197 Om tot
effectieve verandering te komen moet de overheid vaak genoegen nemen met

190. Goldschmidt 2014, p. 15; Merry e.a. Law & Society Review 2010, afl. 44, nr. 1, p. 101.
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193. Hertogh & Zoontjens 2006, p. 314-315.
194. Sezgin The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 2010, nr. 60, p. 11.
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stapsgewijze verandering met lokale steun van intermediairs waarbij norm‐
adressaten niet in een keer de rechtsnorm volledig overnemen.198 Griffiths ziet
daarbij meer mogelijkheden voor sociale werking van gelijkebehandelingswetge‐
ving via beleid van grote organisaties dan via de individuele rechtenstrategie.199

Tegelijkertijd kunnen rechtsnormen en (dreiging van) juridische sancties en erken‐
ning door de overheid veranderingsgezinden wel helpen, ook in interne geschilbe‐
slechting.200 Een SASV is semi-autonoom en dus zullen rechtsnormen wel een
zekere invloed hebben op de normen van de SASV.201 Vanuit het perspectief van
veranderingsgezinden is dus een combinatie aan maatregelen door de overheid
wenselijk. Holtmaat en Rodrigues bepleiten in die lijn een holistische benadering
van de individuele rechtenstrategie in combinatie met strategieën gericht op
sociale steun en sociale en culturele verandering.202 Uiteindelijk kunnen normen
binnen een SASV dan veranderen evenals de houding tegenover statelijke rechts‐
normen. Havinga, Böcker en Groenendijk sluiten aan bij de conclusie dat de wer‐
king van gelijkebehandelingswetgeving beperkt is via de individuele rechtenstrate‐
gie en zien het belang van betere handhaving door de overheid, onder andere door
versterking van de CGB.203

Probleemgevallen en probleemloze gevallen
Zoals gezegd richt de sociale werkingstheorie zich op de directe (gedrags)effecten
van regels. Deze directe effecten doen zich zowel voor bij probleemsituaties (con‐
flicten) als probleemloze situaties. Vaak richt rechtssociologisch onderzoek zich op
geschillen omdat uit conflicten en geschilbeslechtingsprocedures blijkt hoe actoren
regels gebruiken en hoe machtsverhoudingen binnen de samenleving uitwerken in
het recht.204 Het is echter ook relevant om naar probleemloze situaties te kijken
omdat mensen meestal de regels volgen, conflicten mijden en zich geen problemen
voordoen.205 In een conflict gaat het namelijk niet alleen om het toepassen van
regels maar ook om alle gevoeligheden binnen de omstandigheden van het geval
die kunnen leiden tot een uitkomst die verschilt van de regels.206 Een ander nadeel
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van de casusmethode is dat er veel zaken moeten worden onderzocht om een goed
beeld te krijgen, en dit is zeldzaam.207

Volgens Schuyt is het echter vruchtbaar om vanuit een conflictperspectief naar de
multiculturele samenleving te kijken, en daarbij zowel formele als informele
geschilbeslechting te beschouwen.208 Volgens hem ‘leeft het recht van conflicten, roept
ze op en dempt ze weer’. Vaak gaat het hierbij niet om puur juridische conflicten,
maar hebben ze een morele, politieke en culturele lading.209 Het gaat dan niet
alleen om culturele conflicten tussen groeperingen, maar ook binnen groepen.
Schuyt ziet meer conflict dan harmonie binnen groepsculturen. Er kunnen conflic‐
ten ontstaan tussen individuele rechten en de gemeenschapswaarden, individuele
en collectieve identiteit. Er is binnen groepsculturen namelijk verscheidenheid,
subgroepsculturen en is er individuele verscheidenheid.210 Aubert maakt onder‐
scheid tussen belangenconflicten en waardenconflicten. Hij betoogt dat belangen‐
conflicten zijn op te lossen door onderhandeling maar dat een derde partij nodig is
om te oordelen over waardenconflicten.211 Daarbij vraagt Kay zich af of een recht‐
bank waardenconflicten wel kan oplossen. Volgens hem zijn dit type conflicten,
afhankelijk van het maatschappelijk bestel, niet altijd oplosbaar.212 Schuyt betoogt
dan ook dat waardenconflicten voortkomen uit een verschil in geloofsartikelen
waar geen ruimte is voor compromis.213

Vaak ligt de focus van rechtssociologisch onderzoek op de fasen van procederen,
in het bijzonder rechtszaken. Dit geldt ook voor juristen die veel belang hechten
aan jurisprudentie. Een rechtspluralistische visie maakt echter onderscheid tussen
positief recht en levend recht.214 Regels kunnen ook ingeroepen worden in andere
fasen van een probleemsituatie dan in juridische procedures. De meeste geschillen
worden in het onderwijs dan ook niet via de rechter opgelost.215 Mijn onderzoek
kijkt echter ook naar andere fasen van een probleemsituatie en naar het gebruik
van regels in het algemeen (zie ook hoofdstuk 2). Daartoe is het van belang om een
casus te volgen tot zover mogelijk van begin tot eind, tot nadat het conflict is opge‐
lost.216 Daarnaast is het belangrijk om de maatschappelijke en juridische context te
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schetsen.217 Daarbij loopt de maatschappij meestal vooruit op en beïnvloedt wet‐
geving en jurisprudentie. Dat is te meer reden om onderzoek te doen naar de
sociale werkelijkheid. Tegelijkertijd kan het recht soms ook sociale verandering tot
gevolg hebben en daar kan onderzoek licht op werpen.218 Onderzoek naar deze
maatschappelijke en juridische context kan helpen om conflicten beter te begrijpen.
Het kan laten zien waar conflicten vandaan komen en waarom ze op een bepaalde
manier verlopen.219 Daarbij is het voor onderzoek naar gelijkebehandelingswetge‐
ving wel van belang om conflicten te onderzoeken. Dan blijkt namelijk of mensen
die in het algemeen gelijkheid belangrijk vinden daar ook in de praktijk gevolg aan
geven.220 Op deze wijze kunnen de conflictbenadering en de algemene benadering
elkaar goed aanvullen. Dat is ook de opzet van voorliggend onderzoek.

Fasen conflict
Voorliggend onderzoek hanteert onder andere een casusmethode gericht op pro‐
bleemsituaties (conflicten) en processen van conflictoplossing en geschilbeslech‐
ting. Daarbij is er aandacht voor hoe actoren gebruik van maken van zowel rechts‐
normen als sociale, culturele en religieuze normen.221 Met betrekking tot een pro‐
bleemsituatie zijn de volgende mogelijke fasen te schetsen: meningsverschil, crisis,
conflict, keuze forum voor geschilbeslechting, identificeren van kerngeschillen,
onderhandelingen (en verkleinen van verschillen) of juridische procedure (uitver‐
groten van verschillen), overeenkomst of uitspraak, tenuitvoerlegging overeen‐
komst of uitspraak.222 Binnen deze fasen is het mogelijk dat partijen bij het conflict
andere actoren betrekken. Mocht het conflict publiek worden dan kan het uit‐
groeien tot een zaak van andere en veel grotere proportie, waar andere actoren
zich ook mee bemoeien, die nieuwe argumenten en strategieën kunnen inbrengen.
Hierbij spelen relaties en interacties tussen personen en organisaties in verschil‐
lende sociale en politieke domeinen, onder andere via de media, een belangrijke
rol.223 De keuzes van de actoren in de verschillende fasen zijn afhankelijk van een
complexe set aan factoren, zo toont onderzoek aan: kennis van feiten en regels, pre‐
cedenten, karakter, status, macht en belangen, waarden en normen, en de sociale
en politieke context. Partijen kunnen elkaar ook beïnvloeden of dwingen tot keuzes
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op basis van deze factoren.224 Het is van belang deze context te schetsen en het
recht niet als factor te isoleren die al dan niet zou leiden tot een bepaald gedrag.225

Binnen rechtssociologisch onderzoek is er vaak een focus op de machtsverhoudin‐
gen tussen actoren en op het recht als instrument ten behoeve van hun belangen.226

Eerder schetste dit hoofdstuk hoe dit in het algemeen geldt voor de verhoudingen
tussen werkgever en werknemer, binnen religieuze groepen en tussen meerder‐
heid en minderheden in de samenleving. Dit is allemaal van belang voor de ana‐
lyse van conflicten in onderhavig onderzoek. Cotterrell betoogt echter dat rechtsso‐
ciologisch onderzoek zich niet moet blindstaren op het gevecht tussen actoren om
macht en belangen. Ook waarden en normen zijn van belang, zeker in relatie tot de
combinatie van recht, cultuur, religie en identiteit.227 Tegelijkertijd kunnen waar‐
den en normen ook gepaard gaan met een strijd om macht en belangen, en zijn ze
daar niet altijd van te onderscheiden, ook als het mensenrechten betreft. Het
beroep op een regel kan zowel pragmatisch zijn als (in religieuze of politieke zin)
symbolisch. Normen kunnen een vorm van macht zijn in geschillen, ook door
manipulatief en selectief gebruik.228 Het is daarom van belang zowel te kijken naar
macht (politieke dimensie) als naar regels of normen (juridische dimensie).229

Daarbij is het ook van belang oog te hebben voor emoties die naast rationele argu‐
menten een rol spelen in dit soort processen.230

Beide partijen in een conflict kunnen gebruik maken van regels uit verschillende
normatieve systemen, waaronder rechtssystemen.231 Deze regels kunnen botsen.
Partijen kunnen regels breken, vermijden of willen veranderen.232 Er kunnen ver‐
schillen zijn over interpretatie van regels, waarbij taalgebruik van belang is. Merry
wijst op taalgebruik als uitdrukking van macht.233 Ook is het de vraag of een regel
van toepassing is op een situatie. Voor al deze kwesties kan een derde partij in
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geschilbeslechtingsprocedures uitkomst geven door een beslissing te nemen.234 Het
forum voor geschilbeslechting ligt soms voor de hand, maar soms zijn er ook
opties met voor- en nadelen.235 Voor de casuïstiek in mijn onderzoek zijn er ver‐
schillende opties voor geschilbeslechting met voor- en nadelen voor de verschil‐
lende partijen.

Ook kunnen partijen gezamenlijk tot een oplossing komen via onderhandelingen.
Daarbij hoeven ze het niet eens te worden over de toepassing van een regel om tot
een overeenkomst te komen.236 De regel bepaalt dus niet per definitie de uit‐
komst.237 Maar regels (vanuit het recht of sociale of religieuze regels) zijn wel van
belang voor het onderhandelingsproces. Dat geldt in het bijzonder voor rechtsre‐
gels (of rechtsnormen). De uitkomst die het recht biedt in het geval er geen over‐
eenkomst komt tussen partijen heeft namelijk invloed op de onderhandelingen.
Het biedt partijen namelijk voor- en nadelen en heeft derhalve invloed op hun
positie. Mnookin en Kornhauser noemden dit ‘onderhandelen in de schaduw van het
recht’.238 Daarbij gaven zij ook aan dat het vaak niet zeker is wat voor uitkomst het
recht biedt en dit veroorzaakt onzekerheid bij partijen over hun onderhandelings‐
positie.239 De onzekerheid over en risico’s van een juridische procedure, evenals de
kosten, zijn wel aanleiding voor partijen om eerder te onderhandelen dan te proce‐
deren.240 Partijen kiezen voor procederen wanneer ze de tegenpartij willen straffen,
geen vertrouwen hebben in onderhandelingen, blufpoker spelen, of een precedent
willen scheppen.241 Wanneer partijen toch onderhandelen dan is de uitkomst
afhankelijk van de voorkeuren van partijen, rechtsaanspraken, transactiekosten,
risicomanagement en strategie.242

Geschilbeslechting en religie
Volgens Nader is het recht een instrument voor controle en machtsuitoefening, dat
nauw verbonden is aan cultuur.243 De hegemonie binnen de samenleving komt
volgens haar met name tot uitdrukking in geschilbeslechting. Zij maakt een link
tussen cultuur en geschilbeslechting met betrekking tot het christendom. Het chris‐
tendom ziet relaties tussen mensen in het licht van de idealiter harmonieuze relatie
tussen God en mens. Daarom is er een afkeer van conflict en een voorkeur voor
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alternatieve vormen van geschilbeslechting.244 Greenhouse deed onderzoek naar
baptisten in Amerika die het gebruik van het recht voor geschilbeslechting zelfs
volledig afwezen op basis van Bijbelse argumenten.245 Daarbij is de idee dat God
uiteindelijk rechter is over mensen, en niet mensen over elkaar een belangrijke
gedachte.246 Dat geldt ook voor de opdracht van Christus om elkaar als christenen
lief te hebben en conflict te vermijden.247 Als er toch conflict voorkomt dan moet
dat volgens de Bijbel in ieder geval in eigen kring opgelost worden.248 Dit is de the‐
ologische basis voor kerkelijke rechtspraak en kringenrechtspraak in het bijzonder
onderwijs. In hoeverre deze denkwijze van invloed is op de conflicten binnen
orthodox-protestantse scholen maakt onderdeel uit van voorliggend onderzoek.

Mensenrechtensociologie
Onderhavig onderzoek richt zich op identiteitsgebonden benoemingsbeleid in rela‐
tie tot mensenrechten. Daarbij gaat het uit van een ruime interpretatie van mensen‐
rechten, met inbegrip van zowel internationale mensenrechtenverdragen als
grondrechten (in de Nederlandse Grondwet) en de onderliggende gedachte van
rechtsstatelijkheid.249 Dit omvat onder andere de sociale werking van gelijkebehan‐
delingswetgeving (zie eerdere passage). Volgens Oomen zijn mensenrechten een
van de meest dominante normatieve ordes. Deze orde heeft meerdere lagen, zowel
horizontaal als verticaal, met veel instrumenten en actoren.250 Mensenrechten kun‐
nen betekenis krijgen via ratificatie van verdragen door de Staat, vervolgens aan‐
passingen van beleid en wetgeving, en doorwerking in rechtspraak, alsmede in de
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Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat
de Heer zegt: “Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden”.’

247. Greenhouse Journal of Legal Pluralism 1982, afl. 20, p. 17-35, met verwijzing naar Johannes 13: 34-35
(NBV): ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

248. 1 Korinthiërs 6:1-6 (NBV): ‘Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats
van voor de gelovigen! Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de
wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschil‐
len? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse
zaken? Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen
aanzien genieten? U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters
uitspraak kan doen? Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat
van ongelovigen?’ Zie ook Waltman Law & Justice – Christian Law Review 2012, afl. 169, p. 210-223.

249. Elzinga & De Lange 2006, p. 256; Brems, Henrard & De Lange 2008; Kortmann 2012, p. 357; Hirsch
Ballin 2011. Anders: Neuman Stanford Law Review 2003, afl. 55, p. 1863-1900.

250. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 479.
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publieke en politieke discussie over maatschappelijke thema’s.251 Bij de bestude‐
ring daarvan richt de mensenrechtensociologie zich op burgerschap, hoe bepaalde
maatschappelijke problemen als mensenrechtenschendingen geframed worden, en
hoe mensenrechten gemobiliseerd worden.252 Daarbij is de mate waarin individuen
een beroep kunnen doen op mensenrechten verbonden met noties als gemeen‐
schap, cultuur, status en identiteit, en processen van in- en uitsluiting.253 Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de (ontwikkelingen in) interactie tussen mensenrechten en het
publieke discours over seksuele en religieuze identiteit.254 In dit kader is relevant
dat de origine van mensenrechten nauw verbonden is met de bescherming van
religieuze minderheden, maar dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden rich‐
ting bescherming van individuen.255 Mensenrechtenimplementatie is volgens
Oomen het ‘proces waardoor een specifiek mensenrecht of set rechten betekenis verkrijgt in
een bepaalde omgeving’.256 Dit is een dynamisch proces van actie en reactie, relaties
en uitwisseling, interne en externe factoren, en geen rechte lijn van verdrag naar
implementatie naar resultaat.257 Vanuit het perspectief van rechtspluralisme en
SASV’s is het mogelijk om (gebrek aan) implementatie van mensenrechten te ver‐
klaren met oog voor lokale omstandigheden.258 Binnen een SASV staan normen
vaak ter discussie en daarbinnen kunnen zowel interne als externe actoren gebruik
maken van mensenrechtennormen.259

Volgens Merry e.a. spelen mensenrechten een belangrijke rol voor maatschappe‐
lijke bewegingen (NGO’s) die streven naar politieke verandering ten behoeve van
mensen in een ondergeschikte positie. Internationale mensenrechten hebben steeds

251. Oomen Netherlands Quarterly of Human Rights 2013, afl. 31, nr. 1, p. 43-44.
252. Oomen 2009, p. 11. Zie ook Van Rossum 2015 met betrekking tot mensenrechtenmobilisatie in o.a.

de SGP-zaak.
253. Oomen 2009, p. 11. Zie over de verhouding binnen mensenrechten tussen aandacht voor individu

en gemeenschap ook Cotterrell Journal of Law and Society 2017, afl. 44, nr. 1, p. 19-36; Zwart Human
Rights Quarterly 2012, afl. 34, p. 547-549, 553; Donders & Vleugel Human Rights Quarterly 2014, afl.
36, nr. 3, p. 653-662.

254. Lalor The International Journal of Human Rights 2011, afl. 15, nr. 5, p. 683-699; McIlroy Law & Justice
– Christian Law Review2007, afl. 159, p. 114-128; Stychin Oxford Journal of Legal Studies 2009, afl. 29,
nr. 4, p. 729-755; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and Culture 2011, afl.
14, p. 209-222; Hunt Journal of Contemporary Religion 2014, afl. 29, nr. 1, p. 121-136.

255. Henrard Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 3, p. 38-54.
256. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 472.
257. Preis Human Rights Quarterly 1996, afl. 18, p. 213.
258. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4,

p. 482-483; Oomen, Small places 2011, p. 2 met citaat van Eleanor Roosevelt: ‘Where, after all, do uni‐
versal human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that they cannot be seen
on any map of the world. Yet they are the world of the individual person; the neighborhood he lives in; the
school or college he attends; the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every
man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless
these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to
uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.’

259. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4,
p. 486-487.
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meer invloed gekregen op alle niveaus.260 Daarbij zijn mensenrechten relevant als
rechtssysteem, set van waarden, en visie op goed bestuur. Het hangt van de juridi‐
sche en culturele context van een samenleving af en welke rol mensenrechten
daarin spelen, ook in relatie tot nationaal recht, hoe dit uitwerkt. NGO’s maken
daarbij gebruik van het morele appel van mensenrechten voor iedereen op basis
van menselijke waardigheid, en hun juridische expertise en globale netwerken.261

Om daarvan gebruik te maken is het niet altijd nodig om een beroep te doen op
een specifiek mensenrechtenverdrag. Het beroep op mensenrechten in het
algemeen, als vorm van goed bestuur, kan al een machtig instrument zijn op lokaal
niveau.262 Mensenrechten zijn dan ook niet alleen als recht belangrijk, maar ook als
discours en politiek instrument.263

Voor het daadwerkelijk extern afdwingen van mensenrechten is het natuurlijk wel
van belang om het juiste instrument en forum te vinden. Daarbij zijn machtsver‐
houdingen, kennis en netwerken van belang.264 De mensenrechtenlobby bestaat uit
nationale en transnationale elites die elkaar weten te vinden. Daarom zijn lokale
tussenpersonen van groot belang om een vertaling te maken van internationale
mensenrechtennormen naar lokale situaties en vice versa. Door situaties en erva‐
ringen te schetsen als mensenrechtenschendingen kunnen zij betrokkenen helpen
zich te herkennen als slachtoffer en om hun rechten op te eisen.265 Daarbij maken
NGO’s en media steeds vaker met succes gebruik van elkaar. De NGO’s kunnen
via de media informatiepolitiek bedrijven, waarbij ze bronnen creëren, verzamelen,
manipuleren en implementeren in campagnes en operaties. Dat doen ze ten
behoeve van framing, agendering, categorisering, manifestatie, onderzoek, rappor‐
tage, monitoring, verklaring en overtuigen. De media zijn afhankelijk van NGO’s
voor het aanleveren van informatie. NGO’s zijn minder afhankelijk van de media
aangezien ze ook via sociale media verhalen kunnen verspreiden en publiek en
politiek kunnen bereiken.266 Los van het aanpakken van concrete mensenrechten‐
schendingen schetst Merry de mogelijkheden van het eigen maken, lokalisering,
transformatie of opleggen van mensenrechtenstandaarden. Volgens haar is deze
vertaling van belang voor de effectiviteit.267

260. Merry Canadian Journal of Law and Society 1997, afl. 12, nr. 2, p. 250.
261. Merry e.a. Law & Society Review 2010, afl. 44, nr. 1, p. 101-102; Merry Law & Social Inquiry 2006, afl.

31, nr. 4, p. 976, 978; Oomen Netherlands Quarterly of Human Rights 2013, afl. 31, nr. 1, p. 43.
262. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 492.
263. Oomen Netherlands Quarterly of Human Rights 2013, afl. 31, nr. 1, p. 43.
264. Oomen European Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 493;

Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399. Zie ook Van Rossum 2015
met betrekking tot o.a. de SGP-zaak.

265. Merry Law & Social Inquiry 2006, afl. 31, nr. 4, p. 978, 987.
266. Powers Journal of Human Rights 2016, afl. 15, nr. 3, p. 316, 318, 321; Pruce & Budabin Journal of

Human Rights 2016, afl. 15, nr. 3, p. 410, 412-413.
267. Merry Law & Social Inquiry 2006, afl. 31, nr. 4, p. 990-991. Vgl. Sezgin The Journal of Legal Pluralism

and Unofficial Law 2010, nr. 60, p. 5-40.
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Voor het proces van mensenrechtenimplementatie is de tijdgeest volgens Van Ros‐
sum ook van belang.268 Hij refereert aan de SGP-zaak waarbij hij zich afvraagt of
de tijd rijp was om in een rechtszaak de rechten van vrouwen af te dwingen tegen‐
over de partij. De staatkundig-gereformeerden verzetten zich destijds dan ook
hevig tegen deze wijze van het openbreken van de partij, hoewel er ook intern al
veranderingsprocessen gaande waren. Als gevolg van de externe druk kon het
vrouwenstandpunt uitgroeien tot een belangrijke identity marker van de partij en
gingen de hakken in het zand. Tegelijkertijd sloot de druk aan op interne discussies
en emancipatie van de vrouw.269 Uiteindelijk bleek de tijd daarom toch rijp aange‐
zien de SGP in de jaren na de rechtszaak overging tot wijziging van de statuten en
er na Lilian Janse in 2014 te Vlissingen, er in 2018 meer vrouwen op de lokale kies‐
lijst stonden.270 Dit ondanks dat het formele standpunt van de SGP nog steeds is
dat het vrouwenkiesrecht in strijd is met de roeping van de vrouw.271 Een der‐
gelijke casus als de SGP-zaak is een voorbeeld van een multicultureel conflict.
Volgens Loenen, Van Rossum en Tigchelaar is het mogelijk multiculturele conflic‐
ten waarbij mensenrechten een rol spelen zowel vanuit politiek, moreel als juri‐
disch oogpunt te bekijken. In relatie tot mensenrechten krijgen multiculturele con‐
flicten volgens hen al snel een religieus aspect omdat partijen gebruik maken van
de vrijheid van godsdienst. Een bepaalde visie op de rol van de vrouw zou meer
uit cultuur dan uit religie kunnen voortkomen, maar omdat de godsdienstvrijheid
bescherming biedt kan deze visie door actoren strategisch worden geframed als
een religieuze kwestie.272

Overigens is het gebruik van het mensenrechtenidioom niet altijd bevorderlijk en
soms contraproductief om emancipatie van vrouwen en homoseksuelen binnen
orthodox-protestantse gemeenschappen te bevorderen. Dat komt voort uit weer‐
stand van veel orthodox-protestanten tegen de nadruk op individuele mensenrech‐
ten en de associatie van mensenrechten als opgelegde seculier-liberale individua‐
listische waarden en normen. Zij leggen eerder de nadruk op collectieve plichten

268. Van Rossum 2015.
269. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen European

Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 471-495; Oomen Human
Rights Quarterly 2011, afl. 3, p. 175-200; Post 2008; Loenen Nederlands Juristenblad 2010/1801,
p. 2269-2274; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61. Zie ook De Blois Tijd‐
schrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1, nr. 3, p. 61-69.

270. Post 2018. Zie ook A. de Jong & A. Vader, ‘Een derde SGP-raadsleden positief over meer SGP-
vrouwen in raad’, RD 3 maart 2018; W. Kieskamp, ‘SGP-denktank gaat tegen het bestuur in en wil
meer vrouwen op de kieslijst’, Trouw 21 april 2018.

271. Art. 10 Program van Beginselen SGP: ‘De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een
revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zit‐
ting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke.(…)’

272. Loenen, Van Rossum & Tigchelaar Utrecht Law Review 2010, afl. 6, nr. 2, p. 1-16. Zie ook Lee The
International Journal of Human Rights 2011, afl. 15, p. 887-904.
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en verzetten zich tegen de dwang van seculier-liberale meerderheidsnormen.273 De
druk van rechtsnormen kan de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen even‐
wel bevorderen. Rechtszaken over vrouwen binnen de SGP of homoseksuelen in
het bijzonder onderwijs hebben een agenderende functie. Tegelijkertijd leiden deze
zaken ook tot verstarring (hakken in het zand) en gevoelens van marginalisering
onder orthodox-protestanten. Belangrijkere factor voor verandering zijn interne
religieuze en culturele discussies binnen kerken, christelijke media en organisaties
(zoals christelijke LHBT-organisaties).274 Tegelijkertijd maken orthodox-protestan‐
ten zelf ook steeds vaker gebruik van het mensenrechtenidioom om hun waarden
en belangen te bevorderen, zowel nationaal als via internationale netwerken, waar‐
bij deze niveaus ook met elkaar samenhangen.275

Volgens Desmet is het van belang het gelaagde mensenrechtensysteem te bekijken
vanuit het perspectief van gebruikers van mensenrechten, in plaats vanuit het per‐
spectief van een bepaald mensenrechtenverdrag. Deze benadering van mensen‐
rechtenintegratie onderscheidt de volgende categorieën gebruikers van mensen‐
rechten: claimanten, effectgevers (zoals overheden), ondersteuners (zoals lobbyis‐
ten) en juristen (waaronder advocaten). Volgens haar levert dit kennis van binnen‐
uit op, met oog voor de context en de complexiteit van het gelaagde mensenrech‐
tensysteem, vanuit een sociaal-constructivistische benadering die kritisch kijkt naar
effectiviteit van mensenrechten. Daarbij bepleit Desmet onderzoek naar trajecten
van mensenrechtengebruikers, met oog voor juridische stappen en acties in poli‐
tiek en media.276

273. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen European
Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 471-495; Oomen Human
Rights Quarterly 2011, afl. 3, p. 175-200; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1,
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State 2016, afl. 4, p. 194-226; Hunt Journal of Contemporary Religion 2014, afl. 29, nr. 1, p. 121-136;
Wolterstorff 2012; Green 2012; Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1,
p. 87-104; Maussen, Bogers & Versteegt 2012.
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Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Oomen Human Rights Quarterly 2011, afl.
3, p. 175-200. Zie ook Wintemute Journal of Law and Equality 2002, afl. 1, nr. 2, p. 154. Vgl. het
belang van religieuze argumenten om de vaccinatiegraad te bevorderen: Ruijs 2012; Spaan e.a.
European Journal of Public Health 2017, afl. 27, nr. 3, p. 524-530. Vgl. Sezgin The Journal of Legal Plu‐
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Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Janse 2015, p. 141-142; Green 2012; Lehmann Journal of Reli‐
gion in Europe 2013, afl. 6, p. 201-228.

276. Desmet Human Rights and International Legal Discourse 2014, afl. 8, nr. 2, p. 122-125, 138-139.

50 Een voortdurende schoolstrijd



1.5.3 Identiteit

Voorliggend onderzoek richt zich op identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
orthodox-protestantse scholen. Het begrip identiteit is zowel filosofisch als sociaal‐
wetenschappelijk te duiden, zowel op het niveau van het individu, organisaties,
gemeenschappen als landen. Een beschrijving van identiteit betreft daarbij vooral
de typerende, onderscheidende kenmerken van die actoren of groepen, ‘identity
markers’. De identiteiten van die actoren hangen ook weer met elkaar samen, aan‐
gezien identiteit zowel persoonlijk als relationeel van aard is. Dit hangt tevens
samen met sociale categorisering en machtsstructuren die daarop van invloed zijn,
evenals sociale, religieuze en culturele waarden en normen. Van belang is om iden‐
titeit daarbij niet statisch en precies afgebakend, maar dynamisch op te vatten,
waarbij actoren, groepen en hun onderlinge relaties in ontwikkeling blijven. Hier‐
voor zijn orthodox-protestantse gemeenschappen (waaronder scholen) in Neder‐
land beschreven vanuit godsdienstsociologisch en rechtssociologisch perspectief.
In hoofdstuk 3 volgt een nadere beschrijving van de identiteit van orthodox-pro‐
testantse gemeenschappen en in hoofdstuk 5 van orthodox-protestantse scholen.
Deze minderheidsgroepen hebben een specifieke identiteit en vormen subculturen
waarbij ze zich positioneren ten opzichte van de buitenwereld, door zich af te zet‐
ten dan wel te engageren.277 Voor deze groepen is de godsdienstvrijheid van
belang voor het beschermen van hun identiteit.278 Als minderheidsgroepen komen
ze soms in conflict met dominante seculiere, individualistische waarden en nor‐
men, die gekoppeld worden aan de identiteit van Nederland. De progressieve sek‐
suele ethiek geldt als een ‘identity marker’ van Nederland.279

Tegelijkertijd zijn er binnen orthodox-protestantse groeperingen verschillende
waarden, normen en identiteiten. Er kan conflict ontstaan tussen de persoonlijke en
collectieve identiteit. Schuyt maakt hierbij onderscheid of een persoon zich vrijwil‐
lig identificeert met de groep of dat er sprake is van groepsdwang. In het laatste
geval is de macht van de groep zo groot dat het beslissingen neemt voor het indi‐
vidu. Ook in de geïndividualiseerde moderne samenleving kunnen individuen
groepsnormen vaak niet weerstaan.280 Dit is bijvoorbeeld relevant voor homosek‐
suele medewerkers op orthodox-protestantse scholen. Orthodox-protestanten,
waaronder homoseksuelen, gaan op verschillende wijzen om met (de combinatie

277. Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222;
Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Fuist Journal for the Scienti‐
fic Study of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 770-786; Bean & Martinez Sociology of Religion 2014, afl. 75,
nr. 3, p. 395-417; De Jong 2012, p. 22-27. Zie ook Exalto 2007 over het belang van narratieve identi‐
teit voor bevindelijk-gereformeerden.

278. Zie ook EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88 (Kokkinakis/Griekenland), §31.
279. Wagenvoorde Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl. 7, nr. 1, p. 5-18; Duyvendak 2004; Bos

& Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 97-100.
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van) hun seksuele en religieuze identiteit.281 Volgens Schuyt nemen gediscrimi‐
neerde groepen eerder hun groepskenmerk als uitgangspunt voor hun persoon‐
lijke identiteit. 282 Daarvan uitgaande zullen orthodox-protestantse homoseksuelen
bij ervaren discriminatie eerder hun seksuele identiteit als uitgangspunt nemen
voor hun persoonlijke identiteit. Dezelfde redenering gaat op voor de religieuze
identiteit van orthodox-protestanten wanneer zij discriminatie ervaren in Neder‐
land.

1.6 Tot besluit

Aangezien mijn onderzoek zich richt op orthodox-protestantse scholen zijn gods‐
dienstsociologische theorieën over religie en samenleving relevant om de ont‐
wikkelingen binnen deze scholen te verklaren. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de
eerste deelvraag: Welke theorieën over (de verhouding tussen) recht, religie, cultuur en
samenleving zijn relevant voor verklaringen van de relatie van identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van personeel van orthodox-protestantse scholen en mensenrechten? De in dit
hoofdstuk beschreven theorieën betreffen met name secularisatie, verzuiling en
transformatie van religie, in relatie tot algemene sociologische theorieën over indi‐
vidualisering, modernisering en de multiculturele samenleving. Daarnaast zijn de
beschreven rechtssociologische theorieën over de sociale werking van het recht,
semi-autonome sociale velden, rechtspluralisme en normatief pluralisme van
belang. Op basis van deze theorieën over (de verhouding tussen) recht, religie, cul‐
tuur en samenleving is het mogelijk om verklaringen te bieden voor identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensen‐
rechten. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan deze theorieën over (de verhou‐
ding tussen) recht, religie, cultuur en samenleving op basis van empirisch onder‐
zoek. Daarmee geef ik uiteindelijk een antwoord op de onderzoeksvraag. Hoofd‐
stuk 2 zet uiteen welke methoden ik gebruik om deze vraag te beantwoorden.

281. Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222.
282. Schuyt 2009, p. 60.
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2 Onderzoeksopzet

2.1 Inleiding

In dit onderzoek beschrijf ik het juridisch kader zoals het bestaat, een positiefrech‐
telijke benadering. Daarnaast beschrijf ik de sociale werkelijkheid voor identiteits‐
gebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot men‐
senrechten, vanuit een empirische, sociologische benadering.1 Het gaat mij er niet
om te beargumenteren hoe het juridisch kader zou moeten zijn, ik kies dus niet
voor een normatieve benadering. Ook richt het onderzoek zich niet op het toetsen
van een theorie en daaruit voortvloeiende hypothesen. Wel maak ik gebruik van
bestaande theorieën en mijn voorkennis en achtergrond zijn relevant. Mijn kerke‐
lijke en maatschappelijke positionering en netwerk (vanuit het eerdere onderzoek
en politieke activiteiten) hebben mij zeker geholpen om dit onderzoek uit te voe‐
ren. Het betreft gevoelige materie waarbij sensitiviteit voor de waarden, normen en
taal binnen orthodox-protestantse gemeenschappen enorm van pas komt. Respon‐
denten hebben ook aangegeven mij te woord te willen staan vanwege mijn profiel.
Het inleven in respondenten is ook belangrijk om tot een goed begrip te komen.
Dat heb ik kunnen combineren met distantie en onafhankelijkheid (zie verder het
nawoord). Mijn onderzoek kenmerkt zich door een open benadering en een
beschrijving van verschillende duidingen van de sociale werkelijkheid, volgens de
in de praktijk gefundeerde theoriebenadering (‘grounded theory’).2 Daarvoor
gebruik ik zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, om op basis
daarvan theorie over de werkelijkheid te bouwen (zie §2.3 en §2.4).3 Bestaande the‐
orieën uit de rechtssociologie en godsdienstsociologie ondersteunen de duiding
van de juridische en sociale werkelijkheid (zie hoofdstuk 1). Verder volgt in dit

1. Zie over methodologische verantwoording voor rechtswetenschappelijk onderzoek: Van Gestel
e.a. Nederlands Juristenblad 2007/1243, afl. 24, p. 1448-1461. Zie over interdisciplinair onderzoek in
de rechtswetenschap: Taekema & Van Klink Nederlands Juristenblad 2009/1993, afl. 39,
p. 2559-2565. Zie over het belang van (onderbouwing van) empirische methoden voor mensen‐
rechtenonderzoek: Coomans, Grünfeld & Kamminga Human Rights Quarterly 2010, afl. 32,
p. 180-187; Brems 2009; Brems Journal of Law and Policy 2014 p. 517-551.

2. Charmaz 2006.
3. Glaser & Strauss 1967; Charmaz 2006; Wester & Peters 2004; Swanborn 2010.



hoofdstuk een toelichting op de gebruikte onderzoeksmethoden. In bijlage A (tabel
A.1) is een logboek te vinden met een chronologisch en geanonimiseerd overzicht
van de onderzoeksactiviteiten. Eerst volgt een korte beschrijving van de onder‐
zoekspopulatie.

2.2 Onderzoekspopulatie

Mijn onderzoek richt zich op orthodox-protestantse schoolbesturen en scholen
voor primair onderwijs (waar de leeftijd van de leerlingen over het algemeen
tussen de vier en twaalf jaar is) en voortgezet onderwijs (waar de leeftijd van leer‐
lingen over het algemeen tussen de twaalf en zestien à achttien jaar is). Onder het
bijzonder onderwijs in Nederland vallen diverse onderwijsrichtingen, ofwel deno‐
minaties, waarvan de inhoud wordt bepaald door een godsdienstige of levens‐
beschouwelijke overtuiging die op alle terreinen van het leven doorwerkt.4 Daar‐
onder vallen de als orthodox (voor een definitie zie §3.2) te kenschetsen reformato‐
rische, gereformeerd-vrijgemaakte en evangelische richtingen, alsmede de
protestants-christelijke richting waarvan het orthodoxe deel relevant is voor dit
onderzoek (zie voor een beschrijving hoofdstuk 5).5 Zowel schoolbesturen als scho‐
len zijn relevant. Het schoolbestuur neemt als bevoegd gezag namens de rechts‐
persoon (in de vorm van een vereniging of stichting of bij uitzondering als zelf‐
standig onderdeel van een kerk) formeel de besluiten over het benoemingsbeleid.
Wanneer een bestuur één school bestuurt (zogenaamde ‘éénpitters’) dan overlap‐
pen bestuur en school elkaar. Voor orthodox-protestantse scholen is dit relatief
vaak het geval. Er zijn echter ook veel besturen met meerdere scholen, waarbij het
benoemingsbeleid per school kan verschillen. Daarom richt mijn onderzoek zich
zowel op het niveau van schoolbesturen als scholen. Vervolgens is er ook nog
onderscheid mogelijk naar verschillende schoolvestigingen. Ten behoeve van de
afbakening en overzichtelijkheid is dit niet als apart analyseniveau meegenomen in
het kwantitatieve deel van het onderzoek, en gaat dit onderzoek uit van de hoofd‐
vestigingen van scholen (primair onderwijs) dan wel besturen (voortgezet onder‐
wijs). In het kwalitatieve onderzoek wordt het onderscheid naar vestiging meege‐
nomen wanneer dit volgens betrokkenen relevant is. Hoofdstuk 5 geeft per deno‐
minatie een schets van de wijze waarop bestuurlijke verhoudingen tussen besturen
en scholen georganiseerd zijn. In dit onderzoek refereer ik zowel aan (school)bestu‐
ren als aan scholen. Waar relevant maak ik hiertussen onderscheid, vooral bij de
beschrijving van jurisprudentie en casussen. Dit is met name relevant wanneer
besturen en scholen verschillende accenten liggen in het benoemingsbeleid. Wan‐
neer dit onderscheid niet relevant is dan maak ik (ten behoeve van de leesbaar‐

4. Akkermans 1997, p. 63-65.
5. Stoffels 1995, p. 71; De Muynck 2008, p. 22; Dijkstra & Miedema 2003.
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heid) gebruik van het begrip school in ruime zin, waarbij schoolbesturen zijn inbegre‐
pen.

Wanneer relevant refereer ik aan de actoren die het bestuur vormen of de school
vertegenwoordigen. Er zijn verschillende modellen voor schoolbesturen. Soms zijn
er professionele bestuurders die optreden onder de noemer College van Bestuur,
directeur-bestuurder(s) of uitvoerend deel van het bestuur. Daarnaast zijn er vrij‐
willigers (vaak ouders, soms specifiek kerkenraadsleden) die het bestuur kunnen
vormen, soms als toezichthoudend deel van het bestuur (naast het uitvoerende
deel). Voor de toezichtfunctie bestaan er ook modellen om dit vorm te geven van‐
uit een Raad van Toezicht of Identiteit of Identiteitscommissie. Een identiteitscom‐
missie kan ook op het niveau van de school worden vormgegeven. Binnen
bepaalde besturen hebben deze commissies een belangrijke rol in de invulling van
het benoemingsbeleid per school, vaak in afstemming met de schooldirecteur. De
schooldirecteur is de primaire actor die de school vertegenwoordigt, en in de dage‐
lijkse praktijk een belangrijke rol heeft in de invulling van het benoemingsbeleid
op het niveau van de school. Dat is ook de reden dat ik vooral schooldirecteuren
heb geënquêteerd en geïnterviewd.

In kwantitatieve zin geven de tabellen in bijlage A een overzicht van de aantallen
leerlingen, scholen en schoolbesturen in het orthodox-protestants primair en voort‐
gezet onderwijs op basis van (een combinatie van) DUO-cijfers (per denominatie)
van de jaren 2014-2015 en 2015-2016. Het betreft zowel regulier als speciaal onder‐
wijs. Ter indicatie geef ik een aantal getallen die soms afgerond zijn (zie tabel A.2).
Het aantal orthodox-protestantse primaire scholen is 482 (7,6% van het totale aan‐
tal), er zijn 19 middelbare schoolbesturen (5,5%), in totaal dus ongeveer vijfhon‐
derd scholen. Er zijn 193 orthodox-protestantse schoolbesturen in het primair
onderwijs, die 20,4% vertegenwoordigen van het totale aantal besturen. Dit hoge
percentage is te verklaren doordat er relatief veel kleine orthodox-protestantse
schoolbesturen zijn. Het aantal leerlingen in orthodox-protestantse primaire scho‐
len bedroeg een kleine 100.000, een kleine 7% van het totaal aantal leerlingen. In
het voortgezet onderwijs bedroeg het aantal meer dan 40.000, meer dan 4% van het
totaal aantal leerlingen. Dit is een optelsom van de aantallen voor reformatorische
(tabel A.3), gereformeerd-vrijgemaakte (tabel A.4), orthodoxe protestants-christe‐
lijke (tabel A.5) en evangelische scholen (tabel A.6). Ik ga voor mijn onderzoek uit
van deze cijfers, ook omdat de enquête eind 2016 is uitgezet en het responspercen‐
tage moet worden bepaald in verhouding tot de aantallen van destijds.

Ten behoeve van de identificatie van orthodoxe protestants-christelijke scholen
nam ik de volgende stappen. Identiteitsadviseurs van Verus identificeerden in
2015 op mijn verzoek 133 protestants-christelijke schoolbesturen als ‘traditiescho‐
len’. Niet alle traditiescholen zijn ook te karakteriseren als orthodox-protestants
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(zie hierover verder §5.6). Na bestudering van de schooldocumenten is een aantal
scholen dan ook uit deze lijst verwijderd omdat ze niet orthodox maar algemeen of
open christelijk bleken. Dit bleek onder andere uit de ruimte voor andere geloven,
geen eisen aan geloofsopvattingen van leraren of een bredere opvatting over de
Bijbelse traditie als inspiratiebron. Daarnaast bleek een aanzienlijk deel van deze
lijst reformatorische besturen te betreffen. Dat bleek uit de benaming van de
school, de grondslag en/of het lidmaatschap van VGS en/of VBSO. Vaak staan de
scholen die vallen onder deze besturen ook bij DUO geregistreerd als reformato‐
risch, terwijl het bestuur (nog) staat geregistreerd als protestants-christelijk. Aange‐
zien mijn onderzoek de sociale werkelijkheid als uitgangspunt neemt zijn deze
besturen toegevoegd aan de lijst met reformatorische schoolbesturen. Vanwege dit
uitgangspunt neem ik scholen die als reformatorisch geregistreerd staan bij DUO
maar zichzelf als orthodox protestants-christelijk zien mee als orthodox protes‐
tants-christelijk. De registratie van deze scholen als reformatorisch bij DUO is te
verklaren vanwege het stelsel van passend onderwijs. Daarbinnen vormen refor‐
matorische scholen samen landelijk een samenwerkingsverband (genaamd
Berséba) zonder scholen van een andere denominatie. Enkele orthodoxe protes‐
tants-christelijke scholen voelden zich verwant met reformatorische scholen en wil‐
den niet samenwerken met openbare scholen en scholen van andere denominaties.
Daarom kozen zij er voor zich bij DUO te registreren als reformatorisch zodat zij
ook aan het reformatorische samenwerkingsverband konden deelnemen.6 Er zijn
overigens ook besturen die zowel reformatorische als orthodoxe protestants-chris‐
telijke scholen vertegenwoordigen en soms ook lid zijn van zowel Verus als de
VGS. Tevens zijn er enkele orthodoxe protestants-christelijke besturen en scholen
die (naast lidmaatschap van Verus) lid zijn van de LVGS.

De door mij in 2015 geïdentificeerde 68 orthodoxe protestants-christelijke besturen
vormen een vijfde deel van het protestants-christelijk primair onderwijs (in juni
2015 betrof het 325 besturen). Voor de meeste van deze besturen zijn alle scholen
die daaronder vallen meegeteld als orthodox-protestantse school. Wanneer op
basis van de informatie op de website duidelijk was dat bepaalde scholen onder
een bestuur niet orthodox zijn, zijn deze scholen niet meegeteld. Voor enkele scho‐
len werd dit duidelijk naar aanleiding van de survey of het interview. In het voort‐
gezet onderwijs zijn vier van de in totaal 68 protestants-christelijke schoolbesturen
(5,9%) aan te wijzen als orthodox-protestantse scholen.

Het onderzoek richt zich op reguliere scholen voor wat betreft de documentana‐
lyse en interviews. Met betrekking tot de vragenlijst ontvingen reformatorische en
gereformeerde scholen voor speciaal onderwijs ook een uitnodiging via de bestu‐
renorganisaties VGS en LVGS, en zijn deze reacties ook meegenomen in de ana‐

6. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.
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lyse. Het onderzoek richt zich op de benoeming van al het personeel, van stagiair
tot directeur. Daarbij ligt de focus evenwel op het benoemingsbeleid ten aanzien
van docenten. Het betreft zowel vaste als tijdelijke krachten, waaronder ook inval‐
leerkrachten. De benoeming van bestuursleden valt buiten de scope van dit onder‐
zoek. Wel breng ik in beeld welke eisen scholen op papier stellen aan bestuurders
om daarmee de scholen beter te kunnen classificeren.

2.3 Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Hierna volgt een beschrijving van de kwalitatieve onderzoeksmethoden, waarop
de nadruk lag in dit onderzoek.

Deskresearch
Om het juridisch kader, de praktijk van het benoemingsbeleid en de ont‐
wikkelingen in opvattingen onder orthodox-protestanten in beeld te krijgen heb ik
deskresearch gedaan. Dit richtte zich onder andere op bestudering van weten‐
schappelijke literatuur, krantenartikelen, beleidsdocumenten van de overheid,
scholen en belangenorganisaties, wetgeving en internationale verdragen, parle‐
mentaire stukken en jurisprudentie.

Qua wetenschappelijke literatuur heb ik Engelstalige en Nederlandstalige weten‐
schappelijke tijdschriften gevonden op basis van de volgende trefwoorden: ‘men‐
senrechten’, ‘onderwijsrecht’, ‘recht en religie’, ‘Europees recht’, ‘recht op gelijke
behandeling’, ‘rechtssociologie’, ‘rechtspluralisme’, ‘identity’, ‘religion’ en ‘chris‐
tian’. De databases van deze tijdschriften en van andere tijdschriften die via verwij‐
zingen in andere publicaties naar boven kwamen zijn doorzocht volgens de
sneeuwbalmethode. Ook heb ik relevante boeken en wetenschappelijke publicaties
van adviesraden en beleidsdocumenten van relevante organisaties geraadpleegd
op het terrein van (bijzonder) onderwijs, mensenrechten, emancipatie en discrimi‐
natie.

Daarnaast heb ik beleidsdocumenten van alle orthodox-protestantse schoolbestu‐
ren zoals schoolgidsen (voor een specifiek schooljaar), schoolplannen (beleid op
langere termijn dan een schooljaar) en identiteitsnota’s geraadpleegd. Onder deze
besturen vallen één of meerdere scholen. Over het algemeen zijn per schoolbestuur
de documenten van één school gebruikt, en niet van alle scholen onder het bestuur.
Dit omdat er vaak, in ieder geval op papier, een uniform benoemingsbeleid is
onder één bestuur. Er kan variatie bestaan tussen de scholen binnen het bestuur.
Niet al deze variatie binnen besturen is in beeld gekomen met deze onderzoeksop‐
zet. Als uit de documentatie is gebleken dat er verschillen zijn tussen de scholen
binnen een bestuur dan heb ik hier aantekening van gemaakt. Relevante kantteke‐
ning bij de documentatie die ik heb gebruikt is dat er verschil kan zijn tussen papier
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en werkelijkheid. De vragenlijst en interviews zijn methoden om die werkelijkheid
beter in beeld te krijgen. Tijdens interviews met schooldirecteuren is naast de sur‐
vey ook gebruik gemaakt van de schooldocumenten om door te vragen hoe deze
passages in de praktijk uitwerken (zie bijlage A, tabel A.7 voor een overzicht van
relevante type gegevens uit schooldocumenten).

Tevens heb ik de databases van de orthodox-protestantse dagbladen Reformato‐
risch Dagblad (RD) en Nederlands Dagblad (ND) doorzocht. Ook heb ik relevante
wetgeving en jurisprudentie (met annotaties) geconsulteerd, onder andere via ver‐
wijzingen in geraadpleegde artikelen en boeken. Het betreft internationale, Euro‐
pese en Nederlandse wetgeving en jurisprudentie. Wat betreft jurisprudentie zijn
uitspraken van EHRM, EHJ, Nederlandse rechters, CGB/CRM en de commissies
van beroep voor gereformeerd-vrijgemaakt, reformatorisch en protestants-christe‐
lijk onderwijs meegenomen. Tevens heb ik parlementaire stukken in de dossiers
emancipatie, homo-emancipatie en gelijke behandeling geconsulteerd.

Omvang problematiek
Het is onmogelijk om een overzicht te bieden hoe vaak discriminatie voorkomt op
orthodox-protestantse scholen omdat de meeste casussen niet in de publiciteit
komen en registratie ontbreekt.7 Daarom richtte ik me op het verkrijgen van een
indicatie van de omvang van het aantal ontslagen en weigeringen door orthodox-
protestantse scholen op grond van identiteit. Allereerst is het aantal juridische pro‐
cedures hiervoor een indicatie. In bijlage C, tabel C.1, staat daarom een tabel met
een overzicht van juridische procedures. Daarnaast heeft het Participatiefonds
geholpen om een overzicht te bieden van de omvang van het aantal identiteitsont‐
slagen. Ook heb ik antidiscriminatiebureaus benaderd met de vraag of zij een over‐
zicht konden bieden van zaken die speelden bij orthodox-protestantse scholen.
Daaruit kwam één casus naar voren die ik heb meegenomen. Tevens heb ik via het
archief van het LVGS bij het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) Kampen
inzage kunnen krijgen in enkele dossiers, naast het algemene beleid van het LVGS.

Dossieronderzoek Participatiefonds
Het Participatiefonds is sinds 1996 verantwoordelijk voor de collectieve verzeke‐
ring voor ontslag van werknemers in het onderwijs.8 Scholen in het primair onder‐
wijs, en voorheen ook het voortgezet onderwijs, hebben zich met elkaar verzekerd
tegen ontslag van werknemers. Scholen in het primair onderwijs zijn eigenrisico‐
drager voor de werkloosheidswet. Dat betekent dat het PF de kosten van werke‐
loosheid van gewezen onderwijspersoneel vergoed aan het UWV, mits het school‐
bestuur voldoet aan de voorwaarden uit het reglement van het PF. Populair

7. Voor problemen met registratie van discriminatie zie ook Makkonen 2006; Andriessen & Fernee
2012; Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014; Dinsbach & Van Bon 2012.

8. Zie www.participatiefonds.nl.
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gezegd mits het schoolbestuur aantoont zich als een goed werkgever te hebben
gedragen. Op het moment dat een school de kosten van ontslag uit deze verkering
vergoed wil krijgen dan moet het ontslag overeenkomstig wetgeving, collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) en het daarmee corresponderende regelement van het
PF plaatsvinden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toetst in opdracht van het
Participatiefonds of de procedure correct is gevolgd. Als dit het geval is dan draagt
het PF 100% van de werkeloosheidskosten. Het PF heeft een overzicht van ontslag‐
dossiers, en daar is soms uit af te leiden op welke inhoudelijke grond iemand is
ontslagen. Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring is toegang verschaft
tot de dossiers en is met ondersteuning van PF-medewerkers meer inzicht
verkregen in de omvang van het aantal identiteitsontslagen door orthodox-protes‐
tantse scholen. Hierbij zijn reformatorische scholen niet inbegrepen. Er is een alter‐
natief fonds (Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs
(BWGS)) voor de meerderheid van het reformatorisch onderwijs (90 schoolbestu‐
ren, 133 scholen).9 Volgens de DUO-cijfers 2014-2015/2015-2016 waren er 102
reformatorische schoolbesturen en 148 scholen (zie tabel A.3). Een grote meerder‐
heid vond dus aansluiting bij het BWGS. Het BWGS heeft informatie verschaft
(voor enkele jaren) over aantallen identiteitsontslagen in het reformatorisch onder‐
wijs (zie §10.2.1). De overige (meest conservatieve) reformatorische scholen, de
meeste lid van de VBSO, zijn gemoedsbezwaard en vanwege principiële bezwaren
tegen verzekeringen niet bij een fonds aangesloten en dus eigenrisicodrager.

Via het Participatiefonds kon ik dus inzage verkrijgen in de omvang van het aantal
identiteitsontslagen op orthodoxe protestants-christelijke scholen (met uitzonde‐
ring van reformatorische scholen) (zie §12.4 en bijlage D.1). Daarbij passen nog wel
een aantal kanttekeningen. Scholen hoeven een ontslag niet te melden bij het PF.
De consequentie van het niet melden is dat scholen zelf de (vaak hoge) kosten van
ontslag moeten dragen. Het Participatiefonds zal echter ook niet overgaan tot uit‐
betaling wanneer ontslag berust op niet toegestane gronden. Derhalve ligt het voor
de hand dat scholen die wel zijn aangesloten bij het PF dergelijke ontslagen daar
niet hebben gemeld. Dit verklaart dat de gevonden dossiers bij het PF nooit mel‐
ding maken van een ontslag op een grond van verboden onderscheid. Dit terwijl
uit rechtszaken, publieke casussen en voorliggend onderzoek al blijkt dat deze
ontslagen er wel degelijk zijn geweest. Daarbij moet echter worden aangetekend
dat uit de dossiers bij het PF niet altijd is op te maken wat de exacte reden voor
ontslag is geweest. Soms geven schoolbesturen aan dat er een verschil van inzicht
is over de grondslag, of dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, zonder dat het
dossier meer inzicht biedt. Het is mogelijk dat daar een discriminatoir ontslag aan
ten grondslag ligt. Verder past de kanttekening bij de cijfers van het PF dat het PF

9. Zie www.bwgs.nl.
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geen dossiers heeft wanneer de ontslagen medewerker direct ander werk heeft
gevonden. Het biedt dus zeker geen volledig overzicht.

Gezien deze kanttekeningen is het in ieder geval van belang om behoedzaam te
zijn bij het trekken van conclusies op basis van de beschikbare gegevens via het PF.
Een andere beperking van de gegevens van het PF is dat alleen de dossiers vanaf
2007 waren in te zien, en oudere dossiers (van 1995 tot en met 2006) kort voordat er
contact was met PF waren vernietigd. Er was echter nog wel informatie over de
ontslaggrond van deze vernietigde dossiers. Voor de dossiers van 1995 tot en met
2006 kan dus alleen een inschatting worden gemaakt of het identiteitsontslag
betrof op een orthodox-protestantse school. Dit op basis van de registratie van het
PF van de ontslaggrond denominatie (artikel 9b oud reglement PF) van 1995 tot en
met 2012. Voor de periode van 2007 tot en met 2015 konden alle ontslagdossiers
worden ingezien van orthodox-protestantse scholen die bij het PF zijn aangesloten.
Al deze dossiers betreffen ontslagen door gereformeerd-vrijgemaakte schoolbestu‐
ren (zie verder §11.2.1 en §12.4). Door de registratie van de ontslaggrond denomi‐
natie tot en met 2012 konden die dossiers gemakkelijk worden gecheckt. Voor de
jaren 2013, 2014 en 2015 kon er via een check van alle dossiers van gereformeerde,
evangelische en orthodoxe protestants-christelijke scholen worden gekeken of er
sprake was van ontslag op grond van denominatie (dat wil zeggen op grond van
identiteit). Voor de evangelische scholen moet nog worden aangetekend dat de
meeste van deze scholen begin van de 21e eeuw zijn opgericht en dat er daarom
überhaupt nog niet veel dossiers zijn bij het PF. Er is daarbij ook geen dossier
gevonden met identiteitsontslag.

Omvang non-problematiek
Een andere wijze om een indicatie te krijgen van de omvang van de thematiek van
het onderzoek was om te kijken hoe vaak er duidelijk geen sprake is van onder‐
scheid in de zin van de AWGB. Als het gaat om onderscheid op grond van geslacht
dan vormt het aantal vrouwelijke directeuren en bestuursleden een indicatie in
hoeverre er een probleem is om als vrouw directeur te worden op een reformatori‐
sche school (op andere scholen speelt deze kwestie niet). Via informatie op web‐
sites van reformatorische scholen was het mogelijk om hier inzicht in te verkrijgen.
Daarnaast geven schoolgidsen, identiteitsdocumenten en vacatureteksten
aanwijzingen welke mogelijkheden er zijn voor vrouwen op leidinggevende posi‐
ties binnen de scholen. Voor non-onderscheid op grond van seksuele gerichtheid
en burgerlijke staat waren identiteitsdocumenten, schoolgidsen en vacatureteksten
ook indicatoren. In interviews met vertegenwoordigers van de scholenkoepels en
christelijke homo-organisaties is ook gevraagd of gescheiden en samenwonende
werknemers, en praktiserend homoseksuele werknemers op orthodox-protestantse
scholen werkzaam kunnen zijn en hoe vaak dit voorkomt. Ook zijn de resultaten

60 Een voortdurende schoolstrijd



van de vragenlijst onder schoolleiders een indicatie voor de omvang van de non-
problematiek (zie over de omvang van (non-)problematiek §12.3).

Interviews
Tegelijkertijd met het uitvoeren van deskresearch hield ik in 2015 en 2016
interviews en gesprekken met 25 sleutelinformanten (en in 2017 nog met één infor‐
mant). Tijdens de tweede fase van interviews (eind 2016, begin 2017) naar aanlei‐
ding van de vragenlijst interviewde ik 24 schooldirecteuren/-bestuurders, waar‐
van veertien reformatorisch, vier gereformeerd-vrijgemaakt, vier orthodox-protes‐
tants-christelijk, een evangelisch en een protestants-christelijk (niet langer ortho‐
dox). Ik interviewde ook nog anoniem een gereformeerd-vrijgemaakte en een
evangelische schooldirecteur/-bestuurder. Deze interviews kwamen niet direct
voort uit het invullen van de vragenlijst. Deze interviews en gesprekken waren van
belang om het juridisch kader en de (ontwikkelingen in de) praktijk van het benoe‐
mingsbeleid verder scherp te stellen. Op basis daarvan heb ik de onderzoeksopzet
aangescherpt. De informanten zijn of waren vertegenwoordigers van de koepelver‐
enigingen en commissies van beroep voor de orthodox-protestantse onderwijsde‐
nominaties (Verus, LVGS, VGS, PEON), christelijke vakbonden (CGMV, RMU10),
advocaten, christelijke homo-organisaties (LCC Plus en Contrario), antidiscrimina‐
tiebureaus, en onderzoekers. Daarbij maakte ik gebruik van de connecties vanuit
het in 2009 aan de Roosevelt Academy te Middelburg met prof. Barbara Oomen en
medestudenten uitgevoerde onderzoek ‘Recht op verschil’, waaronder het Dutch
Bible Belt Network (zie www.dutchbiblebelt.org), en persoonlijke netwerken. De
interviewverslagen van het onderzoek ‘Recht op verschil’ heb ik nogmaals gecon‐
sulteerd voor dit onderzoek. De interviews en gesprekken zijn verder uitgebreid
naar andere sleutelinformanten (sneeuwbalsteekproef), onder andere op basis van
het netwerk dat de respondenten ter beschikking stelden. Voor een (geanonimi‐
seerd) overzicht van de gehouden interviews verwijs ik naar bijlage E.1.11

Vragen in de interviews richtten zich op: de personalia en loopbaan van geïnter‐
viewde, de perceptie van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van evangelische,
gereformeerde, reformatorische en/of orthodoxe protestants-christelijke scholen en
de onderliggende thema’s (zoals seksuele relaties buiten het huwelijk van man en
vrouw, kerklidmaatschap, doop, en andere religieuze voorschriften en gebruiken),
ook in relatie tot concrete casussen waar de geïnterviewden eventueel bij betrok‐
ken waren (zie bijlage E.2 voor de interviewleidraad).

10. Het CNV is ook geconsulteerd, maar heeft aangegeven geen zaken te hebben behandeld op het
onderzoeksthema.

11. Voor de uitvoering van interviews en de gevolge werkwijze heb ik de volgende bronnen gebruikt:
Baarda, Van der Hulst & De Goede 2012; Verhoeven 2014.
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Voor de eerste fase van interviews geldt dat deze bij voorkeur plaatsvonden op
neutraal en rustig terrein. Zo hield ik interviews op het kantoor van mijn werkge‐
ver NWO te Den Haag, en in een vergaderzaal van de rechtenfaculteit van de Uni‐
versiteit Utrecht, en (op verzoek) bij respondenten op het werk of thuis. Het was
van belang om de sleutelinformanten en betrokkenen bij conflictcasussen zoveel
mogelijk face-to-face te interviewen. Ook om op die manier de vertrouwensbasis te
vergroten. Enkele interviews met sleutelinformanten en betrokkenen bij casussen
vonden telefonisch plaats. Deze interviews duurden één à anderhalf uur. Voor de
tweede fase van interviews (eind 2016, begin 2017), met 24 schooldirecteuren- en
bestuurders was het mogelijk en praktisch gezien noodzakelijk om deze telefonisch
af te nemen. Het was mogelijk omdat dit contact vaak eenmalig is. Het was
praktisch gezien noodzakelijk vanwege de beperking in tijd en middelen. Ook
kunnen telefonische interviews een voordeel hebben bij het bespreken van gevoe‐
lige thema’s omdat de onderzoeker en respondent elkaar niet hoeven aan te kijken.
Dat kan zowel de respondent als de onderzoeker helpen om deze thema’s makke‐
lijker met elkaar te bespreken. Nadeel is dat er meer afstand is tussen de
onderzoeker en de respondent zodat het moeilijker is om een gevoel van vertrou‐
wen te wekken, waardoor respondenten mogelijk juist ook minder open zijn. Deze
interviews in de tweede fase duurden gemiddeld een uur. Naar de interviews en
gesprekken met sleutelinformanten wordt over het algemeen en wanneer zij daar‐
toe instemming hebben gegeven met naam en (toenmalige) functie gerefereerd
vanwege het belang van bronvermelding en navolgbaarheid. Op verzoek heb ik
deze interviews geanonimiseerd. Naar de interviews met schooldirecteuren en
betrokkenen bij casussen verwijs ik in principe anoniem. Wanneer het betrokkenen
bij publiek bekende casussen of informatie betreft is de anonimiteit opgeheven
wanneer hiervoor toestemming is gegeven.12 Ook heb ik respondenten gevraagd
om akkoord te geven op het interviewverslag met de mogelijkheid om nog correc‐
ties voor te stellen wat betreft de feiten of formuleringen, zonder inhoudelijke wij‐
zigingen.

Case studies
De literatuur, informatie uit de media, interviews en gesprekken vormden de basis
voor de selectie van een aantal case studies.13 Het gaat hierbij om casussen tussen
2007 en 2018. Een overzicht van de casussen die ik behandel in het onderzoek en
de paragraaf waarin deze te vinden zijn staat in bijlage D.2. Meestal betreft het con‐
flicten binnen of ten aanzien van het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen. De beschrijving van deze casussen is van belang voor een duiding van de
praktijk van het benoemingsbeleid in relatie tot het juridisch kader. Daarnaast
geeft het een verdieping ten opzichte van de informatie over het algemene benoe‐

12. Voor de uitvoering van interviews en deze werkwijze heb ik gebruik gemaakt van de volgende
bronnen: Baarda, Van der Hulst & De Goede 2012; Verhoeven 2014.

13. Swanborn 2013.
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mingsbeleid verkregen via documentatie, de vragenlijst en interviews met sleute‐
linformanten. In de media gerapporteerde casussen die onderdeel uitmaken van
het onderzoek zijn:
– ophef over uitspraken over homoseksuele leraren door evangelische school De

Passie (vo) (toenmalige vestiging Amsterdam) (2007)
– ontslag homoseksuele leraar door orthodoxe protestants-christelijke School met

de Bijbel (po) in Emst (2009)
– aanblijven lesbische juf op orthodoxe protestants-christelijke School met de Bij‐

bel (po) in Alblasserdam (2011)
– ontslag homoseksuele leraar door gereformeerd-vrijgemaakte Dr. Klaas Schil‐

derschool (GPO-WN) (po) te Oegstgeest (zaak ‘Renkema’) (2011)
– weigering sollicitante die ongehuwd op reis was geweest door evangelische

school Het Schatrijk (po) (Agora, Stichting voor Bijzonder PO in Zaanstreek) te
Zaandijk (2011)

– ontslag drie docenten wegens geloofsdoop en overstap naar evangelische
gemeenten door reformatorische Wartburg College (vo) te Rotterdam (2016)

– ontslag docent wegens theaterproductie door reformatorische Driestar College
(vo) te Gouda (2018)

Tevens beschrijf ik op anonieme wijze casussen die niet in de (landelijke) media
zijn gerapporteerd, meestal conflicten en ontslagen. Dit zijn casussen die via
andere geïnterviewden of sleutelinformanten (‘sneeuwbaleffect’), persoonlijk net‐
werk, en via een antidiscriminatiebureau naar boven zijn gekomen. Vervolgens is
contact gelegd met betreffende personen die te maken hebben gehad met ontslag
of ten tijde van het interview in een moeilijke situatie zaten. Het betreft de vol‐
gende casussen:
– Casus ‘Gerard’ (fictieve naam) : conflict Bijbelvertaling en kerklidmaatschap

refoschool
– Casuïstiek homoseksuele leraren refoschool
– Casus ‘Johannes’ (fictieve naam) : ontslag homoseksuele leraar refoschool
– Casus ‘Vincent’ (fictieve naam) : ontslag geloofsdoop en kerklidmaatschap

gereformeerd-vrijgemaakte school
– Casus ‘Klaas’ (fictieve naam) : ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrij‐

gemaakte school
– Casus ‘Frank’ (fictieve naam) : vertrek homoseksuele leraar gereformeerd-vrij‐

gemaakte school
– Casus ‘Katrien’ (fictieve naam) : ontslag lesbische lerares gereformeerd-vrijge‐

maakte school

Voor het casuïstisch onderzoek zijn betrokkenen geïnterviewd en is corresponden‐
tie tussen de betrokken partijen naar boven gehaald. Ik beschrijf de casussen uitge‐
breid, zoals in de rechtssociologie gebruikelijk is, om recht te doen aan de vele rele‐
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vante juridische, religieuze en sociale factoren die bij deze zaken een rol spelen. De
betrokkenen zijn benaderd via internet, persoonlijke relaties, geïnterviewden of
sleutelinformanten. Voor zover de betrokkenen daarmee hebben ingestemd en de
casussen en namen van betrokkenen publiek bekend zijn refereert deze studie aan
de betreffende scholen en namen van betrokkenen. Gezien de anonimiteit van
medewerkers die zijn ontslagen of in moeilijkheden waren was het helaas niet
altijd mogelijk om de kant van de zaak vanuit directie en/of bestuur van de school
te horen. De nadruk bij de beschrijving van de casussen ligt dan ook meestal op de
beleving van de direct betrokkenen. Het is daarom van belang voorzichtig te zijn
bij het verslag doen van deze zaken (dat wil zeggen dat het niet te reconstrueren
moet zijn over wie het gaat) en het trekken van conclusies op basis van deze
interviews voor wat betreft deze casussen, en nog meer voor het algemene beeld
van het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Dat geldt in het
algemeen voor de case studies, die beperkingen kennen voor het trekken van con‐
clusies over de sociale werking van het recht in het algemeen.14 Daarbij ligt er een
extra beperking in de focus op conflicten die vaak een afwijking zijn van de dage‐
lijkse gang van zaken.15 Daarom gebruik ik verschillende onderzoeksmethoden en
informatiebronnen om een beeld te krijgen hoe het recht uitwerkt in de sociale
praktijk, zowel in situaties met als zonder conflict.16 De verder toegepaste onder‐
zoeksmethoden van interviews en een vragenlijst komen aan deze beperkingen
tegemoet. Op die wijze belicht mijn onderzoek zowel het verhaal van (voormalige)
werknemers als werkgevers.

Medewerking aan interviews
De medewerking aan het onderzoek was voorafgaand aan het onderzoek een risi‐
cofactor om het onderzoek (deels) te kunnen doen mislukken. Dit gezien de gevoe‐
ligheid van de thematiek. Gelukkig bleken er zeer veel personen bereid om infor‐
matie en ervaringen te willen delen, al dan niet anoniem. Niet iedereen wilde mee‐
werken aan het onderzoek. Dit betrof bijvoorbeeld een docent die vanwege zijn
homoseksualiteit in een lastig parket zat op een reformatorische school en via een
christelijke LHBT-organisatie was benaderd voor medewerking aan het onderzoek.
Maar ook de schoolbesturen GPO-WN, de School met de Bijbel in Emst, School het
Schatrijk te Zaandijk en School met de Bijbel in Alblasserdam werkten niet mee aan
het onderzoek. De besturen die conflicten hadden met een docent deden dit met
opgaaf van reden dat ze de zaak afgesloten achten of geen mededelingen kunnen
doen (vanwege afspraken met of omwille van de privacy van de betreffende
docent). Toenmalige advocaat Voogt van GPO-WN in de zaak Renkema werkte
wel mee aan een interview. Hij kan de afhoudende houding van schoolbesturen
verklaren vanuit zijn eigen rechtspraktijk. Daarin stond hij diverse malen christe‐

14. Nader 2005, p. 18-71.
15. Holleman Law & Society Review 1973, afl. 7, nr. 4, p. 585-610.
16. Oomen Recht der Werkelijkheid 2015, afl. 1, p. 106.
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nen bij in juridische procedures vanwege afwijkende opvattingen ten opzichte van
de seculier-liberale meerderheid in Nederland.17 Dit verklaart dan ook (een deel
van) de non-respons onder de populatie.

Verwerking interviews
Wat betreft de verwerking van interviews geldt dat deze zeer letterlijk zijn getrans‐
cribeerd. Ik heb ervoor gekozen om niet elke ‘ehm’ of ‘ah’ of stilte te noteren ten
behoeve van de leesbaarheid van de interviews en citaten. Ook heb ik ten behoeve
van de leesbaarheid soms zinsconstructies aangepast zonder daarbij de inhoud te
veranderen. Respondenten kregen hiertoe ook zelf de gelegenheid bij het voorleg‐
gen van de interviews. De informatie uit de interviews, gesprekken en persoonlijke
memo’s heb ik verwerkt door middel van het coderen van stukken tekst (met
behulp van het computerprogramma Nvivo), waardoor het groeperen en analy‐
tisch ordenen van informatie over bepaalde onderwerpen mogelijk is. Dit begon
met het lezen van een aantal interviewverslagen en het noteren van de onderwer‐
pen die aan bod komen. Daar heb ik vervolgens codes van gemaakt in Nvivo.
Vervolgens codeerde ik op basis daarvan de verslagen, en vulde dit aan met
andere codes wanneer er nieuwe thema’s naar voren kwamen. Vervolgens heb ik
deze gegroepeerde informatie op thema’s gekoppeld aan de verschillende hoofd‐
stukken in het onderzoek. In Nvivo blijkt welke respondenten uitspraken deden
over een bepaald thema en het programma plaatst de passages uit de interviewver‐
slagen over dit thema onder elkaar per respondent. Vervolgens heb ik daaruit weer
de hoofdlijnen gehaald en dat verwerkt tot een algemeen verhaal, in samenhang
met de literatuur, enquête en overige documentatie. Tevens heb ik per respondent
korte aantekeningen op papier gemaakt van wat hij of zij over een bepaald thema
(code) heeft gezegd. Daarmee kon ik vervolgens weer terug naar mijn eigen ver‐
haal ten behoeve van de bronvermelding.18

2.4 Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Om ter ondersteuning van de interviews en de deskresearch ook een algemeen
beeld van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scho‐
len in relatie tot mensenrechten te krijgen deed ik ook kwantitatief onderzoek in de
vorm van een enquête (vragenlijst) onder schooldirecteuren- en bestuurders.19

17. Interview S. Voogt, 21 mei 2015. Voogt was dus advocaat van GPO-WN in de zaak Renkema. Hij
was tevens advocaat van ‘weigerambtenaar’ Pel die ontslag kreeg van de gemeente Den Haag.
Ook stond hij voormalig Tweede Kamerlid Van Dijke (ChristenUnie, voorheen RPF) bij die werd
vervolgd en vrijgesproken van strafbare belediging wegens homoseksuele gerichtheid op grond
van artikel 137c Wetboek van Strafrecht. Ook was hij advocaat van de SGP in procedures over het
vrouwenstandpunt.

18. Wester & Peters 2004.
19. Swanborn 2010; Swanborn 2013.
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Vragenlijst
De vragenlijst nam ik digitaal af (met het programma Survey Monkey) onder
directeuren en bestuurders van orthodox-protestantse schoolbesturen/scholen.
Van de 132 respondenten waren er 117 directeuren/schoolleiders (88,6%), drie
algemeen directeuren, drie voorzitters van een schoolbestuur, drie leden van een
schoolbestuur, twee directeur-bestuurders en vier medewerkers. Het zijn dus
vooral schooldirecteuren die de enquête invulden. De verdeling naar denominatie
was als volgt: evangelisch (vijf), gereformeerd-vrijgemaakt (27), protestants-chris‐
telijk (47), reformatorisch (52) en er was een directeur/bestuurder die aangaf zowel
evangelisch als gereformeerd-vrijgemaakt te zijn. Er waren 124 reacties van basis‐
scholen en acht van middelbare scholen. Uitgaande van 437 aangeschreven e-mail‐
adressen is het responspercentage 29,7%. De respons heb ik willen bevorderen
door de omvang van de vragenlijst te beperken en door de mogelijkheid te bieden
van anonieme beantwoording, wat van belang is gezien de gevoeligheid van de
thematiek. In hoeverre dit een representatieve vertegenwoordiging is, is onduide‐
lijk. Ik beoogde dan ook niet om met deze vragenlijst uitgebreide kwantitatieve
analyses te doen voor een representatieve populatie. Het belang lag meer in een
aanvulling van de vragenlijst op de interviews, casussen en deskresearch.

De enquête bevatte negentien hoofdvragen, met daaronder 120 items om op te ant‐
woorden exclusief de dertien open antwoordopties. De meeste respondenten vul‐
den de vragenlijst in binnen tien tot twintig minuten. De enquête vroeg naar de
aan het personeel gestelde eisen in het benoemingsbeleid op grond van de identi‐
teit van de school. Daarbij vroeg ik onder andere naar de mate van gewenste ortho‐
doxie van personeel op basis van factoren als gewenste geloofsopvattingen en -
praktijken die in kwantitatieve onderzoeken vaker worden gebruikt, zoals: de Bij‐
bel is het woord van God; Jezus Christus is Zoon van God; de hemel bestaat; de hel
bestaat; religieuze wonderen bestaan; en kerkgang.20 Daarnaast ging de enquête in
op gewenst actief kerklidmaatschap; aanvaardbaarheid qua overstap van kerkver‐
band; aanvaardbaarheid van gedragingen (mediagebruik en seksuele ethiek) en
aanvaardbaarheid van politieke voorkeur van werknemers. Vervolgens kregen res‐
pondenten vragen over eventuele verschillen in benoemingsbeleid per functietype;
de ontwikkeling in benoemingsbeleid de afgelopen 5 jaar; het belang van bepaalde
mensenrechten en de ruimte voor geloof in het publiek domein. Bij de meeste vra‐
gen konden respondenten aangeven in hoeverre ze het eens waren met een stelling
op een vijfpuntsschaal (helemaal mee oneens; mee oneens; niet mee eens, niet mee
oneens; mee eens; helemaal mee eens). Daarbij was overal ruimte om open ant‐
woorden in te vullen voor eventuele toelichting bij de gegeven antwoorden (zie
bijlage F.2 voor een overzicht van de gestelde vragen in de enquête).

20. Zie ook Bernts e.a. 2016; De Hart & Van Houwelingen 2018.
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Ter bevordering van de respons deden de besturenorganisaties oproepen via de
mail, website en nieuwsbrief om mee te werken aan het onderzoek. De VGS
schreef 185 e-mailadressen aan van directeuren in het primair onderwijs, zowel
van schoolbesturen als van scholen, inclusief speciaal onderwijs. De zeven refor‐
matorische middelbare scholen zijn benaderd via de VGS. Op hun uitnodiging
schoof ik aan bij het periodiek overleg tussen deze middelbare scholen om uit te
leggen wat het onderzoek inhield, en om hen te overtuigen van medewerking aan
het onderzoek. De bestuurders van deze scholen wilden meewerken onder de
voorwaarde dat ze ook een toelichting zouden kunnen geven bij de gegeven ant‐
woorden. Een aantal van deze bestuurders heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. De LVGS schreef 124 adressen aan, zowel voortgezet als primair onder‐
wijs, met inbegrip van speciaal onderwijs. Het betreft hier voornamelijk gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen (115 e-mailadressen), maar ook vier evangelische
scholen en vijf orthodoxe protestants-christelijke scholen. Op 27 oktober 2016 infor‐
meerde Verus de achterban via de nieuwsbrief en de website over mijn onderzoek
en de enquête (zie bijlage F.3).

In een eerder stadium gaven identiteitsadviseurs van Verus aan welke schoolbe‐
sturen als traditioneel bestempeld kunnen worden. Van vier schoolbesturen
binnen deze selectie van Verus bleek na bestudering van de beleidsdocumenten
dat deze niet orthodox-protestants zijn volgens de door mij gehanteerde criteria.
Daarnaast vond er een aantal fusies plaats van schoolbesturen waardoor het aantal
te benaderen besturen was afgenomen. Vervolgens heb ik de directeuren van de
protestants-christelijke scholen benaderd die onder de resterende schoolbesturen
vallen voor zover de e-mailadressen te achterhalen waren. In totaal betrof het 118
e-mailadressen. Van deze adressen bleken er zes een foutmelding te geven. Van
vier directeuren kwam het bericht dat hun scholen niet als orthodox-protestants
gezien kunnen worden. Ook zijn tenminste vijf e-mailadressen eerder door de
LVGS aangeschreven aangezien deze scholen ook lid zijn van de LVGS. Per saldo
zijn er daarom 101 nieuwe adressen benaderd. De VBSO stuurde 23 e-mailadressen
op van de bij hen aangesloten scholen. Van de aangeschreven adressen zijn er
waarschijnlijk ook een aantal adressen via de VGS aangeschreven. Er zijn namelijk
zes reacties op de vragenlijst vanuit scholen die zowel lid zijn van de VGS als de
VBSO. Derhalve zijn er in ieder geval 17 nieuwe e-mailadressen benaderd. Er zijn
14 evangelische scholen benaderd, waarvan vier eerder door de LVGS al waren
benaderd. Per saldo zijn derhalve 10 nieuwe e-mailadressen aangeschreven.

In totaal zijn er op basis van hiervoor genoemde cijfers 437 e-mailadressen aange‐
schreven, en zijn de zeven reformatorische middelbare scholen benaderd via de
VGS. Voor de 437 adressen zijn dubbelingen niet uit te sluiten omdat niet exact
duidelijk is naar welke adressen de uitnodiging is verstuurd door LVGS en VGS.
Daarmee blijft ook onduidelijk welke dubbelingen er precies zijn opgetreden in het
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aanschrijven van scholen en schoolbesturen. Ook is het mogelijk dat de uitnodi‐
ging voor het invullen van de vragenlijst verder verspreid is door de ontvangers,
en mogelijk zijn er verschillende personen vanuit één school die de enquête hebben
ingevuld, maar het is onwaarschijnlijk dat dit (vaak) is gebeurd omdat dit gevoe‐
lige thematiek betreft waar waarschijnlijk nauwe afstemming op plaatsvindt
binnen een school. Er is echter geen registratie van IP-adressen van de responden‐
ten gezien het belang van anonimiteit. Het bieden van de mogelijkheid van anoni‐
miteit van de respondenten prevaleerde boven het belang om een volledig nauw‐
keurig beeld te krijgen van de respondenten. Er waren 86 van de 132 respondenten
die toch bekend maakten aan welke school ze zijn verbonden. Van 36 responden‐
ten is dat dus niet bekend. In ieder geval zijn er 132 reacties op de vragenlijst. Uit‐
gaande van 437 bereikte e-mailadressen en de zeven bereikte reformatorische scho‐
len betekent dit een responspercentage van 29,7%. De respondenten konden vra‐
gen om een overzicht van de door hen gegeven antwoorden. Ook kregen ze de
mogelijkheid om aan te geven dat ze bereid waren tot het geven van een interview
om daarin de gegeven antwoorden verder toe te lichten. Wel moesten ze daarvoor
dus anonimiteit opgeven en een e-mailadres aan het eind van de vragenlijst invul‐
len. Er waren 37 respondenten bereid tot het geven van een interview, waarvan er
uiteindelijk 25 zijn geïnterviewd. De gegeven antwoorden zijn verder echter niet
aan scholen toegeschreven en daarmee anoniem verwerkt. De gepresenteerde
resultaten van de vragenlijst zijn niet te herleiden tot individuele scholen (zie
bijlage F.1). Als dank voor het meewerken aan de vragenlijst kregen de responden‐
ten ook de mogelijkheid om aan te geven dat ze een digitale versie van het uitein‐
delijke proefschrift willen ontvangen. Daarvoor moesten respondenten de anoni‐
miteit opgeven door het e-mailadres in te vullen. Dit deden 82 respondenten.

Het is niet mogelijk om te bepalen in hoeverre de respondenten representatief zijn
voor de gehele onderzoekspopulatie van orthodox-protestantse scholen. Wel heb
ik gekeken naar de verdeling over provincies van respondenten in vergelijking tot
de standplaats van alle scholen. Per denominatie komt daaruit het volgende beeld
naar voren. Voor gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn Overijssel en Zuid-Hol‐
land iets ondervertegenwoordigd en Gelderland en Utrecht iets oververtegenwoor‐
digd. Voor orthodoxe protestants-christelijke scholen geldt ongeveer een represen‐
tatieve verdeling over de provincies. Voor reformatorische scholen is alleen
Utrecht iets oververtegenwoordigd. Gezien het kleine aantal (vijf) respondenten is
het niet zinvol om uitspraken te doen over (geografische) representativiteit voor
evangelische scholen. Vanwege het kleine aantal evangelische respondenten heb ik
ervoor gekozen om deze scholen niet op te nemen in de tabellen. Dit ook om te
voorkomen dat dit leidt tot herkenning van specifieke scholen.
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2.5 Verhouding tussen wetenschappelijke disciplines en methoden

Onderhavig onderzoek heeft een multidisciplinaire benadering. Het betreft juri‐
disch onderzoek dat de stand en ontwikkeling van wetgeving en jurisprudentie
beschrijft en verklaart, inclusief een schets van de maatschappelijke en politieke
context. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van een rechtssociologische en
godsdienstsociologische benadering voor de beschrijving en verklaring van identi‐
teitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Het onder‐
zoek beschrijft dus zowel het recht in theorie, als de ervaring van en invulling aan
het recht door actoren. Die twee benaderingen kwamen met elkaar in conflict wan‐
neer je als onderzoeker tijdens een interview de vraag of aanvechting krijgt uit te
leggen hoe het recht in elkaar zit. Een terughoudende opstelling als onderzoeker is
hierin van wezenlijk belang om te ontdekken hoe het recht wordt geleefd en
beleefd. Soms is het onvermijdelijk tijdens interviews juridische terminologie te
gebruiken. In eerste instantie heb ik daarbij de invulling van deze termen zoveel
mogelijk opengelaten voor interpretatie van de geïnterviewde. Wanneer dit tot
problemen leidde bij het begrijpen van de gestelde vragen was het soms nodig om
begrippen uit te leggen. Naast de juridische terminologie ben ik zoveel mogelijk
uitgegaan van de sociale of religieuze betekenis daarvan.

Ook in het gehanteerde begrippenkader en de structuur van het boek komen de
verschillende disciplinaire benaderingen terug. De hoofdstukken 3, 4 en 5 kennen
een sociologische benadering met een schets van de actuele literatuur en de onder‐
zoekspopulatie. Vervolgens beschrijven hoofdstuk 6 tot 9 het juridisch kader. Daar‐
opvolgende hoofdstukken 10, 11 en 12 zijn vooral rechtssociologisch en deels gods‐
dienstsociologisch van aard door te beschrijven en verklaren hoe het recht in de
werkelijkheid gestalte krijgt in verhouding tot sociale en religieuze ont‐
wikkelingen.

2.6 Afbakening onderzoek

Het onderzoek betreft identiteitsgebonden benoemingsbeleid van personeel
binnen orthodox-protestantse basisscholen en middelbare scholen. Het onderzoek
richt zich op reguliere scholen voor wat betreft de documentanalyse en interviews.
Met betrekking tot de vragenlijst ontvingen gereformeerde en reformatorische
scholen voor speciaal onderwijs hiervoor ook een uitnodiging via de besturenorga‐
nisaties LVGS en VGS, en zijn deze reacties ook meegenomen in de analyse. Het
onderzoek richt zich op de benoeming van al het personeel, van stagiair tot direc‐
teur. Daarbij ligt de focus op leerkrachten. Het betreft zowel vaste als tijdelijke
krachten, waaronder ook invalkrachten. De benoeming van bestuursleden valt
buiten het bestek van dit onderzoek. Wel breng ik in beeld welke eisen scholen op
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papier stellen aan bestuurders om daarmee de scholen beter te kunnen classifice‐
ren.

Om een algemeen beeld van het benoemingsbeleid te krijgen heb ik sleutelinfor‐
manten (van o.a. scholenkoepels, vakbonden, advocaten, LHBT-organisaties) bena‐
derd voor interviews, en directeuren en bestuurders voor een enquête en eventueel
interviews. Specifieke casussen onderzocht ik vanuit het perspectief van zoveel
mogelijk betrokkenen, voor zover zij wilden meewerken. Het benoemingsbeleid in
het algemeen heb ik vooral onderzocht op basis van de enquête onder en
interviews met directeuren en bestuurders, en de informatie van sleutelinforman‐
ten. Ook de betrokkenen bij casussen konden hierover enige informatie verschaffen
maar hadden minder vaak een overkoepelend beeld. Voor toekomstig onderzoek
zou het een aanbeveling zijn om het perspectief van personeel op het benoemings‐
beleid mee te nemen via een enquête. Dit wijkt namelijk op onderdelen af van
bestuurders en directeuren.21 Hiervoor koos ik niet vanwege benodigde afbake‐
ning qua omvang van het onderzoek.

Qua thematiek is dit onderzoek voornamelijk afgebakend tot identiteitsgebonden
benoemingsbeleid in relatie tot seksuele gerichtheid, burgerlijke staat en gods‐
dienst. Onderscheid op grond van geslacht en in het verlengde daarvan ‘gender’
krijgt minder aandacht. De positie van de vrouw (‘werkende moeders’, ‘vrouwe‐
lijke leidinggevenden’) is met name voor reformatorische scholen relevant , minder
voor andere denominaties, en is niet meegenomen in de enquête. Maatschappelijke
discussies over genderidentiteit (in relatie tot religieuze identiteit) zijn van meer
recente datum en speelden nog niet nadrukkelijk binnen orthodox-protestantse
scholen aan het begin van het onderzoek. Deze kwestie komt daarom slechts een
enkele keer zijdelings aan de orde in mijn onderzoek.22 Verder is het onderzoek
afgebakend tot thema’s die onderscheidend zijn voor identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Ontslagkwesties die ook op
andere scholen (kunnen) voorkomen zoals vanwege strafbare feiten laat ik buiten
beschouwing. Dat geldt ook voor ontslag vanwege disfunctioneren van werk‐
nemers, hoewel dit ook een reden voor ontslag kan zijn in combinatie met identi‐
teitskwesties. Overigens is het voorstelbaar dat zaken als overspel tussen betrokke‐
nen binnen een willekeurige schoolgemeenschap kunnen leiden tot verstoorde
arbeidsverhoudingen. Bij dit soort zaken richt ik mij primair op hoe orthodox-pro‐
testantse scholen hiermee omgaan in relatie tot hun identiteit.

Qua afbakening in de tijd richt ik me voornamelijk op de periode vanaf de inwer‐
kingtreding van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) in 1994, met

21. Bertram-Troost 2017; Wisse 2017; Bertram-Troost e.a. 2015; Bertram-Troost 2012.
22. Zie ook Kuyper 2016, p. 31.
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nadruk op de meest recente periode (met name vanaf 2007 tot en met 2018). Dat
betreft zowel de uiteenzetting van het juridisch kader als het rechtssociologische
onderzoek naar de praktijk van identiteitsgebonden benoemingsbeleid. In de eer‐
ste hoofdstukken geef ik een schets van de ontwikkelingen in recht, religie en
samenleving, ook voorafgaande aan de invoering van de AWGB in 1994, met
nadruk op de periode vanaf de jaren ’60 van de twintigste eeuw in Nederland.

Voorliggend onderzoek is afgebakend tot orthodox-protestantse scholen. Andere
(orthodoxe delen van) denominaties heb ik niet meegenomen. Orthodox-katho‐
lieke scholen zijn er niet (meer) in Nederland, en de thematiek van dit onderzoek is
voor katholieke scholen dan ook minder relevant.23 Orthodoxe islamitische en
joodse scholen zijn er wel, en de thematiek van mijn onderzoek is voor deze scho‐
len relevant. Tegelijkertijd verschillen deze scholen en gemeenschappen van de
orthodox-protestantse. Zo werken bijvoorbeeld op islamitische scholen vaak ook
niet-islamitische personeelsleden. Een vergelijking met orthodox-protestantse
scholen zou interessant zijn voor vervolgonderzoek.24 Daarnaast is de confrontatie
op openbare en bijzondere scholen met afwijkende waarden van orthodox-islamiti‐
sche leerlingen en leraren in dit kader ook een relevant thema voor verder onder‐
zoek.25

2.7 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting van de onderzoeksopzet, waaronder de
onderzoekspopulatie, onderzoeksmethoden en afbakening van het onderzoek. Om
het juridisch kader, de praktijk van het benoemingsbeleid en de ontwikkelingen in
opvattingen onder orthodox-protestanten in beeld te krijgen maak ik vooral
gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Dat betreft onder andere desk
research in de vorm van bestudering van wetenschappelijke literatuur, beleidsdo‐
cumenten, wetgeving en jurisprudentie en krantenartikelen, en dossieronderzoek
in de archieven van Participatiefonds en ADC (LVGS). Daarnaast heb ik gebruik
gemaakt van interviews, met zowel sleutelinformanten als betrokkenen bij case
studies. Door middel van deze onderzoeksopzet kom ik uiteindelijk tot een beant‐
woording van de deelvragen en vervolgens van de onderzoeksvraag. Ter onder‐
steuning van het kwalitatieve materiaal heb ik de vragenlijst onder schooldirecteu‐

23. Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015. In eerdere perio‐
des was deze thematiek wel relevant voor het katholiek onderwijs, zie Mellink, Worden zoals wij
2013, p. 201-219 met een uiteenzetting van casussen in zowel pc als katholiek onderwijs en de rol
van de pc lerarenvakbonden in de bevordering van emancipatie van homoseksuelen en vrouwen.
Zie ook Mattijssen 1991, p. 55-57 met referentie aan rechtszaken over (vermeend) ontslag wegens
homoseksuele gerichtheid op katholieke scholen.

24. Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Maussen, Bogers & Ver‐
steegt 2012.

25. Boutellier e.a. 2018.

2 Onderzoeksopzet 71



ren- en bestuurders gebruikt als kwantitatieve onderzoeksmethode. Voorafgaand
aan een beschrijving van de onderzoeksmethoden heb ik een korte schets gegeven
van de onderzoekspopulatie. Het volgende hoofdstuk over orthodox-protestanten
in Nederland geeft een verdere beschrijving van de onderzoekspopulatie.
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3 Orthodox-protestanten in Nederland

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van de onderzoekspopulatie in brede
zin, namelijk orthodox-protestanten in Nederland, met daarbinnen een onder‐
scheid tussen bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en evangeli‐
schen. Daarna volgt een schets van de gemeenschappelijke kenmerken en verschil‐
len tussen deze groepen. Deze schets is van belang om te begrijpen welke thema’s
en ontwikkelingen binnen deze gemeenschappen van belang zijn voor identiteits‐
gebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Allereerst volgt
een omschrijving van orthodox-protestantisme als term.

3.2 Omschrijving orthodox-protestantisme

Het begrip ‘orthodox-protestantisme’ valt uiteen in twee elementen, ‘orthodox’ en
‘protestantisme’. Het protestantisme is een stroming binnen het christendom die
zijn oorsprong vindt in het verzet tegen praktijken in de rooms-katholieke kerk
vanaf de veertiende eeuw. Een reformatie van kerk en geloof was het doel. Daarbij
stond centraal dat alleen door geloof in Jezus Christus, en Gods genade, verlossing
van de zonden van de mens mogelijk is. Dit op grond van de openbaring in de Bij‐
bel als onfeilbaar en historisch betrouwbaar Woord van God, en niet dankzij
bemiddeling van de kerk. Toen deze reformatie niet slaagde binnen de rooms-
katholieke kerk werden protestantse kerken opgericht. De reformatie bereikte
Nederland in de zestiende eeuw. Er ontstond een breuklijn in Nederland tussen
katholieken (in het zuiden en een deel van het oosten) en calvinistische protestan‐
ten (overige delen van het land). De overwinning van de Nederlandse calvinisten
op de katholieke Spanjaarden (na de oorlog van 1568-1648) was de basis voor een
protestantse natie onder de drieslag God, Nederland en Oranje.1

1. Dekker & Peters 1989, p. 16; Dekker 2006, p. 22; Knippenberg 1992, p. 9-62; Knippenberg GeoJour‐
nal 2006, afl. 67, p. 317-330; Stoffels 2008, p. 122-125.



Met uitzondering van de periode van de Franse overheersing (1795-1813) was er
vanaf halverwege de zeventiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw een
dominante positie voor het protestantisme in Nederland, met afwisselend ortho‐
doxe (calvinistische) en liberale varianten. Daarbinnen had de Gereformeerde Kerk
der Republiek, later genoemd de Nederlands Hervormde Kerk, een geprivilegi‐
eerde positie. De Grondwet van de liberaal Thorbecke van 1848 maakte een eind
aan deze privileges. De dominante positie van liberale protestanten vanaf de acht‐
tiende eeuw lag hieraan ten grondslag.2 Tegen deze dominantie van liberaal-pro‐
testanten in Staat en kerk kwamen orthodox-protestantse bewegingen op gang als
het Réveil (periode 1820-1860), de Afscheiding (1834) en Doleantie (1886) die leid‐
den tot de vorming van nieuwe orthodox-protestantse kerkgenootschappen. Aan
het eind van de negentiende eeuw kregen orthodox-protestanten ook politiek voet
aan de grond als gevolg van een emancipatieproces (zie §3.6 en §5.2). Aan het
begin van de twintigste eeuw waren christelijk geloof en kerk in Nederland van
groot belang, binnen de verscheidenheid van de zuilen die opkwamen als instituti‐
onele kaders, waaronder de orthodox-protestantse zuil(en). In de jaren ’60 van de
twintigste eeuw begon de ontzuiling (en deels herzuiling) van Nederland, alsmede
de ontkerkelijking.3 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de positie van
protestanten (zowel liberaal als orthodox) in Nederland relatief marginaal.4

Voor het begrip orthodoxie zijn meerdere interpretaties mogelijk, waarbij ik van de
meeste definities gebruik maak.5 Als theologisch begrip staat het voor het juiste,
ware, rechtzinnige geloof tegenover het rekkelijke, vrijzinnige geloof.6 Een ideaal‐
typische sociologische omschrijving van religieuze orthodoxie van Stoffels is: ‘een
geloofssysteem dat onder verwijzing naar een heilig geschrift of een bovennatuurlijke open‐
baring een exclusieve, absolute en universele waarheidsclaim behelst inzake uiteindelijk heil
en onheil van mens en wereld, waarbij de loyaliteit van de aanhangers van vitaal belang
geacht wordt.’7 Bij het ontstaan van het protestantisme was er zeker sprake van een
orthodoxe vorm van geloof. Dekker stelde in 2016 de vraag wat er over is van de
orthodoxie onder protestanten in Nederland.8 Kwantitatieve onderzoeken brach‐
ten orthodoxie in kaart door te kijken of mensen konden instemmen met de vol‐
gende items: geloof in een leven na de dood; geloof in het (hebben) bestaan van de
hemel, hel, duivel, Adam en Eva; Jezus Christus als Zoon van God, en geloof dat

2. Van Eijnatten 2008; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330; Knippenberg 1992, p. 9-62;
Stoffels 2008, p. 122-125.

3. Van Eijnatten & Van Lieburg 2006, p. 332; Van Eijnatten 2008; Dekker & Ester Review of Religious
Research 1996, afl. 37, p. 325-342; Knippenberg 1992, p. 63-117.

4. Dekker 2006, p. 34-42; Kennedy & Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125,
p. 237-268.

5. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 75.
6. Stoffels 1995, p. 14-15.
7. Dekker & Stoffels 2009, p. 252; Stoffels 2008, p. 125; Stoffels 1995, p. 18.
8. Dekker 2016.
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de Bijbel het Woord van God is.9 Uit het onderzoek ‘God in Nederland’ van 2015
blijkt dat 77% van de PKN-leden en 94% van de kleine (orthodoxe) protestantse
kerken (gereformeerd en evangelisch) gelooft dat Christus Gods Zoon is of door
God gezonden.10 Volgens 43% van de PKN-leden en 76% van de kleine protes‐
tantse kerken is de Bijbel het woord van God.11 Van de PKN-leden gelooft 53% en
van de kleine protestantse kerken gelooft 80% in een leven na de dood. Geloof in
de hemel heeft 43% van de PKN-leden en 72% van de kleine protestantse kerken.
Van de PKN-leden gelooft 9% in het bestaan van de hel, dat geldt voor 34% van de
kleine protestantse kerken. Geloof in de opstanding heeft 11% van de PKN-leden
en 20% van de kleine protestantse kerken.12 Bij dit type onderzoek staat orthodoxie
voor een letterlijke interpretatie van de Bijbel. Deze vraag naar de mate van ortho‐
doxie onderscheidt Dekker overigens van de vraag hoe sterk het geloof van
mensen is. Hij betoogt namelijk dat er sterk gelovige vrijzinnigen zijn evenals zwak
gelovige orthodoxe mensen. Deze benadering wijkt af van de klassieke gerefor‐
meerde gedachte dat vrijzinnigheid gelijk staat aan ongeloof.13

Daarnaast is orthodoxie wel gelijkgesteld met conservatieve ethische opvattingen
over levensstijl, met name ten aanzien van abortus, euthanasie, huwelijk en seksu‐
ele moraal.14 Hoewel de ethische opvattingen ten aanzien van zaken als huwelijk
en seksualiteit een belangrijk onderdeel zijn van voorliggend onderzoek zijn deze
opvattingen voor mij niet leidend in het definiëren van orthodoxie. Dat zou name‐
lijk betekenen dat op het moment dat (conservatieve) opvattingen veranderen
onder een deel van de onderzoekspopulatie, dit deel van de populatie eigenlijk
buiten het onderzoek zou moeten vallen. Een andere wijze om orthodox-protestan‐
tisme af te bakenen, die relevant is voor onderhavig onderzoek, is het indelen van
kerken (zie bijlage B, figuur B.1), politieke partijen, scholen en andere maatschap‐
pelijke organisaties.15 Kerkgang is eveneens een voorspellend element voor ortho‐
doxie, zo blijkt ook uit het bovengemiddelde kerkbezoek van onder andere ortho‐
dox-gereformeerden.16 Getalsmatig vormen orthodox-protestanten naar schatting

9. Bernts & Berghuijs 2016, p. 63-72; De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 75-97; Stoffels 1995, p. 75.
10. Bernts & Berghuijs 2016, p. 67.
11. Bernts & Berghuijs 2016, p. 68.
12. Bernts & Berghuijs 2016, p. 70.
13. Dekker 2016, p. 96-97.
14. Gewoon homo zijn 2007, p. 11; Ganzevoort 2012; Kriek e.a. 2015, p. 26; Vermeer & Scheepers Politics

and Religion 2018, afl. 11, p. 116-145; Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl.
30, p. 1-24.

15. Stoffels 1995, p. 70-72.
16. Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 129; Bernts & Berghuijs 2016, p. 76-83; Vermeer & Janssen Jour‐

nal of Empirical Theology 2011, afl. 24, p. 57-79; Arts 2009.
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7% van de Nederlandse bevolking, ofwel ongeveer 1,2 miljoen mensen.17 Geogra‐
fisch bevinden orthodox-protestanten zich vooral binnen de zogenaamde ‘Protes‐
tantenband’ die schuin over het land loopt van Walcheren tot aan Staphorst, en
vervolgens verder naar Groningen en Friesland.18 Orthodox-protestanten zijn van‐
uit godsdienstsociologisch perspectief verder onder te verdelen in bevindelijk-
gereformeerden, orthodox-gereformeerden en evangelischen. Binnen de gerefor‐
meerde wereld zijn orthodoxe en bevindelijke groepen te onderscheiden van
modern-gereformeerden met vrijzinnige opvattingen.19 Hierna volgt een bespre‐
king van de kenmerken van de orthodox-protestantse groeperingen, om op basis
daarvan te komen tot een verdere definiëring van orthodox-protestanten.

3.3 Bevindelijk-gereformeerden/reformatorischen

Bevindelijk-gereformeerden (ook wel ‘reformatorischen’, ‘refo’s’, ‘bevindelijken’ of
‘gereformeerde gezindte’ genoemd) zijn een zeer orthodoxe groepering die instemt
met traditionele orthodoxe dogma’s zoals verwoord in de belijdenisgeschriften
(Drie Formulieren van Enigheid: Dordtse Leerregels, Heidelbergse Catechismus en
Nederlandse Geloofsbelijdenis). Zij zien de Bijbel als het letterlijke Woord van
God, meestal uitsluitend volgens de Statenvertaling (SV) van 1637, voor sommigen
is de Herziene Statenvertaling (2010) een acceptabel alternatief. Reformatorischen
gaan twee (of soms drie) keer per zondag naar de kerk. In de kerk zingen zij niet-
ritmisch en op hele noten psalmen volgens de berijming van 1773 of van Petrus
Dathenus (1566). Daarnaast zijn de geschriften van reformatorische voormannen
uit het verleden (‘oudvaders’, met name uit de periode van Nadere Reformatie in
de zeventiende en achttiende eeuw) van belang en cultiveren zij de reformatori‐
sche geschiedenis. De nadruk ligt op de persoonlijke beleving, zogenoemde bevin‐
ding van het geloof.20

17. De Jong & Kregting Religie & Samenleving 2011, afl. 6, nr. 2, p. 223-239. De optelling van leden van
verschillende stromingen volgens de meest recente beschikbare cijfers (zie ook verder in dit
hoofdstuk) ondersteunt deze schatting. De bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen tellen
221.987 leden, orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen tellen 214.729, de gereformeerde-
bond binnen de PKN telt naar schatting 290.000 aanhangers. Dit telt bij elkaar op tot 726.716.
Vervolgens moet een deel van de naar schatting 470.000 confessionelen binnen de PKN hierbij
opgeteld worden. Vervolgens komen leden van evangelische gemeenten daar nog bij die volgens
het KASKI in 2004 naar schatting 180.000 leden telden. Waarschijnlijk is deze schatting niet meer
adequaat en te conservatief. Adequate gegevens over aantallen leden van evangelische
gemeenten (op landelijk niveau) ontbreken echter (zie ook §3.5).

18. Snel 2007. Zie ook Knippenberg 1992; Van der Bie 2009.
19. Dekker & Peters 1989; Stoffels 1995, p. 73; Dekker 2016, p. 101-135; Veerman 1995. Zie ook Stoffels

2008, p. 130, die orthodox-gereformeerden omschrijft met de term neocalvinisten. Op p. 135
neemt hij orthodox-gereformeerden en evangelischen samen tot een orthodoxe evangelicaal-refor‐
matorische stroming.

20. Janse 2015, p. 88-116, 127-138, 190, 240-244; Dekker 2016, p. 19, 127-135; Van de Lagemaat 2011,
p. 95, 98; Van Lieburg 2007; Dekker & Peters 1989, p. 32, 49; Stoffels 1995, p. 128-134; Janse 1985;
Paul 2007; Exalto 2007; Zwemer 1992.
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Vanwege die nadruk op bevinding van het geloof is het van belang dat een
persoon existentieel ervaart zondig en schuldig tegenover God te staan, en dat God
ingrijpt in het leven, om de persoon daarna te bekeren en op die wijze verlossing
van zonden te krijgen. De zoektocht naar de zekerheid van bekeerd, wedergeboren
en uitverkoren te zijn als ware gelovige staat centraal. Gedoopt zijn of lidmaat‐
schap van een bevindelijk-gereformeerde kerk is volgens deze leer niet zaligma‐
kend. Vanuit deze gedachte zitten er in deze kerken en reformatorische organisa‐
ties zowel ware gelovigen als ongelovigen, die eeuwig heil respectievelijk onheil
mogen verwachten. Daardoor hebben bevindelijk-gereformeerden vaak een hou‐
ding van onzekerheid, berusting en lijdelijkheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het mij‐
den van het avondmaal door veel bevindelijk-gereformeerden. Daarnaast zet het
de zaak constant op scherp, aangezien zij er niet vanuit kunnen gaan dat familie,
vrienden en collega’s in de naaste omgeving ware gelovigen zijn. Ook verwachten
reformatorischen het steeds zwaarder te krijgen om hun geloof te belijden op basis
van een apocalyptisch beeld waarin antichristelijke machten hen bedreigen in de
eindtijd. Er is een sterk antithetisch beeld waarin gelovigen tegenover de ongelo‐
vige moderne mensen staan en een geestelijke strijd moeten voeren. In de moderne
samenleving zijn reformatorischen daarom vreemdeling in eigen land en maat‐
schappelijk in eigen verbanden geïsoleerd volgens het adagium ‘wel in, maar niet
van de wereld’.21

Binnen de algemene beschrijving van de reformatorische geloofsbeleving zijn er
verschillen in nadruk op, uitleg en beleving van genoemde dogma’s tussen en
binnen de verschillende kerkverbanden. Soms leiden deze verschillen tot
onderlinge strijd. Over het algemeen hebben reformatorischen in het midden en
oosten van het land een ‘zwaardere’ inslag dan in het westen. Ook zijn er verande‐
ringen gaande in het geschetste patroon van geloofsbeleving waarbij leer en regels
aan belang afnemen en de interne verschillen toenemen. Onder een deel van met
name de jongere generaties vindt verandering plaats in de vorm van evangelicali‐
sering.22

Kerkelijk zijn bevindelijk-gereformeerden vooral te vinden in de kerken met wor‐
tels in de Afscheiding van 1834 (in de volksmond ‘zwartekousenkerken’): Gerefor‐

21. Janse 2015, p. 88-116, 127-138, 190, 240-244; Dekker 2016, p. 19, 127-135; Van de Lagemaat 2011,
p. 95, 98; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Van Lieburg 2007; Oomen
e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen & Rijke Journal of
Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 381-382; Dekker & Peters 1989, p. 32, 49; Stoffels 1995,
p. 128-134; Janse 1985, p. 62-70; Zwemer 1992. Het adagium ‘wel in, maar niet van de wereld’
baseert men op Johannes 17. Zie ook W.B. Kranendonk, ‘Rare mensen, die refo’s, RD 14 septem‐
ber 2013; ‘Geestelijke wapens tegen antichristelijke ideologie’, RD 6 augustus 2011.

22. De Heer 2018; Janse 2015, p. 88-116, 127-138, 190, 240-244; Dekker 2016, p. 19, 127-135; Van de
Lagemaat 2011, p. 95, 98; Van Lieburg 2007; De Roest & Stoppels Handelingen 2007, nr. 2; Dekker
& Peters 1989, p. 32, 49; Stoffels 1995, p. 132; Janse 1985, p. 62-70; Zwemer 1992.
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meerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika) (GG), Gereformeerde
Gemeenten in Nederland (GGiN), Oud Gereformeerde Gemeenten (OGG), een
deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), en daarnaast in het bevin‐
delijke deel van de Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk Neder‐
land (PKN, voor de vorming van de PKN was het een deel van de Nederlands
Hervormde Kerk (NHK), deze groepering noemt zich ook wel hervormd-gerefor‐
meerd) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK, niet meegegaan met de fusie van
de Hervormde Kerk tot de PKN in 2004). De GGiN ontstond in 1953 (met de
‘Goudse Akte’) als afscheiding van de GG vanwege een theologisch dispuut. Van
de GGiN is weer een kleine afscheiding geweest in 1980 tot enkele Gereformeerde
Gemeenten in Nederland (buiten verband) (GGiNbv). Daarnaast zijn er ook enkele
Gereformeerde Gemeenten (buiten verband) (GGbv) en Vrije Oud Gereformeerde
Gemeenten (Vrije OGG). Er zijn ook bevindelijk-gereformeerden die niet bij een
kerk zijn aangesloten, maar in huiselijke kring samenkomen, zogeheten ‘thuisle‐
zers’. Het bevindelijke aandeel van de GB nam af na de vorming van de PKN
waarop een groot deel van de GB zich aansloot bij de HHK. Het merendeel van de
GB is orthodox maar niet bevindelijk.23

Het grootste en dominante kerkverband binnen de reformatorische groepering zijn
de Gereformeerde Gemeenten (in de volksmond ‘GerGem’, hier afgekort GG). In
de periode van 2000 tot 2015 groeide het ledental van de GG met 10%.24 De GG
bleef in 2016 qua ledental (107.650) stabiel ondanks het vertrek van leden naar min‐
der conservatieve kerken.25 De trend is dat een aanzienlijk deel van de mensen
binnen de reformatorische gezindte overgaat naar een relatief minder ‘zware’ (con‐
servatieve) kerk (zie bijlage B, figuur B.2).26 De volgorde van meer naar minder
conservatief is daarbij als volgt: GGiN/OGG, GG, HHK, CGK en PKN (GB). Dat
blijkt uit verschillen in religieuze en sociale normen tussen deze kerken, ten
aanzien van zaken als kerkgang, gezinsvorming en homoseksualiteit. De toene‐
mende kerkelijke verdeeldheid draagt bij aan de heterogeniteit van de refozuil en
conflicten over zaken als acceptatie van een Bijbelvertaling. De GGiN, OGG, GG en

23. Wallet 2007; Bernts, De Jong & Yar 2006, p. 103-105; Van de Lagemaat 2013, p. 229; Van de Lage‐
maat 2011, p. 74-90; Dekker 2016, p. 118-119; Janse 2015, p. 132; Van Dijk 1996, p. 13-15; Dekker &
Peters 1989, p. 32-49; Zwemer 1992, p. 45-168.

24. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 36-37.
25. Het ledental bleef stabiel door het aantal geboortes en nieuwe doopleden (2032 kinderen). Er kwa‐

men ook nieuwe leden over (666) vanuit de GGiN (177), OGG (128) en HHK (124). Daartegenover
stierven er 608 leden, en verlieten 2065 mensen de kerk, waarvan 752 naar de PKN, 433 naar HHK
en 145 naar de CGK en 336 leden zich onttrokken zonder naar een andere kerk te gaan.

26. Dekker 2016, p. 134-135; Stoffels 2008, p. 129-130. Zie ook de uitkomsten van een RD-onderzoek
onder 1100 mensen van 26-40 jaar waaruit blijkt dat 40% veranderde van kerkverband, 31% over‐
weegt een overstap. Voor 39% van de overstappers was dat vanwege de inhoud van de predi‐
king, voor anderen vanwege huwelijk of verhuizing. J. Gunst & J. Visscher, ‘De nieuwe refo’, RD
5 maart 2016; J. van Hoeven-ten Voorde, ‘Warme belangstelling is er voor elkaar’, RD 7 maart
2016.
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HHK houden vast aan de Statenvertaling (SV) en wijzen de Herziene Statenverta‐
ling (HSV) af, terwijl CGK en PKN (GB) de HSV accepteren. Tegelijkertijd zijn er
dus verschillen binnen kerkverbanden, onder andere regionaal bepaald. Daarnaast
is er sprake van kerkverlating, met name onder jongeren, wat de GG over 50 jaar
een verlies van 60.000 leden bezorgde.27 Toch groeide het ledenaantal van de GG
vanwege het hoge aantal geboortes. Het algemene beeld voor de bevindelijk-gere‐
formeerde kerkgenootschappen is dat het ledental op peil bleef of groeide.28

Gezien de ontwikkelingen dat de gezinsomvang onder bevindelijk-gereformeerden
afneemt en kerkverlating toeneemt lijkt het waarschijnlijk dat deze trend tot staan
is gebracht en mogelijk zal keren.29

Tabel 3.1 Aantal (doop)leden bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen30

Kerkgenootschap Aantal (doop)leden (jaartal)

GG 107.650 (2016)
GGiN 24.339 (2017)
OGG 18.000 (2005)
CGK 12.466 (2013)
HHK 59.532 (2017)
Subtotaal 221.987 (daar komt nog een deel bij van PKN

(GB) (minderheidsdeel van ca. 290.000 bonders))

In geografisch opzicht zijn bevindelijk-gereformeerden met name te vinden in de
‘Bible Belt’ (of ‘Refoband’) die schuin over Nederland loopt van Zeeland tot Over‐
ijssel (zie bijlage B, figuur B.3). Dit is een onderdeel van de ‘Protestantenband’ die

27. Janse 2015, p. 132, 135, 145, 181-182, 190, 240-244; Exalto 2018; Exalto TNK 2011, afl. 14, p. 94-103.
Uit het RD-onderzoek onder 1100 mensen van 26-40 jaar komen verschillen naar voren qua ziens‐
wijze tussen leden van verschillende kerkverbanden op de verplichting om tweemaal per zondag
naar de kerk te gaan, geoorloofdheid van voorbehoedsmiddelen en of homoseksualiteit door ker‐
ken in de gereformeerde gezindte voldoende wordt geaccepteerd. Zie J. Gunst & J. Visscher, ‘De
nieuwe refo’, RD 5 maart 2016; M. Bakker, ‘Afwijzen van een relatie is best hard standpunt’, RD
21 maart 2016; H. de Vries, ‘Gezinsvorming in afhankelijkheid’, RD 18 maart 2016.

28. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 36-37; De Hart & Devilee 2005.
29. Exalto 2018; Van Lieburg 2009. Zie ook ‘Ledental Gereformeerde Gemeenten licht gedaald’, RD

4 juni 2019; D. Schinkelshoek, ‘Voor het eerst krimp bij Gereformeerde Gemeenten’, ND 5 juni
2019; D. Schinkelshoek, ‘Waarom de krimp van de Gereformeerde Gemeenten het einde van een
tijdperk is’, ND 7 juni 2019. Volgens een RD-onderzoek in 2016 onder 1100 personen van 26-40
jaar vindt 63% het gebruik van voorbehoedsmiddelen toelaatbaar, zie H. de Vries, ‘Gezinsvor‐
ming in afhankelijkheid’, RD 18 maart 2016.

30. Kerkelijk Jaarboek Gereformeerde Gemeenten 2017; Kerkelijk Jaarboek Gereformeerde
Gemeenten in Nederland 2018; Kerkelijk Jaarboek Christelijke Gereformeerden Kerken 2017; Ker‐
kelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Kerk 2018; De Hart 2005; Dekker 2016, p. 118-119; Van de
Lagemaat 2011, p. 74-90; Vennik 2015, p. 25-27; De Jong & Kregting Religie & Samenleving 2011, afl.
6, nr. 2, p. 223-239. Vanwege ontbrekende recente cijfers over de enkele gemeenten buiten verban‐
den zijn deze hier niet vermeld.
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doorloopt naar het noorden, waar weinig reformatorischen wonen. Hierbij vindt
steeds meer een concentratie plaats in gemeenschappen in bepaalde gemeenten
(zoals Barneveld, Staphorst en Rijssen) met een uitgebreid reformatorisch organisa‐
tieleven, en een trek uit de steden en dorpen waar de reformatorischen een kleine
minderheid vormen. Dat leidt zelfs tot het planten van nieuwe (mega)kerken in
concentratiegemeenten, vaak aan de rand van die gemeenten, wat de afstand sym‐
boliseert tot de rest van de samenleving. Daarbij is er sprake van een lage mobili‐
teit wanneer men eenmaal in deze enclaves intrek neemt. Zoals gezegd heeft men
in het oosten en midden van het land vaak een ‘zwaardere’ inslag dan in het wes‐
ten.31

Maatschappelijk gezien zijn bevindelijk-gereformeerden vanaf eind jaren ’60 van
de twintigste eeuw steeds duidelijker te onderscheiden in een reformatorische zuil,
waarvoor de basis door dominee Kersten was gelegd aan het begin van de twintig‐
ste eeuw met de oprichting van de GG (1907), de SGP (1918), de Vereniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS, 1921) en de Gereformeerde Onderwijzers‐
vereniging (GOV (later GOLV), 1921). De strijd tegen vaccinatieplicht, verzeke‐
ringsdwang en vrouwenkiesrecht hielp om de lokaal georiënteerde bevindelijken
op nationaal niveau te organiseren. Pas in de jaren ’70 kreeg deze groepering de
benaming ‘reformatorische zuil’. Deze zuil ontstond in reactie op de modernisering
van kerk en samenleving. Bij de reeds bestaande organisaties sloten het Reformato‐
risch Dagblad (RD, 1971), de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU, 1983)
en andere nieuw opgerichte reformatorische maatschappelijke organisaties aan.
Belangrijk onderdeel hiervan was de oprichting van reformatorische middelbare
scholen. Er was in deze periode ook sprake van aansluiting (‘herzuiling’) bij de
(nieuwe) reformatorische organisaties door bevindelijk-gereformeerden die eerder
aangesloten waren bij protestants-christelijke organisaties. De reformatorische
organisaties zijn over het algemeen interkerkelijk georganiseerd hoewel de Gere‐
formeerde Gemeenten als grootste kerkverband wel een dominante factor zijn.
Daarentegen zijn hervormd-gereformeerden (PKN (GB)) juist ondervertegenwoor‐
digd. Een deel van de bevindelijk-gereformeerden (vooral leden van de PKN (GB)
en CGK) kiest in plaats van reformatorische scholen voor orthodoxe protestants-
christelijke scholen. Waar deze keuze recent is gemaakt sluit dit aan bij een bewe‐

31. Janse 2015, p. 136-138; Van de Lagemaat 2011, p. 95; Dekker 2016, p. 127-135; Pons 2015; Snel 2007;
Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal of Empir‐
ical Theology 2015, afl. 28, p. 1-22; Volgers 2010. Zie ook De Jong 2018, waaruit overigens blijkt dat
de stemmers van de SGP juist minder geografische concentratie vertonen in 2017 in vergelijking
tot 1956. Zie over deze spreiding van SGP-stemmers en RD-stemmers ook de berichtgeving over
onderzoek van Rouwendal die betoogt dat de concentratie niet toeneemt maar zichzelf vooral in
stand houdt. Hij ziet wel een vertrek van reformatorischen uit de steden naar de gebieden daar‐
omheen. Hij ziet wel een stijging van SGP-stemmers op de segregatie-index tussen 1960 en 2000,
maar daarna blijft het stabiel. Zie C.S.L. Janse, ‘Concentratie in de Biblebelt’, RD 16 november
2013; A. de Jong, ‘Soort zoekt soort, dat is het in essentie’, RD 31 maart 2014.
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ging (omgekeerd van de jaren ’70) waarbij reformatorische organisaties meer losge‐
laten worden.32

Politiek gezien zijn reformatorischen vooral te vinden bij de Staatkundig Gerefor‐
meerde Partij (SGP), en een klein deel bij de ChristenUnie en het CDA. De SGP is
de oudste organisatie (1918) binnen de refozuil en de meest bepalende actor voor
het imago van de zuil.33 De houding van reformatorischen ten opzichte van de
overheid is tweeledig. Enerzijds is deze groep gezagsgetrouw op grond van Bijbel‐
teksten die benadrukken dat overheidsgezag ontleend is aan Gods gezag en oproe‐
pen om het gezag van de overheid te gehoorzamen. Anderzijds is het aanvaard‐
baar om de overheid ongehoorzaam te zijn op het moment dat zij ingaat tegen
Gods geboden, ook op basis van wat kerkvader Calvijn hierover schreef.34 Het ide‐
aal voor de bevindelijk-gereformeerden is dat de overheid Gods geboden gehoor‐
zaamt en naleving daarvan bevordert. Deze theocratische politiek van bevordering
van het christelijk geloof door de overheid en bestrijding van de ‘valse godsdienst’,
in lijn met artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), was lang het uitgangs‐
punt voor de SGP. Dat brengt spanningen mee in relatie tot de democratische
rechtsstaat, in het bijzonder met mensenrechten zoals de vrijheid van godsdienst
en onderwijs die voor iedereen gelden. Binnen de partij is hierover discussie en
probeert men Bijbels genormeerde ofwel theocratische politiek vorm te geven
binnen de democratische rechtsstaat.35 Daarbij is er binnen de SGP een ruimere
aanvaarding, met uitzondering van de uiterst rechtse flank, van het belang van
godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid voor alle gezindten. Dat komt ook voort
uit de afwerende houding tegen een overheid die volgens de SGP te ver treedt in
de vrijheid van maatschappelijke kringen en seculiere normen oplegt. Reformatori‐
schen argumenteren vanuit het oude orthodox-protestantse beginsel van soeverei‐
niteit in eigen kring en juridisch gezien vanuit de gewetensvrijheid, godsdienstvrij‐

32. Janse 2015, p. 9-11, 135-136, 181-190; Dekker 2016, p. 127-135; Exalto 2018; Van Lieburg 2007;
Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Post 2008; Snel 2007; Janse 1985. Volgens een RD-onderzoek in
2016 onder 1100 personen van 26-40 jaar kiest 76% voor een reformatorische basisschool, 18%
doet dat niet, 6% weet het nog niet. Van hen die dat niet doen geeft 60% de voorkeur aan een
andere christelijke school en 23% geeft aan dat reformatorisch basisonderwijs niet aanwezig is in
de buurt. Van de respondenten kiest 62% voor een reformatorische middelbare school, 11% doet
dat niet, 27% weet het nog niet. Zie E. van Dijkhuizen, ‘Jonge refo-ouder kiest bewuster school’,
RD 16 maart 2016.

33. Vollaard & Voerman 2018; Janse 2015, p. 182-185. Zie ook Zwemer 1992, p. 221-401. Volgens een
RD-onderzoek in 2016 onder 1100 personen van 26-40 jaar stemt 82% op de SGP, zie ‘Fors deel
jongvolwassen refo’s kijkt films en stemt SGP’, RD 4 maart 2016; J. Gunst & A. de Jong, ‘SGP spie‐
gel van onze gezindte’, RD 14 maart 2016.

34. Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61.
35. Op nationaal niveau is dit vooral een theoretische discussie gezien het gering aantal zetels van de

SGP. Op lokaal niveau op enkele plaatsen in de Bible Belt heeft de SGP soms een grote machtspo‐
sitie, waar dit soort vragen zich wel concreet voordoet. Zie Janse 2015, p. 136; Snel 2007; Van Lie‐
burg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Van Lieburg 2018; Vergunst 2018; Zwemer
1992, p. 348-401
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heid en vrijheid van minderheden waar de overheid niet te ver in mag treden.36 De
afwerende houding tegenover de overheid is ook te begrijpen vanuit het verleden
waarin de overheid en de Nederlands Hervormde Kerk nauw vervlochten waren.
De reformatorische kerken hadden zich juist afgescheiden van de Nederlands Her‐
vormde Kerk (NHK) vanwege het gebrek aan orthodoxie en verzetten zich tegen
het algemene liberaal-christelijke burgerschapsideaal dat overheid en NHK als
uitgangspunt namen.37

Onder bevindelijk-gereformeerden is het huwelijk tussen man en vrouw en het
stichten van een groot gezin de norm. Het geboortecijfer ligt hoog vergeleken met
het gemiddelde in Nederland. Anticonceptie is volgens de kerkelijke leer niet toe‐
gestaan maar het komt in de praktijk wel steeds vaker voor, waardoor het geboor‐
tecijfer daalt. Seksuele relaties buiten het huwelijk van man en vrouw vinden refor‐
matorischen over het algemeen onaanvaardbaar. Homoseksuele relaties, onge‐
huwd samenwonen tussen heteroseksuele koppels en overspel wijst men daarom
af. Homoseksuele geaardheid ziet een deel van de gezindte op zichzelf als zonde,
het grootste deel keurt vooral de homoseksuele praxis af. Echtscheiding komt
vaker voor dan vroeger en duldt de gezindte eerder dan voorheen wanneer er geen
sprake is van opzet en overspel (zie verder over seksuele ethiek hoofdstuk 4). Op
het terrein van medische ethiek is de gezindte zeer conservatief en verzet ze zich
tegen abortus en euthanasie.38

Bevindelijk-gereformeerden wijzen TV-bezit over het algemeen af, hoewel dit in de
praktijk steeds vaker voorkomt. Dominante argumentatie voor afwijzing van TV
en andere media was het bewaken van de eigen normen tegenover de buitenwe‐
reld, het zogenoemde afwijzen van ‘wereldgelijkvormigheid’. Met het internet
kwam TV toch de huiskamers binnen en werd daarmee ook minder problematisch.
De optredens van SGP-Kamerleden op TV sinds enkele jaren getuigen hier ook
van. Bezoek van bioscoop en theater wijzen reformatorischen af (zie casus ‘Drie‐
star’ in §10.2.1). De radio is breed geaccepteerd al klinken er ook waarschuwingen
tegen het gebruik hiervan. Internet, mits gefilterd, is breed geaccepteerd en in
gebruik, inclusief sociale media. Websites als Refoweb zijn populair. Een kleine
meest conservatieve bevindelijke groep maakt echter geen gebruik van het
internet. In vergelijking tot ouderen maken reformatorische jongeren veel meer

36. Kluveld 2017; Van der Zwaag 2018; Van Lieburg 2018; Post 2011; Post Tijdschrift voor Religie, Recht
en Beleid 2011, afl. 2, nr. 3, p. 52-71; Oomen e.a. 2009.

37. Zwemer 1992, p. 15-44; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330.
38. Exalto 2018; Van Lieburg 2009; Oomen e.a. 2009, p. 70-77; Oomen & Rijke Journal of Law and Reli‐

gion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; De Graaf & Loozen 2009. Volgens een RD-onderzoek in 2016
onder 1100 personen van 26-40 jaar vindt 63% het gebruik van voorbehoedsmiddelen toelaatbaar,
zie H. de Vries, ‘Gezinsvorming in afhankelijkheid’, RD 18 maart 2016. Volgens hetzelfde onder‐
zoek wijst 90% de homoseksuele praxis af, vindt 7% homoseksuele relaties toelaatbaar, en vindt
3% het lastig om een standpunt in te nemen.

82 Een voortdurende schoolstrijd



gebruik van internet, sociale media, tv en film. Ook is het mediagebruik in de
Randstad intensiever en minder gefilterd dan op de Veluwe. Ondanks waarschu‐
wingen van reformatorische leiders tegen het mediagebruik neemt dit alleen maar
toe. Dit relateren wetenschappers en reformatorische opinieleiders aan interne
secularisatie en ontzuiling. Deze ontwikkelingen zijn mede het gevolg van invloe‐
den van de buitenwereld die via de media doordrongen. Andersom geredeneerd
hebben reformatorischen vanwege deze ontwikkelingen een minder antithetische
cultuurvisie en staan derhalve meer open voor mediagebruik. Roeland benoemt de
morele paniek die door deze ontwikkelingen onder reformatorische leiders ont‐
staat ‘mediapaniek’.39

De bevindelijk-gereformeerden staan terughoudend en afwerend ten opzichte van
de buitenwereld en zijn cultureel conservatief. Ze zijn qua uiterlijk en gedrag te
onderscheiden van de doorsnee Nederlander, zo geldt de verplichte rok voor vrou‐
wen en meisjes en in de kerk een hoed. De afwijzende houding ten aanzien van
vaccinatie, verzekeringen, buitenshuis werkende moeders en politiek actieve en
leidinggevende vrouwen zijn bekende afwijkingen van de algemene maatschappe‐
lijke norm. Maatschappelijke en ethische opvattingen van reformatorischen gaan
uit van handhaving van de Bijbelse geboden op het gebied van seksualiteit, zon‐
dagsrust en het tegengaan van werelds vermaak en ‘wereldgelijkvormigheid’. Op
al deze punten is er blijvend verzet tegen de heersende maatschappelijke norm en
tegelijkertijd een geleidelijke verandering in de zin van aanpassing aan de
algemene maatschappelijke norm. Zo werken nu veel moeders parttime buitens‐
huis en is vaak sprake van een anderhalfverdienersmodel. Binnen de SGP stelden
zich recent enkele vrouwen verkiesbaar. De afwijzing van vaccinatie en verzekerin‐
gen neemt af. Deze veranderingen doen zich het sterkst voor onder bevindelijk-

39. Van der Laan 2014; Roeland 2014; Otten & De Haan 2014; Janse 2015, p. 151-152. Volgens een RD-
onderzoek in 2016 onder 1100 personen van 26-40 jaar kijkt 75% televisie, meestal via internet,
kijkt 38% naar films en 27% naar amusementsprogramma’s, en gaat 27% naar de bioscoop, zie
‘Fors deel jongvolwassen refo’s kijkt films en stemt SGP’, RD 4 maart 2016; J. Visscher, ‘We ver‐
wereldlijken, we verharden ons’, RD 11 maart 2016. Zie ook H. Hopman, ‘Vragen op Refoweb
steeds persoonlijker’, ND 31 augustus 2016. Vgl. Van Hell 2016. Deze studie betreft het kijken van
film in relatie tot de religieuze identiteit van orthodox-protestanten, waarbij deze studie zich richt
op orthodox-gereformeerden en evangelischen, wat blijkt uit rekrutering van participanten met
behulp van ND en EO, waar film kijken minder problematisch is (dan voorheen).
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gereformeerden binnen de PKN (GB) en CGK, vervolgens in wat minder mate
onder leden van de GG en HHK, en het minst binnen de GGiN en OGG.40

Als verklaring voor de aanpassingen zijn het hogere opleidingsniveau, de invloed
van internet en sociale media en het gestegen welvaartsniveau belangrijke factoren.
Ook bestaat er een generatie-effect aangezien de jongere generaties in het dagelijks
leven gemakkelijk schakelen tussen een reformatorische en seculiere levensstijl.
Daarnaast relativeren reformatorischen levensstijl vaker als een vorm van traditie
of cultuur en zien ze dit minder vaak als dwingende geloofsvoorschriften.41 Deze
veranderingen leiden tot onrust, waarschuwingen en verzet, met name onder
reformatorische kerkelijke en maatschappelijke leiders, die veelal de oude stand‐
punten blijven vertolken.42

De reformatorische gezindte wordt wel gezien als de laatst overgebleven zuil,
maar binnen eigen kring is er speculatie over het einde van de zuil. Ook staat de
zuil als zodanig intern ter discussie. Dat is overigens al het geval vanaf het
ontstaan in de jaren ’70. Er is interne verdeeldheid over de behoefte aan isolement,
ook vanuit de gedachte dat het geloof voor de hele samenleving van belang is.
Tegelijkertijd zijn reformatorischen beducht voor de invloed van ‘de wereld’ en

40. Janse 2015, p. 154; Dekker 2016, p. 127-135; Post 2018; Ruijs 2012; Spaan e.a. European Journal of
Public Health 2017, afl. 27, nr. 3, p. 524-530; Bruggink & Van Herten 2009, p. 58-59; Zwemer 1992,
p. 313-317. Volgens een RD-onderzoek in 2016 onder 1100 personen van 26-40 jaar volgt 2/3e van
hen op zondag het nieuws, zie ‘Fors deel jongvolwassen refo’s kijkt films en stemt SGP’, RD
4 maart 2016; G. ten Voorde, ‘Sociale media zetten zondag onder druk’, RD 9 maart 2016. Zie ook
W.B. Kranendonk, ‘Karakter zondag verandert, ook bij refo’s’, RD 26 april 2014; A. de Jong &
A. Vader, ‘Een derde SGP-raadsleden positief over meer SGP-vrouwen in raad’, RD 3 maart 2018;
W. Kieskamp, ‘SGP-denktank gaat tegen het bestuur in en wil meer vrouwen op de kieslijst’,
Trouw 21 april 2018.

41. Janse 2015, p. 131, 133, 144-145, 149-152, 168-169, 240-244; Dekker 2016, p. 127-135; Fieret 2013;
Van de Lagemaat 2011, p. 95, 98; Dekker & Peters 1989, p. 32, 49; Baars-Blom 2006, p. 142-146;
Toes 2015, p. 32; Pons 2017; Schinkelshoek 2017; Schouls 2012. Zie ook J. van Klinken, ‘Paffen,
maar wel zonder lippenstift’, RD 23 november 2013.

42. Toes 2015, p. 32; Van Boven e.a. 2016; Schouls 2012; ‘Generatiekloof’, RD 5 maart 2016; J. Visscher,
“Nieuwe refo heeft ruimere levensstijl”, RD 5 maart 2016; D. Schinkelshoek, ‘Preken Gerefor‐
meerde Gemeenten onder de loep’, ND 8 april 2016; J.M.J. Kieviet, ‘Verzet tegen veranderingen’,
RD 25 april 2016; D.J.H. van Dijk, ‘Column: Ook refo’s hollen het moederschap uit’, RD 24 sep‐
tember 2016; J. Gunst & B. Provoost, ‘Christen op een hellend vlak’, RD 26 maart 2016.
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zoeken zij hun kracht in het isolement.43 Die verzuiling is van belang voor de refor‐
matorischen vanwege hun specifieke onderscheiden identiteit ten opzichte van de
rest van de samenleving en hun relatief zwakke machtspositie. De onderscheiden
identiteit en zwakke machtspositie hangen samen met het verschil in waarden en
normen zoals hiervoor uiteengezet, onder andere betreffende de positie van de
vrouw en opvattingen over huwelijk en seksualiteit in relatie tot het non-discrimi‐
natiebeginsel. Dat levert reformatorischen een overwegend negatief publiek imago
op, ondanks een positief beeld wat betreft hun betrouwbaarheid en arbeidslust.
Daarnaast heeft de SGP beperkte politieke macht, al is deze macht de laatste jaren
relatief groot met invloed op het kabinetsbeleid. Daarbij is de politieke samenwer‐
king met orthodox-gereformeerden binnen ChristenUnie en CDA ook relevant.44

3.4 Orthodox-gereformeerden

Orthodox-gereformeerden zijn te kenschetsen als een orthodoxe groepering die
instemt met traditionele orthodoxe dogma’s zoals verwoord in de belijdenisge‐
schriften (Drie Formulieren van Enigheid: Dordtse Leerregels, Heidelbergse Cate‐
chismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis). Ze zien de Bijbel als het betrouwbare
Woord van God, met gezag voor heel het persoonlijk en maatschappelijk leven. De
nadruk ligt op het verbond van God met de mensen die Hij heeft uitverkozen om
bij Zijn volk te horen. Voor een deel van de orthodox-gereformeerden was het
‘volk van God’ in eerste instantie vooral de kerk waar zij lid van waren vanuit de
gedachte dat er een ‘ware kerk’ is met uitsluiting van andere kerken. Deze denk‐
wijze is afgenomen onder orthodox-gereformeerden. Een andere verandering is
dat de beleving van het geloof vooral objectief en rationeel van aard was, maar er
een ontwikkeling is geweest van ‘verstand naar gevoel’.45

Om ‘het Woord’ (de Bijbelse boodschap) in de maatschappij te laten doorwerken is
er sprake van een actief engagement, en staan orthodox-gereformeerden opener

43. Janse 2015, p. 248-250; Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014,
afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Toes 2015, p. 31-32; Schinkelshoek 2017; Schouls 2012. Zie ook C.S.L. Janse,
‘Neem bedreiging identiteit serieus’, RD 13 oktober 2012; ‘Spa moet dieper in kerkelijke grond’,
RD 4 oktober 2012; ‘Refozuil versterkt vermoeide pelgrim’, RD 1 oktober 2012; M.J. Schuurman,
‘Refozuil belemmering voor jeugd om als christen te leven’, RD 25 november 2011. Zie bij‐
voorbeeld ook een artikel in het RD naar aanleiding van het RD-onderzoek onder 1100 lezers van
26-40 jaar over contacten van reformatorischen met seculiere mensen waaruit blijkt dat ze hier
meer dan in het verleden voor open staan (90% vindt dat mensen met andere godsdienstige prin‐
cipes een vriend of kennis kunnen zijn) maar nog steeds vooral denken in tegenstellingen met
andersdenkenden: B. Monster, “Wel mee hapje eten, maar niet naar disco”, RD 23 maart 2016.

44. Janse 2015, p. 133-146; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Vollaard &
Voerman 2018; Van der Stoep 2014; Schinkelshoek 2017. Vgl. Ganzevoort Religie & Samenleving
2012, afl. 7, nr. 1, p. 97-109.

45. Dekker 2016, p. 19-20; Dekker 2013, p. 92; Dekker & Peters 1989, p. 50; Beunder e.a. 2009. Vgl.
Mousavi 2005 voor een gepraktiseerde religieschaal voor vrijgemaakten.
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tegenover de wereld dan bevindelijk-gereformeerden. Dat deden orthodox-gere‐
formeerden voornamelijk vanuit maatschappelijk geïsoleerde organisaties met een
eigen signatuur. Dat gold voor kuyperianen (synodaal-gereformeerden) vanaf eind
negentiende eeuw, die een gereformeerde zuil opbouwden, en vanaf de Tweede
Wereldoorlog voor gereformeerd-vrijgemaakten die hun eigen minizuil bouwden.
Dit vanuit de gedachte van de ‘doorgaande reformatie’ en ‘cultuurmandaat’ dat
voorschriften in de Bijbel niet alleen persoonlijk moeten worden nageleefd maar
ook maatschappelijk bevorderd moeten worden. Die openheid richting de wereld
zorgt er tegelijkertijd voor dat deze groep orthodox-protestanten zich ook aanpast
aan maatschappelijke ontwikkelingen en leidt tot ontzuiling. Tegen die processen
van aanpassing komt dan echter ook weer verzet van de conservatieve krachten in
eigen kring, wat telkens opnieuw leidt tot kerkelijke afsplitsing.46

De kerkelijke verspreiding van orthodox-gereformeerden breidt zich uit over de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV), Nederlands Gereformeerde Kerken
(NGK), een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), een deel van de
Protestantse Kerk Nederland (PKN) (waaronder zowel het Confessioneel Gerefor‐
meerd Beraad voortgekomen uit de oorspronkelijk Gereformeerde Kerken in
Nederland (GKN) als de Confessionele Vereniging en het orthodoxe (niet-bevinde‐
lijke) deel van de Gereformeerde Bond (ook wel genoemd hervormd-gereformeer‐
den) binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)), de Voortgezette Gerefor‐
meerde Kerken in Nederland (vGKN, die niet zijn meegegaan met de fusie tot de
PKN in 2004), en de van de GKV in 2003/2004 afgescheiden De Gereformeerde
Kerken (hersteld) (DGK(h)) en in 2009 afgescheiden Gereformeerde Kerken Neder‐
land (GKN).47 Voor een overzicht zie bijlage B, figuur B.1. Binnen het gerefor‐
meerde deel van de PKN (voorheen GKN, ofwel synodaal-gereformeerde kerk)
nam de orthodoxie steeds verder af sinds de jaren ’70 van de twintigste eeuw. Ont‐
zuiling en interne secularisatie vonden plaats onder deze groepering die nu als
modern-gereformeerden zijn te categoriseren in plaats van orthodox-gereformeer‐
den.48 Ook binnen orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen neemt kerkverla‐
ting toe en daalde het ledental licht tussen 2000 en 2015 (GKV met 5%, CGK met
3%).49 Zowel op plaatselijk als landelijk niveau neemt de samenwerking tussen
GKV, NGK, CGK en PKN steeds verder toe. Op landelijk niveau moet dat tot een
fusie leiden van GKV en NGK tot een nieuw gereformeerd kerkgenootschap met
een nieuwe naam.50

46. Dekker & Peters 1989, p. 50; Dekker 2013, p. 10; Dekker 2016, p. 19-21, 83.
47. Dekker 2016.
48. Dekker 2016, p. 108-109; Dekker 2013; Dekker & Peters 1989, p. 53.
49. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 36-37, 50.
50. Dekker 2016, p. 108-117, 124-127. Zie over de fusie tussen GKV en NGK https://onderweg‐

naar1kerk.nl.
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Tabel 3.2 Aantal (doop)leden orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen51

Kerkgenootschap Aantal (doop)leden (jaartal)

GKV 116.827 (2017)
NGK 32.912 (2018)
CGK Ca. 60.000 (2017)
vGKN Ca. 3000
DGK(h) 1.200 (2016)
GKN 790 (2016)
Subtotaal 214.729 (daar komt nog een deel bij van PKN

(merendeel van ca. 290.000 bonders en deel van
ca. 470.000 confessionelen))

Politiek gezien stemmen orthodox-gereformeerden vooral ChristenUnie (voorheen
GPV en RPF), en deels CDA.52 Vanuit deze partijen leveren zij een actieve bijdrage
aan het overheidsbestuur. Voor het CDA gold dat van oudsher, maar voor de
ChristenUnie is dat steeds vaker het geval, met name sinds de kabinetsdeelname in
Balkenende IV (2007-2010). Daarvoor opereerde de ChristenUnie (en zeker voor‐
gangers GPV en RPF) meer in de marge van de politiek. Vanwege het politiek ver‐
splinterde landschap kreeg de ChristenUnie de kans op meer bestuurlijke invloed.
Dat hangt samen met een modernisering en verruiming van de partij, zoals bij‐
voorbeeld te zien is in de toegenomen participatie van vrouwen en ruimte voor
evangelischen en rooms-katholieken. Daarnaast blijkt uit de vernieuwde beginsel‐
verklaring (2018) dat de partij een minder theocratische visie op de overheid heeft
en opereert de partij pragmatischer en gematigder dan voorheen.53

Geografisch zijn orthodox-gereformeerden te lokaliseren in alle gebieden waar het
protestantisme in Nederland vroeger dominant was (‘Protestantenband’). Dat wil
zeggen overal in Nederland, met uitsluiting van Noord-Brabant en Limburg, maar
geconcentreerd in de Bible Belt met een verdere uitloop naar het noordoosten van
Nederland.54

51. Handboek 2018 GKV; Dekker 2016, p. 109, 118-119; Van de Lagemaat 2013, p. 74-90; De Jong &
Kregting Religie & Samenleving 2011, afl. 6, nr. 2, p. 223-239; werkenaaneenheid.nl; ngk.nl/kennis‐
maken/feiten-cijfers/; Vennik 2015, p. 25-27. De volgens Vennik ingedeelde moderne en ortho‐
doxe stromingen binnen de CGK beiden tot orthodox-gereformeerden gerekend worden. Dit zijn
namelijk geen modern-gereformeerden volgens de definitie van Dekker (2016) die niet meer vol‐
doen aan kenmerken van orthodoxie. Met modern wordt meer de stijl bedoeld die vaker evange‐
lisch van kleur is, maar daarmee niet minder orthodox.

52. Zie ook Snel 2007. Vgl. Van Mulligen 2014, p. 362-369.
53. ChristenUnie 2018; Hippe & Voerman 2010; Veling 2013. Vgl. Van Mulligen 2014, p. 358-446.
54. Snel 2007. Zie ook Knippenberg 1992, p. 63-119.
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Maatschappelijk gezien was de orthodox-gereformeerde stroming in de tweede
helft van de twintigste eeuw vooral zichtbaar in de gereformeerd-vrijgemaakte
minizuil. De vrijgemaakten scheidden zich in 1944 af van de GKN (ofwel ‘syno‐
daal-gereformeerden’, de kerk gesticht door Abraham Kuyper). Veel leden van de
gereformeerd-vrijgemaakte kerk (GKV) zagen zichzelf als de ‘ware kerk’. De vrij‐
gemaakten stichtten een eigen politieke partij (Gereformeerd Politiek Verbond
(GPV), in 2000 opgegaan in de ChristenUnie), krant (Gereformeerd Gezinsblad, nu
Nederlands Dagblad), vakbond (Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV,
nu: CGMV)) en scholen (gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting, onder de
koepel van Landelijke Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (LVGS)).
Daarbij stond de leer van de GKV centraal en het doortrekken daarvan naar het
hele maatschappelijk leven (‘doorgaande reformatie’). Dit alles ging gepaard met
sterke processen van in- en uitsluiting en een sterk isolement (ook richting andere
orthodox-protestanten) als meest exclusieve zuil van Nederland, in godsdienstsoci‐
ologische zin ook wel geschetst als een vorm van sektarisme. Dit veroorzaakte
grote spanningen en heftige discussies binnen deze kring. De afscheiding van de
GKV in 1967, uitmondend in de vorming van de NGK, is hier een voorbeeld van.55

Vanaf de jaren ’90 van de twintigste eeuw kwam er verandering van opvatting
over de noodzaak van exclusief vrijgemaakte organisaties. Bovengenoemde vrijge‐
maakte instellingen stelden zich steeds verder open en verbreedden richting
andere orthodox-protestanten. Ook de GKV zelf werkt, vooral op plaatselijk
niveau, steeds intensiever samen met andere kerken. Op landelijk niveau neemt de
samenwerking met de NGK steeds verder toe. De GKV deed de ruimte daarvoor
toenemen door in navolging van de NGK te besluiten om vrouwen toe te laten tot
kerkelijke ambten en zich vaker ruimhartiger op te stellen tegenover homoseksuele
leden.56 Een deel van de (meest conservatieve, orthodoxe) vrijgemaakten verzet
zich tegen deze ontwikkelingen vanuit de wens om traditioneel vrijgemaakt te blij‐
ven. De verdergaande richtingenstrijd mondde uit in een ‘nieuwe vrijmaking’ met
de afscheiding van kleine groepen verontrusten in 2003 en 2004 die De Gerefor‐
meerde Kerken (Hersteld) vormden (DGK(h)) en in 2009 tot de vorming van de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).57 Deze groepen traditionele vrijgemaak‐
ten kwamen ook in verzet tegen de evangelicalisering binnen de GKV. De ver‐
scheidenheid binnen de GKV neemt toe als gevolg van de modernisering en evan‐

55. Dekker 2013, p. 14, 41, 45, 47, 50-52, 58, 139; Janse 2015, p. 111-113.
56. Dekker 2013, p. 14, 41, 45, 47, 50-52, 58, 139; Dekker 2016, p. 110-115; Janse 2015, p. 111-113. Vgl.

Dekker & Peters 1989, p. 50, 53; Stoffels 1995, p. 135-142; Knippenberg 1992. Zie ook Art. 18 Acta
GKV Generale Synode van Meppel 2017; R. de Wever, ‘“Vrijgemaakte” vrouw kan nu dominee
worden’, Trouw 16 juni 2017; V. Lengkeek, ‘Samenwerking NGK en GKV in drie jaar ruim ver‐
dubbeld’, ND 16 januari 2015.

57. Dekker 2013, p. 29; Dekker 2016, p. 110-112; K. van der Zwaag, ‘Geboorte-uur van nieuwe vrijma‐
king’, RD 22 september 2003. Zie ook ‘Vrijgemaakten benoemen verontrusting’, RD 1 oktober
2012.
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gelicalisering onder een groot deel van de achterban. Er is ook een zekere ruimte
voor die diversiteit binnen de kerkorde van de GKV. Daarin staat een ‘tolerantiear‐
tikel’ die de plaatselijke kerkenraad toestaat een gemeentelid te tolereren met
opvattingen die afwijken van ‘de gezonde Bijbelse leer’.58 Deze gedoogconstructie
is een breuk met het verleden van een kerk die onmiddellijk tucht hanteerde bij
afwijking in leer of leven.59 Niet iedereen binnen de GKV is het echter eens over de
ruimte voor verschil.60

Volgens Dekker zullen de gereformeerd-vrijgemaakten zich in navolging van
synodaal-gereformeerden steeds verder aanpassen aan maatschappelijke ont‐
wikkelingen juist omdat gereformeerden het geloof door laten werken op alle ter‐
reinen van het leven. Hij schetst een soortgelijke ontwikkeling binnen de GKV (van
1970-2010) als binnen de GKN (van 1950-1990) maar met vertraging en niet overal
even vergaand.61 Tevens ziet hij een parallel van de GKV met de GKN vanwege de
afnemende ledenaantallen sinds 2000 als gevolg van minder geboortes, meer over‐
ledenen en meer onttrekkingen.62 Daarnaast neemt volgens een enquête van het
ND het kerkbezoek onder orthodox-gereformeerden af.63 Wel zijn de van origine
vrijgemaakte organisaties, in tegenstelling tot antirevolutionaire organisaties her‐
kenbaar christelijk. Dat heeft ook te maken met de evangelicalisering binnen deze
gezindte en de hergroepering (‘herzuiling’) met evangelischen en andere orthodox-

58. Art. D56 Kerkorde GKV Generale Synode van Meppel 2017: ‘Wanneer er bij iemand sprake is van
opvattingen die afwijken van de gezonde bijbelse leer, kan de kerkenraad besluiten hem in zijn overtuiging
te verdragen onder de volgende voorwaarden:
a. hij is bereid om zich te verantwoorden tegenover de Heilige Schrift en zich daaruit te laten onderwijzen;
b. hij voert geen propaganda voor zijn opvattingen;
c. hij houdt zich aan eventuele aanwijzingen van de kerkenraad.’

59. Zie art. D51 Kerkorde GKV Generale Synode van Meppel 2017 over karakter en reikwijdte van de
tucht:
‘Lid 1. Aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten is de kerkelijke
tucht verbonden.
Lid 2 De tucht wordt toegepast wanneer er sprake is van ernstige zonde in leer of leven, die de eer van God
tekort doet, het behoud van de zondaar bedreigt en de heiligheid van de gemeente aantast.
Lid 3 Zij is gericht op de verzoening met God en de gemeente.
Lid 4 De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.’
En zie art. D53 Kerkorde GKV Generale Synode van Meppel 2017:
‘Lid 1 De kerkenraad gebruikt als middelen van kerkelijke tucht:
1. het ambtelijk vermaan;
2. de ontzegging van de toegang tot het avondmaal;
3. de inschakeling van voorbede en vermaan door de gemeente.
Lid 2 Als laatste middel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente.’

60. Dekker 2013, p. 92, 98-99, 125; Dekker 2016, p. 83; Kruizinga 2008.
61. Dekker 2013, p. 10, 14, 117.
62. Dekker 2013, p. 29, 120; Dekker 2016, p. 111. Zie bijv. ook ‘E.-J. Hempenius, ‘In kleine kerken is

stille leegloop gaande’, ND 16 maart 2016; R. van Mulligen, ‘Stille kerkverlating van twintigers’,
ND 6 mei 2016.

63. S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’, ND 23 april 2015.
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gereformeerden.64 De betekenis van deze ontwikkelingen voor het benoemingsbe‐
leid van gereformeerd-vrijgemaakte scholen komt in hoofdstuk 11 uitgebreid aan
de orde.

Volgens Dekker is de ontwikkeling van aanpassing aan de moderne samenleving
zover dat GKV en NGK nu als modern-gereformeerd zijn te kenmerken.65 Dat
impliceert een verlies van orthodoxie van deze kerken in navolging van de syno‐
daal-gereformeerden (nu onderdeel van de PKN). Dit lijkt een te vroege conclusie
voor deze kerken als geheel. Er zijn wel parallellen te herkennen met modernise‐
ring en secularisering binnen de synodaal-gereformeerden. Zo is er een verlies aan
ledental binnen GKV en NGK. Daarnaast is er soms sprake van een modernere Bij‐
belinterpretatie ten aanzien van bijvoorbeeld het scheppingsverhaal, ruimte voor
vrouwen die kerkelijke ambten mogen bekleden, en toenemende acceptatie van
homoseksuele relaties (zie over seksuele ethiek hoofdstuk 4).66 Ook binnen de PKN
(GB) is er sprake van modernisering (in de vorm van individualisering) die als een
stille evolutie leidt tot verminderd gezag voor kerkelijke ambtsdragers, minder
binding aan de eigen kerk, verandering van geloofsopvattingen en de visie op de
positie van de vrouw. Deze ontwikkelingen van modernisering leiden soms weer
tot verzet en afsplitsing.67 Er is onder gereformeerden dan ook altijd angst geweest
voor veranderingen in de inhoud van hun geloof, het loslaten van Schriftgezag en
een absolute waarheid volgens het opgebouwde geloofssysteem en klassieke dog‐
ma’s in de belijdenisgeschriften. Daarbij kan één kleine verandering al gezien
worden als bedreiging voor het geheel vanuit het argument van het ‘hellend vlak’.
Veranderingen onder gereformeerden vinden dan ook niet zonder slag of stoot
plaats, maar alleen na stevig geworstel met de uitleg van Bijbelteksten.68

Tegelijkertijd is er een andere vorm van modernisering, namelijk evangelicalise‐
ring, gaande binnen orthodox-gereformeerde kerken.69 Deze ontwikkeling kan ook
leiden tot revitalisering van de orthodoxie binnen deze kerken. Dat moet zich ver‐

64. Dekker 2013, p. 127; Dekker 2016, p. 111-115. Zie ook de uitkomsten van een ND-enquête in 2015
onder 50-plus lezers waaruit een toename blijkt van persoonlijk gebed, ruimte of steun voor
geloofsdoop: S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’, ND 23 april 2015. Zie ook de uitkomst van
een ND-enquête in 2016: ‘Bijbelgebruik onder ND-lezers: “Minder met het hoofd, meer met het
hart”’, ND 28 mei 2016.

65. Dekker 2016, p. 107-117.
66. Dekker 2016; Dekker 2013, p. 125, 127; Janse 2015, p. 122-124; Gunnink 2008; Spijker, Vermeer &

De Mare 2008; S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’, ND 23 april 2015; Dekker & Peters 1989,
p. 50, 53.

67. Van de Lagemaat 2013, p. 386-388; Janse 2015, p. 122-124.
68. Dekker 2016, p. 69-70, 75-76.
69. Dekker 2016, p. 72, 111-127; Janse 2015, p. 124-125; Roeland 2009; Beunder e.a. 2009. Zie ook de

uitkomsten van een ND-enquête in 2015 onder 50-plus lezers waaruit een toename blijkt van per‐
soonlijk gebed, ruimte of steun voor geloofsdoop: S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’, ND
23 april 2015. Zie ook de uitkomst van een ND-enquête in 2016: ‘Bijbelgebruik onder ND-lezers:
“Minder met het hoofd, meer met het hart”’, ND 28 mei 2016.
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der uitkristalliseren. In ieder geval nemen de plaatselijke verschillen tussen ortho‐
dox-gereformeerden verder toe en zijn landelijke verbanden minder krachtig.70

3.5 Evangelischen

Evangelischen zijn christenen die de Bijbel zien als het letterlijke en betrouwbare
Woord van God. Daarbij zien zij het geloof vooral als een persoonlijke relatie met
Jezus Christus, via de werking van de Heilige Geest. Zij geloven dat verlossing van
de mens mogelijk is door zich te bekeren tot God en een persoonlijke geloofskeuze
te maken voor Jezus Christus die aan het kruis gestorven is voor de zonden van de
mens. Door te leven vanuit de Heilige Geest kan de mens tot levensheiliging
komen. Het is voor evangelischen van belang om deze goede boodschap (het Evan‐
gelie) aan de hele wereld bekend te maken.71 Om te beginnen met een opwekking
onder en revitalisering van de (mensen binnen) orthodox-gereformeerde en bevin‐
delijk-gereformeerde kerken. Daarmee boeken zij resultaat want het merendeel
van de aanwas van evangelische gemeenten komt uit deze kerken en er vindt
evangelicalisering plaats binnen deze kerken. Dat komt voort uit onvrede bij een
deel van deze kerken over traditionele en rationele vorm en inhoud.72 Vormen van
religie die uitgaan van een moderne subjectieve benadering zijn tegenwoordig
over het algemeen succesvol.73 De persoonlijke ervaring, het gevoel, is voor evan‐
gelischen belangrijker dan een rationele benadering van het geloof. Daarbij staan
zij vaak open voor religieuze wonderen en bovennatuurlijk ingrijpen van God. Zij
voelen zich niet gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en wijken
daarvan af op onderdelen, zoals de doop (geloofsdoop in plaats van kinderdoop).
Evangelischen zijn (post)modern qua taalgebruik, muziek, dans, beweging en
mediagebruik. Het geloof is voor hen een meer individueel beleefde ervaring, wat
aansluit op de postmoderne tijdgeest en de populaire (jongeren)cultuur. Dit is ook
te herkennen in de lage mate van (landelijke) georganiseerde eenheid en de diver‐

70. Dekker 2013, p. 99, 125; Dekker 2016, p. 111-127.
71. Terlouw 2015, p. 295-307; Dekker 2016, p. 72; Jansen Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4,

p. 448-462; Klaver 2011, p. 43-47; Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400;
Nullens Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 401-415; Klaver 2008, p. 146; Stoffels 2008,
p. 130; Vellenga 1991; Runia 1984; Bebbington 1989; McGrath 1995. Vgl. Van Mulligen 2014,
p. 12-22 die spreekt over ‘radicale protestanten’, die hij omschrijft als ‘christenen die “radicaal
voor Jezus kiezen”, expliciet in het belijden van het geloof, naar buiten gericht, activistisch en
staande in de traditie van de Reformatie.’ Met deze omschrijving richt hij zich zowel op evangeli‐
schen als (een groot deel van de) orthodox-gereformeerden.

72. Terlouw 2015, p. 295-307; Klaver 2008, p. 154-155; Vellenga 1991, p. 227; Dekker 2006, p. 230-231;
Stoffels & Vellenga Sociologische Gids 1993, afl. 40, nr. 4, p. 282-294; Vermeer Journal of Empirical
Theology 2015, afl. 28, p. 1-22.

73. Roeland 2009, p. 233 met verwijzing naar Heelas & Woodhead 2005; Beekers Culture and Religion
2014, afl. 15, nr. 1, p. 72-99.
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siteit tussen evangelische gemeenten.74 Tegelijkertijd verzetten evangelischen zich
tegen een postmodern relatief waarheidsbegrip vanuit een meer traditioneel en
orthodox verstaan van de Bijbel met duidelijke richtlijnen voor denken en doen.
Deze richtlijnen zien evangelischen echter niet als opgelegd maar als iets van zich‐
zelf.75

Vanaf de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw groeide de evangelische beweging
in Nederland. Binnen Nederland bevinden evangelischen zich in een verscheiden‐
heid aan baptistengemeenten, pinkstergemeenten, volle evangelie gemeenten, vrije
evangelische gemeenten, evangelische broedergemeenten, Leger des Heils, Verga‐
dering van Gelovigen en een variëteit aan lokale gemeenten, waaronder veel
migrantenkerken (die een aparte positie hebben qua taal, cultuur en sociaal‐
economische status).76 Deze evangelische gemeenten hebben wortels in de refor‐
matie, en in de eeuwen daarna in zogeheten opwekkingsbewegingen (revitalise‐
ring) in Europa en de Verenigde Staten.77 Nog steeds zijn er veel banden met ver‐
wante evangelische gemeenten in het buitenland.78 De groei van de evangelische
beweging is met name te verklaren uit leden van gematigde en orthodox-protes‐
tantse kerken die overstappen naar (‘zich bekeren tot’) evangelische gemeenten.
Soms betreft dit recent gestichte gemeenten, waarvan een aantal megakerken waar‐
bij de groei te relateren is aan aansluiting bij de moderne cultuur en sterke leiders
(meestal mannen, soms samen met hun echtgenote in een traditionele rolverdeling)

74. Terlouw 2015, p. 295-307; Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400; Stoffels
2008, p. 131; Klaver 2008, p. 147-148; Knippenberg 1992, p. 164; Dekker, Stoffels & Vellenga 1990;
Van Harskamp 2000; Runia 1984; Dekker 2006, p. 230-233; Van de Lagemaat 2013; Roeland 2009,
p. 235; Van Mulligen 2014; Beekers Culture and Religion 2014, afl. 15, nr. 1, p. 72-99; Meyer 2006;
Roeland e.a. Journal of Contemporary Religion 2012, afl. 27, nr. 2, p. 241-256; Vermeer & Scheepers
Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal of Empirical Theology 2015, afl. 28,
p. 1-22; Versteeg & Roeland Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 416-430. Vgl. Monte‐
maggi Journal of Contemporary Religion 2017, afl. 32, nr. 2, p. 253-268.

75. Dekker 2006, p. 232-233; Roeland 2009, p. 233; Nullens Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4,
p. 401-415. Vgl. Montemaggi Journal of Contemporary Religion 2017, afl. 32, nr. 2, p. 253-268.

76. Jansen & Stoffels 2008; Jansen Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 448-462; De Hart &
Van Houwelingen 2018, p. 99-115; Klaver 2011; Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4,
p. 385-400; Klaver 2008, p. 149-151, 158; De Hart & Dekker 2009; Boersema 2005; De Hart & Devi‐
lee 2005; Knippenberg 1992, p. 120; Impeta 1972, p. 236-238. Vgl. De Vries 2009, p. 296-330, over
verschillen tussen baptistengemeenten en evangelische gemeenten. Hij ziet een evangelicalisering
binnen baptistengemeenten. De verschillen worden in dit onderzoek verder niet uitgemeten.

77. Klaver 2008, p. 146-149; Runia 1984; Stoffels 1990, p. 15, 19; Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010,
afl. 50, nr. 4, p. 385-400.

78. Jansen & Stoffels 2008; Klaver Culture and Religion 2015, afl. 16, nr. 2, p. 146-159.
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die worden gevolgd.79 Daarnaast zijn er evangelische (ook wel genoemd ‘charis‐
matische’) bewegingen binnen de protestantse kerken, zoals het Evangelisch Werk‐
verband (EW) in de PKN, die aan invloed winnen, in beperkte mate ook op het
grondvlak van kerken met Gereformeerde Bond signatuur.80 Het EW verzet zich
tegen moderne theologie en de ruimte voor relaties buiten het huwelijk van man
en vrouw. Het richt zich op geestelijke vernieuwing via aspecten als genezing,
bevrijding, doop en evangelische liederen.81 Volgens Van de Lagemaat is deze
evangelicalisering een voorbeeld van de individualisering binnen een kleine min‐
derheid van de Gereformeerde Bond, door hem aangeduid als een ‘stille evolu‐
tie’.82 Er is ook sprake van interne evangelicalisering van orthodox-gereformeerde
kerkverbanden. Zo noemt het verband van Nederlands Gereformeerde Kerken
(NGK) zich ‘gereformeerde kerken met evangelische trekken’ met binnen de meeste
NGK’s ‘ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving (…), opwekkingsliederen (…)
en (…) groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest’.83 Er zijn bijvoorbeeld
lokale NGK’s die zich afficheren als evangelisch-gereformeerd.84 Veel gerefor‐
meerd-vrijgemaakte kerken, zeker in de steden, zijn inmiddels ook op deze wijze te
kenschetsen. In de eenentwintigste eeuw is de evangelicalisering binnen de GKV
steeds sterker opgekomen.85 En binnen de CGK is op lokaal niveau meer ruimte
gekomen voor evangelische geloofsuitingen.86

79. Bernts & Berghuijs 2016, p. 22; Vermeer & Scheepers Religie en Samenleving 2017, afl. 12, nr. 1,
p. 22-51; Klaver Culture and Religion 2015, afl. 16, nr. 2, p. 146-159; Klaver e.a. Journal of Contem‐
porary Religion 2017, afl. 32, nr. 2, p. 237-251; Visser 2017; Vermeer & Scheepers Journal of Empirical
Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal of Empirical Theology 2015, afl. 28, p. 1-22; Boersema
& Paas 2011, p. 21-25; Van de Lagemaat 2011, p. 95, 98, 103; Klaver 2008, p. 152-155; Dekker 2006,
p. 42, 226-233; Stoffels 1995, p. 73; Terlouw 2015, p. 295; Volgers 2010; Stoffels & Vellenga
Sociologische Gids 1993, afl. 40, nr. 4, p. 282 -294; Vellenga 1991; Bibby 2003. Zie ook C. van Keeken,
‘Evangelische echtparen’, Trouw 27 april 2013.

80. Dekker 2006, p. 231; Van Iperen 2014; Van de Lagemaat 2013, p. 204-205; Klaver 2011; Klaver Tijd‐
schrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400; Roeland 2009; De Roest 2009; Stoffels 2008,
p. 131.

81. Van Iperen 2014.
82. Van de Lagemaat 2013, p. 127-130, 204-205, 386-388.
83. https://ngk.nl/kennismaken/ (geraadpleegd op 26 juli 2018). Zie ook Roeland 2009, p. 71-77;

Versteeg & Roeland Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 416-430; Dekker 2016, p. 115-116;
De Heer 2018, p. 398-440.

84. https://ngk.nl/kennismaken/identiteit/ (geraadpleegd op 26 juli 2018).
85. De Heer 2018, p. 332-397; Dekker 2016, p. 111-115; Janse 2009; Paas 2009.
86. Wallet 2007; Janse 2009; Paas 2009. Vgl. De Heer 2018, p. 249-275.
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Tabel 3.3 Aantallen leden evangelische kerkgenootschappen (dit biedt geen totaal‐
overzicht van evangelischen aangezien een deel overlapt met leden van
orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen en veel kerkgenootschappen
hier ontbreken vanwege ontbrekende landelijke ledenregistratie)87

Kerkgenootschap Aantal leden (jaartal)

Unie van Baptistengemeenten 10.220 (2017)
Verenigde Pinkster- en Evangeliege‐
meenten

Ca. 20.000 (2017)

Diverse pinkstergemeenten en evan‐
gelische gemeenten

Ca. 4.100 (Bond VEG), merendeel van
ca. 300.000 protestantse migranten‐
christenen

Evangelische broedergemeenten 21.000
Nieuw-apostolische kerk in Nederland Ca. 10.000

Naar schatting van het KASKI was er in 2004 een groepering van 500.000-860.000
evangelische christenen. Daarbij is er echter overlap met orthodox-gereformeerden
die zich in de evangelische stroming bevinden. Het aantal leden van evangelische
gemeenten kwam volgens deze schatting uit op ca. 180.000. Stoffels kwam, na een
strikte telling in 2000 tot 123.000 leden.88 In 2009 concludeerden De Hart & Dekker
dat het aantal leden van evangelische en pinksterkerken tussen 1990 en 2006
toenam met 34% van 107.000 naar 143.000 leden.89 Zij gaven aan dat er naar schat‐
ting 700.000-800.000 niet-westerse christelijke immigranten zijn, en 1,3 miljoen
christelijke immigranten. Deze groep is onder te verdelen in evangelische, oosters-
orthodoxe en katholieke immigranten, maar de getalsmatige verhoudingen zijn
onduidelijk.90 Aangezien evangelische gemeenten verder groeiden na 2006 is de
telling van De Hart & Dekker in 2009 (van 143.000 leden) geen adequate weergave
meer van het aantal leden. De schatting van KASKI in 2004 van 180.000 lijkt dan
adequater, hoewel dit waarschijnlijk nog te conservatief is gezien het groeiende
aantal evangelische migrantenkerken. Vanwege het ontbreken van accurate leden‐
registratie (op landelijk niveau) is het niet mogelijk om hierover conclusies te trek‐
ken.

87. Jaarverslag 2017 Unie van Baptistengemeenten; Bakker & Dijkhuizen 2017, p. 134; https://
www.nak-nl.org/over_ons (26 juli 2018); bondveg.nl; Jansen Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50,
nr. 4, p. 448-462; De Jong 2004.

88. De Jong 2004.
89. De Hart & Dekker 2009. Het betreft een telling van leden van evangelische broedergemeenten,

Unie van Baptistengemeenten, zevendedagsadventisten, Leger des Heils, Bond van Vrije Evange‐
lische Gemeenten, Broederschap van Baptistengemeenten en diverse pinkstergemeenten en evan‐
gelische gemeenten.

90. De Hart & Dekker 2009. Zie ook Jansen & Stoffels 2008.
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Maatschappelijk gezien zijn deze christenen te vinden bij organisaties binnen de
evangelische beweging als de Evangelische Omroep (EO), Youth for Christ (YfC)
en Jeugd met een Opdracht (JMO) en andere organisaties onder de koepel Missie‐
Nederland (eerder Evangelische Alliantie geheten). Vanaf de jaren ’70 van de twin‐
tigste eeuw bond de evangelische beweging (als een soort nieuwe zuil) de strijd
aan met de verloedering van de zeden ten gevolge van de seksuele revolutie van
de jaren ’60. De strategie daarbij was om zich vanuit eigen organisaties te keren
tegen deze verloedering van de samenleving en de modernisering binnen de Her‐
vormde Kerk en Gereformeerde Kerk in Nederland (GKN). De nadruk van evange‐
lischen op levensheiliging, antithese tussen gelovigen en ongelovigen, en het nade‐
rende ‘einde der tijden’ verklaren dat zij zich afzetten tegen een overheid en
samenleving, waarvan de waarden en normen volgens hen verloederden als
gevolg van secularisatie en individualisering. Gaandeweg vanaf het begin van de
eenentwintigste eeuw verkozen evangelischen echter om zich niet langer af te zet‐
ten tegen, maar meer aansluiting te zoeken bij en daarmee een poging te doen tot
het ten positieve beïnvloeden van de maatschappij. Dat sluit ook aan bij de traditie
van sociale bewogenheid en missionaire gezindheid vanuit de evangelische bewe‐
ging. Volgens Van Mulligen is het resultaat echter vooral omgekeerd; de maat‐
schappij heeft meer invloed gehad op de evangelischen dan andersom. Daarmee
zijn evangelischen zowel ‘in als van de wereld’.91 Dat wil niet zeggen dat er onder
evangelischen geen antithetische opvattingen meer leven, zeker onder fundamen‐
talistische, sektarische groeperingen.92 Opvattingen binnen de evangelische bewe‐
ging zijn wel vaker geïndividualiseerd. Dat geldt ook op het vlak van seksualiteit
en huwelijk (bijvoorbeeld wat betreft voorhuwelijkse seksuele relaties binnen een
duurzame relatie). Een traditionele en conservatieve orthodox-protestantse moraal
is evenwel dominant ten aanzien van micro-ethische kwesties (zie verder over sek‐
suele ethiek hoofdstuk 4).93 Geografisch gezien zijn evangelische christenen zowel
binnen als buiten de Bible Belt te vinden, in grote en kleine steden en dorpen,
waarbij voornamelijk in de van oudsher protestantse (niet-katholieke) regio’s.94

91. Van Mulligen 2014; Dekker, Stoffels & Vellenga 1990; Stoffels 1990; Stoffels & Vellenga
Sociologische Gids 1993, afl. 40, nr. 4, p. 282 -294; Vellenga 1991; Stoffels 1995, p. 142-150; Klaver
Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400; Klaver & Roeland 2010; Klaver 2008,
p. 152-154; Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal
of Empirical Theology 2015, afl. 28, p. 1-22; Vermeer & Scheepers Politics and Religion 2018, afl. 11,
p. 116-145; Visser 2013; Van Harskamp 2000.

92. Van de Lagemaat 2011, p. 98; Jansen Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 448-462.
93. Roeland 2009, p. 184-189; Van Mulligen 2014; Klaver 2008, p. 156; Stoffels & Vellenga Sociologische

Gids 1993, afl. 40, nr. 4, p. 282 -294; Jansen Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 448-462;
Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400; Vermeer Journal of Empirical Theology
2015, afl. 28, p. 1-22; Vermeer & Scheepers Politics and Religion 2018, afl. 11, p. 116-145; Vermeer,
Scheepers & Kregting Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl. 7, nr. 2, p. 64-87; Nullens
2015.

94. Klaver Culture and Religion 2015, afl. 16, nr. 2, p. 146-159.
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In aansluiting op hiervoor genoemde ontwikkeling om meer aansluiting te zoeken
bij, en invloed uit te oefenen op de samenleving werden evangelische christenen in
toenemende mate politiek actief binnen de Reformatorisch Politieke Federatie
(RPF), die in 2000 opging in de ChristenUnie. De principiële afkeer van het zich
inlaten met aardse politiek, vanuit het idee dat dit strijdig is met het werken aan
Gods Koninkrijk, verminderde sterk. Sinds de jaren ’90 is er ook sprake van een
evangelische richting in het onderwijs, met een middelbare school en een aantal
basisscholen (zie §5.7). Naast evangelische scholen zijn ook orthodoxe protestants-
christelijke, en gereformeerd-vrijgemaakte of soms reformatorische scholen een
optie voor evangelische christenen.95

3.6 Gemeenschappelijke kenmerken en verschillen orthodox-
protestanten

Op basis van de omschrijvingen van bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gere‐
formeerden en evangelischen zijn orthodox-protestanten te definiëren als christe‐
nen die geloven dat de vergeving van zonden van de mens, en daarmee de redding
en het eeuwige leven, uitsluitend mogelijk is na bekering en wedergeboorte, door
de genade van God via het verlossingswerk aan het kruis van zijn Zoon Jezus
Christus, en waar men vanuit een veelal letterlijke en feitelijk-historische Bijbelin‐
terpretatie naar Gods wil probeert te leven in het persoonlijk en maatschappelijk
leven. De wijze waarop (zekerheid over) het zielenheil is te verkrijgen (objectief en
rationeel versus subjectief en emotioneel), en hoe invulling te geven aan Gods wil
in het persoonlijk en maatschappelijk leven, ligt verschillend voor de drie groepen.
Maar ook binnen deze groepen zijn weer verschillen aan te wijzen, bijvoorbeeld
tussen verschillende kerkgenootschappen of qua geografische diversiteit.

De in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkelingen ten aanzien van religie en samen‐
leving in Nederland gingen orthodox-protestanten deels voorbij. De orthodox-pro‐
testanten hergroepeerden zich in de tweede helft van de twintigste eeuw en vorm‐
den een tegenbeweging tegen de secularisatie vanaf de jaren ’60. Zowel de kleine
orthodox-gereformeerde en bevindelijk-gereformeerde kerken als de evangelische
beweging groeiden of bleven stabiel tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Dit
in tegenstelling tot liberale en mainstream protestanten.96 De orthodox-protes‐
tantse gemeenschappen hebben een heldere, samenbindende identiteit met duide‐

95. Hippe & Voerman 2010, p. 7; Vermeer & Scheepers Politics and Religion 2018, afl. 11, p. 116-145;
Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Stoffels 1990, p. 142-152;
Voerman 2010, p. 98; Vellenga 1991; Van Mulligen 2014. Vgl. Vermeer, Scheepers & Kregting Tijd‐
schrift voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl. 7, nr. 2, p. 64-87; Van Harskamp 2000.

96. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 36-37; Dekker 2006, p. 42, 226-233; De Hart & Devilee 2005;
Selderhuis 2014, p. 901-908. Dit ondanks dat een eventuele kerkoverstap meestal in liberale rich‐
ting plaatsvindt (dus van conservatievere naar minder conservatieve of liberale protestantse ker‐
ken): Need & De Graaf Mens & Maatschappij 2005, afl. 80, p. 288-304.
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lijke regels en structuren, geografisch geconcentreerd en met een lage mobiliteit,
een grote mate van sociale identificatie, sterk georganiseerd (‘verzuild’), met een
grote mate van interne sociale controle en stevige sancties op gemeenschapsverla‐
ting (zoals verlies van een groot deel van het sociale netwerk), en relatieve stabili‐
teit dankzij voorgaande factoren alsmede een hoog geboortecijfer.97

De culturele revolutie vanaf de jaren ’60 vond in hoog tempo plaats. Waar ortho‐
dox-protestanten niet meegingen in maatschappelijke ontwikkelingen is er een
grotere kans op spanningen tussen orthodox-protestanten en de rest van de samen‐
leving aangezien de normverschillen groot zijn.98 Voor orthodox-protestanten zijn
deze normen niet alleen van sociale betekenis maar deze kunnen ook in religieuze
zin het verschil maken tussen eeuwig leven of verdoemenis. Religieuze normen
wegen dan ook vaak zwaar en maken compromissen ingewikkeld. Daarnaast heeft
de discussie over religie in het publieke domein, met name in relatie tot de Islam
en multiculturele samenleving, een negatief effect op de ruimte voor orthodox-pro‐
testanten om invulling te geven aan hun geloof.99

Tegelijkertijd vinden er vanaf het eind van de twintigste eeuw steeds sterkere
modernisering, secularisering, individualisering en ontzuiling plaats binnen ortho‐
dox-protestantse gemeenschappen.100 De orthodoxe kerkgenootschappen verliezen
steeds meer kerkleden die overstappen naar minder orthodoxe, gematigde of libe‐
rale kerken of de kerk volledig verlaten. Er is onder (een deel van de) orthodox-
protestanten een geleidelijke verandering in waarden en normen. Dat leidt tot
andere visies op de positie van de vrouw (emancipatie), homoseksualiteit, seksuele
relaties en huwelijk, en geboortebeperking en gezinsomvang (met als gevolg een
lager geboortecijfer). Dit hangt ook samen met individualisering in het geloofsle‐
ven van orthodox-protestanten. Overigens wijken orthodox-protestanten nog
steeds af van de gemiddelde Nederlander omdat zij vaker trouwen, minder vaak
samenwonen en scheiden, en grotere gezinnen hebben. Evenwel neemt de interne
diversiteit op deze thema’s toe binnen deze gemeenschappen, ook tussen leiders en
de achterban, waardoor de kans op conflict toeneemt.101 In reactie op deze ont‐
wikkelingen maakt Janse onderscheid tussen assimilatie of persistentie onder

97. Van de Lagemaat 2011, p. 95; Bernts, Dekker & De Hart 2007, p. 128; Collins Journal of Religion &
Society 2016, afl. 18, p. 1-15; Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24.
Vgl. Hoverd, Sibley & Atkinson Journal for the Scientific Study of Religion 2012, afl. 51, nr. 2,
p. 286-303; Knippenberg & De Vos 2012; Van der Bie 2009.

98. Nickolson 2013.
99. Janse 2015, p. 211; Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222.

Vgl. Kettell Politics and Religion 2017, afl. 10, p. 286-310.
100. Dekker 2016; Van de Lagemaat 2011, p. 95; Janse 2015, p. 28-32; Janse 2009; Dekker 2006,

p. 226-233.
101. Dekker 2016, p. 82-84; Van de Lagemaat 2011, p. 95, 103; Janse 2015, p. 133; De Graaf & Loozen

2009; Bruggink & Van Herten 2009, p. 57-58, 60. Vgl. Need & De Graaf Mens & Maatschappij 2005,
afl. 80, p. 288-304.
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orthodox-protestanten als gevolg van een emancipatieproces. Daarbij onderscheidt
hij het al dan niet voortbestaan van de groepering als zodanig (sociale component)
en het voortbestaan van de identiteit (culturele component).102

Bij het maken van een vergelijking tussen de groepen orthodox-protestanten in
Nederland is een constante het emancipatieproces dat begon vanaf halverwege de
negentiende eeuw. Liberaal-protestanten hadden het destijds voor het zeggen
binnen de overheid en de Nederlands Hervormde Kerk. Orthodox-protestanten
kwamen daartegen in verzet en eisten hun positie en rechten op. De mobilisatie
voor gelijke rechten voor eigen scholen mondde uit in zuilvorming van gerefor‐
meerden. Zo richtten zij de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op die in de twintigste
eeuw een invloedrijke positie had binnen de regering met onder andere premiers
als Kuyper en Colijn. De ARP ging in 1980 op in het CDA. Andere zuilorganisaties
verloren eveneens de gereformeerde signatuur en werden algemeen (christelijk).
De synodaal-gereformeerden moderniseerden en seculariseerden qua geloofsop‐
vattingen en maatschappelijke opvattingen. Dat was de uitkomst van een geslaagd
emancipatieproces waarin de ‘kleine luyden’ een invloedrijke maatschappelijke
positie hadden verworven en zich tegelijkertijd aanpasten aan de algemene nor‐
men in de samenleving. Gevolg van dit proces is dat het resterende deel van deze
groepering niet meer orthodox maar als modern-gereformeerd is te karakterise‐
ren.103 In het emancipatieproces van orthodox-protestanten had het christelijk
onderwijs een belangrijke rol omdat het zorgde voor verbinding met elkaar en met
de overheid.104

Ook de gereformeerd-vrijgemaakten die zich in 1944 afscheidden van de kuyperia‐
nen bouwden een eigen zuil op en maakten een emancipatieproces door. Dat is bij‐
voorbeeld te zien aan het gestegen opleidings- en werkniveau, en de moderne,
democratische en individualistische gezindheid. Ze werkten zich maatschappelijk
op met behulp van eigen zuilorganisaties. Nu dat proces is voltooid en vrijgemaak‐
ten intern moderniseren en seculariseren zijn die eigen organisaties minder nood‐
zakelijk. Dat leidde uiteindelijk tot het verbreden van eigen organisaties, of opgaan
in bredere christelijke organisaties zoals de ChristenUnie. Deze organisaties bewo‐
gen vaak op hun beurt meer naar het maatschappelijke en politieke centrum.105

Daarnaast maakten evangelischen een emancipatieproces door vanaf de jaren ’70.
Vanaf deze jaren bouwde men een netwerk op van evangelische organisaties. In
eerste instantie waren deze organisaties vooral antithetisch van houding, aange‐

102. Janse 2015, p. 28-31.
103. Dekker 2016; Dekker 2013; Dekker 1992; Knippenberg 1992, p. 78; Dekker & Peters 1989; Van Eij‐

natten & Van Lieburg 2006, p. 288; Van der Bie 2009.
104. De Jong 2017, p. 45.
105. Dekker 2013, p. 142.
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zien deze ook voort kwamen uit afkeer van modernisering en secularisering van
samenleving en kerk. Vanaf de jaren 2000 veranderde dit steeds meer naar een con‐
structieve houding. Daarbij professionaliseerden de evangelische organisaties en
werden zij serieuze maatschappelijke partners. Als gevolg van dit emancipatiepro‐
ces is er ook sprake van modernisering, individualisering en secularisering onder
evangelischen.106

Ook de bevindelijk-gereformeerden maken een emancipatieproces door zoals Janse
al in 1985 beschreef.107 Hij betoogde dat er geen sprake was van een bewust eman‐
cipatiestreven maar dat dit wel plaatsvond. Zo nam de welvaart enorm toe onder
bevindelijk-gereformeerden. Hij gaf aan dat dit emancipatieproces kan leiden tot
assimilatie of persistentie. Volgens hem is persistentie mogelijk bij het vasthouden
aan de reformatorische zuil.108

Voor alle orthodox-protestantse groepen geldt dus dat het emancipatieproces ook
een geleidelijke ontwikkeling van modernisering, interne secularisering, individua‐
lisering, ontzuiling en de-institutionalisering met zich meebrengt. Vanwege een
geslaagde emancipatie komt de vraag op waarvoor de eigen zuil nog dient. Daar‐
naast nemen de interne verschillen toe waardoor de eenheid en de legitimiteit van
de zuilorganisaties onder druk staat. Derhalve balanceren orthodox-protestanten
constant tussen participatie, verzet en distantie binnen de zuilen.109

Zowel de verschillen tussen als binnen orthodox-protestantse groepen leiden regel‐
matig tot conflict en verwijdering. Strijd over vorm en inhoud tussen rekkelijken
en preciezen, progressieven en conservatieven is een terugkerend verschijnsel, dat
ook van invloed is op het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Er
is een standaard patroon dat godsdienstige groepen bij het ontstaan klein en streng
zijn maar na verloop van tijd groter worden en zich aanpassen aan de omgeving.
Het conservatieve deel gaat daarin niet mee en scheidt zich af en begint weer een
nieuwe groepering.110 In Nederland is deze tendens duidelijk te zien in de geschie‐
denis van het protestantisme. De hoofdstroom van het protestantisme in Neder‐
land is steeds liberaler geworden, maar dit leidt telkens tot afscheiding van ortho‐
doxe groeperingen, die zich soms ook hergroeperen (‘herzuilen’).111 Vanwege de
massale kerkverlating vanaf de jaren ’60 door vooral gematigde en liberale protes‐

106. Van Mulligen 2014.
107. Janse 1985; Zie ook Exalto 2018; Exalto 2012; Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Toes 2015; Schin‐

kelshoek 2017.
108. Janse 2015; Janse 1985. Zie ook C.S.L. Janse, ‘Isolement verdedigbaar als participatie voor christen

onmogelijk is’, RD 3 juli 2018; C.S.L. Janse, ‘Bestaansrecht christelijke partij ligt in specifieke strijd‐
punten’, RD 14 april 2018; C.S.L. Janse, ‘Beeld van refozuil niet meer adequaat’, RD 3 april 2017.

109. Janse 2015, p. 40-41, 172-173; Dekker 2016; Stoffels 1995, p. 178.
110. Dekker 2006, p. 229.
111. Dekker 2006, p. 229; Janse 2015, p. 84-87.
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tanten is er wel een relatieve groei van de orthodoxie. Trouw kerkbezoek hangt
dan ook samen met orthodoxe geloofsopvattingen. Orthodox-protestanten konden
zich beter handhaven dankzij een hoger geboortecijfer en door een sterke identiteit
en sociale controle. Dat geldt met name voor de kleinere orthodoxe kerkgenoot‐
schappen die groeiden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Tegelijkertijd
won de orthodoxie aan kracht door de groei van evangelische gemeenten vanaf
1970. Voor een groot deel is dit fenomeen te verklaren door de zogenaamde ‘circu‐
lation of the saints’ waarbij protestanten uit gematigde en orthodoxe kerken naar
evangelische gemeenten overstappen. Het was dus vooral een hergroepering van
een deel van orthodox-protestanten in een evangelische setting.112 De blijvende
relevantie van de orthodoxie blijkt ook uit rapporten van het SCP die aantonen dat
de protestantse kerkjeugd steeds orthodoxer wordt (qua geloofsopvattingen en
kerkgang).113

Er zijn processen van toenadering en samenwerking te zien tussen orthodox-pro‐
testantse groepen over de grenzen van kerkmuren, die echter juist ook weer kun‐
nen leiden tot steviger markering van de eigen positie door andere groepen. Dat is
bijvoorbeeld te zien in orthodox-gereformeerde kring waar GKV, NGK, CGK en
PKN op lokaal en landelijk niveau steeds vaker en nauwer samenwerken, wat zelfs
moet leiden tot een fusie van GKV en NGK tot een nieuw gereformeerd kerkge‐
nootschap. Als gevolg daarvan vertrekt weer een deel uit die kerken dat het daar‐
mee oneens is.114 Een algemene ontwikkeling van meer samenwerking is die
tussen orthodox-gereformeerden, een deel van de bevindelijk-gereformeerden (met
name PKN (GB)) en evangelischen.

Verhoudingen tussen orthodox-gereformeerden, bevindelijk-gereformeerden en
evangelischen115

Voor een goed begrip van orthodox-protestanten in Nederland is het ook van
belang om de verhouding tussen de subgroepen daarbinnen te schetsen.116 Aller‐
eerst volgt een schets van de verhouding tussen orthodox-gereformeerden en
evangelischen. Voor orthodox-gereformeerden was de verhouding tot evangeli‐
schen vanaf 1960 tweeledig, namelijk verzet en samenwerking. Enerzijds was er

112. Bernts & Berghuijs 2016, p. 22; Vermeer & Scheepers Religie en Samenleving 2017, afl. 12, nr. 1,
p. 22-51; Klaver Culture and Religion 2015, afl. 16, nr. 2, p. 146-159; Klaver e.a. Journal of Contem‐
porary Religion 2017, afl. 32, nr. 2, p. 237-251; Vermeer & Scheepers Journal of Empirical Theology
2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal of Empirical Theology 2015, afl. 28, p. 1-22; Vermeer & Janssen
Journal of Empirical Theology 2011, afl. 24, p. 57-79; Boersema & Paas 2011, p. 21-25; Van de Lage‐
maat 2011, p. 95, 98, 103; Dekker 2006, p. 42, 226-233; Stoffels 1995, p. 73, 142-150; Terlouw 2015,
p. 295; Stoffels & Vellenga Sociologische Gids 1993, afl. 40, nr. 4, p. 282 -294; Bibby 2003.

113. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 75-97.
114. Dekker 2016, p. 108-117, 124-127. Zie over de fusie tussen GKV en NGK https://onderweg‐
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115. Een deel van de volgende passage is eerder verschenen in Rijke 2017.
116. Zie ook Bos 2010, p. 13-14.
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verzet tegen en uitsluiting van evangelische invloeden binnen orthodox-gerefor‐
meerde kerkgenootschappen. De theologische kritiek richtte zich op de evangeli‐
sche nadruk op het gevoel; de subjectieve, spirituele benadering (gaven van de
Geest, zoals genezing, tongentaal) en beleving van het geloof, vanuit de meer
rationele benadering van orthodox-gereformeerden. Daarnaast is er kritiek dat
evangelischen een te eenzijdige nadruk leggen op aspecten als de keuze van de
mens voor God (terwijl het andersom zou zijn), genade en vergeving van zonden
of de liefde van God (want God straft ook) en de opwekking van de mens (aange‐
zien het leven weerbarstig is). Dergelijke verschillen komen onder andere naar
voren in het onderscheid tussen kinderdoop (orthodox-gereformeerden) en
geloofsdoop (evangelischen).117 Ook de meer letterlijke Bijbelinterpretatie door
evangelischen in relatie tot bijvoorbeeld teksten over de eindtijd, of over het hui‐
dige Israël als het volk van God kunnen op kritiek rekenen van orthodox-gerefor‐
meerden.118 Verwant aan deze theologische kritiek zijn de cultuurverschillen
tussen evangelischen en orthodox-gereformeerden. Evangelischen zijn vaak
moderner dan orthodox-gereformeerden qua gebruik van moderne taal en muziek
in kerkdiensten.

Tegelijkertijd zijn orthodox-gereformeerden soms moderner dan een deel van de
evangelischen qua maatschappelijke opvattingen en openheid voor wetenschappe‐
lijke inzichten. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij verschillen in opvattingen
(binnen organisaties als EO en ChristenUnie) over bijvoorbeeld huwelijk en seksu‐
aliteit, schepping en evolutie, waarbij evangelischen over het algemeen conserva‐
tiever zijn dan orthodox-gereformeerden, en die tot conflict kunnen leiden. Omdat
een deel van de orthodox-gereformeerden is opgeschoven in progressieve zin qua
ethische opvattingen over huwelijk en seksualiteit, is het verschil met (een deel van
de) evangelischen op dit gebied toegenomen.119 Omdat vanuit orthodox-gerefor‐
meerde kerken veel (vooral jongere) leden de overstap maakten naar en/of zich
lieten dopen in evangelische gemeenten zagen deze kerken de evangelicalisering in
eerste instantie vooral als bedreiging en verzetten zich daartegen. In tweede instan‐
tie hebben veel orthodox-gereformeerde kerken evangelische invloeden steeds
meer toegelaten.120 Daarbij zijn de algemene genoemde verschillen tussen ortho‐
dox-gereformeerden en evangelischen de laatste jaren afgevlakt en zijn discussies
in rustiger vaarwater gekomen. Zo is er toenemende samenwerking tussen ortho‐

117. De Heer 2018; Klaver 2008, p. 156-157. Zie Voorberg 2007 die vanuit orthodox-gereformeerd per‐
spectief schrijft over de doop, waarbij hij pleit voor vasthouden aan de kinderdoop en afwijzing
van de (erkenning van de) geloofsdoop in evangelische gemeenten.

118. De Heer 2018.
119. Zie ook Van Mulligen 2014; Klaver Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 50, nr. 4, p. 385-400. Vgl. Hil‐

dering, Consoli & Van den Born Public Understanding of Science 2012, afl. 22, nr. 8, p. 988-998;
Evans Journal for the Scientific Study of Religion 2013, afl. 52, nr. 2, p. 368-385.

120. Dekker 2016, p. 111-117; Terlouw 2017, p. 295-307; De Heer 2018; De Roest & Stoppels Handelingen
2007, nr. 2; Klaver 2011, p. 356-390; Wallet 2007; Beunder e.a. 2009. Vgl. Voorberg 2007.
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dox-gereformeerden en evangelischen binnen organisaties als de EO, Christen‐
Unie, Evangelische Hogeschool en andere organisaties die zijn aangesloten bij het
netwerk MissieNederland.121 Dat leidt sommige wetenschappers tot het maken
van een nieuwe indeling waarbij men uitgaat van een bevindelijk-gereformeerde
zuil en een evangelisch-reformatorische (of radicaal-protestantse) zuil.122 Er is dan
ook overlap ontstaan tussen gereformeerden en evangelischen. Een deel van de
leden van orthodox-gereformeerde kerken zullen zichzelf namelijk identificeren als
evangelisch (en orthodox-gereformeerd). Toch zijn er dus ook theologische en
sociologische verschillen aan te wijzen tussen evangelischen en orthodox-gerefor‐
meerden. De verschillen en overeenkomsten tussen deze groepen zijn relevant
voor het verklaren van het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen,
en de verschillende denominaties (met name gereformeerd-vrijgemaakt, evangeli‐
sche en orthodoxe protestants-christelijke scholen). Daarom gaat dit onderzoek wel
uit van het onderscheid tussen orthodox-gereformeerden en evangelischen.

In tegenstelling tot de toenadering tussen orthodox-gereformeerden en evangeli‐
schen staat de reformatorische zuil meer apart. De bevindelijk-gereformeerden
kenmerken zich door zowel orthodoxie als bevindelijkheid. De overeenkomst qua
orthodoxie met orthodox-gereformeerden betreft het onderschrijven van de Drie
Formulieren van Enigheid en een veelal letterlijke en feitelijk-historische interpre‐
tatie van de Bijbel, en een vertaling daarvan naar conservatieve ethische standpun‐
ten. De uitleg van de belijdenisgeschriften en de Bijbel verschilt echter op meerdere
vlakken. Een belangrijk verschil zit in de voor bevindelijk-gereformeerden beno‐
digde persoonlijke ervaring (bevinding) van zondig en schuldig zijn en door God
bekeerd worden als vereiste om tot het eeuwig heil te komen. Zij verzetten zich
tegen het automatisme binnen orthodox-gereformeerde kerken dat kerkleden tot
het verbondsvolk van God zouden behoren. Anderzijds bekritiseren orthodox-
gereformeerden de reformatorischen dat zij teveel onzekerheid laten bestaan over
Gods genade en de uitverkiezing. Naast de theologische verschillen zijn vanwege
modernisering onder orthodox-gereformeerden de culturele verschillen toegeno‐
men wat betreft de positie van de vrouw, huwelijk en relaties, kledingvoorschrif‐
ten en mediagebruik.123

Daarnaast staan reformatorischen eveneens vaak in een meer spanningsvolle ver‐
houding tot evangelicalisme. Er zijn diverse overeenkomsten tussen reformatori‐
schen en evangelischen, zoals het belang van een persoonlijke ervaring of bevin‐
ding van het geloof (te verklaren vanuit de piëtistische wortels van beide stromin‐
gen); bekering van zonde en daaropvolgende verlossing; een letterlijke en feitelijk-
historische interpretatie van de Bijbel als Woord van God; eindtijdverwachtingen

121. Terlouw 2017, p. 295-307; Stoffels 2008, p. 132, 137; www.missienederland.nl.
122. Dekker 2016, p. 144-145; Janse 2015, p. 84-87; Van Mulligen 2014; Stoffels 2008.
123. Janse 2015, p. 125-126, 129-130, 196-197.
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en pro-Israël standpunten (apocalyptisch denken); conservatieve ethische opvattin‐
gen over huwelijk en seksualiteit; een kritische dan wel sceptische houding tegen‐
over wetenschappelijke inzichten; en (voor een deel van de evangelischen) de anti‐
thetische houding tegenover ‘de wereld’.124 Maar er zijn ook verschillen. Evangeli‐
schen zijn in vergelijking tot reformatorischen meer overtuigd van hun bekering en
dat ze een kind van God zijn; hebben meer verwachtingen van waar de mens met
hulp van God toe in staat is op deze aarde; zijn minder gehecht aan de geschiede‐
nis, traditie en voorschriften van de kerk; leggen meer nadruk op de actieve keuze
van de mens voor God in plaats van een lijdelijke houding aan te nemen en op God
te wachten; zijn meer missionair en naar buiten gericht; zijn meer gericht op de
gaven van de Heilige Geest (tongentaal, genezing); en geven op meer expressieve
en lijfelijke wijze uiting aan hun geloof door middel van hedendaagse taal, media
en muziek.125

In de keuze voor geloofsdoop (evangelischen) of kinderdoop (reformatorischen)
komen veel van genoemde verschillen tot uiting. In de Drie Formulieren van Enig‐
heid wordt de kinderdoop verdedigd en de tweede doop (geloofsdoop) afgewezen
(zie verder de Wartburg-casus in §10.2.1).126 Sommige evangelische gemeentes of
bewegingen richten zich in hun wervingsstrategie expliciet op reformatorischen.127

Dat blijft niet zonder succes want er is er sprake van evangelicalisering onder
reformatorischen, wat soms gepaard gaat met het symbool van de geloofsdoop.128

Als reactie daarop spreken reformatorische leiders binnen kerken en scholen vaak
negatief over evangelicalisering.129

Orthodox-protestanten en mensenrechten
Onder een deel van de orthodox-protestanten is sprake van een dubbele houding
ten aanzien van mensenrechten. Aan de ene kant hebben ze baat bij deze rechten in

124. Klaver & Roeland 2010; Van de Lagemaat 2011, p. 98; De Heer 2018; Klaver Tijdschrift voor Theolo‐
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nr. 2, p. 368-385.
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de kerk en op school. Anderzijds vinden orthodox-protestanten in meer of mindere
mate dat de overheid vanuit Bijbelse normen moet handelen. Dat kan tot leiden tot
beperking van rechten van andersdenkenden.130 Toch zijn orthodox-protestanten
niet gedreven door autoritaire waarden, maar is eerder moreel conservatisme de
verklaring voor hun stem op christelijke politieke partijen (en het niet stemmen op
populistische partijen ook al doen deze een beroep op de joods-christelijke cul‐
tuur).131 Vaak bepleiten orthodox-protestanten dan ook een terughoudende over‐
heid die vrijheid laat aan maatschappelijke verbanden, en hameren christelijke
politieke partijen op het belang van de vrijheden van godsdienst en onderwijs.132

Het collectieve element van rechten en vrijheden stellen zij voorop. Sommige
orthodox-protestanten uiten kritiek op mensenrechten vanwege de nadruk op het
individu, rechten en de waardigheid van de mens, terwijl zij meer het belang zien
van de gemeenschap en plichten en de verdorvenheid van de mens.133 Dit gaat
terug op de ideologische tegenstelling tussen de Verlichting (Franse Revolutie) en
de Reformatie (anti-revolutionairen).134 De strijd voor mensenrechten door belan‐
gengroepen van vrouwen en LHBT’ers is daarbij nog meer reden voor scepsis ten
aanzien van de term mensenrechten. Mensenrechten worden dan als alternatief
waardenstelsel gezien ten opzichte van christelijke waarden. Vanuit dat perspectief
zien sommige orthodox-protestanten mensenrechten, en met name het gelijkebe‐
handelingsrecht, daarom als bedreiging voor de eigen vrijheid.135

Tegelijkertijd maken orthodox-protestantse belangengroepen gebruik van het men‐
senrechtenidioom (met name de vrijheid van godsdienst en vrijheden van minder‐
heden) om hun belangen te bevorderen binnen de politiek op nationaal en interna‐
tionaal niveau. Ze lobbyen voor het belang van klassieke rechten en verzetten zich
tegen de uitholling van die rechten. Bevindelijk-gereformeerden hadden traditio‐
neel weinig internationale contacten, met omvangrijke of invloedrijke groepen die
de machtspositie kunnen vergroten. Hier lijkt echter verandering in te komen
gezien de toename van internationale activiteiten vanuit de SGP en de VGS. De

130. Janse 2015, p. 223-228; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Van Lieburg
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die de SGP als populistisch bestempelt.

132. ChristenUnie 2018; Schippers 2016.
133. Wolterstorff 2012; Zie bijv. Janse 2015, p. 223-226.
134. Vollaard Politics and Religion 2013, afl. 6, p. 74-100.
135. Zie bijv. Janse 2015, p. 223; Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Post 2010;

Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222;
Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222. Vgl. Kettell Poli‐
tics and Religion 2017, afl. 10, p. 286-310; Nichols Journal of Law and Religion 2009, afl. 24, p. 629-662;
Green 2012; Witte & Latterell Journal of Law and Religion 2015, afl. 30, nr. 3, p. 353-385.

104 Een voortdurende schoolstrijd



Transatlantic Christian Council (TCC), Europese Evangelische Alliantie (EEA) en
de European Christian Political Movement (ECPM) zijn ook voorbeelden van inter‐
nationale organisaties gerund door Nederlandse orthodox-protestanten die conser‐
vatieve waarden bevorderen. Een goed voorbeeld van de meer internationale
oriëntatie is het importeren door Nederlandse orthodox-protestanten van de
Nashville Verklaring van Amerikaanse evangelicals uit 2017 tegen homoseksuali‐
teit en transgenderisme en daarmee de Amerikaanse cultuurstrijd tussen liberalen
en conservatieven.136 Ook christelijke LHBT-organisaties maken gebruik van het
mensenrechtenidioom, zowel op Europees als nationaal niveau. Ze maken echter
in eerste instantie gebruik van een religieus idioom om verandering in eigen kring
te bewerkstelligen.137 Relevant is in dit kader dat de wortels van mensenrechten
onder andere in het christendom, waaronder het protestantisme, besloten liggen.
Zo bepleitten protestanten individuele vrijheden, tegen dwang vanuit Staat en
kerk, vanuit een individuele verantwoordelijkheid tegenover God. Een deel van de
orthodox-protestanten ziet dit verband en grijpt hier nadrukkelijk op terug. Toch
zien veel orthodox-protestanten evenals veel andere Nederlanders dit verband
over het hoofd, mede door het seculiere en soms antireligieuze discours over men‐
senrechten.138

3.7 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van orthodox-protestanten, onderverdeeld in
bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en evangelischen, met oog
voor overeenkomsten en verschillen tussen en binnen deze groepen. Dit onder‐
scheid is namelijk relevant voor het beschrijven en verklaren van het benoemings‐
beleid van orthodox-protestantse scholen, zo zal blijken uit het vervolg. Het vol‐
gende hoofdstuk gaat nader in op de ontwikkelingen wat betreft de seksuele ethiek
onder orthodox-protestanten aangezien dit thema voor het benoemingsbeleid tot
de meeste discussie heeft geleid.

136. Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61; Janse 2015, p. 141-142; Oomen e.a.
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Street Journal 20 juli 2017. Zie ook Green 2012 over de invloedrijke conservatieve religieuze lobby
ten aanzien van vrouwenrechten. Zie over lobby van religieuze organisaties over Europese gelij‐
kebehandelingswetgeving: Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2,
p. 361-399. Zie over internationale netwerken van religieuze organisaties: Lehmann Journal of Reli‐
gion in Europe 2013, afl. 6, p. 201-228.
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4 Seksuele ethiek orthodox-protestanten

4.1 Inleiding

De maatschappelijke en politieke discussie over de vrijheid van onderwijs en het
benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen richt zich vaak op ‘de kwes‐
tie van de homoseksuele leraar’. De kwestie is dan of een homoseksuele leraar kan
werken op een orthodox-protestantse school, waarbij dit zich meestal toespitst op
de situatie dat die leraar een relatie heeft. Dit raakt ook aan de discussie over
homoseksualiteit in het algemeen die sinds de jaren ’70 op de agenda staat in
Nederlandse orthodox-protestantse kringen.1 In het verlengde daarvan is de seksu‐
ele ethiek in Nederland in het algemeen sterk gewijzigd sinds de jaren ’60 en
hebben deze veranderingen met vertraging ook orthodox-protestantse gemeen‐
schappen bereikt en leiden tot interne discussie en diversiteit. Tegelijkertijd wijken
orthodox-protestanten meestal af van de algemene maatschappelijke seksuele nor‐
men. Daarom is de seksuele ethiek, en in het bijzonder homoseksualiteit, een cen‐
traal thema voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestan‐
ten. Om dit goed te kunnen begrijpen geeft dit hoofdstuk een overzicht van de
(ontwikkelingen qua) seksuele ethiek van orthodox-protestanten.

4.2 Algemene ontwikkelingen seksuele ethiek orthodox-
protestanten

In het algemeen is de acceptatie van een non-heteroseksuele geaardheid en van
seksuele relaties buiten het huwelijk van man en vrouw vanaf de jaren ’90 toegeno‐
men onder orthodox-protestanten.2 Orthodox-protestanten waren (en zijn voor het

1. De Bruijne 2016; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 18-26; Ganzevoort 2012; Bos 2010;
Van den Berg 2008; Ganzevoort, Aan de goden overgeleverd 2011; Mellink, Worden zoals wij 2013,
p. 201-219; Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen
& Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.

2. Dekker 2013, p. 106, 109, 125, 127; Dekker 2016, p. 45; Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands
Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28,
nr. 2, p. 361-399. Dat blijkt ook uit een ND-enquête in 2015, waarbij ook een vergelijking wordt
getrokken met uitkomsten van dezelfde vragen in 1990: S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’,
ND 23 april 2015.



merendeel) uitgesproken tegenstanders van samenlevingsvormen en seksuele rela‐
ties buiten het huwelijk van (een gelovige) man en vrouw.3 Wetenschappers wijzen
op verschillende factoren die afwijzing van homoseksualiteit en seksuele relaties
buiten het huwelijk van man en vrouw door conservatieve protestanten kunnen
verklaren, zoals een letterlijke Bijbelinterpretatie, het huwelijk van man en vrouw
als (romantisch) ideaal, het verbinden van homoseksualiteit met promiscuïteit,
nadruk op zonden en schuld waarvan verlossing nodig is, patriarchale kerk- en
machtsstructuren en groepsidentiteit die met het standpunt over (homo)seksuali‐
teit verbonden is geraakt.4
Daarom zagen (en zien) orthodox-protestanten de Algemene Wet Gelijke Behande‐
ling (AWGB, 1994) als ondermijning van traditionele gezinswaarden aangezien
deze wet religieuze organisaties zou dwingen om ongehuwd samenwonenden,
gescheiden personen en praktiserend homoseksuelen te accepteren.5 De gematigde
en vrijzinnige protestanten waren meegegaan met de ontwikkelingen in de samen‐
leving ten aanzien van de seksuele ethiek in de jaren ’70 en ’80.6 Dit was een
belangrijk element in het conflict bij de vorming van de Protestantse Kerk Neder‐
land (PKN) in 2004, dat leidde tot een grote afsplitsing van orthodox-protestanten
richting de Hersteld Hervormde Kerk.7 De verdeeldheid over homoseksualiteit
blijft een rol spelen binnen de PKN, op landelijk niveau vooral ten aanzien van

3. Dekker & Peters 1989, p. 50, 56; Vellenga 1997; Stoffels 1995, p. 106-119; Stoffels (1990, p. 148)
haalde de volgende cijfers aan over de seksuele moraal van evangelischen: 80% vond het onaan‐
vaardbaar – zeer onaanvaardbaar als dochter of zoon samenwoont met iemand van hetzelfde
geslacht; 90% vond het onaanvaardbaar om bewust ongehuwd moeder te zijn; 70% vond onge‐
huwd samenwonen onaanvaardbaar. Zie over de geschiedenis van geloof, huwelijk en seksuali‐
teit in Nederland: Bos 2009.

4. Burdette, Ellison & Hill Sociological Inquiry 2005, afl. 75, p. 177-196; Bartkowski & Hempel Journal
for the Scientific Study of Religion 2009, afl. 48, nr. 4, p. 805-816; Clucas Sociology 2012, afl. 46, nr. 5,
p. 936–950; Derks, Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20, nr. 1, p. 37-55; Fuist Journal for
the Scientific Study of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 770-786; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman
Mental Health, Religion and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222; Vermeer & Scheepers Politics and Reli‐
gion 2018, afl. 11, p. 116-145; Huijnk 2014, p. 26; Ogland & Bartkowski Sociology of Religion 2014,
afl. 75, nr. 1, p. 3-24 (uit deze studie blijkt dat Nederland een van de landen is waar het letterlijk
nemen van de Bijbel een belangrijke verklarende factor is voor conservatieve standpunten over
seksualiteit door conservatieve protestanten); Perry & Whitehead Journal for the Scientific Study of
Religion 2016, afl. 55, nr. 3, p. 637-651; Van den Berg 2008; Whitehead Journal for the Scientific Study
of Religion 2013, afl. 52, nr. 3, p. 476-493; Whitehead Journal for the Scientific Study of Religion 2014,
afl. 53, nr. 3, p. 479-496; Vellenga 1997.

5. Stoffels 1995, p. 117-119; Voogt 1994; Janse 2015, p. 146, 213-214; Bos 2010, p. 47-48; Van Mulligen
2014, p. 147-148.

6. Dekker, De Hart & Peters 1997; Vellenga 1997; Dekker 2006, p. 182-186; Dekker 2013, p. 106; Dek‐
ker 2016, p. 45; Kennedy 1995, p. 113-114; Bos 2010, p. 15-20; Bos & Derks Religie & Samenleving
2016, afl. 11, nr. 2, p. 97-100; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 18-19; Huijnk 2014,
p. 26-27.

7. Bos 2010, p. 20-21; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 18; Nota Huwelijk en levensver‐
bintenis Generale Synode PKN 2018; Dekker 2006, p. 184; Van Iperen 2014. Zie ook het Convenant
Alblasserdam 1 mei 2004 van Hervormde Gemeenten (Gereformeerde Bond) met een positione‐
ring binnen de PKN dat onder andere het huwelijk tussen man en vrouw als instelling van God
benoemt en alternatieve samenlevingsvormen afwijst.
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(gelijke) erkenning van het huwelijk van gelijk geslacht. Op lokaal niveau verschil‐
len PKN-gemeenten in het al dan niet ruimte geven aan het zegenen van relaties
van gelijk geslacht.8 De kerkordes van PKN, GKV, CGK, GG gaan uit van een
huwelijk van één man en één vrouw. Daarbij valt op dat de CGK en GG dit
uitgangspunt expliciteerden nadat in 2001 het burgerlijk huwelijk werd openge‐
steld voor paren van gelijk geslacht.9

Voor de Nederlandse situatie is het van belang onderscheid te maken tussen de
discussies onder bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en evan‐
gelischen. Ook is de terminologie belangrijk. Orthodox-protestanten gebruiken
soms de term homofilie in plaats van homoseksualiteit, om daarmee onderscheid
te maken tussen de gevoelens en de praxis. Daarnaast maakt men soms onder‐
scheid tussen geaardheid en gerichtheid, omdat men een bepaalde (uiteenlopende)
betekenis van deze begrippen gebruikt. In dat geval interpreteren orthodox-protes‐
tanten de term geaardheid op een wijze dat seksualiteit onderdeel is van de identi‐
teit van een persoon en hoe deze is geschapen. Daarentegen zou gerichtheid eerder
een keuze voor seksuele voorkeur impliceren. 10 Ook gaat de discussie meestal
over homoseksuele mannen, maar het betreft ook de in het publieke debat vaak
minder zichtbare lesbische vrouwen, en weinig zichtbare biseksuelen (ook omdat
zij niet vaak open zijn over deze geaardheid of een relatie hebben met iemand van
hetzelfde geslacht).11 Waar voorliggend onderzoek handelt over homoseksualiteit
betreft het ‘LHB’ in het rijtje letters betreffende een andere seksuele voorkeur of

8. Bos 2010, p. 20-21. Nota Huwelijk en levensverbintenis Generale Synode PKN 2018. De discussie
over deze nota richtte zich op de kerkorde die onderscheid maakt tussen het inzegenen van hete‐
roseksuele relaties en het zegenen van homoseksuele relaties. Zie art. 3 lid 1 ordinantie 5 Kerk‐
orde PKN (november 2018): ‘De inzegening van een huwelijk van man en vrouw als een verbond van
liefde en trouw voor Gods aangezicht geschiedt in een kerkdienst’; en zie art. 4 ordinantie 5: ‘De kerken‐
raad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.’ Zie ook M. van Hou‐
ten, ‘Zegenen of inzegenen, dat is de kwestie’, Trouw 16 november 2017. Vgl. studie over niet-
heteroseksuele vrouwen binnen de PKN: Schrijvers 2014.

9. Art. 3 lid 1 ordinantie 5 Kerkorde PKN (november 2018); art. 70 lid 1 sub a (2001) Kerkorde CGK
2011; art. C46 Kerkorde GKV; art. 70 Kerkorde GG (2008). Zie over de afwijzing van het homohu‐
welijk door orthodox-protestanten ook: Lubbers, Jaspers & Ultee Mens & Maatschappij 2006, afl.
81, nr. 2, p. 101-120.

10. De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 69; Bos 2010, p. 39-41.
11. De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 12-13; Mepschen, Duyvendak & Tonkens Sociology

2010, afl. 44, nr. 5, p. 963; Andriessen, Fernee & Wittebrood 2014, p. 91-93; Bos 2010.
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identiteit (in meest uitgebreide vorm is dat ‘LHBTIQAP’).12 Naast homoseksualiteit
als belangrijkste onderwerp zijn er ook discussies en ontwikkelingen wat betreft de
geloofsvisie en praktijk ten aanzien van andere (seksuele) relaties buiten het huwe‐
lijk van man en vrouw onder orthodox-protestanten, waarbij het onderscheid
tussen verschillende groeperingen opnieuw relevant is.13

Voor zowel progressieve als conservatieve christenen is homoseksualiteit een
belangrijk markeringspunt voor de identiteit geworden, waarbij overigens het
grootste deel van de kerken homoseksualiteit steeds meer accepteert.14 Dat blijkt
ook uit door SCP gerapporteerde afname van negatieve opvattingen over homo‐
seksualiteit onder protestanten van 28% (2006) naar 16% (2016/2017).15 Dit betreft
een gedeelde maat van opvattingen over homohuwelijk, seks, zoenen en hand in
hand lopen door mensen van gelijk geslacht, adoptierechten, een homoseksuele
leraar of lerares voor de klas van je kind en aanvaardbaarheid van een vaste part‐
ner van gelijk geslacht voor je kind.16 Het betreft ook het gemiddelde van opvattin‐
gen van zowel vrijzinnige, gematigde als orthodoxe protestanten, die juist onder‐
ling dus sterk verschillen. Om de (ontwikkeling in) opvattingen van orthodox-pro‐
testanten over homoseksualiteit scherper in beeld te krijgen is het relevant om naar
de opvattingen van ChristenUnie-stemmers te kijken. Onder ChristenUnie-stem‐
mers ligt het percentage negatieve opvattingen over homoseksualiteit weliswaar
hoger met 32% (2014) maar daalde eveneens (49% in 2006).17 Daarnaast zijn Chris‐
tenUnie-stemmers in 2014 qua opvattingen over homoseksualiteit vaak neutraal
(46%) en soms positief (23%).18 Qua opvattingen over transgenders zijn Christen‐
Unie-stemmers in 2014 vaak neutraal (62%), soms positief (16%) en soms negatief
(22%).19 Deze veranderingen onder de achterban corresponderen met een
verschuiving in standpunten binnen de partij. Dat betreft bijvoorbeeld het niet

12. Het betreft LHBTQI(AP) wat staat voor lesbisch (vrouwen die op vrouwen vallen), homoseksueel
(mannen die op mannen vallen), biseksueel (mensen die op beide geslachten vallen), transgender
(mannen die zich vrouw voelen en vrouwen die zich man voelen), queer (identiteit buiten hokjes‐
denken in man, vrouw, homoseksueel, lesbisch of biseksueel, persoon kan op beide geslachten
vallen of op één geslacht), interseksueel (lichaam heeft zowel mannelijke als vrouwelijke ken‐
merken), aseksueel (persoon heeft geen interesse in seks) en panseksueel (persoon valt op het
innerlijk, maakt niet uit of het een man of vrouw is, uiterlijk speelt geen rol). Zie ook Kriek e.a.
2015, p. 11-17. Zie voor een overzicht van queer studies over religie: Brintnall Critical Research on
Religion 2013, afl. 1, nr. 1, p. 51-61; Van Klinken Tijdschrift voor Theologie 2010, afl. 51, nr. 2,
p. 215-225.

13. De Bruijne 2016; Derks, Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20, nr. 1, p. 37-55. Vgl. Bakker
2012.

14. Derks, Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20, nr. 1, p. 37; De Wolf, Van Hoof & Van den
Berg 2013, p. 18-22; Ganzevoort 2012; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion
and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222; Huijnk 2014, p. 26-27; Bos 2010.

15. Kuyper 2018, p. 17-18.
16. Kuyper 2016, p. 34-35; Huijnk 2014, p. 28-29.
17. Kuyper 2016, p. 37.
18. Kuyper 2016, p. 28.
19. Kuyper 2016, p. 32.
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langer streven naar afschaffing van het homohuwelijk en het pleidooi voor het
opnemen van het verbod op discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid
in art. 1 Grondwet.20 Ook lijkt er meer ruimte voor praktiserende homoseksuelen,
concreet resulterend in een plek op de kieslijst voor mevrouw Heger voor de
ChristenUnie Wageningen in 2013 en 2017. Op het punt van participatie van prak‐
tiserende homoseksuelen verschillen de meningen binnen de partij overigens nog
steeds wat opnieuw tot conflict zou kunnen leiden.21 Naast de ChristenUnie vol‐
trok zich binnen de EO vanaf de jaren ’90 ook een proces van toenemende accepta‐
tie van homoseksualiteit, in contrast tot de initiële scherpe afwijzing. De EO heeft
al een tijdlang medewerkers met een homoseksuele relatie.22 Uit een enquête onder
duizend EO-leden in 2007 blijkt dat 60% ernstige bezwaren had tegen een homo‐
seksuele relatie van een zoon of dochter en 22% dat minder prettig vond.23 Een
enquête van het ND in 2015 onder lezers van 50 jaar en ouder laat zien dat minder
dan 60% van mening is dat de Bijbel homoseksuele relaties verbiedt, in vergelijking
tot 86,5% in 1990. De groep die in de Bijbel ruimte ziet voor homorelaties in liefde
en trouw is gegroeid van 9 naar 28%, en de groep die vindt dat de Bijbel ruimte
laat voor eigen inzicht nam toe van 4,5 tot 13%.24 Uit ons onderzoek ‘Recht op
verschil’ (2009) van de Roosevelt Academy onder 5686 orthodox-protestanten
(voornamelijk reformatorischen) bleek dat 26,3% homoseksuele gevoelens, en 4,4%
zowel homoseksuele gevoelens als de praxis accepteerde.25

Om verder in te gaan zoomen op de opvattingen van orthodox-protestanten is het
rapport van het SCP in 2014 over acceptatie van homoseksualiteit door etnische en
religieuze groepen van belang.26 In dit rapport maakt het SCP onderscheid tussen
opvattingen van PKN’ers, overige gereformeerden (zowel orthodox als bevinde‐
lijk) en evangelischen. Binnen de groep PKN’ers bevinden zich zowel orthodoxe,
gematigde als vrijzinnige protestanten. De uitsplitsing van het SCP naar een sub‐
groep binnen de PKN die tenminste wekelijks de kerk bezoekt is behulpzaam om
de orthodoxe vleugel scherper in beeld te krijgen. In tabel 4.1 staat een overzicht
van de opvattingen over de periode 2009-2012 of in 2012 (uitgedrukt in percentage

20. Bos 2010, p. 41-43.
21. Janse 2015, p. 196-197. Vgl. Van Mulligen 2014, p. 439-440. Zie ook H. Meijer, ‘Stemlokaal’, ND

19 maart 2014; ‘Monique Heger is voorzichtig geworden’, ND 24 september 2011; G. Beverdam,
‘Arie Slob. Een verbindingsofficier wars van intern gedoe’, ND 22 november 2014; G. Beverdam,
‘ChristenUnie-bestuur wil geen erkenning van homohuwelijk in partijbeginselen’, ND 17 novem‐
ber 2018.

22. Bos 2010, p. 43; Van Mulligen 2014, p. 439-444.
23. Dekker & Vollbehr 2007, p. 65.
24. S. Bol & G. Bruins, ‘Geloviger en milder’, ND 23 april 2015.
25. Oomen e.a. 2009, p. 67-68.
26. Huijnk 2014.
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(helemaal) mee eens of (zeer) aanvaardbaar) van de verschillende groepen zoals
gerapporteerd door het SCP op verschillende stellingen over homoseksualiteit.27

Tabel 4.1

PKN (ten min‐
ste wekelijks
kerkbezoek)

Overige gere‐
formeerden
(orthodox en
bevindelijk)

Evangelisch

Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat wil‐
len

61% 47% 60%

Seks tussen twee homoseksuele mannen vind ik
walgelijk

47% 62% 57%

Seks tussen twee lesbische vrouwen vind ik wal‐
gelijk

44% 49% 48%

Homoseksuele mannen zijn eigenlijk geen echte
mannen

11% 12% 19%

Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten
hebben als heteroseksuele paren bij het adopte‐
ren van kinderen

30% 29% 24%

Het homohuwelijk dient te worden afgeschaft 40% 48% 44%
Ik vind het aanstootgevend als twee mannen in
het openbaar zoenen

71% 70% 69%

Ik vind het aanstootgevend als twee vrouwen in
het openbaar zoenen

55% 50% 62%

Uw zoon of dochter woont samen met een vaste
partner van hetzelfde geslacht

29% 26% 28%

Ik zou het een probleem vinden als mijn kind op
school les krijgt van een homoseksuele leraar of
lerares

18% 24% (sub‐
groep van ten‐
minste weke‐
lijkse kerkgan‐
gers: 35%)

15% (sub‐
groep tenmin‐
ste wekelijkse
kerkgangers:
24%)

Uit tabel 4.1 komt een gedifferentieerd beeld naar voren. Veel orthodox-protestan‐
ten hebben moeite met dimensies van homoseksualiteit, maar dit verschilt per
dimensie en tussen orthodox-protestanten lopen de meningen uiteen. De tabel laat

27. Huijnk 2014, p. 28-39. Daarbij maakt het SCP gebruik van het onderzoek Culturele Veranderingen
2012 (voor de PKN) en de HOMO-studies 2009-2012 (voor overige gereformeerden en evangeli‐
schen, waarbij respondenten uit verschillende jaren tezamen zijn genomen en er volgens het SCP
voorzichtigheid nodig is bij directe vergelijking).
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daarbij niet de verschillen zien tussen orthodoxe en bevindelijke gereformeerden.28

Terughoudendheid bij de interpretatie van deze resultaten is dan ook van belang.
De vragenlijsten kennen inherente beperkingen om de nuances in discussies te
tonen. Zo neemt het item over de homoseksuele leraar of lerares niet mee of deze
leraar of lerares een homoseksuele relatie heeft. Daar zit nu juist de crux voor veel
orthodox-protestanten die onderscheid maken tussen homoseksueel ‘zijn’ en
‘doen’.29 In verband met de kwestie van de homoseksuele leraar is de volgende sta‐
tistiek nog relevant. Uit een enquête onder leerlingen in 2012/2013 blijkt dat van
de protestantse leerlingen (niet alleen orthodox) in het basisonderwijs 17% en
voortgezet onderwijs 10% het vervelend vindt les te krijgen van een homoseksuele
of lesbische docent.30 Daarnaast ziet het SCP over het algemeen dat binnen de PKN
jongeren positiever zijn over homoseksualiteit dan ouderen. Dit generatieverschil
gaat niet op voor orthodox-gereformeerden en bevindelijk-gereformeerden en
evangelischen.31 Wel geldt dus over het algemeen dat de opvattingen van ortho‐
dox-protestanten over homoseksualiteit positiever worden.

Tegelijkertijd blijft de orthodoxie binnen het Nederlandse protestantisme op peil
en is sterk aanwezig onder de protestantse kerkjeugd (qua geloofsopvattingen uit‐
gaande van een letterlijke Bijbelinterpretatie en regelmatige kerkgang).32 Dit is een
aanwijzing dat orthodoxie en conservatieve opvattingen over homoseksualiteit niet
(meer) noodzakelijkerwijs samenvallen. Het is een kwestie van definitie maar
voorliggend onderzoek gaat (in tegenstelling tot andere onderzoeken) niet uit van
afwijzing van homoseksualiteit als een bepalend element voor de mate van ortho‐
doxie. Voor dit onderzoek vallen conservatisme en orthodoxie derhalve vaak maar
niet noodzakelijkerwijs samen ten aanzien van het denken over homoseksualiteit.33

Onder orthodox-protestanten is er dan ook (steeds meer) verschil van inzicht over
homoseksualiteit. De discussie over homoseksualiteit binnen orthodox-protes‐
tantse kerken startte in de jaren ’70, nam steeds verder toe en is naast de participa‐
tie van vrouwen het belangrijkste onderwerp dat tot interne spanning en conflicten
leidt.34 Meer ruimte voor en participatie van vrouwen binnen (het leiderschap van)

28. Zie voor verdere interpretatie: Huijnk 2014, p. 48-53.
29. Zie ook Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen &

Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; ‘Commentaar: SCP-onderzoek
homoseksualiteit doet refo’s geen recht’, RD 5 december 2014. Voor eerdere kritiek vanuit bevin‐
delijk-gereformeerde kring op het SCP zie ‘Commentaar: Kerken en homo’s’, RD 24 juni 2010.

30. Huijnk 2014, p. 46-47 en bijlage p. 18.
31. Huijnk 2014, p. 45, 51-52.
32. De Hart & Van Houwelingen 2018, p. 81-92.
33. Zie ook De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 18-22; Bos 2010; Plomp 2016; Interview

R. van Soeren, 2 oktober 2015. Anders: Ganzevoort 2012; Kriek e.a. 2015, p. 26; Vermeer &
Scheepers Politics and Religion 2018, afl. 11, p. 116-145; Huijnk 2014, p. 27-28; Gewoon homo zijn
2007, p. 11.

34. Bos 2010; Dekker 2006, p. 184; Bos & Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 97-100;
Derks, Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20, nr. 1, p. 37-55.
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kerken houdt overigens verband met progressievere opvattingen over homosek‐
sualiteit.35 Dat is ook weer te relateren aan de over het algemeen positievere hou‐
ding van vrouwen in vergelijking tot mannen ten opzichte van homoseksualiteit.36

Er is een verschuiving van leer naar leven waarbij er minder conflicten zijn over
dogma’s en meer over ethische vraagstukken zoals homoseksualiteit.37

Intussen accepteren orthodox-protestanten dus in toenemende mate afwijking van
het ideaal van het huwelijk van man en vrouw. Dat ideaal blijft (op papier) staan
maar in de praktijk is er toenemende acceptatie van afwijking daarvan in de vor‐
men van ongehuwd samenwonen, seksuele relaties voor het huwelijk, echtschei‐
ding en hertrouwen, hoewel dit minder vaak voorkomt dan onder de gemiddelde
Nederlander.38 Wat betreft echtscheiding en hertrouwen hanteren sommige kerken
rechtvaardigingsgronden (zoals overspel door de echtgenoot, of een scheiding van
een ongelovige echtgenoot).39 Daarnaast streven GKV en CGK zoveel mogelijk
naar herstel van het huwelijk en hebben alternatieven om het huwelijk te laten
bestaan (al zij het alleen op papier waarbij de echtgenoten in de praktijk wel
gescheiden leven) de voorkeur boven echtscheiding.40 De norm verschuift daarbij
richting trouw zijn in alle relaties en deze zaken ziet men eerder als individuele
keuzes dan als een ideaal om op te leggen aan eenieder. Overigens is er daarbij

35. Bartkowski & Hempel Journal for the Scientific Study of Religion 2009, afl. 48, nr. 4, p. 805-816; Kuy‐
per 2016, p. 20.

36. Kuyper 2016, p. 26.
37. Dekker 2016, p. 48-49, 85; Bos & Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 97-100; Derks,

Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20, nr. 1, p. 37-55; Bos 2010.
38. Dekker 2013, p. 106, 109, 125, 127; Dekker 2016, p. 45; De Graaf & Loozen 2009; Janse 2015, p. 154;

A. de Bruijne, ‘Niet elke bruiloft is een huwelijk’, ND 13 augustus 2016; ‘Samenwonen rukt op,
ook in de kerk’, RD 17 januari 2013. Zie ook de uitkomsten van een ND-onderzoek onder 1400
predikanten van verschillende protestantse kerken naar ongehuwd samenwonen: S. Bol &
G. Bruins, ‘Samenwonen sluipt binnen in orthodox-gereformeerde kerken’, ND 17 november
2012. Vgl. over de (positieve) invloed van religie op huwelijkse trouw: Esselmont & Bierman Soci‐
ology of Religion 2014, afl. 75, nr. 3, p. 463-487. Zie Dijkstra 2002, p. 116-127 over de toenmalige sek‐
suele normen en gedragingen van jongeren binnen gereformeerd-vrijgemaakte scholen die
duidelijk afweken van de normen van de gemiddelde Nederlandse jongeren.

39. Art. 70 lid 4 sub b en c Kerkorde CGK 2011; Derks, Vos & Tromp Theology & Sexuality 2014, afl. 20,
nr. 1, p. 37-55.

40. Zie Generale Synode GKV van Ede 2014, Generale regeling voor echtscheiding en hertrouwen na
echtscheiding, 2015 bevattende de uitspraak ‘dat in principe in de Gereformeerde Kerken hertrouwen
na een scheiding niet passend wordt geacht bij de stijl van het Koninkrijk van Christus. Wanneer een ker‐
kenraad om gegronde redenen niettemin met een volgend huwelijk instemt, ziet hij, op dezelfde wijze als bij
een eerste huwelijk, toe op de kerkelijke bevestiging ervan.’ Anders zie art. 70 lid 4 sub h Kerkorde CGK
2011: ‘Wanneer na een volgens de kerk ongeoorloofde scheiding een nieuw huwelijk volgt, zal hieraan geen
kerkelijke medewerking kunnen worden verleend, zolang de vorige echtgenoot (echtgenote) nog leeft en nog
niet is hertrouwd.’ Zie ook art. 70 lid 5 Kerkorde CGK 2011: ‘Een aanvraag voor huwelijksbevestiging
na samenwonen kan positief beantwoord worden, nadat over het samenwonen (eventueel na een cateche‐
tisch traject) schuldbelijdenis is afgelegd. De wijze waarop deze schuldbelijdenis gestalte krijgt, wordt aan
het oordeel van de plaatselijke kerkenraad overgelaten (2007).’
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meer acceptatie van heteroseksuele relaties buiten het huwelijk vergeleken met
homoseksuele relaties.

De verschuiving in normen ten aanzien van seksuele relaties en huwelijk doet zich
vooral voor onder orthodox-gereformeerden, en soms ook onder evangelischen en
bevindelijk-gereformeerden.41 Omdat evangelischen nadruk leggen op levensheili‐
ging en persoonlijke vroomheid, bijvoorbeeld in (seksuele) relaties, is de afwijking
van het ideaal vaak moeilijk te accepteren. Het gaat hierbij wel steeds meer om
individuele keuzes, waarbij bijvoorbeeld voorhuwelijkse seks binnen een duur‐
zame relatie onder jongeren vaker als acceptabele keuze wordt gezien.42 Ook komt
echtscheiding onder evangelischen steeds vaker voor.43 Voor bevindelijk-gerefor‐
meerden is afwijking van het ideaal van het huwelijk van man en vrouw onaccep‐
tabel, al verandert ook onder hen soms de praktijk. Dat betreft met name seksuele
relaties voor het huwelijk, en een toenemend aantal echtscheidingen.44 Uit de
rechtvaardigingsgrond om te mogen scheiden van een ongelovige partner blijkt
ook het ideaal van orthodox-protestanten voor een huwelijk in gelovige kring.
Bevindelijk-gereformeerden trouwen bij voorkeur binnen de eigen kerk en in ieder
geval binnen de gereformeerde gezindte. Voor orthodox-gereformeerden is de
voorkeur om binnen de eigen kerk te trouwen afgenomen, en vaker verbreed tot
een christelijke echtgenoot. Evangelischen trouwen vaker buiten de eigen gezindte,
ook omdat zij eerder mogelijkheden zien om een ongelovige echtgenoot te beke‐
ren.45

41. Bos 2010; Roeland 2009, p. 184-189. Zie ook de uitkomsten van een ND-onderzoek onder 1400 pre‐
dikanten van verschillende protestantse kerken naar ongehuwd samenwonen: S. Bol & G. Bruins,
‘Samenwonen sluipt binnen in orthodox-gereformeerde kerken’, ND 17 november 2012. Uit dit
onderzoek blijkt dat in GKV, CGK, NGK en PKN (GB) ongehuwd samenwonen steeds vaker
voorkomt. Een derde deel van de GKV en NGK predikanten en 20% van CGK predikanten gaf
aan geen verbod in de Bijbel te lezen van ongehuwd samenwonen. Predikanten van PKN (GB)
wijzen ongehuwd samenwonen altijd af op grond van de Bijbel. Onder predikanten verbonden
aan Evangelisch Werkverband of Confessionele Vereniging binnen de PKN is sprake van een
gemengd beeld. Respondenten uit bevindelijk-gereformeerde kerken wijzen ongehuwd samen‐
wonen af en geven aan dat het niet of nauwelijks voorkomt en als dit het geval is dat tucht wordt
toegepast.

42. Dekker 2006, p. 232; Roeland 2009, p. 184-189; Van Mulligen 2014, p. 352; Vermeer & Scheepers
Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24; Vermeer Journal of Empirical Theology 2015, afl. 28,
p. 1-22; Bos 2010, p. 48-49.

43. Bakker & Dijkhuizen 2017, p. 262-263.
44. Janse 2015, p. 135, 154, 214, 244.
45. Janse 2015, p. 93, 164-165. Zie ook Dekker & Vollbehr 2007, p. 65 voor een onderzoek onder dui‐

zend EO-leden waaruit een duidelijke voorkeur blijkt voor een huwelijk van zoon of dochter met
een christen. Voor het merendeel (61%) hangt het ervan af of ze bezwaren hebben tegen een
huwelijk buiten de eigen kerkelijke groepering. Vgl. over gemengde huwelijken in Nederland:
Hondius 1999. Over het belang van de religieuze voorkeur van de partner in relatie tot kerkover‐
stap en kerkverlating zie Need & De Graaf Mens & Maatschappij 2005, afl. 80, nr. 4, p. 288-304; Ver‐
meer & Scheepers Journal of Empirical Theology 2017, afl. 30, p. 1-24. Vgl. over belang voor religieu‐
zen (in vergelijking tot de rest van de samenleving) om te trouwen met iemand met dezelfde
sociale en culturele waarden: Rokven & Sieben 2011.
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4.3 Ontwikkelingen acceptatie homoseksualiteit per gezindte

Met betrekking tot homoseksualiteit accepteren orthodox-gereformeerden een
homoseksuele geaardheid als gevolg van de gebrokenheid van de zondeval.
Daarbij accepteren ze meestal niet de homoseksuele praxis, hoewel deze acceptatie
steeds verder toeneemt. De norm van een huwelijk van man en vrouw blijft staan,
maar een afwijking van de norm is soms mogelijk in orthodox-gereformeerde
kring. Voor sommigen verschuift de norm in orthodox-gereformeerde kring naar
trouw zijn in alle relaties. Al blijft het huwelijk van man en vrouw de voorkeursop‐
tie. Er is discussie over homoseksualiteit onder orthodox-gereformeerden, binnen
kerken en scholen, waarbij de diversiteit in meningen en praktijken toeneemt. Dit
betreft bijvoorbeeld de toegang van praktiserend homoseksuelen tot het ritueel van
het avondmaal en kerkelijke ambten (predikant, ouderling of diaken). Het vertalen
van veranderingen in de praktijk naar formele wijzigingen binnen het landelijk
kerkverband blijkt echter buitengewoon lastig.46 Binnen de NGK is er formeel
ruimte voor homoseksuele leden met een relatie, waarbij de pastorale praktijk en
ruimte voor deelname aan het avondmaal uiteenloopt. Het is in ieder geval onder‐
werp van gesprek. Landelijk besloten de NGK dat de ambten gesloten blijven voor
praktiserend homoseksuelen vanwege gebrek aan consensus.47 De GKV wijzen for‐
meel homoseksuele relaties af maar de synode gaf in 2017 opdracht dit opnieuw te
bestuderen naar aanleiding van diversiteit in de lokale praktijk. In de tussentijd
roept de synode op in concrete situaties de pastorale ruimte te benutten ten
aanzien van homoseksueel samenlevende broeders en zusters en terughoudend te
zijn in afhouden van het avondmaal.48 Dat de ontstane ruimere praktijk binnen de

46. De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 19-20; Mudde 2015; Ganzevoort 2012; Bos 2010,
p. 22-23, 25-26, 28-30, 48-49, 50-53; Van den Berg 2008; Oomen e.a. 2009; Oomen & Rijke Journal of
Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gere‐
formeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; G. Bruins,
‘Homostellen vaker welkom aan het avondmaal’, ND 8 oktober 2016; M. Stolk, ‘Kerken in gesprek
over homoseksualiteit’, RD 30 november 2013. Zie ook de website homoindekerk.nl die uitgaat
van GKV, NGK en CGK en een overzicht geeft van de discussies over homoseksualiteit in ortho‐
dox-protestants Nederland, met name binnen deze kerkgenootschappen. Zie ook de website wij‐
dekerk.nl voor een overzicht van kerken (en de mate waarin) die openstaan voor homoseksuelen.
Vgl. Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 201-219 voor een overzicht van homo-emancipatie binnen
het pc onderwijs in de jaren ’80.

47. Landelijke vergadering Zeewolde 2013 van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, Besluit
inzake ambt en homoseksualiteit, punt 192, 16 januari 2016; zie Beiboer 2016, p. 27-43 voor sur‐
veyresultaten onder 37 voorgangers in de NGK; Dekker 2016, p. 116; Mudde 2015; R. van Mulli‐
gen, ‘De Bijbel zegt eigenlijk niets over hedendaagse homoseksualiteit’, ND 27 mei 2016; ‘Ds.
Mudde: Homorelatie verdient zegen’, RD 3 augustus 2015.

48. Uitspraak Generale Synode GKV van Meppel 2017 (Z2), samenwonen homoseksuele broeders en
zusters in relatie van liefde en trouw – algemeen beleid vs. pastorale afweging. De synode floot
echter een lokale vrijgemaakte kerkenraad terug die wegens onzekerheid over de interpretatie
van de Bijbel een formeel beleid voerde waarin het in liefde en trouw homoseksueel samenwo‐
nende leden niet onder tucht stelde of van het avondmaal afhield. Zie ook https://www.gkv.nl/
studiedeputaatschap-quaestio-inzake-homoseksualiteit/.
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GKV ook weer op verzet stuit blijkt uit dat dit ook een van de redenen was voor de
afsplitsing van de ‘nieuwe vrijgemaakten’.49 De CGK-synode bevestigde in 2017 de
uitspraak van 2013 waarin het enerzijds gemeenteleden met een homoseksuele
gerichtheid volwaardig accepteerde en tegelijkertijd homoseksuele relaties afwees
als strijdig met de Bijbel. De synode gaf aan dat de lokale kerk vanuit de pastorale
verantwoordelijkheid tot vermaning moet overgaan. Tegelijkertijd gaf het ruimte
voor kerkenraden in de wijze van hantering van de tucht waarmee het tegemoet
komt aan de lokale diversiteit die uiteenloopt van afwijzing tot aanvaarding van
homoseksuele relaties.50 Ook onder orthodox-gereformeerden binnen de PKN is er
discussie over homoseksualiteit en relaties. Daarbij gaat het formele standpunt van
de Gereformeerde Bond uit van het belang van gesprek, pastorale zorg en afwij‐
zing van homoseksuele relaties.51 Volgens Van Wijngaarden (medewerker Her‐
vormd Gereformeerde Jeugdbond) is er wel ruimte voor intieme vriendschappen
en samenwonen zonder seksuele relatie.52 Op lokaal niveau in PKN (GB) gemeen‐
tes ontstaan soms veranderingen maar is er vaak geen ruimte voor homoseksuele
relaties, leidend tot uitsluiting van het ambt en vaak ook van het avondmaal.53

Volgens bevindelijk-gereformeerden die in 2009 meewerkten aan het onderzoek
‘Recht op verschil’ accepteerden zij een homoseksuele geaardheid meer dan voor‐
heen. Zij gaven aan dat dit het gevolg was van gesprekken met mensen in de
directe omgeving, discussies in christelijke kranten en de kerk en (in mindere
mate) het werk van christelijke homo-organisaties.54 Toch bleek uit dit onderzoek
ook dat driekwart van de respondenten uit reformatorische kerken (en voor de

49. Dekker 2016, p. 111-112.
50. Generale Synode CGK 2016/2017, Besluiten over de revisieverzoeken m.b.t. homoseksualiteit en

homoseksuele relaties, 14 februari 2017; Generale Synode CGK 2013, Studierapport homoseksuali‐
teit en homoseksuele relaties, november 2013; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 25-26;
Dekker 2016, p. 123-125; bertloonstra.nl; H. Zonnebeld-van Berkum, ‘Homo’s betreuren besluit
van CGK’, ND 23 februari 2017; G. ter Horst, ‘De vraag na homobesluit CGK: wat doet Zwolle?’,
ND 15 februari 2017; G. Bruins, ‘CGK Zwolle gaat eigen weg wat betreft homorelaties’, ND
31 oktober 2015; H. de Bruijne, ‘Henk Mijnders: “Iedereen erbij houden”’, ND 31 oktober 2015; ‘Te
weinig aandacht voor homo in kerk’, RD 28 november 2013.

51. Prosman 2013; Van Wijngaarden 2014; HGJB 2018, hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente-en-
jeugdraad/jeugdpastoraat/jongeren-en-homoseksualiteit.htm; Beiboer 2016, p. 44-60; J. Hoek e.a.,
Open brief aan alle hervormd-gereformeerde kerkenraden en andere betrokkenen in de gereformeerde
gezindte over homoseksualiteit, 2015, zie dewaarheidsvriend.nl/artikelen/open-brief en J. Hoek e.a.,
‘Geen nee tegen homoseksualiteit zonder ja’, RD 27 juni 2015.

52. De Boer Onderweg 2015.
53. Dekker 2016, p. 121-122; Zie Beiboer 2016, p. 44-60, voor surveyresultaten onder 115 voorgangers

in de PKN (GB).
54. Oomen e.a. 2009, p. 72-77; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen

& Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399. Zie ook Bos 2010, p. 31-34;
M. Stolk, ‘Kerken in gesprek over homoseksualiteit’, RD 30 november 2013. Zie ook een artikel
over HHK-predikant Burggraaf die uit de kast kwam: C. Klaasse, ‘De dominee die uit de kast
kwam: Homo zijn was het ergst denkbare’, Trouw 13 november 2016.
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OGG 85%) homoseksuele gevoelens afwees.55 De toename van acceptatie doet zich
dan ook niet voor in de meest conservatieve hoek waar de geaardheid op zichzelf
eveneens als zonde wordt gezien (in kerkgenootschappen als GGiN, OGG, en een
deel van de GG en HHK).56 Over het algemeen accepteren reformatorischen geen
homoseksuele praxis, en geen praktiserende homoseksuele leerkrachten op
school.57 Uit het onderzoek ‘Recht op verschil’ bleek dat 96% van de (voornamelijk
bevindelijk-gereformeerde) respondenten negatief antwoordde op de vraag of
bijzondere scholen actief homoseksuele leerkrachten moeten accepteren.58 Het
gesprek over homoseksualiteit en relaties is evenwel toegenomen, onder andere in
het Reformatorisch Dagblad. Daarop komt echter ook weer tegenreactie en een

55. Oomen e.a. 2009, p. 67-68.
56. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 68; Bos 2010, p. 32-34.
57. Oomen e.a. 2009, p. 70-77; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.

Zie ook §10.2.2. Volgens een RD-onderzoek in 2016 onder 1100 personen van 26-40 jaar wijst 90%
homoseksuele praxis af, vindt 7% homoseksuele relaties toelaatbaar en neemt 3% geen standpunt
in. Zie M. Bakker, ‘Afwijzen van een relatie is best hard standpunt’, RD 21 maart 2016.
Tegelijkertijd was van deze groep 28% het eigenlijk niet eens en 20% het beslist niet eens met de
stelling dat homo’s door reformatorische kerken in voldoende mate worden geaccepteerd. Dit
gold vaker voor jongvolwassenen van 26-35 jaar dan respondenten van 36-40 jaar.

58. Oomen e.a. 2009, p. 70. N=5686. 97% van de bevindelijk-gereformeerde respondenten ant‐
woordde ontkennend, waarbij ‘bevindelijk-gereformeerd’ is afgebakend tot de bevindelijk-gere‐
formeerde kerkgenootschappen. Het bevindelijke deel van de PKN is hierin niet meegenomen.
Zie ook Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.
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onderstreping van het oude standpunt.59 Een deel van de bevindelijk-gereformeer‐
den komt uit de CGK en PKN (GB) waar zij in de kerkgenootschappen meestal een
conservatieve positie innemen en homoseksuele relaties niet accepteren.60 In de
CGK en PKN vinden discussies plaats over de positie van homoseksuelen binnen
de kerk. Formeel staat dit onderwerp niet op de agenda van bevindelijk-gerefor‐
meerde kerkgenootschappen als de HHK, GG, OGG, GGiN. De afwijzing van
homoseksuele relaties en het uitoefenen van kerkelijke tucht daarover staan niet ter
discussie. Wel ontstaat er (binnen met name HHK en een deel van de GG) meer
acceptatie van de homoseksuele geaardheid.61 In dat kader is relevant dat bevinde‐

59. ‘Christen moet niet zwijgen over homofiele gevoelens’, RD 24 mei 2014; ‘Geef homofiel meer aan‐
dacht’, RD 15 april 2014; M. Bakker, ‘Tranen na de coming-out van je kind’, RD 23 maart 2017;
M. Bakker, ‘Het zwijgen doorbroken’, RD 20 maart 2017; “Aandacht in kerk nodig voor homofiele
medemens”, RD 25 april 2013; M. Bakker, ‘Ouders van homo’s delen dilemma’s bij christelijke
werkgroep’, RD 30 mei 2015; H. Meijer, ‘Homo’s kunnen ook zonder RefoAnders’, ND 21 februari
2014; ‘Christen moet niet zwijgen over homofiele gevoelens’, RD 23 mei 2014; M. Bakker, ‘We wil‐
den onze zoon niet kwijtraken’, RD 19 april 2012; M. Bakker, ‘Veel eenzaamheid bij ouders homo‐
fielen’, RD 12 april 2012. Naar aanleiding van de uitkomsten van een RD-onderzoek in 2016 onder
1100 personen van 26-40 jaar volgde een oproep (onder een pseudoniem) in het RD om genuan‐
ceerder over homoseksualiteit te denken door een 21-jarige homoseksueel in de Gereformeerde
Gemeenten: H.-J. Verhaar, ‘Denk genuanceerder over homoseksualiteit’, RD 1 april 2016. Daarop
volgden reacties: C.G. Vreugdenhil, ‘Denk Bijbels over homoseksualiteit’, RD 1 april 2016;
F. Geurtsen, ‘Spreek open over homoseksualiteit’, RD 6 april 2016. Ook was er ophef over een fol‐
der met zoenende mannen bij het RD met een rood kruis erdoorheen, zie I. Baneke, ‘Homoseksua‐
liteit blijft lastig bij het Reformatorisch Dagblad’, Trouw 14 april 2018; R. de Wever, ‘Geen homo-
poster in het RD, wel een debat’, Trouw 9 mei 2018; E. Reinders, ‘Bied lhbt’er veilige plek in ker‐
ken en gezinnen’, RD 11 mei 2018. Tevens was er een discussie tussen de RD-hoofdredacteur De
Bruijn en uit de reformatorische kring afkomstige Lapré die homoseksueel is, zie onder andere:
J. Lapré, ‘John aan Steef: De kerk is niet veilig genoeg’, RD 9 mei 2018; S. de Bruijn, ‘Steef aan
John: Worstelende homojongere heeft gebed nodig’, RD 9 mei 2018. Zie ook Lapré 2017. Daarop‐
volgend kwam de hoofdredacteur samen met een aantal reformatorische leiders met een state‐
ment om te onderstrepen dat het oude standpunt over afwijzing van de homoseksuele praxis
overeind blijft staan: S. de Bruijn e.a., ‘Eenheid gewenst in lhbt-debat’, RD 14 november 2018. De
Nashville-verklaring is eveneens te zien als een reactie vanuit reformatorische (en conservatieve
evangelische en orthodox-gereformeerde) leiders om het oude standpunt weer te onderstrepen:
A.C. Baan e.a., ‘Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’, RD 4 januari 2019; nashville‐
verklaring.nl/ wp-content/uploads/2019/01/Nashvilleverklaring-Nederlands-definitieve-versie-
met-naschrift.pdf.

60. Zie bijv. Hervormde Gemeente (PKN (GB)) te ’s Gravenmoer die een aparte webpagina heeft over
‘homoseksualiteit en de christelijke gemeente’ waaruit blijkt dat homoseksuele relaties worden
afgewezen en dat kerkelijke ambten niet openstaan en tucht moet worden toegepast wanneer hier
wel sprake van is, bijvoorbeeld in de vorm van ontzegging van het avondmaal. Zie https://
www.hervormdsgravenmoer.nl/informatie/overige/homoseksualiteit-en-de-christelijke-
gemeente/.

61. M. Stolk, ‘Kerken in gesprek over homoseksualiteit’, RD 30 november 2013. De coming out en
acceptatie van zijn geaardheid door hersteld-hervormde emeritus dominee Burggraaf is hiervan
een voorbeeld. Vanuit de meest conservatieve hoek van het Gekrookte Riet kwamen hier nega‐
tieve reacties op. Zie D. Burggraaf, ‘Zwijg niet langer over homoseksualiteit’, RD 29 april 2014;
G. Bruins & S. Geuze, ‘Dominee wil homotaboe doorbreken’, ND 22 april 1 mei 2014; C. Klaasse,
‘De dominee die uit de kast kwam: Homo zijn was het ergst denkbare’, Trouw 13 november 2016;
S. van Walsum, ‘Homoseksualiteit en kerk komen nader tot elkaar’, de Volkskrant 24 juli 2016.
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lijk-gereformeerden homoseksualiteit meestal niet als een ziekte zien waar je van
genezen kan worden.

Binnen evangelische kringen ziet een (afnemend) deel de homoseksuele geaard‐
heid als ziekte die genezen kan worden. Voor een groter deel van de evangelischen
is niet zozeer de geaardheid zelf maar wel de homoseksuele praxis problematisch.
Er zijn ook progressievere evangelischen die de homoseksuele praxis wel accepte‐
ren en homoseksuele relaties ook kerkelijk inzegenen. Dat roept ook weer een
tegenreactie op bij hen die dit niet accepteren. Er is dus een zekere verdeeldheid
over dit thema binnen (verbanden van) evangelische gemeenten, wat er toe kan
leiden dat er om de vrede te bewaren niet over gesproken wordt.62 De discussie in
evangelische kring over homoseksualiteit komt echter de laatste jaren meer op
gang, waarbij vaker dan voorheen wordt gekozen voor een pastorale benadering.63

De COTA adviesnota homoseksualiteit aan (evangelische) ABC-gemeenten roept
op tot het voeren van het gesprek, wijst homoseksuele relaties af, maar adviseert
om pastoraal om te gaan met homoseksueel samenlevende leden en doop en
avondmaal niet te ontzeggen.64

Er is ook een tegenreactie op de veranderende normen in de maatschappij en in
eigen kring door kerkelijke, maatschappelijke en politieke leiders vanuit met name
bevindelijk-gereformeerde kring alsmede enkele conservatieve evangelische en
orthodox-gereformeerde voorgangers. Deze leiders importeerden en ondersteun‐
den de Nashville Verklaring van Amerikaanse evangelicals uit 2017. Deze verkla‐
ring spreekt zich onder andere uit tegen seksuele relaties buiten het huwelijk van
man en vrouw; tegen de positionering van mensen als personen met een homosek‐
suele of transgenderidentiteit; en dat deze zaken moreel neutraal zijn en getrouwe

62. COTA, Adviesnota homoseksualiteit in de (evangelische) ABC-gemeenten, 2016. Zie Beiboer 2016,
p. 16-26 voor de surveyresultaten onder 27 voorgangers van evangelische ABC-gemeenten. Zie
ook Terlouw 2015, p. 295-307; Visser 2017; Seldenrijk 2004; Louwerse 2010, p. 7-8; Bos 2010,
p. 26-27, 35-38; Roeland 2009, p. 28; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2,
p. 361-399. Vgl. Bean & Martinez Sociology of Religion 2014, afl. 75, nr. 3, p. 395-417. Interview W.
Elhorst, 14 mei 2015; Interview A. Untiedt, 11 juni 2015.

63. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; Interview R. Venema, 10 april 2015; Interview A. Untiedt,
11 juni 2015; Louwerse 2010; Bakker & Dijkhuizen 2017, p. 264; Nullens 2015; Blenkers 1991. Deze
discussie kwam ook op gang naar aanleiding van het boek ‘Verscheurd’ van Justin Lee (Lee 2014),
zie ook verscheurd.nl. Vgl. Bean & Martinez Sociology of Religion 2014, afl. 75, nr. 3, p. 395-417.

64. COTA, Adviesnota homoseksualiteit in de (evangelische) ABC-gemeenten, 2016. Zie Beiboer 2016,
p. 16-26 voor een survey onder de voorgangers van 24 evangelische ABC-gemeenten. Van deze
24 voorgangers is er één die aangeeft dat een relatie in de gemeente gezegend kan worden, en in
totaal zijn er vier die persoonlijk deze mening zijn toegedaan. De helft van de respondenten ont‐
zegt echter wel doop en avondmaal. De ambten zijn in ieder geval gesloten voor mannen met een
homoseksuele relatie, en soms voor mannen met homoseksuele gevoelens. Het zegenen van
homoseksuele relaties blijkt sporadisch mogelijk.
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christenen hierover van mening zouden kunnen verschillen.65 Hierop kwamen
vervolgens massaal zeer negatieve reacties vanuit politiek en samenleving, ook
vanuit orthodox-protestantse kring.66 Opvallend is dat zich een scheidslijn aftekent
onder orthodox-protestanten langs ethische lijn (conservatief versus progressief).
Ondanks theologische verschillen weten conservatieve orthodoxe en bevindelijke
gereformeerden en evangelischen elkaar te vinden rond het thema homoseksuali‐
teit en gender.67

4.4 Christelijke LHBT’ers en politieke discussies

Er zijn verschillende wijzen waarop orthodox-protestantse homo’s omgaan met
hun geloofsidentiteit en seksuele identiteit. Ganzevoort, Olsman en Van der Laan
beschrijven de volgende beelden die christenen kunnen hebben van homoseksuali‐
teit; namelijk gebrokenheid, zonde, strijd, ziekte, anders zijn en jezelf zijn.68 Vaak is
er sprake van een worsteling vanwege een botsing tussen seksuele en religieuze
identiteiten wanneer homoseksualiteit (geaardheid en praxis) vanuit het geloof
wordt afgewezen. Sommige homo’s proberen celibatair of heteroseksueel te leven,
wat vaak mislukt waardoor ze psychisch vastlopen of een huwelijk met iemand
van het andere geslacht stukloopt. Een andere oorzaak voor psychische problemen
is dat homo’s zich wenden tot evangelische gemeenten of organisaties (zoals Diffe‐
rent of Onze Weg) die beweren dat genezing mogelijk is (door therapie) en dat
vervolgens niet werkt. Er zijn ook homo’s die een dubbelleven leiden waarbij ze de
religieuze en seksuele identiteit loskoppelen. In het geval van psychische proble‐
men kan dit ook leiden tot zelfmoord.69 Ook zijn er christelijke homoseksuelen uit
orthodox-protestantse kringen die de Bijbel op een andere (minder letterlijke)
manier lezen waardoor ruimte ontstaat voor acceptatie van de geaardheid en
praxis. Een andere groep homoseksuelen neemt in meer of mindere mate afstand
van kerk en geloof. Sommige homo’s in orthodox-gereformeerde kring worstelen
echter niet (meer) met de combinatie tussen geloof en geaardheid, en voelen zich
ook geaccepteerd in hun orthodox-gereformeerde kerk. Deze verschillende wijzen
van orthodox-protestanten om zich te verhouden tot hun homoseksualiteit zijn ook
terug te zien in de literatuur, in de praktijk van verschillende organisaties van

65. nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashvilleverklaring-Nederlands-defini‐
tieve-versie-met-naschrift.pdf.

66. ‘Veel kritiek op Nashvilleverklaring’, RD 7 januari 2019; H. Meijer & G. Wilts, ‘Hoe een kerkelijke
visie de aandacht van justitie trok’, ND 8 januari 2019; ‘Prof. Zorgdrager: ‘Nashville’ onderdeel
felle cultuurstrijd’, RD 9 januari 2019; Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 1708; Aanhangsel Hande‐
lingen II 2018/19, 1599.

67. D. Bos, ‘De F-side van protestants Nederland’, Trouw 2 februari 2019.
68. Ganzevoort, Van der Laan & Olsman 2010; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 81-83. Zie

ook De Koster 2014.
69. Bos 2010, p. 23-24. Interview ‘Klaas’, 11 maart 2016; Interview ‘Johannes’, 3 juni 2015; Interview

A. Untiedt, 11 juni 2015.
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christelijke homoseksuelen, en komen terug in de interviews voor dit onderzoek.70

Reacties van familie van homo’s in orthodox-protestantse kringen op het uit de
kast komen van een familielid lopen erg uiteen. Vaak zijn ze wel meer begripvol
dan buitenstaanders omdat het familie is, maar er zijn ook verhalen over uitstoting.
Dat laatste komt vaker voor in reformatorische en evangelische kring, minder in
orthodox-gereformeerde kring.

De verschillende christelijke LHBT-organisaties hebben verschillende standpunten
over homoseksualiteit en homoseksuele relaties.71 ChristenQueer is een nieuwe
organisatie sinds 1 januari 2018, als fusie van de verenigingen CHJC en Contrario.
Contrario was gereformeerd-vrijgemaakt van origine, maar al langer breder chris‐
telijk met een focus op de orthodox-gereformeerde wereld. Deze organisatie was
positief over een homoseksuele geaardheid, had officieel geen standpunt of relaties
zijn toegestaan, maar een grote meerderheid van de leden was daar positief over.
Het CHJC was meer liberaal christelijk van kleur, en positief over zowel homosek‐
suele geaardheid als relaties. De nieuwe organisatie ChristenQueer neemt het
standpunt van CHJC over.72 Hetzelfde standpunt geldt voor organisaties als LKP,
HolyFemales en Netwerk Mirre, die samen met ChristenQueer het netwerk LCC
Plus vormen.73 Different (onderdeel van Tot Heil des Volks, vroeger geheten
EHAH (Evangelische Hulp aan Homofielen)) en Onderweg.nu (voorheen Onze
Weg) zijn evangelische organisaties die homoseksuele geaardheid en relaties afwij‐
zend benaderen. Zij plaatsen de christelijke identiteit boven de seksuele identiteit
en bieden therapie aan om de homoseksuele gevoelens te hanteren.74 Deze organi‐
saties kregen veel kritiek vanwege dat zij gericht zouden zijn op genezing van
homoseksuelen, mede naar aanleiding van verhalen van homoseksuelen die als
gevolg van deze therapie ernstig in de knoop raakten.75 Hart van Homo’s is een

70. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; Interview R. Venema, 24 april 2015; Interview A. Untiedt,
11 juni 2015; Interview ‘Frank’, 25 maart 2016; Interview ‘Johannes’, 3 juni 2015; Interview
‘Katrien’, 23 juni 2015; De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 30-85; Rodriguez & Ouellette
Journal for the Scientific Study of Religion 2000, afl. 39, p. 333-348; Fuist Journal for the Scientific Study
of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 770-786; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman 2010; Ganzevoort,
Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222; Van den Berg
2008. Vgl. Sherkat Journal for the Scientific Study of Religion 2016, afl. 55, nr. 4, p. 756-769; Wilkerson
e.a. Sexual and Relationship Therapy 2012, afl. 27, nr. 2, p. 122-133; Yip Journal for the Scientific Study
of Religion 2002, afl. 41, nr. 2, p. 199-213.

71. De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 90-91. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 65-76; Oomen &
Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 375-376; Ruf 2010.

72. ChristenQueer, LHBTI’s in verbinding, 2018, via christenqueer.nl/nieuw-magazine-verschenen/.
Bos 2010, p. 25-26.

73. lccprojecten.nl.
74. Zie ook thdv.nl/projecten/1/identiteit/15/different; ‘Christelijke stichting voor homoseksuelen

kiest digitale koers’, RD 24 april 2014. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 65 (met een voorzichtige ver‐
woording van toenmalig voorzitter Oostrum die niet wil suggereren dat homoseksualiteit een
ziekte is). Zie ook Bos 2010, p. 23-24, 26-27.

75. Oomen e.a. 2009, p. 64-66.
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nieuwe organisatie die zich zowel richt op homoseksuele jongeren in de evangeli‐
sche als reformatorische wereld. Deze organisatie is neutraal over de geaardheid,
negatief over seksuele relaties, maar ziet wel de mogelijkheid van een vriend‐
schapsrelatie.76 Er bestond eerder ook een reformatorische organisatie RefoAnders
die neutraal was over de geaardheid maar negatief over relaties en een platform
bood om reformatorische homoseksuelen met elkaar in gesprek te brengen.77 Daar‐
naast is er binnen de Gereformeerden Gemeenten een werkgroep van ‘Ouders en
familie rondom mensen met een andere geaardheid’.78

Volgens betrokkenen bij christelijke LHBT-organisaties is hun focus verschoven
van emancipatie in de mainstream protestantse kerken naar de orthodoxie. Ze
gebruiken verschillende strategieën om acceptatie (en emancipatie) te bevorderen.
Allereerst is dat dialoog en ontmoeting met kerken, politiek, kranten en onderwijs,
vanuit de inzet voor sociale acceptatie. Daarvoor is per denominatie een andere
benaderingswijze en taal nodig. De christelijke LHBT-organisaties gebruiken
vooral religieuze taal en niet vaak het mensenrechtenidioom. Een voorbeeld van de
inzet op sociale acceptatie is de methode ‘Homo in de klas’ die op sommige gerefor‐
meerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen wordt gebruikt
en die het netwerk LCC Plus faciliteert, met subsidie vanuit de overheid. De
gedachte achter deze methode is dat ontmoeting door gastlessen van homoseksue‐
len op school verschil maakt, en jongeren milder maakt in hun oordeel over LHBT.
Dit leidt ook tot meer acceptatie van LHBT-leerlingen. Ook de aanwezigheid van
openlijk homoseksuele docenten op scholen heeft daar invloed op. Subsidie van de
overheid voor christelijke LHBT-organisaties kwam er voor het eerst door het kabi‐
net Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie, 2007-2010), dat veel aandacht
had voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-protestantse
kring.79

76. hartvanhomos.nl; ‘Jonge homo vaak onzichtbaar’, ND 3 juni 2016; M. Bakker, ‘Het zwijgen door‐
broken’, RD 20 maart 2017.

77. Bos 2010, p. 27; De Koster 2014; G.-J. Kleinjan & W. van de Poll, ‘Waar moet de refohomo nu naar‐
toe?’, Trouw 20 februari 2014; H. Meijer, ‘Homo’s kunnen ook zonder RefoAnders’, ND 21 februari
2014; ‘RefoAnders verwerpt homoseksuele relatie’, RD 3 april 2008.

78. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; ‘Geef homofiel meer aandacht’, RD 15 april 2014; M. Bakker,
‘Tranen na de coming-out van je kind’, RD 23 maart 2017; M. Bakker, ‘Het zwijgen doorbroken’,
RD 20 maart 2017; ‘Aandacht in kerk nodig voor homofiele medemens’, RD 25 april 2013; M. Bak‐
ker, ‘Ouders van homo’s delen dilemma’s bij christelijke werkgroep’, RD 30 mei 2015; H. Meijer,
‘Homo’s kunnen ook zonder RefoAnders’, ND 21 februari 2014; ‘Christen moet niet zwijgen over
homofiele gevoelens’, RD 23 mei 2014; M. Bakker, ‘We wilden onze zoon niet kwijtraken’, RD
19 april 2012; M. Bakker, ‘Veel eenzaamheid bij ouders homofielen’, RD 12 april 2012.

79. Interview R. Venema, 24 april 2015; Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; Interview E. Harinck,
31 augustus 2015; Interview W. van den Engel, 10 april 2015; Interview A. Untiedt, 11 juni 2015.
Vgl. Hunt Journal of Contemporary Religion 2014, afl. 29, nr. 1, p. 121-136; Nynäs & Lassander Jour‐
nal of Contemporary Religion 2015, afl. 30, nr. 3, p. 453-471; Bucx & Van der Sman 2014, p. 33, 45-46.
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Zo richtte de nota ‘Gewoon homo zijn’ van minister Plasterk (Emancipatie, PvdA)
zich op de bevordering van de derde homo-emancipatiegolf.80 De eerste golf was
gericht op het ongedaan maken van juridische strafbaarstelling van homoseksueel
gedrag. De tweede golf richtte zich op gelijke rechten voor homoseksuelen, waarbij
Nederland voorop liep met de openstelling van het huwelijk voor mensen van
gelijk geslacht. De derde golf is gericht op de bevordering van brede maatschappe‐
lijke acceptatie, in het bijzonder onder die groepen waar dit nog niet het geval is.
De nota van het kabinet uit 2007 benoemde daarbij expliciet orthodoxe gelovigen
als groep waar acceptatie achterloopt. Het kabinet zette daarom in op het
bespreekbaar maken van homoseksualiteit in orthodox levensbeschouwelijke
kring:

‘Orthodoxe stromingen binnen vrijwel alle geloofsgemeenschappen wijzen in hun geloofsopvatting homo‐
seksualiteit of homoseksuele relatievorming af. Daar hebben zij in een democratische samenleving met
beginselen als de vrijheid van meningsuiting ook de ruimte voor. Tegelijk mag van hen gevraagd worden
onder ogen te zien dat homoseksuelen in hun kringen zich afgewezen kunnen voelen en geïsoleerd kunnen
raken.’81

Ten tijde van het kabinet Balkenende IV leefde de politieke en maatschappelijke
discussie over homoseksualiteit in orthodox-protestantse kring op. De deelname
van de orthodox-protestantse partij ChristenUnie was hiervoor een belangrijke
aanleiding (zie verder over deze periode §7.4).82 De kwestie van de ambtenaar die
wegens gewetensbezwaren geen paren van gelijk geslacht wil trouwen (‘weige‐
rambtenaar’) kwam aan de orde tijdens het kabinet Rutte I (VVD-CDA met
gedoogsteun PVV). Dit kabinet was in de Eerste Kamer afhankelijk van steun van
de SGP en daarom trok de VVD steun in aan het voorstel om een einde te maken
aan de ruimte voor weigerambtenaren. Dit gebeurde vervolgens alsnog tijdens het
kabinet Rutte II (VVD, PvdA) met een initiatiefwetsvoorstel van D66 waar alleen
CDA, ChristenUnie en SGP tegen stemden.83

Er waren ook politieke controverses over de subsidie van de overheid aan christe‐
lijke LHBT-organisaties vanwege hun visie op homoseksualiteit. In 2006 kwam er
kritiek vanuit de Tweede Kamer op de afwijzing van de homoseksuele praxis in

80. Gewoon homo zijn 2007. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 63-77.
81. Gewoon homo zijn 2007, p. 11.
82. Oomen e.a. 2009, p. 63-77; Van Mulligen 2014, p. 439-444. Zie ook E. van der Staaij & G. Wolvers,

‘Verlegen met een publiek geheim’, RD 23 november 2007.
83. Kamerstukken II & I 2011/12-2014/15, 33344; Handelingen II 2012/13, 88, item 4, p. 8-37; Handelin‐

gen II 2012/13, 91, item 6, p. 41-61; Handelingen II 2012/13, 93, item 21, p. 40; ‘Ontslagen trouw‐
ambtenaar Pijl: God meer gehoorzamen dan mensen’, RD 11 november 2011. Zie ook Smet Reli‐
gion and Human Rights 2016, afl. 11, p. 114-139; Vermeulen & El Morabet Belhaj International Jour‐
nal of Discrimination and the Law 2013, afl. 13, nr. 2/3, p. 113-139; Schuh, Burchardt & Wohlrab-
Sahr Journal of Religion in Europe 2012, afl. 5, p. 349-383; Visser 2016.
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een lespakket van Different. In 2008 trok minister Plasterk de subsidie voor Onze
Weg (waar Different aan verbonden is) in die tot doel had sociale acceptatie van
homoseksualiteit te bevorderen, vanwege het openhouden van de mogelijkheid tot
genezing.84 In dit verband besloot minister Schippers (VWS, VVD) in 2012 na
nieuwe ophef over de therapie van Different dat deze niet langer binnen de verze‐
kerde zorg mocht vallen aangezien homoseksualiteit niet als psychiatrische aan‐
doening geldt.85 In 2016 werd minister Bussemaker (Emancipatie, PvdA) door de
Tweede Kamer gedwongen de subsidie in te trekken aan Hart van Homo’s omdat
deze organisatie de homoseksuele praxis afkeurt. De minister deed dit tegen haar
zin omdat zij wel het nut zag van het bevorderen van het gesprek over homosek‐
sualiteit in orthodox-protestantse kring ondanks dat zij het inhoudelijk oneens was
met deze organisatie. Daarbij wees zij op het belang van het gesprek in eigen kring
om tot verandering van opvatting te komen met verwijzing naar het onderzoeks‐
rapport ‘Recht op verschil’.86

Een andere kwestie waar een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet
(Rutte I, minister van Bijsterveldt (OCW, CDA)) dwong tot een andere koers was
het opnemen van voorlichting over seksuele diversiteit als kerndoel voor het
onderwijs, ondanks bezwaren van christelijke scholen en politici.87 De Inspectie
constateerde in een eerste onderzoek in 2016 naar de uitwerking van dit kerndoel
in de praktijk op dat islamitische, gereformeerde en reformatorische scholen vaker
dan gemiddeld aandacht besteden aan deze thematiek:

84. Kamerstukken II 2005/06, 27017, 15; Handelingen II 2005/06, 71, p. 4455-4466; Kamerstukken II
2008/09, 27017, 46. Zie ook Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2,
p. 375-376. Vgl. discussie vanuit de Amsterdamse politiek in 2009 over het personeelsbeleid van
Youth for Christ: Vermeulen & El Morabet Belhaj International Journal of Discrimination and the Law
2013, afl. 13, nr. 2/3, p. 113-139. Vgl. afkeuring van COC in 1980 van omgang met homoseksuali‐
teit binnen Youth for Christ: Vellenga Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2011, afl. 2, nr. 2, p. 12.

85. Kamerstukken II 2011/12, 29689, 390.
86. Kamerstukken II 2016/17, 30420, 253; Kamerstukken II 2015/16, 30420, 252; Kamerstukken II 2015/16,

30420, 249; Handelingen II 2015/16, 106, item 59; Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 90; E. van
Sloot, ‘Kamer op ramkoers rond Hart van Homo’s’, ND 6 juli 2016; S. Kuijper, ‘Hart van homo’s’,
ND 7 juli 2016; G. Beverdam, ‘Homoseksualiteit: christelijke en seculiere sjibbolets’, ND 8 juli
2016; Visser 2016, p. 39-52. Zie ook Oomen e.a. 2009.

87. Besluit van 21 september 2012, Stb. 2017, 470 betrof de invoering van kerndoel 38 Besluit ver‐
nieuwde kerndoelen Wpo: De leerlingen (…) leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversi‐
teit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Het besluit betreft eveneens het vergelijk‐
bare kerndoel 43 Besluit kerndoelen onderbouw vo. Voor de parlementaire discussie hierover zie
Kamerstukken II 2008/09, 30420, 140; Handelingen II 2009/10, 27017, 39, p. 3792-94, 3855; Kamerstuk‐
ken II 2009/10, 30420, 144; Kamerstukken II 2010/11, 27017, 75; Handelingen II 2010/11, 27017, 97,
item 10; Kamerstukken II 2010/11, 27017, 78; Handelingen II 2010/11, 27017, 98, item 30; Kamerstuk‐
ken II 2011/12, 27017, 91; Kamerstukken II 2011/12, 27017, 94 en bijlage; Kamerstukken II 2011/12,
27017, 95; Handelingen II 2011/12, 27017, 97, item 19; Kamerstukken II 2014/15, 27017, 100. Zie ook
‘Protest tegen lessen seksuele diversiteit’, RD 2 maart 2012.
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‘Bezien vanuit denominatieve verschillen tussen scholen valt op dat de aandacht voor seksuele vorming,
weerbaarheid en diversiteit op scholen met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit, in het algemeen
gesproken meer geborgd lijkt. Deze scholen besteden daarbij tevens aandacht aan de spanning tussen het
normatieve kader van de eigen traditie en maatschappelijke verwachtingen. Het accent ligt dan vaak op
bevordering van omgaan met en acceptatie van seksuele diversiteit, gecombineerd met overdracht van de
waarden uit de traditie van de school.’88

De Inspectie sprak zich verder niet in positieve of negatieve zin uit over de inhoud
van deze voorlichting. Ook vond de Inspectie geen significante verschillen naar
denominatie ten aanzien van de ruimte voor seksuele diversiteit op scholen, maar
het geringe aantal onderzochte scholen kan hier ook een rol spelen.

Toch is een aantal politici er niet gerust op dat orthodox-protestantse scholen, die
de vrijheid hebben om dit volgens hun eigen visie te doceren, dit doen op een
wijze die acceptatie bevordert. In 2011/12 stelden GroenLinks en SP kritische vra‐
gen over de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.89 In 2017 bekritiseerde D66 de CHE
lerarenopleiding voor het neerzetten van seksuele activiteit en homoseksualiteit als
zondig. In reactie daarop gaf minister Bussemaker (Emancipatie, PvdA) aan dat
het tot de vrijheid van onderwijs behoort hoe invulling te geven aan het kerndoel.90

Tevens nam de Tweede Kamer in 2017 en 2018 moties aan van SP-Kamerlid Van
Dijk om een financiële sanctie op te leggen of bestuurlijk in te grijpen bij schoolbe‐
sturen die geen uitvoering geven aan het kerndoel over voorlichting over seksuele
diversiteit.91 Toenmalig PvdA-Kamerlid Yücel stuurde in 2016 samen met voorzit‐
ter Koster van de methode Homo in de klas een brief naar christelijke scholen met
de oproep om gebruik te maken van deze methode.92 Deze brief lag in het ver‐
lengde van het pleidooi van dit Kamerlid, leidend tot een voornemen van het kabi‐
net (Rutte II, minister Bussemaker (Emancipatie, PvdA)), voor de inzet van men‐
senrechtenambassadeurs binnen orthodox-protestantse kring ter bevordering van

88. IvhO 2016, p. 31. Zie ook https://www.homoindeklas.nl; http://www.grip-g4.nl/home.htm;
G. ten Voorde, ‘Refoschool pakt verplichte homolessen toch op’, RD 25 januari 2013; ‘School zet
homoseksualiteit op agenda’, RD 2 oktober 2014.

89. Kamerstukken II 2011/12, 30420, 170; Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 1381. M. Bakker, ‘Gesprek
over homoseksualiteit vraagt veilig klimaat op basisschool’, RD 4 september 2013.

90. Kamerstukken II 2016/17, 34550-VIII, 128. Zie ook G. Beverdam, ‘Minister: school mag les homo‐
seksualiteit zelf invullen’, ND 22 februari 2017.

91. Kamerstukken II 2016/17, 30950, 113; Kamerstukken II 2017/18, 30420, 278. Zie ook G. Vroeginde‐
weij, ‘Duimschroeven voor homo-emancipatie verder aangedraaid’, RD 12 april 2017.

92. Homo in de Klas, Brief betreffende: Voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen,
9 februari 2016.
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de homo-emancipatie.93 Christelijke LHBT-organisaties waarschuwden voor een
tegenreactie vanuit orthodox-protestantse kringen op door de overheid gestuurde
ambassadeurs en bepleitten continuering van subsidies voor hun activiteiten.94 Ten
gevolge van dergelijke ontwikkelingen ervaren orthodox-protestantse scholen een
toenemende druk vanuit de overheid op de inhoud van het onderwijs.95

Ten behoeve van acceptatie werken christelijke LHBT-organisaties dus aan dialoog
en maatschappelijke projecten, vanaf 2008 tot op heden (anno 2019) met steun van
de overheid in verschillende projectperiodes.96 Volgens orthodox-protestanten zelf
zijn deze organisaties belangrijk in het bevorderen van sociale acceptatie.97 Daarbij
richten deze organisaties zich recent meer op de evangelische en reformatorische
gemeenschappen vanwege de lagere acceptatiegraad van homoseksualiteit in deze
kringen.98 Daarnaast voeren ze een lobby bij de politiek, die soms is gericht op
beleid en wetgeving, waarbij ze zelf aangeven dat dit op zichzelf niet voldoende is
voor sociale acceptatie en een contraproductief effect kan hebben. Er zijn publieke

93. Het pleidooi om mensenrechtenambassadeurs in te zetten binnen conservatief religieuze kringen
kwam naar aanleiding van het rapport van het SCP in december 2014 (Huijnk 2014) over homoac‐
ceptatie in religieuze en etnische kringen, zie Handelingen II 2014/15, 34, item 8, p. 1-2; Kamerstuk‐
ken II 2014/15, 30420, 212. Dit leidde tot negatieve reacties onder orthodox-protestanten, zie ‘Tole‐
rantieles minister stuit op weerstand’, RD 6 februari 2015; G. Vroegindeweij, ‘Acceptatie homore‐
latie in refokring uitgesloten’, RD 6 februari 2015; G. Vroegindeweij, ‘Overheid geen scheidsrech‐
ter bij Bijbeluitleg’, RD 11 februari 2015; ‘Ambassadeurs’, RD 11 februari 2015. Zie ook Schoolplan
2015-2019 SmdB Maartensdijk, p. 8: ‘Kort geleden werd het plan gelanceerd dat er (ook) in onze kring
(orthodox christelijk) mensenrechtenambassadeurs nodig zijn om ons te helpen in de acceptatie van homo‐
seksualiteit. (…) We zijn daarom heel erg bang voor een ideologie die de Nederlandse bevolking wil onder‐
werpen aan de huidige meerderheidsmoraal. Het risico is te groot dat hierbij onze overheid de grenzen van
art. 23 ver overschrijdt, door namelijk te verplichten dat deze liberale moraal bijv. ook op onze school onver‐
kort onderwezen moet worden.’ Zie ook de master thesis van Konijn (2015) over dit plan geschreven
in opdracht van voormalig Tweede Kamerlid Yücel (PvdA). Interessant is dat deze thesis in lijn
met de kritiek vanuit orthodox-protestantse hoek concludeert ‘dat de visie op de mensenrechtenam‐
bassadeurs moet passen bij de structuur en dynamiek van de religieuze of etnische kring’. Respondenten
uit de protestantse LHBT-beweging geven aan dat teveel inhoudelijke overheidsinmenging (door
middel van inzet van ambassadeurs) onwenselijk is, want contraproductief, maar dat ondersteu‐
ning van LHBT-organisaties vanuit de overheid wel gewenst is.

94. Interview W. van den Engel, 10 april 2015; ‘Ambassadeur werkt als rode lap op stier’, RD
13 februari 2015; W. Kruyswijk, ‘Bussemaker olifant in porseleinkast’, RD 11 februari 2015.

95. Zie ook Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Maussen,
Bogers & Versteegt 2012; Sijbers e.a. 2015; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28,
nr. 2, p. 389-394; Janse 2015, p. 204. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016;
Interview R. Bosch, 14 mei 2015.

96. In de periode 2008-2017 zijn er drie projectperiodes geweest, waarin met steun van de overheid is
gewerkt aan sociale acceptatie. Er lopen opnieuw projecten in de periode van 2018-2021 gericht
op specifieke groepen als jongeren en ouderen, en op Europese samenwerking. Zie lccprojec‐
ten.nl. Over het belang van sociale acceptatie van homoseksuelen op de werkvloer, naast juridi‐
sche acceptatie, zie Van der Klein e.a. 2008.

97. Oomen e.a. 2009, p. 75-76; Bos 2010, p. 46; LCC Plus Projecten 2018; Elhorst & De Smit 2018; Van
den Berg & Welten 2015; Derks 2012.

98. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015.
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conflicten geweest ten aanzien van dit thema, onder andere bij ontslagen homosek‐
suele leraren op orthodox-protestantse scholen. Een organisatie als Contrario (nu
onderdeel van ChristenQueer) gaf in dergelijke situaties aan dat iemand geen
ontslag mag krijgen vanwege alleen een homoseksuele relatie, maar dat het geen
rechtszaak zal voeren. Daarbij volgde de organisatie de strategie om met alle
partijen in de orthodox-protestantse wereld open lijnen te houden. Ook geven
christelijke LHBT-organisaties aan dat het voor bevordering van sociale acceptatie
van belang is dat niet alleen LHBT’ers zelf zich daarvoor inzetten maar juist hete‐
roseksuelen in eigen kring.99 Naast LHBT-organisaties kunnen de vakbonden een
rol spelen in het bevorderen van homo-emancipatie binnen orthodox-protestantse
scholen. Binnen het protestants-christelijk onderwijs zijn de protestants-christelijke
lerarenvakbonden in de jaren ‘80 van belang geweest in het bevorderen van zowel
homo-emancipatie als vrouwenemancipatie. CNV Onderwijs trok die lijn door van
verzet tegen discriminatie van leraren in het bijzonder onderwijs op grond van
seksuele geaardheid. Daarnaast verleent CNV Onderwijs evenals RMU en CGMV
in individuele gevallen juridische bijstand aan homoseksuele leraren bij (dreigend)
ontslag op orthodox-protestantse scholen.100

Orthodox-protestanten percipiëren de werking van het homo-emancipatiebeleid
gericht op hen op verschillende wijzen. Sommigen zien de overheid en de seculiere
homobeweging (met name het COC) als een bedreiging, vijandig of zelfs duivels.
Overheidsdwang of dwang van de homobeweging kan dan ook averechts werken
ten aanzien van acceptatie of emancipatie. Christelijke LHBT-organisaties worden
meer geaccepteerd (afhankelijk van de kleur en de gezindte) en worden gezien als
effectiever ten aanzien van het bereiken van acceptatie of emancipatie. Overheids‐
steun van christelijke LHBT-organisaties wordt over het algemeen positief bezien
door orthodox-protestanten, en de christelijke politiek zet zich hier actief voor in.
Sommigen kijken hier ook met argusogen naar omdat de christelijke organisaties
zich moeten voegen naar overheidsbeleid.101

4.5 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de ontwikkelingen in seksuele ethiek
onder orthodox-protestanten, in het bijzonder met betrekking tot homoseksualiteit,
aangezien dit een centraal thema is voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid
van orthodox-protestantse scholen. Daarbij is het onderscheid tussen de ont‐

99. Interview R. Venema, 24 april 2015.
100. Interview G. Varwijk, 24 november 2015; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; M. Rog, ‘Open

brief aan CDA-jongeren’, ND 30 september 2008; H. Salm, ‘School mag homoleraar niet wegstu‐
ren’, Trouw 19 mei 2009; Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 201-219.

101. Oomen e.a. 2009; Bos 2010, p. 46-48; Ganzevoort, Van der Laan & Olsman Mental Health, Religion
and Culture 2011, afl. 14, p. 209-222; Interview R. van Soeren, 2 oktober 2015. Vgl. Kettell Politics
and Religion 2017, afl. 10, p. 286-310.
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wikkelingen onder bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en
evangelischen van belang. Onder bevindelijk-gereformeerden neemt de acceptatie
van homoseksualiteit als geaardheid toe, en onder een klein deel van hen ook met
betrekking tot homoseksuele relaties. Het gesprek over homoseksualiteit neemt
toe, vooral in de krant en binnen scholen. Wanneer voor ruimte voor relaties wordt
gepleit leidt dit tot een tegenreactie en onderstreping van het oude standpunt.
Bevindelijk-gereformeerden accepteren ongehuwd heteroseksueel samenwonen
evenmin. De acceptatie van echtscheiding (zonder dat sprake is van schuld zoals
vanwege overspel) neemt echter toe, en dit komt ook vaker voor dan vroeger.
Orthodox-gereformeerden discussiëren formeel over deze kwesties in zowel ker‐
ken als scholen. Onder hen neemt de acceptatie van homoseksualiteit (inclusief
relaties), ongehuwd samenwonen en echtscheiding toe. Dit betreft vooral verande‐
ring in de praktijk, maar na veel discussie verandert het beleid langzaam mee. De
interne diversiteit over deze kwesties neemt daarbij toe. Onder evangelischen zijn
er ook interne verschillen over seksuele ethiek. Wel blijft het formele en dominante
standpunt over het algemeen afwijzend ten aanzien van homoseksuele relaties (en
soms ook de geaardheid) en ongehuwd samenwonen. Toch komt ongehuwd hete‐
roseksueel samenwonen en echtscheiding onder evangelischen vaker voor. De uit‐
eenzetting van deze ontwikkelingen is van belang voor het begrip van de politieke,
maatschappelijke en juridische discussie over homoseksuele leraren op deze scho‐
len, evenals de ontwikkelingen in de praktijk van het benoemingsbeleid. De chris‐
telijke LHBT-organisaties en de overheid spelen daar in hun beleid op in. Het vol‐
gende hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van orthodox-protestantse scholen.
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5 Orthodox-protestantse scholen in
Nederland

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting over orthodox-protestantse basis- en middel‐
bare scholen in Nederland. Hoofdstuk 2 gaf al een korte schets van deze scholen bij
de bespreking van de onderzoekspopulatie. Na een beschrijving van orthodox-pro‐
testantse gemeenschappen in hoofdstuk 3, en de seksuele ethiek van orthodox-pro‐
testanten in hoofdstuk 4, volgt hier een beschrijving van orthodox-protestantse
scholen. Daarmee kan een antwoord worden gegeven op deelvraag 2: Hoe zijn
orthodox-protestanten en orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland
te kenmerken?
In hoofdstuk 5 volgt eerst een beschrijving van de oorsprong van orthodox-protes‐
tantse scholen in de Schoolstrijd. Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op schoolidenti‐
teit in het algemeen, en van orthodox-protestantse scholen in het bijzonder, en op
personeel als identiteitsdrager. Daarna volgen beschrijvingen van de identiteit per
denominatie, die na een beknopt overzicht van de geschiedenis vooral ingaan op
de actuele stand van zaken. Daarbij is ook oog voor de diversiteit binnen de deno‐
minaties. De verschillen tussen en binnen denominaties zijn namelijk een relevante
verklarende factor voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-pro‐
testantse scholen.

5.2 Schoolstrijd

Vanaf het begin van de negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw
vond in Nederland de Schoolstrijd plaats. Deze strijd betrof in eerste instantie het
godsdienstig karakter en de mate van orthodoxie van het nationaal onderwijs.
Orthodox-protestanten vonden het onderwijs op openbare scholen niet voldoende
orthodox. Overeenstemming met de leer in de kerk en de opvoeding in het gezin
was voor orthodox-protestanten een cruciale zaak. Vanaf het begin van de Refor‐
matie was eenheid tussen kerk en onderwijs nastrevenswaardig. Volgens art. 21
van de Dordtse Kerkorde (1619) zijn kerkenraden dan ook verantwoordelijk voor



het toezicht op goede schoolmeesters.1 Nadat het orthodox-protestanten niet lukte
om het nationaal onderwijs dogmatisch te maken gingen ze strijden voor het recht
om private (orthodoxe) christelijke scholen (bijzonder onderwijs) te mogen stich‐
ten, naast het algemene en neutraal christelijke (boven kerkelijke verschillen
staande) staatsonderwijs. Vervolgens draaide de Schoolstrijd om gelijke overheids‐
bekostiging van het bijzonder onderwijs als het openbaar onderwijs.2

De strijd voor het recht op bijzonder onderwijs begon bij de groep orthodox-pro‐
testanten die zich in 1834 van de Nederlandse Hervormde Kerk afscheidden. Zij
richtten in 1841 de eerste ‘School met de Bijbel’ op. In 1842 werd bij Koninklijk
Besluit bevestigd dat er vrijheid was om eigen scholen te stichten.3 Een vrijheid die
al in de Lageronderwijswet van 1806 lag besloten, al ging die wetgeving uit van de
idee van algemeen nationaal christelijk onderwijs. Artikel 194 van de Grondwet
van 1848 (volgens het ontwerp van liberaal Thorbecke) legde de vrijheid van
onderwijs vast. Orthodox-protestantse Scholen met de Bijbel hadden als doel om
onderwijs te geven in overeenstemming met het geloof van de ouders in tegenstel‐
ling tot de openbare algemene christelijke scholen. Hierachter ging een theologisch
conflict schuil tussen liberale protestanten en orthodox-protestanten.4

Nadat stichting van het bijzonder onderwijs mogelijk werd richtte de strijd van de
orthodox-protestanten zich op de gelijke bekostiging door de overheid van open‐
baar en bijzonder onderwijs. De liberalen verzetten zich hiertegen, en maakten het
door wetgeving van 1857 eerst onmogelijk om bijzonder onderwijs vanuit de Staat
te bekostigen. Vervolgens verhoogden zij in 1878 (Wet van liberaal Kappeyne van
de Copello) de onderwijskwaliteitseisen met bijkomende extra kosten. Tegen de
wet van 1878 kwam een grootschalig verzet los onder orthodox-protestanten. Dit
leidde tot oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Orthodox-protestan‐
ten verkregen een sterkere positie ten gevolge van de Doleantie van 1868 (nieuwe
afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk) onder leiding van voorman Kuy‐
per. Hij werkte samen met katholieke voorman Schaepman en antirevolutionair
Groen van Prinsterer, die de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder‐
wijs (CNS) oprichtte, in de strijd voor (financiering van) bijzonder onderwijs.
Dankzij collectieve acties tekenden honderdduizenden Nederlanders een volkspe‐

1. Art. 21 Dordtse Kerkorde (1619): ‘De Kercken-Raden sullen al-omme toe-sien datter goede School-Mees‐
ters zijn/die niet alleen de Kinderê leeren lesen/schrijven/spraecken eñ vrye Consten/maer oock die selfde
inder Godsalicheyt eñ indê Catechismo onderwijsen.’ 

2. Kuiper 2002; Boekholt 1998; Boekholt 2002, p. 7; Postma 1995, p. 26-40; Bisschop 2009; Janse 2015,
p. 57-68, 168; Van Eijnatten 2008; De Jong 2017 p. 20-45; Selderhuis 2014, p. 684-686, 688-689,
722-724.

3. KB 2 januari 1842.
4. Kuiper 2002; Boekholt 1998; Postma 1995, p. 26-40; Bisschop 2009; Janse 2015, p. 57-68; De Jong

2017, p. 20-45; Kennedy & Zwemer BMGN – Low Countries Historical Review 2010, afl. 125,
p. 237-268; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330. Zie ook Van Bijsterveld Tijdschrift voor
Religie, Recht en Beleid 2013, afl. 4, nr. 3, p. 16-32.
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titionnement waarin zij de koning opriepen om de wet van 1878 niet te tekenen. De
koning tekende de wet echter wel. Daarna richtten orthodox-protestanten in 1879
de Unie ‘Een School met de Bijbel’ op, en collecteerden om de scholen zonder over‐
heidssubsidie toch te kunnen bekostigen. Overigens bleef er onder orthodox-pro‐
testanten discussie over het inzetten op eigen scholen dan wel het inzetten op een
christelijke openbare school. Ook was er meningsverschil of bijzondere scholen wel
gebruik moesten maken van overheidssubsidie aangezien men daardoor de over‐
heid invloed zou geven op de onderwijsinhoud. Overheidsinvloed deed zich ook
gelden in 1872 toen er een landelijke vaccinatieplicht kwam en het toelatingsbeleid
van leerlingen op alle scholen hieraan was gebonden (‘pokkenbriefje’). Dat veroor‐
zaakte gewetensbezwaren onder een deel van de orthodox-protestanten met het
gevolg dat zij hun kinderen thuis lieten.5

In 1888 kwam er voor het eerst overheidssubsidie voor het bijzonder onderwijs
door het eerste christelijke kabinet Mackay. Aan het begin van de twintigste eeuw
subsidieerde het eveneens christelijke kabinet Kuyper ook de salarissen van lera‐
ren van bijzondere scholen. Dat was noodzakelijk want er waren veel meer leraren
nodig vanwege invoering van de leerplicht en de toename van het aantal leerlin‐
gen. Feitelijk kwam hiermee al een financiële gelijkstelling van openbaar en
bijzonder onderwijs tot stand. Dit legde men vast in de Grondwet van 1917, in ruil
voor het algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen (die
vanaf 1919 ook actief kiesrecht kregen), de zogeheten ‘Pacificatie’. Sinds 1917 wij‐
zigde er niet veel aan de tekst van het grondwetsartikel over de vrijheid van onder‐
wijs, die sinds 1983 in artikel 23 Grondwet (afgekort: art. 23 Gw.) te vinden is (zie
§6.2). De vrijheid van onderwijs werkte de regering daarna uit in de Lageronder‐
wijswet van 1920. Dat leidde tot een groei van het christelijk onderwijs dat groter
werd dan het openbaar onderwijs. Dit was mede mogelijk dankzij formele banden
met kerken of door kerkenraden (van orthodox-gereformeerde en bevindelijk-gere‐
formeerde kerken) die leden opriepen zich bij deze scholen te voegen.6

5.3 Schoolidentiteit en personeel als identiteitsdrager

Voor orthodox-protestanten waren en zijn eigen scholen een essentieel onderdeel
(voor het voortbestaan) van de eigen godsdienst, kerk en groepering (zuilen).
Onderwijs is voor de religieuze socialisatie van de nieuwe generatie naast de

5. Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330; Kuiper 2002; Boekholt 1998; Postma 1995,
p. 26-40; Bisschop 2009; Janse 2015, p. 57-68, 106-108; Ruijs 2012; De Jong 2017, p. 20-45; Exalto,
Van wie is het kind? 2017, p. 121-127; Selderhuis 2014, p. 684-686, 688-689, 722-724.

6. Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67, p. 317-330; Kuiper 2002; Boekholt 1998; Postma 1995,
p. 26-40; Bisschop 2009; Janse 2015, p. 57-68, 74; De Jong 2017, p. 20-45; Selderhuis 2014,
p. 747-750.
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opvoeding thuis dan ook de meest bepalende factor.7 Identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van personeel behoort tot de kern van die eigen scholen, zowel for‐
meel juridisch als in de praktijk.8 Door het hanteren van dit beleid willen orthodox-
protestantse scholen hun identiteit verankeren, ten behoeve van hun achterban
(ouders, leerlingen, kerken), in onderscheid van scholen met een andere identiteit.9
De identiteit van de school is volgens de definitie van De Wolff: ‘datgene wat de
school tot deze school maakt. Oftewel wat de kenmerkende (typerende of onderscheidende)
eigenschappen van deze school zijn, wat de leden van de school met elkaar gemeen hebben
(of wat geldt voor de leden als collectief), en wat een bepaalde mate van duurzaamheid of
continuïteit door de tijd kent.’10 Dit onderzoek richt zich op de reformatorische, gere‐
formeerde en evangelische onderwijsrichtingen en het orthodoxe deel van de pro‐
testants-christelijke richting. De denominatie en het verband van de besturenorga‐
nisatie van orthodox-protestantse scholen zijn van belang voor de identiteit van
deze scholen. Tegelijkertijd is er variatie tussen de scholen binnen deze richtingen,
ook qua leraren- en leerlingenpopulatie, omdat de identiteit van elke school uniek
is.11

Bij het definiëren van de identiteit van orthodox-protestantse scholen maakt De
Muynck in navolging van Miedema en De Wolff onderscheid tussen de levensbe‐
schouwelijke en de onderwijskundige en pedagogisch-organisatorische identiteit
van de school. De levensbeschouwelijke identiteit verwijst volgens hem naar de
grondslag van de school.12 Vreeburg verstaat onder de levensbeschouwelijke iden‐
titeit van een school ‘de wijze waarop een school vormgeeft aan haar relatie tot levensbe‐
schouwelijkheid (…) door middel van specifieke gebruiken en rituelen, door vakken of door
een bepaalde pedagogische visie’.13 Er zijn twee dimensies van de levensbeschouwe‐
lijke identiteit van een onderwijsrichting, namelijk de onderwijsinhoud en de bin‐
ding van leraren en leerlingen.14 Beide dimensies zijn van belang voor religieuze
socialisatie van kinderen. Het betreft zaken als gebed, Bijbellezen, zingen van reli‐

7. Bertram-Troost 2017; Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Markus e.a. Religious Education 2019, p. 1-15;
Vermeer British Journal of Religious Education 2009, afl. 31, nr. 3, p. 201-211; Bertram-Troost, De
Roos & Miedema Religious Education 2007, afl. 102, p. 132-150; Vreeburg 1997. Zie ook De Hoon &
Van Tubergen European Sociological Review 2014, p. 1-13; Vermeer, Scheepers & Kregting Tijdschrift
voor Religie, Recht en Beleid 2016, afl. 7, nr. 2, p. 64-87; Knippenberg GeoJournal 2006, afl. 67,
p. 317-330. Vgl. Wardekker & Miedema Religious Education 2001, afl. 96, nr. 1, p. 36-48.

8. Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Postma 1995,
p. 139-149; Spoelstra 2016 (zie o.a. p. 65-68 over verzet van protestanten tegen de inperking van
het benoemingsbeleid door de nazi’s).

9. Vermeer British Journal of Religious Education 2009, afl. 31, nr. 3, p. 201-211; Maussen & Vermeulen
Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104.

10. De Wolff 2000, p. 53.
11. Bakker Religie & Samenleving 2011, afl. 6, nr. 1, p. 102-118; Bakker 2004.
12. De Muynck 2008, p. 19-20; De Wolff 2000; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformato‐

risch), 16 december 2016. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015, p. 13-14.
13. Vreeburg 1997, p. 193.
14. Vreeburg 1997, p. 194.
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gieuze liederen, aandacht voor godsdienst en doorwerking in andere vakken, en
een gemeenschappelijke geloofsbasis binnen de school.15 Volgens Bakker komt ‘de
specifieke identiteit van een school tot stand in nauwe samenhang met de subjectieve keu‐
zen van de leerkracht’.16 De geloofsovertuiging, geloofsbeleving, persoonlijke moti‐
vatie en levensstijl van leraren, en ook van bestuurders en schoolleiders hangen
daarmee samen. De Muynck richt zich in zijn onderzoek ook op de leraar als dra‐
ger van de schoolidentiteit en de persoon die de geloofstraditie overdraagt. Dat
gebeurt volgens hem door middel van kennisoverdracht en de wijze van omgaan
met de leerlingen. De leraar doet dit niet alleen in de godsdienstles of de Bijbelver‐
telling, maar draagt de identiteit ook over als persoon.17 Volgens dit uitgangspunt
zijn privé en werk voor onderwijspersoneel dan ook moeilijk te scheiden. Naar
deze aspecten zal een orthodox-protestantse school vragen tijdens het sollicitatie‐
gesprek en tijdens functioneringsgesprekken.18

Gezien het belang van leraren in het vormgeven van de identiteit van een school
was het benoemingsbeleid vanaf het begin dan ook een aangelegen zaak voor
orthodox-protestantse scholen en voelden leraren zich zeer betrokken bij deze
scholen.19 Op orthodox-protestantse scholen werken dan ook (voornamelijk) ortho‐
dox-protestantse leraren die Versteegt als volgt omschrijft:

‘De als “orthodox” gecategoriseerde leerkrachten omschrijven het christelijk geloof als hun vaste overtui‐
ging. Daarnaast heeft het christendom voor hen ook sociale implicaties, zodat zij een goed voorbeeld kun‐
nen zijn van de waarde van het christendom, waarbij mensen met een ander geloof “gerespecteerd” moet
worden. Ze ervaren (hun eigen variant van) christendom als “waarheid”, en andere geloven als “onwaar‐
heid”. Ze hanteren traditionele uitspraken als “Jezus is gestorven voor de zonden van de wereld” om hun
geloof te omschrijven.’20

Daarnaast geeft Versteegt aan dat orthodox-protestantse leerkrachten hechten aan
collega’s die ook orthodox zijn.21 Bertram-Troost e.a. geven aan dat orthodox-pro‐
testantse leerkrachten zich op een meer algemene protestants-christelijke school
niet altijd thuis voelen omdat zij hun exclusieve geloofsopvattingen niet naar voren
kunnen brengen. Dit zou kunnen leiden tot (juridische) identiteitsconflicten.
Andersom voelen niet-christelijke docenten zich ook niet altijd thuis op een christe‐
lijke school.22

15. Vreeburg 1997, p. 208, 210; Janse 2015, p. 169.
16. Bakker Religie & Samenleving 2011, afl. 6, nr. 1, p. 102-118.
17. De Muynck 2008, p. 19-20; De Wolff 2000. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015, p. 13-14.
18. De Muynck 2008, p. 19-20; Dijkstra & Miedema 2003; Hoogeveen 1999, p. 54; Onstenk 1987.
19. De Jong 2017. Zie ook Mellink, Worden zoals wij 2013.
20. Versteegt 2010, p. 143.
21. Versteegt 2010, p. 147.
22. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 83-84; Bertram-Troost e.a. 2012, p. 13.
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Aangezien orthodox-protestantse scholen hun personeel werven onder de achter‐
ban en uit de eigen opleidingsscholen is er nog steeds een grote overeenstemming
tussen de formele schoolidentiteit en de invulling door het personeel. De keuze
van personeel voor orthodox-protestantse scholen is dan ook uit de levensloop te
verklaren. Daarbij kiezen leraren volgens onderzoek van Markus e.a. voor ortho‐
dox-protestantse scholen vanwege de volgens hen onlosmakelijke relatie tussen
onderwijs en christelijke socialisatie. Daarnaast kiezen ze voor het comfort binnen
het vertrouwde religieuze schoolklimaat. Dit stemt grotendeels overeen met hun
religieuze identiteit en normen en waarden, zoals wat betreft seksuele diversiteit.
Ook benadrukken leraren het belang van cohesie tussen de opvoeding in school,
kerk en gezin.23 Toch is er vanwege toenemende diversiteit in gedrag en opvattin‐
gen onder het personeel, ondanks hoge kerkelijke betrokkenheid, steeds meer
spanning met de formele schoolidentiteit. Ook toenemende diversiteit onder leer‐
lingen en ouders speelt hierbij een rol. Voor de leraren zijn de eigen opvattingen en
de vorming van de individuele leerling belangrijker dan de overdracht van de
geloofstraditie.24 Volgens Bakker & Rigg speelt de evangelicalisering onder leraren
hierbij een rol, waarbij sprake is van een herinterpretatie van de traditie met meer
aandacht voor persoonlijke ervaring. Uit hun onderzoek blijkt ook dat existentiële
levenservaringen van groot belang zijn voor het functioneren van leerkrachten.25

Dat kan gaan om specifiek spirituele ervaringen die van belang zijn voor keuzes
gemaakt door het personeel.26 Uit onderzoek van Markus e.a. blijkt dat voor ortho‐
dox-protestantse leraren de religieuze vorming van hun leerlingen voorop staat.
Daarbij scheppen zij tegelijkertijd ruimte voor reflectie op de eigen traditie en
denkbeelden binnen kerk en gezin. Ook laten zij leerlingen kennismaken met
andere visies in de samenleving.27

Daarnaast maakt Bakker het onderscheid tussen een deductieve en inductieve
benadering van identiteit, ofwel tussen formele en geleefde identiteit. Een benade‐
ring van identiteit op grond van documenten is statisch of deductief. Men gaat er
dan vanuit dat de grondslag en identiteitsdocumenten uitgangspunt zijn voor de
praktijk, de formele identiteit is uitgangspunt, zogeheten ‘grondslagdenken’. Een
andere mogelijkheid is een dynamische of inductieve benadering van identiteit van
scholen waarbij de praktijk bepalend is voor het definiëren van de identiteit, de

23. Markus e.a. Journal of School Choice 2018, p. 1-21.
24. De Muynck 2008, p. 21, 40; Bertram-Troost e.a. Education Sciences 2018, afl. 8, p. 208-226; Markus

e.a. Journal of School Choice 2018, p. 1-21; Markus e.a. Religious Education 2019, p. 1-15; Bertram-
Troost 2017; Bertram-Troost e.a. 2015; Bertram-Troost e.a. Religion & Education 2015, afl. 42,
p. 202-217; Bertram-Troost e.a. 2012; Bakker & Rigg 2004, p. 34, 60; Bakker 2003, p. 98; Van Harde‐
veld 2003; Dijkstra & Miedema 2003; Nagel-Herweijer & Visser-Vogel 2017; De Ruyter & Mie‐
dema 1997. Zie over orthodox-protestantse leerkrachten: Versteegt 2010, p. 142-147, 151-157. Vgl.
Dupont 2010, p. 192-234.

25. Bakker & Rigg 2004; De Muynck 2008, p. 33.
26. De Muynck 2008, p. 41.
27. Markus e.a. Religious Education 2019, p. 1-15.
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geleefde identiteit is uitgangspunt. In het verlengde van deze benadering ligt het
‘perspectiefdenken’. In het grondslagdenken is de levensbeschouwelijke, godsdien‐
stige of ideologische grondslag het uitgangspunt voor het onderwijs en het benoe‐
mingsbeleid. Het perspectiefdenken begint bij de onderwijsdoelen en geeft de
mogelijkheid om dezelfde doelen na te streven vanuit verschillende ideologische
motieven.28

Voor orthodox-protestantse scholen zijn de grondslag, statuten, akten van benoe‐
ming en beleidsdocumenten van belang in het vastleggen van hun identiteit, en is
de deductieve benadering en het grondslagdenken dominant. Tegelijkertijd is in de
praktijk op deze scholen de identiteit ook in beweging, waardoor een verschil kan
ontstaan tussen de formele en de geleefde of beleefde identiteit.29 In het onderzoek
van Bertram-Troost e.a. doen geïnterviewde docenten de aanbeveling om geza‐
menlijk het gesprek te voeren over identiteit om zo de formele, geleefde en
beleefde identiteit dichter bij elkaar te brengen. Daarbij merken sommige docenten
op dat niet iedereen dit waardeert vanwege de wens op privacy inzake godsdienst
en levensbeschouwing.30 De identiteitsborging is voor schoolbesturen ook van
belang omdat identiteit dynamisch is en de persoonlijke identiteit en schoolidenti‐
teit uit elkaar kunnen groeien.31 VGS-directeur Moens benoemt dit als volgt:

‘De kern en kracht van de identiteit van onze scholen ligt in je personeel. De juf en meester voor de klas,
die zijn hét. Zelfs thuis heb je niets meer te zeggen. Als de juf zegt dat het zo is dan is het zo. Dus de
geloofwaardigheid van die identificatiefiguur in die pedagogische setting is cruciaal. Maar dat moet je
onderhouden. Eén van de grote fouten die wij gemaakt hebben in het verleden is denken dat identiteit iets
statisch is. Je bent christen en je blijft christen. Je bent SGP’er, je blijft SGP’er. Je bent lid van de Gerefor‐
meerde Gemeenten, dus je zult het ook wel altijd eens blijven met alles wat er binnen de gereformeerde
gezindte gezegd wordt. Dat is de grootste fout die er gemaakt is. Identiteit is dynamisch. En ook grondsla‐
gidentiteit is dynamisch.’32

Derhalve geeft Moens aan dat het van belang is om de grondslag in de school tot
leven te brengen. Grondslagdenken staat in zijn benadering dus niet synoniem aan
een statische benadering van identiteit. De grondslag en daarop gebaseerde identi‐
teitsdocumenten zijn de basis voor het benoemingsbeleid, maar deze moeten wer‐
kelijkheid worden binnen de orthodox-protestantse school. Daarnaast zijn er
externe ontwikkelingen van invloed op de schoolidentiteit en benoemingsbeleid
van orthodox-protestantse scholen.

28. Bertram-Troost e.a. 2015; Veling 2013; Interview J. Westert, 12 mei 2015.
29. Bakker Religie & Samenleving 2011, afl. 6, nr. 1, p. 102-118; Bertram-Troost e.a. 2015, p. 14; Inter‐

view J. Westert, 12 mei 2015.
30. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 70-71. Zie ook Nagel-Herweijer & Visser-Vogel 2017. Vgl. Dupont

2010, p. 192-234.
31. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 83.
32. Interview P. Moens, 6 maart 2015.
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Invloed van ontwikkelingen vanuit overheid en samenleving op schoolidentiteit en benoe‐
mingsbeleid
Ontwikkelingen in de maatschappij en het overheidsbeleid beïnvloeden identiteits‐
gebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen.33 De invloed van
veranderingen in geloof en samenleving op scholen, leraren en ouders is
genoemd.34 De ontwikkelingen binnen het juridisch kader worden beschreven in
hoofdstuk 6 en 7. Overheidsbeleid dat gericht is op het tegengaan van segregatie
en discriminatie, het bevorderen van burgerschap, seculier-liberale waarden en
emancipatie van vrouwen en homoseksuelen kan spanningen opleveren voor
orthodox-protestantse scholen.35 Het gelijkebehandelingsrecht levert daarbij de
meeste spanning op voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid (zie hoofdstuk 7).
Daarnaast waren onderwijsbeleid en -wetgeving vanaf de jaren ’80 sterk gericht op
professionalisering, verzakelijking en schaalvergroting. De bestuurlijke verhoudin‐
gen wijzigden vanaf die jaren sterk. Bestuurders van grote schoolbesturen kregen
meer macht, directeuren van kleine scholen minder. Eigenaarschap en betrokken‐
heid van de ouders namen af en consumentengedrag nam toe. Relatief gezien zijn
ouders binnen orthodox-protestantse scholen nog wel vaker actief betrokken, ook
omdat deze vaker de rechtspersoonsvorm vereniging bleven hanteren. Toch nam
ook onder deze ouders de betrokkenheid en vanzelfsprekendheid daarvan af. De
verzakelijking en flexibilisering van het personeelsbeleid speelt een rol in de afne‐
mende betrokkenheid van het personeel bij de scholen waarop zij werkzaam zijn.36

Veranderingen in het arbeidsrecht, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zijn ook van invloed op het benoemingsbeleid
(zie §6.3). Daarnaast ziet het onderwijs zich geconfronteerd met een tekort aan per‐
soneel, zowel leraren als directeuren en bestuurders.37 Tegelijkertijd zijn er krimp‐
gebieden met dalende leerlingaantallen en scholen die moeten fuseren of sluiten.38

Voor kleine orthodox-protestantse scholen blijft het de vraag hoe het wetsvoorstel
‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (afschaffing van het begrip richting in enkele
onderwijswetten) uiteindelijk zal uitpakken.39 Daarnaast is de oprichting van koe‐
pelorganisaties van schoolbesturen in de vorm van de VO-raad (2006) en PO-raad
(2008) relevant. Deze organisaties zijn landelijke vertegenwoordiging van alle

33. Vgl. Braster 1996.
34. De Muynck 2008, p. 21, 40; Bertram-Troost e.a. Education Sciences 2018, afl. 8, p. 208-226; Bertram-

Troost 2017; Bertram-Troost e.a. 2015; Bertram-Troost e.a. 2012; Bakker & Rigg 2004, p. 34, 60; Bak‐
ker 2003, p. 98; Van Hardeveld 2003; Dijkstra & Miedema 2003; De Ruyter & Miedema 1997.

35. Versteegt & Maussen 2011; Bertram-Troost e.a. 2015, p. 15; Bertram-Troost 2017.
36. De Jong 2017, p. 159-171; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016. Zie over de volgens Toes rela‐

tief kritiekloze en volgzame houding van reformatorische middelbare scholen in relatie tot over‐
heidsbeleid in de periode 1970-2005: Toes 2015.

37. G. Vroegindeweij, ‘Enquête refoscholen: dreigend lerarentekort zorgwekkend’, RD 17 mei 2016;
W.J. de Potter, ‘Kies voor baan in het reformatorisch onderwijs’, RD 30 december 2016; https://
www.endanbenjeleraar.nl (website voor werving reformatorische leraren in het po en vo).

38. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 31; Bertram-Troost e.a. 2012, p. 14.
39. Kamerstukken II 2018/19, 35050.
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schoolbesturen, cao-onderhandelaars, en eerste aanspreekpunt richting de over‐
heid. De denominatieve koepelorganisaties verloren daarmee afzonderlijk wel
invloed. Zij richten zich nu vooral op de identiteit van de scholen die zij vertegen‐
woordigen en de politieke lobby om zoveel mogelijk ruimte voor die identiteit en
de vrijheid van onderwijs te behouden.40 Naast de nationale actoren zijn ook de
actoren op lokaal niveau en onderlinge machtsverhoudingen van belang voor de
vormgeving van de identiteit van orthodox-protestantse scholen.41 In dat kader is
ook relevant of de school zich bevindt in een stedelijke omgeving of in een dorp en
of het in de Bible Belt of daarbuiten is gelegen.42 Dit werkt per denominatie
verschillend uit. Voor een goed begrip hiervan volgt hierna een beschrijving van
de verschillende denominaties.

5.4 Reformatorische scholen

Oorsprong
Het reformatorisch onderwijs gaat terug op de oprichting van de Vereniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) in 1921 door dominee Kersten. Hij was niet
content met de Pacificatie, die een eind maakte aan de Schoolstrijd, vanwege
invoering van het passief vrouwenkiesrecht. Daarom richtte hij in 1918 de SGP op.
Tegelijkertijd maakte Kersten wel gebruik van de onderwijsvrijheid. Doel was om
het absoluut gezag van Gods Woord en de interpretatie volgens de Drie Formulie‐
ren van Enigheid (gereformeerde belijdenisgeschriften) en de theologie binnen de
Gereformeerde Gemeenten door te laten werken binnen de school. Oprichting van
deze scholen was niet vanzelfsprekend gezien de houding van wereldmijding en
lijdelijkheid (het ondergaan, afwachten wat God zal doen) van veel bevindelijk-
gereformeerden. Onderwijs werd gezien als een ‘middellijke’ zaak, waarbij de mens
zelf iets probeert te bewerkstelligen, tegenover onmiddellijk ingrijpen van God.
Daarnaast leefde onder sommige bevindelijk-gereformeerden de theocratische
gedachte dat men de openbare school moest proberen gereformeerd te maken. Dat
lukte niet, maar men ging nog liever naar een neutrale openbare school dan naar
de gereformeerde scholen (gesticht door de antirevolutionairen) aangezien men
daar sterke theologische bezwaren tegen had.43

40. De Jong 2017, p. 146; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
41. Zie bijv. Hogenstijn & Van Middelkoop 2008.
42. De Muynck 2016. Zie bijv. Hogenstijn & Van Middelkoop 2008; Toes & Spruyt 2017, p. 16-17.
43. Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Janse 2015, p. 67-68; De Muynck 2008, p. 115-116. De theocrati‐

sche zienswijze van bevindelijk-gereformeerden op het onderwijs blijkt bijvoorbeeld uit art. 17
Program van Beginselen SGP: ‘Op de overheid rust de zorg, dat al het onderwijs overeenkomstig de norm
van Gods Woord is. In het geheel van opvoeding van en onderwijs aan kinderen en jongeren heeft de over‐
heid een eigen verantwoordelijkheid naast die van gezin en kerk. Op grond van die verantwoordelijkheid kan
de overheid de leerplicht instellen.’
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Vanaf 1910 (met name vanaf de Pacificatie in 1917) stichtten dominee Kersten en
medestanders basisscholen vanuit lokale Gereformeerde Gemeenten, een enkele
keer in samenwerking met andere bevindelijk-gereformeerden. Deze scholen
waren in eerste instantie nog aangesloten bij de protestants-christelijke Schoolraad
voor de Scholen met den Bijbel. In 1931 richtte de VGS een eigen Commissie van
Beroep op. Pas vanaf 1934 mocht de VGS deze scholen, als aparte onderwijsrich‐
ting, vertegenwoordigen nadat aan het wettelijk vereist aantal aangesloten school‐
besturen werd voldaan. De regering erkende met het Koninklijk Besluit (KB) van
1933, na positief advies van de Raad van State, de onderwijsrichting die uitging
van de Gereformeerde Gemeenten.44 Dit besluit viel na een gevecht door ds. Ker‐
sten voor erkenning van deze afzonderlijke richting, apart van de protestants-
christelijke richting. Deze erkenning was noodzakelijk voor toestemming van de
overheid voor het stichten van een school in Den Haag vanuit de GG (naast een
reeds bestaande protestants-christelijke school) en het ontvangen van een vergoe‐
ding voor leerlingenvervoer naar deze school. Volgens Exalto blijkt uit het archief
van de Raad van State dat de politieke organisatie van de gezindte in de vorm van
de SGP een rol speelde bij het advies.45

Vanaf de jaren ’50 van de twintigste eeuw verbreedden de scholen van de GG in
interkerkelijke richting, analoog aan de SGP, door zich ook te richten op hervorm‐
den en christelijk-gereformeerden. Vanaf eind jaren ’60 van de twintigste eeuw
kregen de scholen van de bevindelijk-gereformeerden de naam reformatorisch, in
aansluiting op de vorming van een reformatorische zuil. Bevindelijk-gereformeer‐
den stichtten reformatorische scholen als reactie op een verlies aan orthodoxie
binnen protestants-christelijke scholen. Het aantal reformatorische basisscholen
verdubbelde tussen 1968 en 1985. Daarnaast richtten de bevindelijk-gereformeer‐
den vanaf de jaren ’70 zeven reformatorische middelbare scholen op. Bij de stich‐
ting van reformatorische scholen accepteerde het ministerie de zogeheten ‘SGP-
sleutel’, namelijk het aantal SGP-stemmers, als criterium. De benaming van de
scholen volgens hun grondslag is ofwel christelijk onderwijs op reformatorische
grondslag, reformatorisch onderwijs, onderwijs op reformatorische grondslag,

44. KB 15 mei 1933, nr. 22, AB 1933/543 (School met den Bijbel), p. 543-545. Voor de tekst zie ook
Exalto, Reformatorische richting 2017, p. 93-98. Dit is de kern van het besluit: ‘Onder “bijzonder
onderwijs van eene bepaalde richting” moet worden verstaan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van een van
de richtingen, welke zich in het Nederlandsche volk op geestelijk terrein openbaren. De Gereformeerde
Gemeenten in Nederland vormen, blijkens hare afzonderlijke kerkformatie, een van die richtingen. Een
school, uitgaande van de vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen met den Bijbel, of een
school, uitgaande van de Gereformeerde schoolvereeniging, staan geheel los van de richting der Gerefor‐
meerde Gemeenten en kunnen dan ook niet worden geacht van dezelfde richting te zijn.’

45. Exalto, Reformatorische richting 2017; Exalto 2018; Exalto, Van wie is het kind? 2017, p. 117-171;
Exalto 2012, p. 29-67, 383-384, Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Janse 2015, p. 184-188; Toes 2015,
p. 34-42, 190-192. Zie ook https://www.vgs.nl/wie-we-zijn/geschiedenis/.
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onderwijs op gereformeerde grondslag of Scholen met de Bijbel.46 Het officiële
begin van een aparte reformatorische richting – breder dan de eerder erkende rich‐
ting van de Gereformeerde Gemeenten, en niet als subdenominatie maar onder‐
scheiden van de protestants-christelijke richting – is te plaatsen bij het KB van 1979,
na advies hiertoe van de Raad van State en de Onderwijsraad.47 De regering
besloot positief op een aanvraag voor reformatorisch lager technisch onderwijs
door het Van Lodenstein College in Amersfoort. De vraag om erkenning van een
reformatorische richting, apart van de protestants-christelijke richting, werd onder‐
bouwd met verwijzing naar te onderscheiden godsdienstige overtuigingen van de
groepering, de ouders en leerlingen die komen uit bevindelijk-gereformeerde kerk‐
genootschappen, en de VGS en VBSO als aparte koepels. Het besluit van de rege‐
ring ging daarin mee door te verwijzen naar het bestaan van een afzonderlijke
reformatorische gezindte, en wees tevens op de gewetensnood bij het ontbreken
van een reformatorische school (en daarmee de gewetensvrijheid), en het recht op
onderwijs overeenkomstig godsdienstige overtuiging van reformatorische ouders
met verwijzing naar art. 2 Eerste Prot. EVRM.48

Op basis van de DUO-cijfers van 2014-2015/2015-2016 zijn er 148 reformatorische
basisscholen (met ongeveer 36.000 leerlingen) en zeven reformatorische middel‐

46. Exalto 2018; Exalto, Reformatorische richting 2017; De Muynck 2008, p. 115-116; Janse 2015,
p. 67-68, 184-188; Exalto 2012; Exalto Zicht 2012, nr. 3, p. 18-23; Wallet 2007; Toes 2015, p. 42-48,
169-170.

47. KB 8 februari 1979, nr. 19, ECLI:NL:XX:1979:AM4460, AB 1979/275, m.nt. B.J. van der Net (refor‐
matorische richting). Voor de tekst zie Exalto, Reformatorische richting 2017, p. 109-117. Samenvat‐
ting van het besluit is: ‘Tot dusver bestaan er in Nederland geen zodanige reformatorische scholen voor
lager technisch onderwijs. De afwezigheid van een reformatorische school brengt gewetensnood teweeg.
Alles tezamen en in onderling verband bezien, is in dit geval aannemelijk, dat op de bestaande prot.-chr.
scholen niet het verlangde onderwijs in de zin van art. 69, lid 3, WVO wordt gegeven. Deze wetsbepaling
biedt dan ook onvoldoende grondslag om de aanvraag af te wijzen. Beroep gegrond.’ Volgens Drop (1985,
p. 189) en Postma (1995, p. 119) was het opnemen van de Reformatorische Opleidingsschool Drie‐
star in Terneuzen in het scholenplan van 1956 al een erkenning van de reformatorische richting.
Ook na KB 23 mei 1972, nr. 23 (honorering Kroonberoep reformatorische school) had de Raad van State
het beroep op de Kroon gehonoreerd. Voor de tekst van het KB van 1972 zie Exalto, Reformatori‐
sche richting 2017, p. 99-104. Voor de tekst van het Advies Onderwijsraad 2 februari 1979, zie
Exalto, Reformatorische richting 2017, p. 105-108. Het beroep op de Kroon was afgewezen in 1978
bij een aanvraag voor een reformatorische mavo in Kampen met het argument dat de leerlingen
naar een protestants-christelijke of vrijgemaakte mavo konden gaan en het aangevraagde refor‐
matorische onderwijs hiervan onvoldoende was onderscheiden, zie KB 28 september 1978, nr. 11,
ECLI:NL:XX:1978:AM4257, AB 1979/51, m.nt. J.R. Stellinga (afwijzing aanvraag reformatorische mavo
Kampen). Zie KB 27 oktober 1983, nr. 25 (reformatorische Gomarus College te Gorinchem) voor een
positief besluit op de aanvraag van het reformatorische Gomarus College te Gorinchem. Zie ook
KB 27 januari 1981, nr. 15, ECLI:NL:XX:1981:AM5705, AB 1981/192, m.nt. B.J. van der Net (refor‐
matorische middelbare school Zeeland), voor een positief besluit op de aanvraag voor een reformato‐
rische middelbare school in Zeeland. Voor dit laatste besluit werd opnieuw verwezen naar de
gewetensnood bij reformatorische ouders en hun principiële bezwaren tegen protestants-christe‐
lijk onderwijs in relatie tot art. 2 Eerste Protocol EVRM, en naar het groot aantal reformatorische
leerlingen in Zeeland.

48. Exalto, Reformatorische richting 2017; Exalto 2018.
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bare schoolbesturen (met meer dan 22.000 leerlingen) (zie bijlage A, tabellen A.4 en
A.5). Het merendeel daarvan is aangesloten bij de VGS. Er zijn 23 basisscholen aan‐
gesloten bij de in 1975 opgerichte Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs
op gereformeerde grondslag (VBSO), welke onder toezicht staat van de synode (de
hoogste kerkelijke vergadering) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
(GGiN). De GGiN ontstonden in 1953 na een afscheiding van de GG vanwege een
theologisch dispuut en als uitvloeisel daarvan stichtten zij hun eigen scholen. Deze
kerk is te karakteriseren als een kleine meest conservatieve groepering binnen de
gereformeerde gezindte.49

Identiteit
In het reformatorisch onderwijs speelt het christelijk geloof, zoals beleden in bevin‐
delijk-gereformeerde kerken en gezinnen een centrale rol. Dit geloof baseert men
op de Bijbel, de Heilige Schrift, Gods onveranderlijke, gezaghebbende en onfeil‐
bare Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest, uitsluitend volgens de Statenver‐
taling van 1637, en de interpretatie van de Bijbel in de gereformeerde belijdenisge‐
schriften, de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Dordtse
Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis) zoals vastgesteld door de Nationale
Synode van Dordrecht in 1618-1619. Volgens de reformatorische scholen is dit
bepalend voor hun identiteit. Op basis daarvan bepalen reformatorische scholen de
uitgangspunten voor opvoeding en onderwijs. Die identiteit wordt uitgewerkt in
het Identiteitsprofiel (meest recente versie februari 2018) van de VGS, waar de
meeste reformatorische scholen lid van zijn. De refoscholen maken over het
algemeen gebruik van dit document, soms met een eigen toevoeging.50

Uit het VGS Identiteitsprofiel en de documenten van scholen zelf zijn de volgende
lijnen te trekken ten aanzien van identiteit. Het gaat er deze scholen om kinderen
bewust te maken van hun zondige aard, neiging tot alle kwaad en schuld tegen‐
over God als gevolg van de zondeval, terwijl de mens oorspronkelijk beelddrager
is van God, en dat ze daarom opnieuw geboren moeten worden. Ze moeten
daarom bidden om bekering en een nieuw hart opdat ze door het offer van Chris‐
tus verzoend worden met God en behouden worden. Daarbij blijft er vaak een
bepaalde mate van onzekerheid over of je als mens behouden bent, en in de hemel
zal komen na dit leven. Daarom is het voor reformatorische scholen van belang
Gods Woord en de christelijke levensstijl bij kinderen ‘in te scherpen’ en ze op te
voeden om God te dienen. Hun zielenheil staat immers op het spel. Tegelijkertijd
gelooft men dat je als mens niet door goede daden zalig kan worden, maar dat
men daarvoor afhankelijk is van God. Dagelijks gebed, het vak godsdienst en door‐
werking van het geloof in de pedagogiek zijn van belang, evenals de christelijke

49. De Muynck 2008, p. 115; Janse 2015, p. 187-188. Het aantal van 23 basisscholen berust op via
e-mail verkregen informatie van de VBSO d.d. 14 november 2016.

50. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018.
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feesten (waarbij variatie is in de mate van feestelijkheid of anderszins soberheid)
en het zingen en uit het hoofd leren van psalmen (meestal uitsluitend volgens de
berijming van 1773) evenals het leren van Bijbelteksten en vragen en antwoorden
van de Heidelbergse Catechismus. Naast godsdienst zijn geschiedenis, aardrijks‐
kunde en biologie ook vakken die scholen benoemen als belangrijk voor de identi‐
teit.51 Daarnaast komt de identiteit tot uitdrukking in het belang dat wordt gehecht
aan gezagsverhoudingen en de visie op medezeggenschap (dit volgt later in deze
paragraaf), (eigen) leermethoden, gedragsregels, omgangsvormen, voorschriften
ten aanzien van media en kleding. De gedragsvoorschriften zijn onder andere
gebaseerd op de Tien Geboden, die zijn uitgewerkt in het VGS Identiteitsprofiel.52

Het onderwijsgevend personeel van reformatorische scholen is vaak geschoold aan
de eigen Pedagogische Academie (Driestar) en is meestal lid van een aantal
bepaalde bevindelijk-gereformeerde kerken (GG, OGG, GGiN en vaak ook HHK,
CGK, PKN (GB)).53 Uit onderzoek van De Muynck in 2008 blijkt dat reformatori‐
sche leerkrachten zichzelf ook als zodanig identificeren. Daarbij is er vooral identi‐
ficatie met de reformatorische zuil en het mens- en wereldbeeld, minder met de
specifieke school. Enerzijds voelen ze zich loyaal aan de school, anderzijds zijn ze
vaak kritisch. Die kritiek zullen leerkrachten niet zo snel uiten in de school tenzij
men weet dat anderen deze delen. Deze kritische opvattingen lopen zeer uiteen.
Daardoor neemt interne diversiteit toe. Elkaar de maat nemen en bekritiseren
gebeurt niet snel omdat men de eigen opvatting ook steeds relativeert. Dat gebeurt
vanuit een visie dat de mens maar heel klein is vergeleken bij de grote God en van‐
wege de twijfel over het eigen behoud na dit leven.54

De reformatorische leraren waren georganiseerd binnen de Gereformeerde Onder‐
wijzers Vereeniging (GOV (later GOLV), 1921), later opgegaan als sectie onderwijs
(met de naam GOLV) van de vakbond Reformatorisch Maatschappelijke Unie
(RMU). Alle leden ontvangen het blad De Reformatorische School (DRS) dat eigen‐

51. Beleidsplan 2016-2019 Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, p. 5. Zie voor een recent over‐
zicht over pedagogiek binnen het reformatorisch onderwijs: De Muynck 2008; Toes 2015. Zie ook
De Muynck 2016; Bregman & Kole 1981; Bregman & Kole 1987.

52. Dit blijkt uit de schoolgidsen en schoolplannen van reformatorische scholen. Dit blijkt ook uit
interviews voor dit onderzoek: Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch),
16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.
In deze interviews wordt benadrukt dat de dogma’s de identiteit zelf betreffen en dat gedragsre‐
gels daarvan een uitwerking zijn.

53. De Muynck 2008, p. 89; Identiteitsprofiel VGS, februari 2018.
54. De Muynck 2008, p. 395, 396. Zie ook Wisse 2017; Broer & De Muynck 2017; Pons 2017. Vgl. Mar‐

kus e.a. Religious Education 2019, p. 1-15. De kritische houding van docenten van reformatorische
middelbare scholen komt naar voren in een enquête van het RD in 2009, zie ‘Identiteit reformato‐
risch onderwijs onder druk’, RD 11 december 2009; Zorg over identiteit refoschool’, RD 11 decem‐
ber 2009; L. Vogelaar, ‘Principes in de praktijk’, RD 11 december 2009; L. Vogelaar, ‘Pleidooi in
reformatorisch onderwijs voor gesprek over identiteit’, RD 18 december 2009; L. Vogelaar,
“Gezinnen veranderen de school”, RD 18 december 2009.
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dom is van de RMU, VGS en Driestar Educatief. De RMU sluit met de VGS een
aanvullende cao af voor het reformatorisch primair onderwijs (met aanvullende of
afwijkende bepalingen op de algemene cao om de identiteit te waarborgen), met
toestemming van andere cao-partijen.55 Ook vaardigt de RMU evenals de VGS een
tweetal leden en twee plaatsvervangers af in de Identiteitscommissie die oordeelt
over identiteitsontslagen (voorheen de Commissie(s) van Beroep van 1931 tot 2015,
zie over de commissies van beroep §6.3).56 De RMU gaat uit van een harmoniemo‐
del tussen werkgevers en werknemers. Het faciliteert dit ook zelf doordat zowel
werkgevers als werknemers lid kunnen worden, dat betreft ook enkele schoolbe‐
sturen. Bij een conflict tussen een schoolbestuur en een werknemer, zal de RMU
meestal de kant van de werknemer vertegenwoordigen. Daarin probeert het er via
overleg met de werkgever uit te komen maar zal het ook een rechtszaak aanspan‐
nen als dit nodig is in het belang van de werknemer, ook al zou dit binnen de
reformatorische gezindte op onbegrip stuiten.57

Reformatorische scholen wijzen in meer of minder sterke mate de normen in de
buitenwereld af. Enkele scholen doen expliciet afstand van bepaalde zaken in de
buitenwereld. In de meest uitgebreide opsommingen door enkele scholen gaat het
om deze zaken: normvervaging, deconfessionalisering, gezagsondermijning, de
wettelijke verplichting van medezeggenschap met instemmingsrecht, ontheiliging
van de zondag, kinderdagopvang, ‘sportverdwazing’, modecultuur, radio, TV,
open internet, moderne lectuur en moderne muziek, en katholieke of heidense
feesten als Sinterklaas en Halloween, en een gezellige viering van christelijke feest‐
dagen.58 Niet alle reformatorische scholen nemen afstand van (al) deze zaken, en is
er ook discussie, verandering, verschil van opvatting en in naleving aangaande
deze zaken binnen eigen kring.59 Volgens De Muynck zien refoscholen zich gecon‐
fronteerd met assimilatiedruk als gevolg van de secularisatie. Daardoor staat de
godsdienstige opvoeding door en de subculturele identiteit van de refoschool
onder druk, met name in gebieden waar christenen in de minderheid zijn. De
Muynck ziet twee typen reacties vanuit christelijke subculturen, namelijk intellec‐

55. Convenant aangaande dispensatie van bepalingen uit de cao PO 2016-2017 ten behoeve van het
reformatorisch onderwijs, 8 juli 2016; Cao reformatorisch po 2018-2019.

56. Reglement van Instelling Identiteitscommissie VGS 2015; https://www.vgs.nl/wie-we-zijn/
geschiedenis/.

57. Interview J. Schreuders, 4 december 2015.
58. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Ds. Joh. Groenewegenschool Werkendam, p. 15-16; Schoolgids

2015-2016 Jhr. W. Versluijsschool Aagtekerke, p. 7; Schoolgids 2015-2019 Willem Teellinckschool
Achterberg, p. 33-35. Aspecten hiervan komen in de schooldocumenten van andere reformatori‐
sche scholen ook terug, andere scholen gaan impliciet uit van naleving van (een deel van) deze
normen.

59. Janse 2015, p. 133-138, 199-200. Identiteitsbrief Wartburg College november 2014; Schoolgids
2015-2016 Eben-Haëzerschool Capelle aan de IJssel, p. 14-15; Schoolgids 2015-2019 Willem Teel‐
linckschool Rhenen, p. 13; Schoolgids 2015-2016 Groen van Prinstererschool Kampen, p. 10;
Schoolplan 2015-2019 De Zandbaan Rilland, p. 8.
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tuele toerusting voor het gesprek met andersdenkenden ofwel het strakker hante‐
ren van subculturele codes om de eigen identiteit te markeren. Die laatste optie
doet zich voor in de vorm van ‘een strakkere begrenzing van de groep (door als school
bijvoorbeeld strenger te zijn in het toelatingsbeleid) en een strakkere claim op het voldoen
aan de codes (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een specifieke bijbelvertaling)’.60 Een
reformatorische directeur benoemt het als volgt:

‘Dus er gaat ook intern wat verschuiven. Of je het nou wil of niet, dat gebeurt gewoon. Ik denk wel, en
dat is de korte termijn, (…) dat er uit een soort angst een verstrakking plaatsvindt van de uiterlijke din‐
gen. En dan bedoel ik met uiterlijke dingen: kleding, benoemingsbeleid, wat ik net al zei, geen moeders
aannemen. Je merkt daar een bepaalde verstrakking, alsof we daar de ontwikkelingen mee willen stoppen,
of tegen willen gaan.’61

Binnen de bandbreedte van de verschillende bevindelijk-gereformeerde kerken is
een zekere diversiteit in opvattingen voor veel refoscholen aanvaardbaar.62 Wel
kan het scholen voor problemen stellen als opvattingen over bijvoorbeeld kleding
en uiterlijk botsen. Scholen benadrukken in dat geval het belang van het respecte‐
ren van elkaars opvattingen en doen een beroep aan de achterban om de grenzen
niet op te zoeken.63 Zoals de Jan de Bakkerschool te Woerden het benoemt: ‘De
school wordt bezocht door kinderen uit verschillende kerkgenootschappen. Dat levert ver‐
schillende standpunten op. Laten we zoeken naar eenheid over hoofdzaken, ruimte voor ver‐
scheidenheid in bijzaken en liefde in alles.’64 Om dat respect tot uiting te laten komen
in gedrag stellen veel scholen regels ten aanzien van kleding en uiterlijk volgens de
meest conservatieve lijn. Dit doen ze op basis van het Bijbelse argument om conser‐

60. De Muynck 2016, p. 16-17. Daarbij verwijst De Muynck in de voetnoot naar Rijke 2017 met de vol‐
gende opmerking: ‘Het strak hanteren van regels wordt uitgelokt door het overheidsbeleid. Identiteitsge‐
bonden scholen wordt de vrijheid geboden om hun eigen invulling te geven aan het onderwijs, mits dit con‐
sistent gebeurt. Consistentie vertaalt zich ook in consequenties voor het strak hanteren van toelating van
leerlingen en leraren. Het merkwaardige verschijnsel is dat de politiek zich beweegt in de richting van min‐
der verdraagzaamheid voor een strak toelatingsbeleid, terwijl de regelgeving een soepele hantering van
grenzen juist verhindert.’

61. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016. Deze zienswijze
komt ook naar voren in andere interviews: Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reforma‐
torisch), 16 december 2016. Ook VGS-directeur Moens betoogt niet voor de lijn van verstrakking
en het dichttimmeren van regels te willen kiezen als reactie op toenemende interne diversiteit
(Interview P. Moens (directeur VGS), 6 maart 2015).

62. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview E. Von‐
keman, 11 januari 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari
2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017. Zie ook Wisse 2017. Zie bij‐
voorbeeld: Schoolgids 2015-2016 Jan de Bakkerschool Woerden, p. 9; Schoolgids 2014-2016 KWS
Hendrik-Ido Ambacht, p. 10-12.

63. Notitie identiteit Augustinusschool Papendrecht 2015, p. 7. Zie ook Wisse 2017. Vgl. Wallet 2007.
Anders: W. de Kloe, ‘De wateren die de refowereldjes scheiden, moeten overbrugd worden’, RD
14 april 2018.

64. Schoolgids 2015-2016 Jan de Bakkerschool Woerden, p. 9.
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vatieve mensen geen aanstoot te geven en vanwege de mogelijke consequentie dat
ze de school verlaten.65 Meestal gelden de eisen op school niet voor de privésfeer,
maar soms (hoewel minder vaak dan in het verleden) wordt er ook gekeken hoe
mensen zich thuis kleden. In de praktijk is er veel schakelgedrag tussen school en
privé wat betreft kleding binnen bijvoorbeeld de GG. In de reformatorische
gezindte verandert de kledingstijl. Er is een lossere omgang met regels, volgens
sommigen te zien als een vorm van hypocrisie.66 Zo dragen dames uit de PKN
(GB) meestal thuis en soms in de kerk wel een broek.67

Ondanks de banden tussen school, gezin en kerk signaleren sommige reformatori‐
sche scholen afnemende betrokkenheid van ouders bij de school, verder uiteenlo‐
pende opvattingen en gedragingen, en een gemeenschappelijke identiteit die onder
druk staat. Wanneer de opvattingen van de achterban buiten de bandbreedte gaan
of mensen minder trouw de kerk bezoeken dan leidt dit tot waarschuwende tek‐
sten van scholen. Dit is zeker op middelbare scholen een relevant thema wanneer
leerlingen zich afzetten tegen de kerk en reformatorische opvattingen en voor‐
schriften. Veel jongeren schakelen tussen een reformatorische en seculiere levens‐
stijl. In reactie op deze ontwikkelingen zijn refoscholen (gestimuleerd door de
VGS) de identiteit meer gaan expliciteren en bespreken.68

Veel directeuren benadrukken dat de uiterlijke regels niet de kern van de identiteit
van reformatorische scholen raken maar dat deze de geloofsleer zelf betreft, en dat

65. Wisse 2017. Daarbij wordt ook Bijbelse argumentatie gebruikt om broeders en zusters geen aan‐
stoot te geven, zoals een verwijzing naar Romeinen 14.

66. Baars-Blom 2006; Wisse 2017. Zie ook Fieret 2013. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 19 (reformato‐
risch), 17 februari 2017. Zie ook een artikel in NRC over het Gomarus College in Gorinchem:
M. de Knegt, ‘Hier kun je nog echt je christelijke zelf zijn’, NRC 13 april 2013.

67. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Wisse 2017. Dijkstra & Miedema
concludeerden in 2003 dat er een sterke aansluiting is tussen gezin en school vanuit een gedeeld
belang van religieuze en morele socialisatie. Deze band is sindsdien dus wel afgenomen.

68. Fieret 2013; Identiteitsbrief Wartburg College november 2014; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzer‐
school Capelle aan de IJssel, p. 14-15; Schoolgids 2015-2019 Willem Teellinckschool Rhenen, p. 13;
Schoolgids 2015-2016 Groen van Prinstererschool Kampen, p. 10; Schoolplan 2015-2019 De Zand‐
baan Rilland, p. 8. Deze ontwikkelingen blijken ook uit een enquête van het RD onder docenten
en leerlingen van reformatorische middelbare scholen, zie ‘Identiteit reformatorisch onderwijs
onder druk’, RD 11 december 2009; ‘Zorg over identiteit refoschool’, RD 11 december 2009;
L. Vogelaar, ‘Principes in de praktijk’, RD 11 december 2009; L. Vogelaar, ‘Pleidooi in reformato‐
risch onderwijs voor gesprek over identiteit’, RD 18 december 2009; L. Vogelaar, ‘Gezinnen veran‐
deren de school’, RD 18 december 2009; E. van Dijkhuizen, ‘Jonge refo-ouder kiest bewuster
school’, RD 16 maart 2016. Zie ook W. de Kloe, ‘De kern van christelijk leven’, RD 11 februari
2017. Vgl. A. van Ginkel, ‘Deze zeven dingen moet elke refodocent van zijn leerlingen weten’, RD
8 juni 2017. Zie ook J. Schipper, ‘Leerling wil met korte broek naar reformatorische school en start
petitie’, CIP 21 juni 2017; https://petities.nl/petitions/korte-broeken-moeten-worden-toege‐
staan?locale=nl; J.  Schipper, ‘Ook leerlingen Van Lodenstein College starten petitie voor korte
broek’, CIP 23 juni 2017; https://kortebroekopvlc.petities.nl.
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deze meer uiterlijke zaken daaruit voortvloeien.69 Scholen zien ook een verant‐
woordelijkheid om de leerlingen te beschermen en te waarschuwen tegen de
wereldse zaken. Tegelijkertijd bereiden scholen hun leerlingen stapsgewijs voor op
de confrontatie met ‘de wereld’ en ook om een bijdrage te leveren aan de maat‐
schappij.
Reformatorische scholen zijn over het algemeen dus zeer maatschappijkritisch en
nemen afstand van de algemeen geldende normen. Daarbij zijn ze bevreesd voor
de doorwerking van die seculiere normen in eigen kring en de druk die komt te
liggen op hun eigen opvattingen die daarvan afwijken.70 De Rehobothschool in
Kootwijkerbroek benoemde het als volgt:

‘Het geven van reformatorisch onderwijs in de 21e eeuw staat onder druk. En juist in die geseculariseerde
maatschappij waarin we onze taak en roeping hebben, is het voorbereiden en toerusten op het staan in die
maatschappij van groot belang. We beseffen dat we staan in een maatschappij die zich aan Gods Woord
weinig gelegen laat liggen.’71

Toch is dit voor veel reformatorische scholen geen aanleiding om zich volledig
terug te trekken uit de maatschappij en benoemen ze het belang van (het voorbe‐
reiden op) participatie en burgerschap in de multiculturele, geseculariseerde
samenleving, mits er geen strijd is met de identiteit.72 De RBS Genemuiden
benoemt deze spanning als volgt:

‘De maatschappijvisie van het reformatorisch onderwijs is te typeren met enerzijds het begrip “betrokken‐
heid” en anderzijds met de aanduiding “distantie” (namelijk vanuit het besef dat de maatschappij waarin
wij leven – net als wijzelf- zondig en tijdelijk is). Deze spanningsvolle houding tegenover de maatschappij
wordt ook aan de leerlingen meegegeven. Het reformatorisch onderwijs opteert voor een christelijk burger‐
schap. Dat wil zeggen dat leerlingen vanuit een Bijbelse visie worden voorbereid op het participeren in de
pluriforme, multiculturele maatschappij. De school wil leerlingen leren de Bijbel concreet gestalte te
geven in een christelijke levenshouding. Leerlingen worden gestimuleerd om niet het eigenbelang als
uitgangspunt te nemen, maar zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van

69. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23
(reformatorisch), 10 maart 2017. Zie Wisse 2017. Schoolgids 2014-2016 KWS Hendrik-Ido
Ambacht, p. 10-12.

70. Zie ook Bertram-Troost 2017; Broer & De Muynck 2017; Pons 2017; Toes & Spruyt 2017.
71. Schoolgids 2015-2016 Rehobothschool Kootwijkerbroek.
72. Strategisch bestuursbeleidskader 2012-2015 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op

Gereformeerde grondslag te Genemuiden, p. 10. Zie ook Schoolgids 2015-2016 Voetiusschool
Doorn, p. 10; Schoolgids 2015 RBS Eben Haezer Drachten, p. 12-13; Schoolgids 2015-2016 SmdB
Maartensdijk, p. 11-12; Schoolgids 2015-2016 Rehoboth Kootwijkerbroek, p. 4, 7; Schoolgids
2015-2016 Rehoboth Opheusden, p. 26; Schoolgids 2015-2016 Admiraal de Ruyterschool Krimpen
aan de IJssel, p. 11-12; Schoolplan 2015-2019 Kon. Julianaschool St Philipsland, p. 46.
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de gemeenschap in en buiten de school. Belangrijke aspecten daarbij zijn vreemdelingschap, rentmeester‐
schap en leven in eeuwigheidsperspectief.’73

Relatie tot de overheid
Enkele reformatorische scholen benadrukken de waarde van de vrijheid van
onderwijs. Echter zien zij deze vrijheid bedreigd door het recht op gelijkheid, een
mogelijke acceptatieplicht van leerlingen (hoewel hierover verschil van opvatting
bestaat), en in de verminderde ruimte om mensen die afwijken van de identiteit
(onder andere vanwege homoseksuele praxis) te weigeren binnen het benoemings‐
beleid door wijziging van de AWGB.74 Onderdeel van die vrijheid is dat scholen
zich houden aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Tegelijkertijd ziet een
deel van de reformatorische scholen hun vrijheid, identiteit en bestaansrecht
bedreigd door te vergaande specificatie door de overheid van die kerndoelen.75 In
het basisonderwijs is er overigens een substitutiemogelijkheid wat betreft de kern‐
doelen volgens art. 9 lid 10 Wpo. Dat geeft de mogelijkheid om de kerndoelen van
de overheid te vervangen door eigen kerndoelen.76 Op dit moment maken refor‐
matorische basisscholen daar geen gebruik van aangezien de kerndoelen sinds
2006 ruimer zijn geformuleerd waarbinnen voldoende ruimte is voor eigen invul‐
ling. In het voortgezet onderwijs is er sinds 2006 geen substitutiemogelijkheid meer
voor de kerndoelen omdat deze toen ruimer geformuleerd werden. Reformatori‐
sche scholen bezien daarom met argusogen de plannen vanuit het kabinet tot curri‐

73. Strategisch bestuursbeleidskader 2012-2015 RBS Genemuiden, p. 21.
74. Schoolplan 2015-2019 Kon. Julianaschool St Philipsland, p. 6; Beleidsplan 2016-2019 Stichting

Scholen met de Bijbel in de Betuwe, p. 9; Strategisch bestuursbeleidskader 2012-2015 Vereniging
tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Genemuiden, p. 13-15;
Schoolgids 2015-2016 Admiraal de Ruyterschool Krimpen aan de IJssel, p. 6; Visies op toerusting
en vorming 2015 Pieter Zandt Kampen, p. 29; Jaarverslag 2014 Stichting tot het verstrekken van
onderwijs op gereformeerde grondslag Arnemuiden, p. 2; Jaarverslag 2014 Stichting voor basison‐
derwijs op reformatorische grondslag voor Katwijk en omstreken, p. 2. Over eventuele acceptatie‐
plicht met betrekking tot het toelatingsbeleid van leerlingen is met enige regelmaat discussie in
het RD waarbij er verschil in opvatting is over de gevaren of juist de kansen hiervan voor evange‐
lisatie. Zie bijvoorbeeld: T. van der Schans, ‘Reformatorisch onderwijs draagt verantwoorde‐
lijkheid voor heel het volk’, RD 15 juni 2017. Daarnaast kwam uit het RD-onderzoek in 2016 onder
1100 mensen van 26-40 jaar uit de achterban dat 85% vreest dat overheidsbekostiging van refor‐
matorische scholen op termijn gevaar loopt. Zie E. van Dijkhuizen, ‘Jonge refo-ouder kiest bewus‐
ter school’, RD 16 maart 2016.

75. Zie ook Toes 2015, p. 176-184 over de bezwaren van de SGP tegen de invoering van kerndoelen.
76. Dit artikel luidt: ‘Indien een bevoegd gezag van een bijzondere school dringend bedenkingen heeft tegen de

krachtens het vijfde of zesde lid vastgestelde kerndoelen, kan het bevoegd gezag eigen kerndoelen voor de
school vaststellen. Deze kerndoelen zijn van gelijk niveau als de kerndoelen, bedoeld in het vijfde of zesde
lid. Het bevoegd gezag zendt de vastgestelde kerndoelen aan de inspecteur.’
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culumherziening en aanscherping van het burgerschapsonderwijs.77 Ook de
invoering van het kerndoel om voorlichting te geven over seksualiteit, diversiteit
en seksuele diversiteit leidde tot zorg bij reformatorische scholen over te ver‐
gaande inhoudelijke overheidsbemoeienis.78 De reformatorische Driestar hoge‐
school ontwikkelde echter al eerder de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ over deze
thematiek vanuit de eigen identiteit.79 Het COC was hierover zeer kritisch van‐
wege de afwijzing van de homoseksuele praxis in de methode, wat in 2013 leidde
tot vragen van SP en GroenLinks.80 Naar aanleiding van de Nederlandse
Nashville-verklaring in 2019 (zie §4.3), stelden Kamerleden vragen aan het kabinet
over hoe de ondertekening door schoolbestuurder De Kloe van het Driestar
College zich verhoudt tot de verplichtingen van de school inzake de bevordering
van de democratische rechtsstaat en de sociale veiligheid. Het kabinet is naar aan‐
leiding daarvan in gesprek gegaan met het bestuur van het Driestar College over
sociale veiligheid. De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, Christen‐
Unie) en Van Engelshoven (Emancipatie, D66) gaven verder aan dat de Nashville-
verklaring veel heeft losgemaakt in het reformatorisch onderwijs.81

Een andere uitzondering betreft de mogelijkheid om als bijzondere school op
grond van de godsdienstige grondslag geen verzekering af te hoeven sluiten ten

77. Interview P. Moens en T. Mulder, 4 juli 2018; Janse 2015, p. 204; R.A. van der Garde, ‘Laat Bijbel
en niet moderne pedagogen leidend zijn op school’, RD 9 april 2016. Zie ook §10.2.1 voor ‘Casus
Driestar College (vo): ontslag docent vanwege theaterproductie’ waarin onduidelijkheid was
gerezen over de ontheffing die de Driestar al dan niet zou hebben voor dans en drama. Minister
Slob (OCW, ChristenUnie) lichtte toe dat binnen de kerndoelen een middelbare school mag kie‐
zen uit drama, dans of film, zie Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 591. Overigens zijn volgens
Toes (2015) reformatorische middelbare scholen in het verleden juist meegegaan met onderwijs‐
vernieuwingen ingezet vanuit de overheid. Vgl. Bertram-Troost 2017; Broer & De Muynck 2017.
Enkele reformatorische basisscholen geven nog wel aan gebruik te maken van de substitutiemo‐
gelijkheid van kerndoelen (via de VGS): Schoolgids 2015/2016 Voetiusschool Doorn, p. 13;
Schoolgids 2015-2016 Groen van Prinstererschool Kampen, p. 8; Schoolgids 2015 RBS Eben Hae‐
zer Drachten, p. 8. Volgens de VGS berust dit waarschijnlijk op een misverstand aangezien refor‐
matorische scholen hier al een tijd geen gebruik meer van (hoeven te) maken vanwege de ruimer
geformuleerde kerndoelen.

78. Kerndoel 38 Besluit vernieuwde kerndoelen Wpo: De leerlingen (…) leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Een vergelijkbare
tekst staat in kerndoel 43 Besluit kerndoelen onderbouw vo. Voor zorgen daarover van reforma‐
torische scholen zie bijv. Beleidsplan 2016-2019 Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, p. 9.
Zie ook ‘Protest tegen lessen seksuele diversiteit’, RD 2 maart 2012. Voor een eerste onderzoek
van de Inspectie van het Onderwijs naar de praktijk ten aanzien van voorlichting over seksuele
diversiteit zie IvhO 2016.

79. https://www.wonderlijkgemaakt.nl/wonderlijk-gemaakt. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Ver‐
sluijsschool Aagtekerke, p. 10; Schoolgids 2015-2016 CBS De Akker Lisse, p. 16; Strategisch
bestuursbeleidskader 2012-2015 RBS Genemuiden, p. 20.

80. Kamerstukken II 2011/12, 30420, nr. 170; Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 1381. M. Bakker,
‘Gesprek over homoseksualiteit vraagt veilig klimaat op basisschool’, RD 4 september 2013.

81. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 1599.

5 Orthodox-protestantse scholen in Nederland 149



behoeve van kinderen die overblijven op school tijdens de middagpauze.82 Ook
voor verzekering tegen de financiële gevolgen van ontslag of vervanging van per‐
soneel via deelname aan het Participatie- en Vervangingsfonds bestaat een
wettelijke uitzonderingsbepaling waar reformatorische scholen gebruik van kun‐
nen maken als zijnde ‘gemoedsbezwaard’.83 Ongeveer een vijfde deel van de refor‐
matorische schoolbesturen is ‘eigenrisicodrager’ en derhalve niet verzekerd voor
de gevolgen van ontslag van personeel, wat zwaar drukt op de reserves van een
kleine basisschool.84 Het overige deel van de besturen heeft via de VGS een eigen
participatiefonds voor reformatorische scholen (BWGS: Beheersing Wachtgeldvo‐
lume Gereformeerd Schoolonderwijs).85 Het voordeel voor deze scholen is dat zij
de toetsing van het ontslag in eigen hand kunnen houden, wat voor identiteitsge‐
bonden ontslag een voordeel kan zijn. Het landelijke Participatie- en Vervangings‐
fonds kijkt namelijk ook of ontslag of vervanging in overeenstemming met de wet
plaatsvindt. Daarbij kijkt het naar de achterliggende dossiers van identiteitsgebon‐
den ontslagen door bijzondere scholen. De weerstand tegen verzekeringen bij een
deel van de reformatorische scholen is te verklaren uit de visie dat de mens zich
moet onderwerpen aan de wilsbeschikking van God en daarom zijn lot moet aan‐
vaarden wat er ook gebeurt.86

Naast de uitzondering voor verzekeringen maakt een deel van de reformatorische
scholen gebruik van een uitzonderingsbepaling in de Wet Medezeggenschap Scho‐
len (WMS) (zie hierna de passage over ‘bestuurlijke verhoudingen’ en zie over uit‐
zonderingsbepalingen §6.2). Dit komt voort uit de nadruk van reformatorische
scholen op het gehoorzamen van het bevoegd gezag. Dat geldt tegelijkertijd voor
het (in de visie van reformatorische scholen) door God gegeven overheidsgezag.
Deze combinatie kan voor spanningen zorgen binnen de school, zowel onder
bestuur en directie als docenten wanneer de visie van de overheid ingaat tegen die
van de school.87 Een reformatorische directeur benoemt het als volgt: ‘wij willen niet
tegen de wet van Nederland ingaan, dat hoort ook bij onze identiteit. Tenzij we daarin

82. Art. 45 lid 1 Wpo. Zie ook Huisman 2012, p. 9-12. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Rehobothschool
Opheusden, p. 3. Overigens zijn er enkele reformatorische scholen met principiële problemen
tegen de verplichting van het bieden van kinderopvang in art. 45 Wpo op zich omdat zij van
mening zijn dat dit de taak is van het gezin en doen daarom een beroep op ouders om hiervan
geen gebruik te maken. Zie Schoolgids 2015-2016 De Zandbaan Rilland, p. 23; Schoolgids
2012-2014 De Wartburg Woudenberg, p. 14; Schoolgids 2016-2017 Graaf Jan van Nassauschool
Gouda, p. 10-11; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool Rhenen, p. 16; Schoolgids 2015-2016
Johannes Groenewegenschool Werkendam, p. 38. Zie ook Both DRS 2013, nr. 2.

83. Art. 183 lid 3 Wpo, art. 184 lid 3 Wpo. Zie ook Huisman 2012, p. 9-12.
84. Volgens mijn telling uitgaande van de aantallen scholen op basis van DUO-cijfers van

2014/2015-2015/2016 betreft het 22 van de 102 schoolbesturen.
85. Volgens Jaarverslag 2015 BWGS, p. 2, betrof het 87 schoolbesturen.
86. Van Lieburg Religie & Samenleving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61.
87. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016. Zie ook Toes 2015; Visie op toerusting en vorming 2015

Pieter Zandt Kampen, p. 28-31, met verwijzing naar Bijbelteksten als Romeinen 13, Handelingen
5:29.
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tegen Gods woord ingaan.’88 Deze spanning komt terug in hoofdstuk 10 bij de bespre‐
king van het benoemingsbeleid in de praktijk.

De denkwijze inzake verzekeringen verklaart ook de weerstand tegen vaccinaties
bij een deel van de reformatorischen. Dit is zeker voor reformatorische scholen een
relevant thema aangezien er risico’s verbonden zijn aan de concentratie van veel
niet-ingeënte kinderen. Dit leidde op sommige scholen tot ziektenuitbraken met
sterfgevallen tot gevolg. Nu geldt dit risico voornamelijk nog voor enkele van de
meest conservatieve smalle reformatorische scholen met een achterban in de GGiN,
OGG en een deel van de GG. Binnen de GG kiest een steeds groter deel voor inen‐
ting, zodat de vaccinatiegraad onder reformatorischen duidelijk is gestegen. Ten
aanzien van dit thema is de relatie met de overheid relevant aangezien er soms
discussie is of de overheid vaccinatie moet verplichten.89

School en kerk
Soms zijn reformatorische scholen statutair aan (enkele van) de bevindelijk-gere‐
formeerde kerken verbonden, vaak vanaf de oprichting die meestal vanuit de
kerk(en) is geïnitieerd, meestal betreft het dan de GG, en soms ook de OGG en
GGiN. Voor basisscholen gaat het dan om plaatselijke kerkgenootschappen, voor
middelbare scholen betreft het de band met kerkverbanden (in de regio). Die ver‐
binding kan impliceren dat (minimaal een bepaald aantal) bestuursleden lid
moet(en) zijn van (een) bepaalde kerk(en) (volgens een bepaalde zetelverdeling
tussen kerken), of dat de kerkenraad van een of meerdere kerken een minimum
aantal zetels, meerderheid aan zetels of alle zetels in het (toezichthoudend deel van
het) bestuur of een Raad van Beheer, Toezicht of Identiteit bezet. Sommige school‐
besturen hebben in ieder geval een zetel voor de dominee van de verbonden
kerk(en) gereserveerd.90 In enkele gevallen betekent het dat de school geen vereni‐
gings- of stichtingsvorm heeft maar zelfstandig onderdeel van een kerk of kerkelijk
lichaam is. Dat is het geval voor de scholen die uitgaan van de Gereformeerde
Gemeenten in Elspeet, Tricht-Geldermalsen en Barneveld.91 In dat geval ligt de
zeggenschap binnen de school direct of indirect bij het kerkgenootschap.92

88. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016.
89. Ruijs 2012; Spaan e.a. European Journal of Public Health 2017, afl. 27, nr. 3, p. 524-530. Zie ook Jaar‐

verslag 2013 Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag uitgaande
van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse, p. 2: ‘Wel heeft op alle scholen de maze‐
len geheerst. Veel kinderen zijn ziek geweest en mochten weer beter worden. Dat gaf wel eens wat legere
klassen. Eén kind van een van de coöperatiescholen draagt nog steeds de gevolgen van deze ziekte. Het mag
wel als een wonder gezien worden dat geen van de 1.000 kinderen van de coöperatiescholen door de dood is
weggenomen.’

90. Deze varianten staan in schoolgidsen, identiteitsdocumenten en andere documentatie van refor‐
matorische scholen en schoolbesturen. Zie ook VGS, Brochure relatie kerk en school, 2016.

91. Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool Elspeet, p. 3; Schoolgids 2015-2016 Rehobothschool Gel‐
dermalsen, p. 7; https://www.fraanjeschool.nl.

92. Van Kooten 2017, p. 189.
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Evenwel kan de relatie tussen school en kerk(en) ook meer informeel zijn waarbij
er sprake is van periodiek overleg of van een bijeenkomst op school met kerken. In
formele zin kunnen kerken ook invloed hebben op het benoemings- en ledenbeleid
(zie ook §10.2.1). Wat betreft het ledenbeleid stellen sommige scholen de eis voor
leden dat zij lid zijn van (een) bepaalde kerk(en). Dit is een verzekering dat de lijn
van de kerk(en) wordt gehandhaafd binnen de school. Vroeger waren kerk en
school nog sterker met elkaar verweven. Nu is dat veranderd vanwege de professi‐
onalisering en schaalvergroting van een deel van de schoolbesturen. Ook neemt
een besturenorganisatie als de VGS een bufferrol in tussen kerk en school.93 Het
relatief meest conservatieve deel van de achterban van scholen zit in de meest con‐
servatieve kerken, en die hebben relatief veel invloed op het beleid.94 Verschillen
tussen kerken (bijvoorbeeld in standpunten over kledingvoorschriften en mediage‐
bruik) kunnen zich vertalen naar strijd tussen die kerken binnen de school, en van
kerken met de schoolleiding. Schooldirecteuren proberen dit zoveel mogelijk te
voorkomen en hierbuiten te blijven, en verzetten zich soms tegen al te directe
invloed vanuit de kerken.95 Soms laten mensen uit de progressievere vleugel
(leden van de PKN (GB) en CGK) het reformatorisch onderwijs los en stappen
(terug) over naar orthodox protestants-christelijk onderwijs.96

Bestuurlijke verhoudingen
Wat betreft de bestuurlijke verhoudingen binnen het reformatorisch onderwijs zijn
de volgende algemene lijnen te trekken op basis van documentatie van de scholen.
Volgens telling in 2016 waren er 83 reformatorische basisschoolbesturen éénpitter,
dat wil zeggen dat zij één school besturen. Er waren negen besturen die twee basis‐
scholen binnen het bestuur hebben. Er waren dus 92 besturen op het totaal van 102
reformatorische schoolbesturen die een of twee scholen besturen. Dat is een uitzon‐
dering op de algemene tendens binnen het onderwijs tot schaalvergroting waarbij
sprake is van steeds grotere stichtingen met veel scholen onder hun beheer. Wel
werken sommige kleinere reformatorische schoolbesturen met elkaar samen
binnen het verband van een coöperatie of federatie.97

Binnen het reformatorisch basisonderwijs is de meerderheid van de besturen een
vereniging met leden (volgens telling in 2016 betreft het 74 van de 102 besturen).

93. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview E. Vonkeman,
11 januari 2016; VGS, Brochure relatie kerk en school, 2016.

94. Zie §10.2.1 voor ‘Casus Wartburg College (vo): ontslag drie docenten vanwege geloofsdoop en
overstap evangelische gemeenten’; Wisse 2017.

95. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Wisse 2017.

96. Janse 2015, p. 9-11, 135-136, 181-190; Dekker 2016, p. 127-135; Vgl. Wallet 2007.
97. De VGS zet wel in op schaalvergroting voor behoud van identiteit en kwaliteit van scholen, zie

P.W. Moens & L.P. Nieuwenhuijse, ‘Nadenken over bestuurlijke schaal biedt scholen toekomst’,
RD 21 september 2018.
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De reformatorische besturen die gebruik maken van de stichtingsvorm behoren
vaak tot de VBSO. Zij kiezen hiervoor omdat in een stichting het zittende bestuur
de opvolgers mag kiezen en daarmee hopen ze de continuïteit van de schoolidenti‐
teit beter te kunnen beschermen.98 Daarnaast kennen reformatorische middelbare
scholen de stichtingsvorm of een combinatie van een stichting met een ondersteu‐
nende vereniging. Reformatorische basisschoolbesturen bestaan meestal uit vaders
van leerlingen waarvan een (minimum) aantal kerkenraadsleden, en zijn verant‐
woordelijk voor het beleid. De directeur (of locatieleider) van een specifieke school
geeft vervolgens uitvoering aan het beleid van het bestuur op basis van mandate‐
ring of volmacht zoals vastgelegd in een managementstatuut. Ook komt vaak voor
dat er twee directeuren zijn per school die de taken verdelen. Vaak is er ook een
managementteam binnen de school waarin ook de teamleiders of afdelingsleiders
zitten. Bestuursleden brengen jaarlijks een bezoek aan school en wonen lessen bij.

Een ander bestuursmodel waar reformatorische besturen gebruik van maken is een
scheiding binnen het bestuur tussen een dagelijks bestuur en toezichthoudend
bestuur. Hierboven genoemde directeuren van een school vormen dan het dage‐
lijks bestuur, en de ouders en kerkenraadsleden zijn het toezichthoudend bestuur.
Het toezichthoudend bestuur kan in andere modellen ook een toezichtscommissie
zijn of een Raad van Toezicht. In ieder geval moeten bestuur en toezicht wettelijk
gezien gescheiden worden.99 Binnen dat toezicht past wel de actieve rol die deze
gremia spelen bij het benoemingsbeleid van personeel. Wanneer er wel sprake is
van een groter bestuur met meerdere scholen dan is er op de verschillende scholen
soms ook een identiteitsraad of identiteitscommissie die betrokken is bij de benoe‐
ming van personeel. Binnen een groter bestuur is er vaak ook een bovenschools
managementteam waarin de directeuren van de verschillende scholen zitten.

Betrokkenheid van ouders en leraren bij het schoolbeleid is ook mogelijk via de
medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht
om deze raad te hebben en om deze instemmingsrecht te geven op onderdelen van
het beleid. Dit strijkt in tegen de visie op gezag van veel reformatorische scholen
die hechten aan het door God gegeven gezag dat berust bij de leiders van organisa‐
ties. Dat gezag is onder andere afgeleid uit het gebod van God om vader en moe‐
der te eren. Daaruit vloeit ook voort dat scholen belang hechten aan het gehoorza‐
men van het gezag van leraren door ouders en leerlingen. De relatief grote mate
van gezagsgetrouwheid kenmerkt reformatorische scholen, ook in vergelijking tot

98. Janse 2015, p. 198-199.
99. Wet van 4 februari 2010, Stb. 2010, 80 (Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur).

5 Orthodox-protestantse scholen in Nederland 153



andere orthodox-protestantse scholen.100 Dit is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat
medewerkers van reformatorische scholen niet deelnemen aan stakingen in het
onderwijs, waar dit in andere orthodox-protestantse scholen wel gebeurt.101 Van‐
wege hun visie op het belang van het gezag maakt een deel van de reformatorische
scholen gebruik van de wettelijke uitzonderingsmogelijkheid door een tweederde
meerderheid van personeel, ouders en leerlingen (te verzoeken) in te laten stem‐
men met het omzetten van het instemmingsrecht naar een adviesrecht (zie ook
voorgaande passage over ‘relatie tot de overheid’ en over uitzonderingsbepalingen
zie §6.2).102 Overigens zijn ouders op nationaal niveau bij het reformatorisch
onderwijs betrokken via de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Ouderbe‐
trokkenheid kan daarnaast tot uiting komen door het indienen van een klacht (in
relatie tot dit onderzoek kan het identiteitskwesties inzake personeel betreffen)
binnen de school of uiteindelijk bij een landelijke klachtencommissie van de VGS.
Veel reformatorische scholen vermelden bij de klachtenregeling de Bijbeltekst uit
Mattheüs 18:15-17. Daarmee doelen ze erop dat de klager in eerste instantie alleen
moet spreken met de persoon die de klacht betreft en als dit het niet oplost
vervolgens met anderen.103

100. Schoolgids 2015-2016 Versluijsschool Aagtekerke, p. 5, 7; Schoolgids 2015-2016 Rehobothschool
Zeist, p. 7; Schoolgids 2014-2015 Ds. Stuijvenbergschool Nunspeet, p. 11-12; Strategisch bestuurs‐
beleidskader 2012-2015 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde
grondslag te Genemuiden, p. 10; Schoolgids 2015-2016 Admiraal de Ruyterschool Krimpen aan de
IJssel, p. 7, 11; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool Rhenen, p. 10; Schoolgids 2015-2016
Eben-Haëzerschool Oud-Beijerland, p. 10; Schoolgids 2013-2014 Joh. Calvijnschool Leerdam, p. 6;
Schoolgids 2015-2016 Veenendaal, p. 6, 10. Met onder andere verwijzing naar Bijbelteksten
Romeinen 13, Efeziërs 6:1-9 en de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 104. Zie ook
Janse 2015, p. 97; De Jong 2012, p. 208-214.

101. L. Vogelaar, ‘Basisscholen staken opnieuw, maar niet allemaal’, RD 5 oktober 2017. Overigens
was niet-staken in de twintigste eeuw een algemene karaktertrek van leraren van protestants-
christelijke scholen, zie De Jong 2017.

102. Art. 29 WMS. Zie ook art. 1.1 en art. 11.3 cao reformatorisch po 2018-2019. Schoolgids 2015-2016
Ds. Koelmanschool Gorinchem, p. 4; Schoolgids 2016-2017 Graaf Jan van Nassauschool Gouda,
p. 10; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool Rhenen, p. 13; Schoolgids 2015-2016 Petrus Dathe‐
nus Hilversum, p. 9, 11, Bestuursverslag 2014 Gisbertus Voetiusschool Andel, p. 8; Schoolgids
2015-2016 SmdB Het Visnet Grafhorst, p. 6; Jaarverslag 2013 Steenblokschool Goes, p. 5; Bestuurs‐
verslag 2014 Rehobothschool Stavenisse, p. 5; Schoolgids 2015-2016 SmdB Streefkerk, p. 5. Zie ook
De Jong 2017, p. 174. Overigens leidde de wetgeving over verplichte medezeggenschap bij aan‐
vang ook tot discussie binnen het protestants-christelijk onderwijs vanwege zorgen over het
behoud van de grondslag, zie De Jong 2017, p. 101-127. Zie ook Toes 2015; Interview E. Vonke‐
man, 11 januari 2016. Vonkeman benoemt dit als onderscheidend kenmerk van reformatorische
scholen ten opzichte van andere orthodox-protestantse scholen. Zie ook ‘Adviesraad of scholen
toegestaan; Toch ruimte voor refo-onderwijs’, RD 21 juni 2006.

103. Mattheüs 18:15-17 (SV): ‘Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen
u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem
nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzel‐
ven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u
als de heiden en de tollenaar.’
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Smalle en brede reformatorische scholen
Op basis van de documentatie van de VGS en scholen zelf zijn twee typen reforma‐
torische scholen te onderscheiden, namelijk smalle en brede reformatorische scho‐
len. Dit betreft vooral een onderscheid tussen twee typen basisscholen. Wel
worden het Wartburg College en Driestar College vaak gezien als bredere middel‐
bare scholen omdat zij op onderdelen van de identiteit een ruimer beleid hanteren
(zoals het toestaan van een Herziene Statenvertaling of TV-bezit). Dat hangt samen
met het relatief grotere aandeel leerlingen uit de PKN en CGK op deze scholen. De
verschillen tussen reformatorische scholen in het primair onderwijs zijn echter gro‐
ter. Smalle reformatorische scholen hanteren een gesloten toelatingsbeleid voor
leerlingen (alleen toegankelijk bij lidmaatschap van bepaalde bevindelijk-gerefor‐
meerde kerkgenootschappen). Daarnaast stellen zij strikte eisen aan personeel,
leerlingen en ouders op het terrein van kleding, uiterlijk en mediagebruik binnen
de school en in meer of minder mate ook in de privésituatie. Voor deze smalle
scholen is eenheid tussen school, gezin en kerk op dezelfde grondslag van groot
belang op basis van de doopbelofte van ouders om hun kinderen volgens de leer
van de kerk op te voeden, te onderwijzen en te laten opvoeden en onderwijzen.
Het brede type zijn de christelijke scholen op reformatorische grondslag of Scholen
met de Bijbel met een open(er) toelatingsbeleid voor leerlingen. Daarnaast is er op
deze scholen een variatie aan eisen op het terrein van kleding, uiterlijk en media en
hoe strikt die zijn, voor wie ze gelden en de handhaving van deze voorschriften.104

Volgens de VGS heeft tweederde van de basisscholen een gesloten toelatingsbeleid
en eenderde een open toelatingsbeleid.105 De middelbare scholen hebben een meer
gesloten toelatingsbeleid, met een kerklidmaatschapseis maar met een uitzonde‐
ringsbepaling voor ouders en leerlingen die instemmen met de schoolidentiteit.106

Een open(er) toelatingsbeleid betekent dat de school toegankelijk is wanneer

104. Janse 1985; Vreeburg 1993; Bregman & Kole 1981; Bregman & Kole 1987; De Muynck 2008, p. 115;
Vreeburg 1997, p. 208. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14
(reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 7 (reformatorisch),
13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016;
Interview J. Schreuders, 4 december 2015; VGS, Brochure relatie kerk en school, 2016.

105. Volgens bericht van de VGS d.d. 13 juni 2017 betrof het 106 basisscholen met een gesloten toela‐
tingsbeleid en 58 basisscholen met een open toelatingsbeleid. De 7 middelbare scholen hebben
allen een gesloten toelatingsbeleid. Zie ook G. Vonk, ‘Overheidsdwang op toelatingsbeleid niet
gewenst’, RD 21 februari 2013. Het aantal basisscholen is hoger dan het eerder genoemde aantal
reformatorische basisscholen. Dat komt doordat een deel van de besturen/scholen (met een open
toelatingsbeleid) die bij de VGS lid zijn voor dit onderzoek als protestants-christelijk worden mee‐
geteld op basis van inhoudelijke overwegingen zoals onder andere voortvloeiend uit de
interviews waarin directeuren hun school classificeerden als protestants-christelijk in plaats van
reformatorisch. Zie voor een artikel over het (verschil in) toelatingsbeleid van reformatorische
scholen: P.W. Moens, ‘School ontkomt niet aan nadenken over toelatingsbeleid’, RD 25 januari
2016.

106. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Calvijn College, p. 21; Schoolprofiel 2015 Pieter Zandt Kampen
voor ouders/verzorgers.
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ouders en leerlingen schoolregels respecteren en naleven (onderschrijven is niet
nodig), eventueel na een (extra of zwaarder) toelatingsgesprek gericht op de
schoolidentiteit. Daarbij richten de scholen zich vaak wel voornamelijk op werving
van leerlingen uit de achterbankerken en meestal vormen deze ook de meerder‐
heid. Soms is er ook een maximum percentage aan kinderen dat niet uit de achter‐
ban komt.107 Voor deze brede reformatorische scholen is het onderdeel van hun
grondslag om open te staan voor leerlingen buiten de gezindte. Dit is terug te voe‐
ren op het ‘beginsel dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in over‐
eenstemming moeten zijn met de door de Bijbel geopenbaarde wil van God’.108

Daar zit een missionaire zienswijze achter die ook raakt aan de theocratische
gedachte dat de hele samenleving volgens het christelijk geloof naar reformatori‐
sche beginselen zou moeten leven.109

Brede reformatorische scholen zijn in bepaalde opzichten vergelijkbaar met ortho‐
doxe protestants-christelijke scholen.110 Dat is bijvoorbeeld te zien aan de opener
benadering tegenover orthodox-gereformeerden en evangelischen bij toelating van
leerlingen en soms benoeming van personeel, in vergelijking tot smalle reformato‐
rische scholen.111 Toch verschillen brede reformatorische scholen wel van ortho‐
doxe protestants-christelijke scholen. Vaak zijn de statuten vergelijkbaar, maar
trekken ze de lijnen meer aan. Ze stellen meer eisen aan ouders en kinderen, en die
handhaven ze eerder. Bij protestants-christelijke scholen is er eerder een voorkeur
dan een eis wat betreft dit soort zaken.112 Uiterlijke zaken spelen een grote rol in de
identiteit van reformatorische scholen en de afgrenzing naar andere denominaties,

107. Art. 18 Statuten Educatis RPO Utrecht geeft aan dat 10% als regel het maximum is. Zie voor een
artikel over een brede reformatorische dorpsschool met open toelatingsbeleid: Van der Beek DRS
2007, nr. 5. Zie ook E. van Dijkhuizen, ‘Toelatingsbeleid refoschool moet staan als een huis’, RD
7 juni 2016.

108. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Nieuw-Beijerland, p. 6.
109. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017. Volgens deze

directeur zouden er daarom idealiter alleen orthodox-protestantse scholen zijn.
110. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.
111. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview

schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.
112. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.
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de bescherming van de eigen subcultuur, zowel richting de seculiere meerderheid
als tegen de evangelische cultuur (het ‘EO-christendom’).113

Regionale diversiteit
Reformatorische scholen bevinden zich voornamelijk in de Bible Belt (zie bijlage B,
figuur B.3). Het reformatorisch onderwijs kent ook een mate van variatie. In het
algemeen kan worden gesteld dat de scholen in Zuid-Holland en Zeeland iets
vrijer zijn in de omgang met thema’s die raken aan het benoemingsbeleid dan in de
rest van de Bible Belt. Datzelfde geldt voor scholen buiten de Bible Belt vergeleken
met scholen binnen de Bible Belt (zie §12.3).114

5.5 Gereformeerd-vrijgemaakte scholen

Oorsprong
Voor het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs was de band met de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt)(GKV) een funderend beginsel. De grondslag van de ‘gerefor‐
meerd-vrijgemaakte richting’ is de Bijbel zoals in de Drie Formulieren van Enig‐
heid geïnterpreteerd en beleden in de GKV. Binnen de GKV was de ‘doorgaande
reformatie’ een belangrijk idee. Dat impliceert een actieve houding om vanuit
eigen organisaties de maatschappij te beïnvloeden vanuit het gereformeerde
geloof. Vanuit die houding richtten de vrijgemaakten vanaf de jaren ’50 van de
twintigste eeuw steeds meer eigen schoolverenigingen op. Na de vrijmaking van
de gereformeerde kerk waren er al enkele gereformeerde scholen die een vrijge‐
maakte kleur kregen. Er was verdeeldheid binnen de GKV of het wenselijk was om
eigen scholen op te richten met een zo nadrukkelijke binding aan één kerk. Dat
was namelijk ook in afwijking van de lijn die de Gereformeerde Kerk altijd had
ingenomen om toch enige afstand te bewaren tot het onderwijs en geen kerkscho‐
len op te richten.115 De groep die meer exclusief vrijgemaakt dacht won echter het
pleit. Zij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Landelijk Verband
van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) in 1951, de stichting van vrijge‐

113. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Wisse 2017. Uit de enquête voor dit onderzoek blijkt
ook dat lidmaatschap van de EO als neutraal tot licht onaanvaardbaar wordt gezien voor perso‐
neel door reformatorische schooldirecteuren. Zie ook Notitie Identiteit Augustinusschool Papen‐
drecht 2015, p. 10: ‘Cultuuroverdracht zien wij als een wezenlijke taak van reformatorisch basisonderwijs.
Hiermee bedoelen we het aan de kinderen doorgeven van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen,
kennis, vaardigheden, inzichten en houdingen die ontleend zijn aan de Heilige Schrift. Deze cultuurover‐
dracht betreft zowel materiële als immateriële zaken. We willen hierbij de basis leggen om leerlingen te leren
staan in een cultuur en samenleving die getypeerd wordt door secularisatie, vertechnisering, pluriformiteit
aan opvattingen en de autonomie van de mens. Het cultuurbezit wordt door ons selectief en kritisch ver‐
werkt. Ons onderwijs draagt daarbij een vrij gesloten en beschermend karakter, waarbij het waardensysteem
van het gezin en de kerkelijke gemeenschap doorwerken en functioneren in de school.’

114. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016.
115. Spoelstra 2016, p. 44-187; Maris & Van der Steeg 2011; Dijkstra 2002; Dijkstra 1992; De Jong 2017,

p. 124.
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maakte schoolverenigingen en de instelling van een aparte Commissie van Beroep
in 1956. Daarbij positioneerden zij zich ook tegenover het protestants-christelijk
onderwijs, in het bijzonder de gereformeerde scholen, waar de orthodoxie afnam.
De exclusieve binding van de vrijgemaakte scholen met de GKV vormde het
onderscheidende kenmerk. Op basis daarvan kwam de regering in 1960 tot een
erkenning van de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting. Dit naar aanlei‐
ding van een dispuut over de tegemoetkoming voor vervoerskosten voor ouders.
Deze ouders wilden hun kinderen naar een gereformeerd-vrijgemaakte school stu‐
ren in plaats van een gereformeerde school.116 De afscheiding in 1967 binnen de
GKV van de groep die minder exclusief vrijgemaakt dacht (en de NGK vormde)
creëerde een steviger positie voor de overtuigd vrijgemaakten. Dat leidde tot een
extra stimulans voor het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs.117

In 2013 sloten de paar scholen die behoorden tot het voormalige (orthodox-protes‐
tantse) Verband van Scholen op Gereformeerde Grondslag (VSGB) zich aan bij de
LVGS.118 Op basis van de DUO-cijfers van 2014-2015/2015-2016 waren er 104 gere‐
formeerd-vrijgemaakte primaire scholen, onder twaalf besturen, met ongeveer
17.000 leerlingen en vier middelbare schoolbesturen met een kleine 10.000 leerlin‐
gen (zie bijlage A, tabellen A.6 en A.7). De gereformeerd-vrijgemaakte scholen
bevinden zich in alle delen van het land waar het protestantisme vroeger dominant
was (in plaats van het katholicisme) met uitzondering van twee scholen in Brabant
en een in Limburg. Veel scholen bevinden zich in en rond de Bible Belt, maar daar‐
naast ook in Groningen, Drenthe en Friesland. In het algemeen voeren scholen in
steden, met name de Randstad, een ruimer beleid dan in de rest van Nederland,
onder andere qua benoemingseisen.119 Wat dit precies inhoudt komt in hoofdstuk
11 aan bod.

Identiteit
De grondslag van gereformeerd-vrijgemaakte scholen verwijst naar de Bijbel, als
onfeilbaar Woord van God, en onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie
Formulieren van Eenheid. Een deel van de scholen voegt daaraan toe dat ze hierbij
de interpretatie van de (synode van de) GKV volgen, waarbij sommige scholen ook
de CGK vermelden. De triangel van kerk, gezin en school stond binnen het gere‐

116. KB 28 december 1960, nr. 95, p. 1-7: ‘dat de onderwerpelijke scholen van verschillende rechtspersonen
uitgaan en blijkens hun statuten de scholen te Hattem en Kampen een zeer nauwe binding hebben met de
Gereformeerde Kerken, onderhoudende artikel 31 K.O. (vrijgemaakt) ter plaatse, terwijl zulks ten aanzien
van de vereniging, waarvan de school te Wezep uitgaat, niet het geval is; (…) sprake is van een verschil in
richting (…)’. Zie voor dit citaat uit het KB: Spoelstra 2016, p. 120.

117. Spoelstra 2016, p. 82-187.
118. Nieuwsbrief LVGS, juni 2013.
119. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview G. Varwijk, 24 november 2015; Interview

J. Westert, 12 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview R. van der Velde,
26 februari 2016.
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formeerd-vrijgemaakt onderwijs altijd centraal. Daarbij lag de nadruk op de ver‐
bondsleer en het vervullen van de doopbelofte van ouders richting God om hun
kinderen overeenkomstig de leer van de (‘ware’) kerk te onderwijzen. Het geloof
zoals in de GKV beleden was uitgangspunt voor het onderwijs, en kreeg gestalte in
praktijken (die nog steeds van belang zijn) zoals dagelijks gebed, Bijbelvertellin‐
gen, zingen van psalmen en christelijke liederen en vieringen met een kerkelijk
karakter (in de lokale GKV). Centrale geloofsopvatting was en is om kinderen, als
geboren zondaren, bewust te maken van hun zonden en dat ze voor vergeving
daarvan afhankelijk zijn van Gods genade. Deze genade wordt aangeboden door
het offer van Gods Zoon Jezus Christus, zolang je dit daadwerkelijk gelooft. Uit
dankbaarheid voor deze genade is het volgens de scholen van belang om Gods
geboden te houden en het kwaad in deze samenleving te bestrijden. Al deze ele‐
menten maken onderdeel uit van de gedachte van een verbond tussen God en zijn
volk. De definitie van het ‘volk van God’ was vaak eng geformuleerd en vooral
gericht op de mensen binnen de GKV, vanuit de gedachte dat dit de ware kerk
was. Deze exclusieve visie werkte ook door in het leden- en benoemingsbeleid van
scholen. Leden en personeel kwamen uitsluitend uit de GKV. Personeel werd
geschoold aan de eigen pedagogische academie (nu onderdeel van Gereformeerde
Hogeschool Viaa). Het toelatingsbeleid beperkte zich tot leerlingen uit de GKV.
Kerkenraden binnen de GKV riepen kerkleden op hun kinderen naar gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen te sturen. Vrijgemaakte leraren waren georganiseerd
via de GVOLK, opgegaan in het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV,
nu verbreed tot CGMV). Vanuit het harmoniemodel participeren ook werkgevers
in het CGMV.120 Het CGMV vindt goed overleg met vrijgemaakte scholen van
belang. Daarnaast staat het werknemers bij van orthodox-protestantse (met name
vrijgemaakte) scholen die identiteitsontslag (dreigen te) krijgen. In dat geval staat
het CGMV aan de kant van de werknemer en gaat het desnoods naar de rechter.121

Het CGMV benoemt evenals de LVGS leden van de Commissie van Beroep voor
het Gereformeerd Onderwijs, die tot 2015 oordeelde over identiteitsontslagen.
Vanaf 2015 kunnen nieuw in te stellen Identiteitscommissies in het bijzonder
onderwijs oordelen over en toestemming verlenen voor identiteitsontslag. Het
gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs maakt hier echter (vooralsnog) geen gebruik
van.122

Vanaf de jaren ’90 van de twintigste eeuw brak de gereformeerd-vrijgemaakte zuil
langzaam steeds meer open (zie §3.4). Dat leidde tot een verruiming van het benoe‐

120. Dekker 2013, p. 53; Vreeburg 1997, p. 210-211; De Muynck 2008, p. 22, 117; Maris & Van der Steeg
2011; Messelink & Mulder 1995; Dijkstra 1992; Spoelstra 2016, p. 82-241; Dijkstra 2002. Zie bijv.
Schoolgids 2015-2016 GBS Benjamin Brunssum, p. 7-8, 13; Schoolgids 2015-2016 GBS De Wierde,
p. 6-14.

121. Interview G. Varwijk, 24 november 2015.
122. Interview J. Krol, 12 januari 2016.
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mingsbeleid naar personeel van andere orthodox-gereformeerde kerken buiten de
GKV. Dat was in eerste instantie richting CGK, en (vervolgens) op veel scholen ook
NGK, of nog andere kerken (zie verder §11.2.1). Ook het toelatingsbeleid ver‐
ruimde, eventueel na een gesprek en onder voorwaarden, naar leerlingen uit
andere kerken. Op sommige scholen bleef dit beperkt tot CGK en NGK naast GKV.
De verruiming vond niet plaats richting niet-christelijke leerlingen zoals wel voor‐
komt op orthodoxe protestants-christelijke scholen.123 Tegelijkertijd kwam er in
plaats van groei een krimp op gang binnen het vrijgemaakt onderwijs. Ook door‐
dat ouders uit de GKV, en NGK en CGK, minder automatisch kozen voor vrijge‐
maakt onderwijs. Zij kiezen vaker voor een (protestants-christelijke) school dicht
bij huis of waar zij zich meer thuis voelen. De betrokkenheid van vrijgemaakte
ouders bij het ‘eigen’ onderwijs nam af terwijl de betrokkenheid van niet-vrijge‐
maakte ouders groeide. Binnen de scholen kwam een ontwikkeling van evangelica‐
lisering en een meer moderne levensstijl. Tegelijkertijd leidde dit tot verontrusting
onder een deel van de achterban. Ook kwam er meer verschil van mening binnen
docententeams op vrijgemaakte scholen, onder andere over zaken als homoseksua‐
liteit, de positie van vrouwen in de kerk, en de evolutietheorie. De inhoud van het
onderwijs evangelicaliseert waarbij de persoonlijke band met God meer centraal
staat dan het verbondsdenken. Over het algemeen staan de leraren achter deze ont‐
wikkeling naar een meer ervaringsgericht geloof. Daarbij blijven ze overigens sterk
orthodox gericht op het gezag van de Bijbel. Ook zijn de meeste leraren blij met de
minder exclusief vrijgemaakte oriëntatie binnen de scholen.124

In 2004 greep de LVGS de afbraak van de driehoek (kerk-school-gezin) en de erva‐
ren toegenomen politieke druk op de onderwijsvrijheid aan voor een bezinning op
de identiteit van gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs.125 Waar voorheen de identi‐
teit voortvloeide uit de exclusieve binding van leden, personeel en leerlingen met
de GKV, voelden besturen zich nu gedwongen hun identiteit inhoudelijk te defini‐
eren via identiteitsdocumenten (soms genaamd ‘identiteitsverklaring’ of ‘beroeps‐
code’). Deze documenten omschrijven wat gereformeerd onderwijs betekent. De
term vrijgemaakt laten scholen daarbij los en is van verminderd belang voor het
onderwijs. Toch is de GKV nog steeds de dominante kerk binnen besturen en het

123. De Muynck 2008, p. 22, 117, 119; Maris & Van der Steeg 2011; Vreeburg 1997, p. 210-211; Messe‐
link & Mulder 1995; Dijkstra 1992. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015, p. 29. Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview R. van der Velde,
26 februari 2016.

124. Dekker 2013, p. 53; De Muynck 2008, p. 119-120, 405; Bakker & Rigg 2004, p. 60; J. Hoogland, ‘Geef
identiteit van school nieuwe vorm’, ND 19 maart 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9
(gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview R. van
der Velde, 26 februari 2016.

125. Dekker 2013, p. 53; De Muynck 2008, p. 119; Vonkeman 2004.
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personeels- en leerlingbestand. De transitie van het gereformeerd-vrijgemaakt
onderwijs vond niet zonder slag of stoot plaats, maar na uitgebreide en principiële
discussie.126 Sommige besturen kwamen tot grondslagwijziging, vaak na lange dis‐
cussies met de leden en veel moeite om ruime meerderheden daarvoor te vinden.
Voor enkele besturen bleek voor statutenwijzigingen zelfs formele opheffing van
de vereniging noodzakelijk. De statuten verboden namelijk om de grondslag te
wijzigen. Na opheffing richtten ze vervolgens weer een nieuwe vereniging op met
nieuwe statuten. Bepaalde besturen combineerden fusies met een wijziging van de
grondslag. Daarnaast ontwikkelden vrijgemaakte schoolbesturen identiteitsdocu‐
menten om een inhoudelijke invulling te geven aan de identiteit naast of in plaats
van een kerklidmaatschapseis. Deze ontwikkelingen zijn nog steeds gaande.127 De
voorgenomen fusie van de GKV en NGK tot een nieuw gereformeerd kerkgenoot‐
schap zal aan deze ontwikkelingen waarschijnlijk nog een verdere impuls geven.128

Het ledenbeleid (bij verenigingen) is vaak nog beperkt tot leden van de GKV, CGK
en NGK. Het bestuur GPO-WN (nu LEV-WN) koos hiervoor uit zekerheid om de
reden dat de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting van origine gekoppeld
is aan de GKV.129 Het bestuur in Winsum hanteert deze redenering zowel voor het
benoemings- als het ledenbeleid.130 Voor het erkennen van een afzonderlijke
onderwijsrichting zijn het benoemingsbeleid en ledenbeleid namelijk bepalend, het
toelatingsbeleid niet. Gereformeerd-vrijgemaakte scholen koppelden van origine
het benoemings- en ledenbeleid exclusief aan de GKV. Via de redenering dat de
GKV andere kerken (CGK en NGK) erkende als staande op dezelfde grondslag

126. Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Jaarverslag 2015
Gomarus; LVGS 2012; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt),
12 januari 2017.

127. Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017. Zie ook J. Hoogland, ‘Geef identi‐
teit van school nieuwe vorm’, ND 19 maart 2015; Kuiper 2016. Zie bijv. Identiteitsdocument GBS
De Wierde Winsum; Identiteitsdocument Veluwe Plus (nu Cordeo); Identiteitsdocument ‘Geloven
in Scholen met de Bijbel’ Noorderbasis; Identiteitsdocument ‘Gereformeerde scholen als oefen‐
plaatsen voor Gods koninkrijk’ VGPO De Oosthoek; Identiteitsdocument ‘Schitteren in Zijn licht’
Greijdanus 2015; Identiteitsdocument ‘Gereformeerd onderwijs voor christenen’ GSG Gomarus.

128. Dekker 2016, p. 108-117, 124-127. Zie over de fusie tussen GKV en NGK https://onderweg‐
naar1kerk.nl.

129. Geactualiseerd Identiteitsbeleid 2014 GPO-WN, p. 9: ‘Ieder lid van de CGK, de NGK en de GKV kan
lid worden van de vereniging GPO-WN. Wij kiezen er op dit moment voor om deze voorwaarden voor het
lidmaatschap van de vereniging niet te wijzigen. Dit houdt verband met het begrip “richting” in het Neder‐
lands onderwijs. Gereformeerd onderwijs is een van de erkende richtingen. De richting wordt onder meer
bepaald door wat er in de statuten staat over de grondslag en het lidmaatschap van de vereniging. Het
begrip richting is op dit moment volop in discussie door een advies van de Onderwijsraad over artikel 23
van de grondwet. Op dit moment zijn de politieke consequenties van die discussie nog niet helder.’

130. Interview G. Varwijk, 24 november 2015; Identiteitsdocument GBS De Wierde Winsum, p. 10-13.
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voegden scholen deze kerken toe aan het benoemings- en ledenbeleid.131 Een groot
aantal gereformeerd-vrijgemaakte besturen wijzigde echter formeel (via statuten
en grondslag) het benoemingsbeleid met een ruimere kerklidmaatschapseis aange‐
vuld met identiteitsdocumenten. Daarmee hebben deze besturen de facto een
inhoudelijke lading gegeven aan de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting
in plaats van enkel een verbinding met de GKV. Door de explicitering van de iden‐
titeit kunnen deze besturen zich blijven onderscheiden van vrijzinnige protestants-
christelijke scholen, maar dit wordt lastiger ten aanzien van orthodoxe protestants-
christelijke scholen. Vanuit de LVGS is ingezet op samenwerking met orthodoxe
protestants-christelijke en evangelische scholen als orthodoxe groepering van
Scholen met de Bijbel.132 Een dergelijke ontwikkeling zou echter problemen kun‐
nen opleveren voor voorzieningen vanuit de overheid voor een laatste school van
de richting. Dat betreft bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer.
Een gemeente zou kunnen bepalen dat ouders geen recht hebben op deze tege‐
moetkoming voor vervoer naar een vrijgemaakte school wanneer er dichterbij een
orthodoxe protestants-christelijke school staat op basis van het argument dat er
geen inhoudelijke verschillen zijn. Dit zou het voortbestaan van kleine scholen van
de laatste richting kunnen bedreigen.133

Inhoudelijk gezien zijn de gereformeerd-vrijgemaakte opvattingen zoals die vanaf
de stichting golden op vrijgemaakte scholen nog steeds aanwezig. Wel kwam er
meer nadruk op de genade in plaats van de zonde, op het expliciet verwoorden
van het geloof in plaats van impliciete aannames, en op de individuele beleving
van het geloof in plaats van een rationele benadering.134 Huttinga signaleert twee
trends in de identiteitsdocumenten van gereformeerd-vrijgemaakte scholen vanaf
2006: het in alle onderdelen van het school zijn laten doorwerken van de gerefor‐
meerde identiteit en het centraal stellen van Christus.135 Deze ontwikkelingen slui‐
ten aan bij de samenwerking op identiteitsvlak tussen gereformeerd-vrijgemaakte,
orthodoxe protestants-christelijke en evangelische scholen, soms formeel binnen
dezelfde besturen.136 De LVGS stimuleerde deze samenwerking met het doel te

131. Zie §8.2 en §11.2.1 voor de zaak over het ontslag van een nieuwe vrijgemaakte docent door de
GSR. Zie CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe vrijge‐
maakte); CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168. Zie ook Van Leeuwen Nader bekeken 2003,
p. 1-3.

132. Interview J. Westert, 12 mei 2015; LVGS 2012; LVGS 2015; A. van Soest, ‘Gereformeerd onderwijs
wil breder verband van christelijke scholen’, ND 21 mei 2015; H.-L. Zuurman, ‘Eén ‘merk’ voor
gereformeerde en evangelische scholen’, ND 5 februari 2016; S. Kuijper, ‘Christelijk als merklabel’,
ND 6 februari 2016.

133. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview G. Varwijk, 24 november 2015.
134. Huttinga 2017, p. 18-19.
135. Huttinga 2017, p. 9. Dit komt ook naar voren in interviews voor dit onderzoek: Interview school‐

directeur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017.

136. Kuiper, Van Laar & Vreugdenhil 2017; Huttinga 2017; Kuiper 2016.
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komen tot een verband van orthodox-protestantse of Bijbelgetrouwe scholen.
Tegelijkertijd valt te signaleren dat de verschillen binnen het gereformeerd-vrijge‐
maakt onderwijs toenemen. Besturen hanteren hun eigen identiteitsdocumenten,
met overeenkomsten maar ook verschillen, en verschillen zij qua benoemingsbe‐
leid, ledenbeleid en toelatingsbeleid. Sommige vrijgemaakte besturen en scholen
halen de naam gereformeerd van de gevel. Daarbij kan de vraag rijzen naar de
actuele betekenis van de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting.137 Deze
vraag wint nog aan urgentie wanneer de GKV en NGK zullen fuseren tot een
nieuw gereformeerd kerkgenootschap waarin de naam vrijgemaakt zal ont‐
breken.138

Bestuurlijke verhoudingen
Op basis van de DUO-cijfers van 2015-2016 waren er 104 gereformeerd-vrijge‐
maakte primaire scholen, onder twaalf besturen (zie bijlage A, tabellen A.6 en A.7).
Van die besturen waren er vier éénpitters (met één school onder het bestuur), en
één bestuur met vier scholen. De overige besturen hebben de andere scholen onder
hun hoede. In tegenstelling tot andere orthodox-protestantse scholen sluiten de
gereformeerd-vrijgemaakte besturen hiermee aan bij de landelijke trend tot
bestuurlijke schaalvergroting. Deze trend is te verklaren vanuit de wettelijke eisen
aan de bedrijfsvoering en verantwoording van schoolbesturen. Voor praktische
ondersteuning zijn vrijgemaakte schoolbesturen, naast het lidmaatschap van
LVGS, inmiddels ook aangesloten bij Verus. Het LVGS heeft zelf niet meer de
capaciteit voor deze ondersteuning. De LVGS-voorzitter richt zich vooral op poli‐
tieke belangenbehartiging en houdt kantoor bij Verus. De vier middelbare school‐
besturen (twintig locaties) waren al vanaf het begin grote regionale scholenge‐
meenschappen in het noorden, oosten, midden en westen van het land. Deze
besturen hebben evenals grote basisschoolbesturen aan de top een College van
Bestuur (CvB) met ondersteunende staf en een managementteam (MT) van direc‐
teuren van de verschillende scholen/vestigingen. Daarnaast is er een Raad van
Toezicht (RvT), waarbij vertegenwoordiging van de achterbankerken relevant kan
zijn. Ook is er per school een medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools
niveau een gemeenschappelijke MR (GMR). Wanneer het bestuur een vereniging
is, dan is de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Per school is er
ook nog een aparte school-, ouder- of identiteitscommissie om toe te zien op en bij
te dragen aan de vormgeving van de identiteit op de school. Deze commissie is

137. Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview G. Varwijk,
24 november 2015; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview R. van der Velde,
26 februari 2016; LVGS 2012; LVGS 2015; A. van Soest, ‘Gereformeerd onderwijs wil breder ver‐
band van christelijke scholen’, ND 21 mei 2015; H.-L. Zuurman, ‘Eén ‘merk’ voor gereformeerde
en evangelische scholen’, ND 5 februari 2016; S. Kuijper, ‘Christelijk als merklabel’, ND 6 februari
2016. Zie bijvoorbeeld de naamswijziging van GPO-WN in LEV-WN.

138. Dekker 2016, p. 108-117, 124-127. Zie over de fusie tussen GKV en NGK https://onderweg‐
naar1kerk.nl.
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vaak ook primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het benoemingsbeleid,
tenzij er sprake is van een conflict en het centraal bestuur dit overneemt. Identi‐
teitsdocumenten worden gemaakt op bestuurlijk niveau en niet apart per school.
Wel is het zo dat de invulling van die identiteit per school kan verschillen binnen
een bestuur.139 Wanneer ouders klachten zouden hebben dan kunnen ze die (na
deze waarschijnlijk eerst bij school en bestuur neer te leggen) kwijt bij de landelijke
klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.140

Relatie tot de maatschappij en overheid
De gereformeerd-vrijgemaakte scholen bieden een relatief afgeschermde en veilige
setting waarin kerk, gezin en school nauw met elkaar verbonden zijn, en (al is de
diversiteit wel iets toegenomen) een relatief homogene en over het algemeen wel‐
gestelde en hoogopgeleide blanke populatie. Er is derhalve een bepaalde afstand
tot andersdenkenden en minder directe confrontatie met de multiculturele en mul‐
tireligieuze samenleving. De scholen benoemen de samenleving als sterk en snel in
verandering, en steeds onchristelijker.141 De scholen zien daarin een bedreiging
maar ook een mogelijkheid om hun onderscheidende identiteit naar voren te
brengen.142 Daarnaast zien zij de taak om leerlingen op de confrontatie met de
samenleving voor te bereiden en een actieve rol te spelen als democratisch burger
in de samenleving en de wereld. Directeuren signaleren wel dat er minder ruimte
is vanuit de samenleving en de overheid voor de vrijheid van onderwijs.143

5.6 Orthodoxe protestants-christelijke scholen

Geschiedenis, identificatie en identiteit
De protestants-christelijke onderwijsrichting gaat terug op de eerste Scholen met
de Bijbel en de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) die
werden opgericht eind negentiende en begin twintigste eeuw. Binnen het protes‐
tants-christelijk onderwijs was er steeds discussie over toenadering en openheid tot
de (rest van de) samenleving dan wel het zich daarvan afzonderen op basis van de
grondslag. Vanwege onderlinge twisten ontstonden verschillende kleinere bestu‐
renorganisaties die hervormde en gereformeerde scholen vertegenwoordigden,
waaronder het Gereformeerd Schoolverband (GSV, 1868), CNS (1860) en Ver‐

139. Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017. Zie bijv. ‘Onze identiteit in
de praktijk’ GPO-WN, p. 11: ‘Binnen de kaders die het bestuur stelt (het formele- en beschreven identi‐
teitsbeleid), is er door dialoog ruimte voor de verschillen (in Goes bijvoorbeeld wordt de identiteit mogelijk
anders ingevuld dan in Amsterdam).’

140. lvgs.nl/portfolio/geschillen-klachten-of-beroep/.
141. Huttinga 2017, p. 13.
142. Huttinga 2017, p. 44.
143. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Inter‐

view schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017.
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eniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO, 1890) met aparte Commissies van
Beroep. Die organisaties fuseerden in 1968 tot Besturenraad en vormden een pro‐
testants-christelijke onderwijsrichting met gezamenlijke Commissies van Beroep.
De Besturenraad fuseerde in 2014 met katholieke scholen in Verus. Deze organisa‐
ties vertegenwoordigden de scholen richting de overheid.144 Vanwege verzet tegen
de interne secularisering en individualisering scheidde in 1971 een groep ortho‐
doxe protestants-christelijke besturen zich af van de Besturenraad. Zij vormden het
Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) dat in 2013 opging in
de LVGS. Ook binnen de Besturenraad was er een kleine groep orthodoxe besturen
die zich hard bleef maken voor het behoud van een identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid. Zij wilden een ‘tegencultuur’ vormen tegen ontwikkelingen als secu‐
larisering, modernisering en individualisering.145 Ook binnen de vakbonden van
protestants-christelijke leraren was er versplintering van gereformeerden en her‐
vormden, liberalen en orthodoxen, maar later fuseerden zij tot de Protestants-
Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO).146 De PCO was invloedrijk in het
bevorderen van de vrouwenemancipatie en homo-emancipatie onder andere door
pleidooien voor gelijkebehandelingswetgeving in confrontatie met de schoolbestu‐
ren.147 De PCO ging uiteindelijk op in het CNV, nu CNV Onderwijs geheten. Ook
het CNV sprak zich eerder uit over het belang van de bescherming van de homo‐
seksuele leraar in het bijzonder onderwijs.148

Binnen het protestants-christelijk onderwijs is een grote variatie. Slechts een min‐
derheid is orthodox van kleur. Dit is een gevolg van de secularisatie en de indivi‐
dualisering van het geloofsleven. Het belang van de grondslag verminderde voor
de meeste protestants-christelijke scholen. Derhalve kent het protestants-christe‐
lijke onderwijs een grote diversiteit.149 Recent onderzoek van de VU en Verus deelt
protestants-christelijke-scholen in drie categorieën in: traditiescholen, diversiteits‐

144. De Jong 2017 (over de origine van het protestants-christelijk onderwijs zie p. 19-73); Mellink,
Worden zoals wij 2013 (over origine protestants-christelijke onderwijs zie p. 32-43, over het afne‐
mend belang van de grondslag voor de meeste protestants-christelijke scholen zie p. 155-161);
Spoelstra 2016; Messelink 1994; Rosendaal 2006.

145. Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 188.
146. De Jong 2017, p. 19-99; Mellink, Worden zoals wij 2013. Overigens was vakbondslidmaatschap aan

het begin van de twintigste eeuw voor sommige schoolbesturen nog aanleiding om tot ontslag
over te gaan vanwege hun afkeer van het socialisme (zie De Jong 2017, p. 53).

147. Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 201-219; De Jong 2017, p. 154-159.
148. De Jong 2017; M. Rog, ‘Open brief aan CDA-jongeren’, ND 30 september 2008; H. Salm, ‘School

mag homoleraar niet wegsturen’, Trouw 19 mei 2009; R. Gerrits, ‘Leraar mag best homoseksueel
zijn, als hij er maar niets mee doet’, de Volkskrant 13 januari 2007.

149. De Jong 2017, p. 130-147; Bertram-Troost e.a. 2012; Bertram-Troost e.a. 2015; Bakker 2004; Bakker
& Rigg 2004.
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scholen en zingevingsscholen.150 Daarom is de strategie gevolgd om eerst traditie‐
scholen te identificeren via Verus, en vervolgens binnen deze populatie de ortho‐
doxe scholen te selecteren. Dat niet alle traditiescholen ook orthodox zijn blijkt ook
uit de karakterisering van deze scholen door Bertram-Troost e.a. Zij geven aan dat
op een traditieschool het christelijk geloof centraal staat, en levensbeschouwelijke
activiteiten een godsdienstig en Bijbels karakter hebben. Ook is het personeel voor
het merendeel van de traditiescholen uitsluitend protestants, is de schoolleider
veelal actief kerkelijk meelevend, en is meer dan de helft van de leerlingen protes‐
tants. Deze scholen zijn in meer of mindere mate verbonden met een of meerdere
kerken.151 Ten opzichte van deze definitie over traditiescholen zijn orthodoxe pro‐
testants-christelijke scholen te onderscheiden doordat zij van schoolleiders en per‐
soneel altijd een orthodox-protestantse overtuiging vereisen. Op basis van de
DUO-cijfers van 2014-2015/2015-2016 waren er 215 orthodoxe protestants-christe‐
lijke primaire scholen, onder 68 besturen, met ongeveer 43.000 leerlingen, en zeven
middelbare schoolbesturen met meer dan 8.000 leerlingen (zie bijlage A, tabel A.5).

Veel orthodoxe protestants-christelijke schoolbesturen verwijzen in de naam naar
de oorsprong: Christelijk Nationale Scholen (CNS), Scholen met de Bijbel (SmdB),
Scholen op Gereformeerde grondslag of de Vereniging voor Gereformeerd Onder‐
wijs (verbonden met het Gereformeerd Schoolverband (GSV) en de synodaal-gere‐
formeerde kerk, nu PKN) of Hervormde scholen (verbonden met de hervormde
kerk (Gereformeerde Bond), nu PKN). In hoeverre dat nog relevant is voor het
benoemingsbeleid komt aan de orde in §12.1.1. Deze scholen vallen in ieder geval
allemaal onder de protestants-christelijke denominatie. Geografisch zijn deze scho‐
len verspreid over de gehele Bible Belt. Dit zijn voornamelijk kleine dorpsscholen.
Zowel orthodox-gereformeerden als bevindelijk-gereformeerden zijn met deze
scholen verbonden.152

Volgens de schooldocumenten geven orthodoxe protestants-christelijke scholen
onderwijs op grond van de Bijbel, het betrouwbare en onfeilbare Woord van God,
en de gereformeerde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid. Op
basis daarvan willen scholen wijzen op de enige weg naar waarheid en behoud via
bekering en geloof in de verlossing van de zonde door Jezus Christus de Zoon van
God, vanuit de onvoorwaardelijke genade en liefde van God. Vanuit dit evangelie

150. Bertram-Troost e.a. 2012; Bertram-Troost e.a. 2015. Voor eerdere omschrijvingen en categorisering
van de identiteit van protestants-christelijke scholen zie De Ruyter & Miedema 1997, p. 68; De
Wolff, De Ruyter & Miedema Journal of Beliefs and Values 2003, afl. 24, nr. 2, p. 208-217; De Wolff,
Miedema & De Ruyter Educational Review 2002, afl. 54, nr. 3, p. 239-247. Zie ook Versteegt 2010,
p. 157-184.

151. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 89; Bertram-Troost e.a. 2012. Bevestiging hiervan volgde in het inter‐
view met Verus: Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.

152. De Muynck 2008, p. 92. Zie ook Stoffels 1995, p. 71 die aangaf dat het protestants-christelijk
onderwijs in bepaalde regio’s orthodox van aard is.
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zien scholen de taak om de leerlingen als Gods kinderen te leren om God en de
naaste lief te hebben door het navolgen van het voorbeeld van Christus vanuit de
werking van de Heilige Geest.153

Die identiteit komt tot uitdrukking in het lezen en vertellen van Bijbelverhalen (uit
verschillende Bijbelvertalingen waaronder HSV, NBV, NBG 1951 en SV) als echt en
waar gebeurd (‘bijbelgetrouw’) en het gesprek daarover. Daarnaast komt dit naar
voren in bidden en zingen van psalmen en christelijke liederen, vieren van christe‐
lijke feestdagen, de keuze voor specifieke onderwijsmethoden, boeken, en media,
en de omgang met media. Ook vertalen de scholen de identiteit naar het benoe‐
mingsbeleid (zie §12.1), overeenstemming tussen leer en leven, omgang met elkaar
vanuit een christelijke levensstijl met normbesef, zelfbeheersing, liefde, barmhar‐
tigheid en vergeving, en de samenhang tussen godsdienstige, pedagogische en
onderwijskundige identiteit.154 Enkele scholen noemen in het algemeen dat kleding
fatsoenlijk en niet aanstootgevend moet zijn. Voorschriften zijn meestal beknopt en
rokken voor leerlingen worden niet voorgeschreven. Op sommige scholen mogen
meisjes wel een hoofddoek om, op andere scholen juist niet omdat het een uiting is
van een andere religie.155 In dat laatste geval beperkt de school daarmee het toela‐
tingsbeleid voor islamitische leerlingen. Andere orthodoxe protestants-christelijke
scholen staan echter open voor alle leerlingen wat zij beargumenteren vanuit een
christelijke opdracht om er voor iedereen te zijn.156 Orthodoxe protestants-christe‐
lijke scholen expliciteren hun identiteit steeds vaker in een document, wat
vervolgens ook weer aan verandering onderhevig is. Dat is onder andere te zien
wanneer deze scholen meebewegen met de evangelicalisering binnen de achterban

153. Zie o.a. Schoolgids 2015-2016 NHS Bethelschool Waddinxveen, p. 6; Schoolgids 2015-2016 CBS
Samen op Weg Hoornaar, p. 11-12; Schoolgids 2015-2016 CNS Staphorst, p. 3; Schoolgids
2015-2016 SmdB Bleskensgraaf, p. 3.

154. Lokaal Identiteitsdocument 2014 CBS De Ark Bergambacht (PCPO Krimpenerwaard); Schoolgids
2016-2017 SmdB De Schakel Nieuw-Lekkerland, p. 8-9; Identiteitsdocument 2015-2018 Rehoboth‐
school Urk; Schoolgids 2015-2016 NHS Bethelschool Waddinxveen, p. 6-7; Schoolgids 2015-2016
Oranjeschool Katwijk, p. 5-9. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2012; Bertram-Troost e.a. 2015. Zie over
Bijbelgebruik door docenten in het protestants-christelijk onderwijs: Nagel-Herweijer & Visser-
Vogel 2017.

155. Lokaal Identiteitsdocument 2014 CBS De Ark Bergambacht (PCPO Krimpenerwaard), p. 8;
Schoolgids 2016-2017 Willem van Oranjeschool SmdB Brakel; Schoolgids 2015-2016 SmdB Wou‐
denberg, p. 55; Schoolgids 2016-2019 Prinses Beatrixschool, p. 22; Schoolgids 2015/2016 Reho‐
bothschool Ridderkerk, p. 8; Schoolgids 2016-2017 Rehoboth IJsselmuiden, p. 36.

156. Schoolgids 2015-2016 Ommerkanaalschool, p. 12; Schoolgids 2016-2017 Kon. Julianaschool Wilnis,
p. 5.
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en onder het personeel, bijvoorbeeld in de vorm van praise-avonden of bidston‐
den.157

School en kerk
Een deel van de orthodoxe protestants-christelijke scholen is van oorsprong her‐
vormd of gereformeerd. Veel hervormden waren geen voorstander van bijzonder
onderwijs maar van openbaar onderwijs op algemeen christelijke grondslag. Er
waren ook hervormden die (uiteindelijk) wel overgingen tot het stichten van
aparte scholen op hervormde grondslag.158 Deze scholen hebben soms nog steeds
een speciale band met de hervormde kerk (nu PKN, en daarbinnen soms specifiek
Gereformeerde Bond). Dat kan blijken uit een kerklidmaatschapseis voor
(bestuurs)leden, een gezamenlijke dienst van school en kerk, een gedeelde lijst van
liederen, of een dominee die les geeft op school.159 De gereformeerde scholen hoor‐
den bij het Gereformeerd Schoolverband (GSV) die qua gedachtengoed, maar niet
formeel, was verbonden met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). De
GKN vonden christelijk onderwijs belangrijk maar volgens De Jong was de lijn van
Kuyper dat het onderwijs moest uitgaan van de ouders en niet van de kerk.160 De
scholen die uitgingen van de eveneens orthodox-protestantse Unie een School met
de Bijbel of van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) waren en zijn niet
aan één kerk gebonden.161 Deze scholen hebben regelmatig contacten met meer‐
dere lokale orthodox-protestantse kerkgenootschappen (vooral het orthodoxe deel
van de PKN, vaker ook HHK en soms CGK, NGK, GKV of GG). Orthodoxe protes‐
tants-christelijke scholen proberen meestal niet te veel aan één kerk verbonden te
zijn en met respect en ruimte voor elkaar om te gaan met kerkelijke verschillen.162

De leerlingpopulatie op orthodoxe protestants-christelijke scholen bezoekt ortho‐
dox-gereformeerde, bevindelijk-gereformeerde of evangelische kerken. Het meest
conservatieve deel van de bevindelijk-gereformeerden (binnen de GGiN, OGG en
een deel van de GG) is niet op deze scholen te vinden maar alleen op reformatori‐

157. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 24; Bertram-Troost e.a. 2012, p. 39-40. Voor identiteitsdocumenten zie
Identiteitsdocument 2015-2018 Rehobothschool Urk; Identiteitsnota 2006 PCPO Krimpenerwaard;
Lokaal Identiteitsdocument 2014 CBS De Ark Bergambacht (PCPO Krimpenerwaard); Notitie
Identiteit 2011 Kon. Julianaschool Wilnis; Identiteitsnotitie 2010 VPCO De Viermaster; Identiteits‐
code 2016 PCO Katwijk; Identiteitsprofiel 2015 Ichthus College Veenendaal; Kadernota identiteit
2014 Hervormde Basisschool Rouveen; Identiteitsbeleid 2009 CBS Prins Willem Alexanderschool.

158. De Jong 2017, p. 71, 81-82, 124-125; Mellink, De vergeten schoolstrijd 2013.
159. Schoolgids 2016-2017 Kon. Julianaschool Wilnis, p. 9; Jaarverslag 2015 VCO Sliedrecht, p. 11;

Schoolgids 2015-2016 Hervormde Basisschool De Triangel Rouveen, p. 5; Schoolgids 2015-2016
Johannes Bogermanschool Genemuiden, p. 34; Jaarrekening 2015 SHS Veenendaal, p. 4; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.

160. De Jong 2017, p. 29, 71. Zie ook Spoelstra 2016, p. 45. Anders: Vreeburg 1997, p. 205.
161. De Jong 2017, p. 29.
162. De Jong 2017, p. 73; De Ruyter & Miedema 1997, p. 68. Zie bijv. Jaarverslag 2015 VCO Sliedrecht,

p. 11; Schoolplan 2015-2019 CBS De Hoeksteen Giessenburg, p. 12. Vgl. Bertram-Troost e.a. 2012,
p. 38-39, 41.
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sche scholen. Een groot deel van de orthodox-gereformeerden (met name vanuit de
GKV en een deel van CGK en NGK) ging voorheen standaard naar gereformeerd-
vrijgemaakte scholen, maar bezoekt tegenwoordig vaker orthodoxe protestants-
christelijke scholen.163 Overigens verminderde ook de binding van een vaste ortho‐
doxe achterban met orthodoxe protestants-christelijke scholen.164 Het merendeel
van de leerlingen op orthodoxe protestants-christelijke scholen bezoekt een kerk.
Deze scholen voerden vanaf hun stichting een meer of minder open toelatingsbe‐
leid. Meestal vragen deze scholen ouders om de identiteit te respecteren dan wel te
onderschrijven en ondersteunen. Soms vereisen ze onderschrijving van de grond‐
slag wat de openheid van het toelatingsbeleid beperkt. Ook een vereiste van som‐
mige scholen als het niet dragen van een hoofddoek of andere niet-christelijke reli‐
gieuze symbolen beperkt het toelatingsbeleid richting islamitische leerlingen, die
soms ook orthodoxe protestants-christelijke scholen bezoeken. In ieder geval is de
leerlingpopulatie over het algemeen minder orthodox-protestants van kleur dan
op gereformeerd-vrijgemaakte en (smalle) reformatorische scholen. Het respecte‐
ren van de grondslag uit zich volgens de scholen in het meedoen door leerlingen
aan godsdienstige onderdelen van het onderwijs en dat ouders hier met respect
over spreken.165 Sommige scholen stellen wel een kerklidmaatschapseis voor
(bestuurs)leden en/of vragen om de identiteit te onderschrijven. Op die manier
proberen de scholen te verzekeren dat de invloed op het schoolbeleid ligt bij de
ouders die kerkelijk zijn en/of gecommitteerd aan de identiteit.166

Bestuurlijke verhoudingen
Van de 68 orthodoxe protestants-christelijke schoolbesturen in het po (telling in
2015-2016) is iets meer dan de helft (36) éénpitter (met één school onder hun
hoede). Een grote meerderheid van de orthodoxe protestants-christelijke besturen
(59) is een vereniging. Evenals de reformatorische besturen wijken orthodoxe pro‐
testants-christelijke besturen dus af van de landelijke trend van steeds grotere
besturen onder een stichting. De invloed van ouders als (bestuurs)leden is voor
orthodoxe protestants-christelijke scholen dus ook nog relatief groot. Dat is wat

163. Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Schoolplan 2015-2019 CBS De Hoeksteen Giessen‐
burg, p. 8; Schoolgids 2016-2017 Goede Herderschool Ermelo, p. 4; Schoolgids 2015-2016 CNS
Gouda, p. 4; Schoolgids 2015-2016 SmdB Bleskensgraaf, p. 2-3.

164. Stoffels constateerde in 1995 (p. 71) al dat sommige orthodox-protestantse ouders kiezen voor
algemeen protestants-christelijk, openbaar of interconfessioneel onderwijs.

165. Bertram-Troost e.a. 2012, p. 42-44; Kuiper 2002, p. 300; De Ruyter & Miedema 1997, p. 68; Vree‐
burg 1997, p. 208, 214. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christe‐
lijk), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christe‐
lijk), 19 april 2017. Zie o.a. Schoolgids 2015-2016 Ommerkanaalschool, p. 12; Schoolgids 2015-2016
CBS De Meidoorn Wezep, p. 9; Schoolgids 2016-2017 Goede Herderschool Ermelo.

166. Zie bijv. Schoolgids 2015-2016 Basisschool De Fontein Kampen, p. 23; Schoolgids 2015-2016 CBS
De Hoeksteen Ooltgensplaat, p. 4; Schoolgids 2015-2016 Johannes Bogermanschool Genemuiden,
p. 34; Schoolgids 2015-2016 De Wegwijzer Kockengen, p. 3; Schoolgids 2015-2016 SmdB Noorde‐
loos, p. 10.
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betreft het bestuur over het algemeen vanuit een toezichthoudende rol waarbij ze
de kaders neerzet. Voor de uitvoering is er een college van bestuur of dagelijks
bestuur of directeur-bestuurder en/of directie en management (waarbij taken en
bevoegdheden eventueel worden vastgelegd in een managementstatuut). Eventu‐
eel is er ondersteuning van een staf die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het beleid. Ten aanzien van identiteitskwesties, zoals het benoemingsbeleid, is het
(gehele) bestuur actief betrokken. Mochten er meerdere scholen binnen een bestuur
zijn dan kijkt het bestuur ook hoe de identiteit van de school en het bestuur zich tot
elkaar verhouden. Daarbij is er vaak een bepaalde bandbreedte waarbinnen accent‐
verschillen qua identiteit van scholen mogelijk zijn, ook vanwege verschillen in het
ouderbestand en personeelsbestand.167 Enkele protestants-christelijke besturen her‐
bergen zowel orthodoxe als niet-orthodoxe scholen, wat ook tot spanningen kan
leiden binnen het benoemingsbeleid (zie §12.1).168 Sommige besturen werken met
andere besturen samen binnen een federatie (zoals de Federatie Veluwezoom en
IJsselstreek die orthodoxe protestants-christelijke scholen in de regio verenigt). Via
de medezeggenschap zijn leraren en ouders ook betrokken bij het beleid van de
school en hebben ze op onderdelen instemmingsrecht. Daarnaast kunnen ouders
invloed uitoefenen door een klacht in te dienen bij de school of uiteindelijk bij de
landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs.169

Relatie tot de maatschappij en overheid
Orthodoxe protestants-christelijke scholen stimuleren vanuit het christelijk geloof
hun leerlingen om actief burger te zijn in de eigen omgeving, de plurale, multicul‐
turele en multireligieuze samenleving en de wereld. Daarbij gebruiken ze onder
andere begrippen als democratie, burgerschap, grond- en mensenrechten, gelijk‐
waardigheid, tegengaan van discriminatie, en omgaan met maatschappelijke diver‐
siteit.170 Onderdeel daarvan is de aanvaarding van het gezag van de democratisch
gekozen overheid. Een aantal besturen benoemt met zorg de secularisering van de
samenleving en de verminderde politieke ruimte voor de vrijheid van onderwijs.171

167. Bijvoorbeeld Vereniging Christelijke Nationale Scholen te Gouda; Vereniging Protestants Christe‐
lijk Basisonderwijs Ichthus te Huizen; Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs
TriVia te Ameide; Ver. Prot. Chr. Prim. Onderwijs Krimpenerwaard; VPCO De Viermaster te
Ederveen; Stichting ProCOn voor Christelijk Primair Onderwijs te Vaassen; Stichting Hervormde
Scholen te Katwijk; Ver. Scholen met de Bijbel te Bunschoten-Spakenburg; VCOS Sliedrecht.

168. Op basis van de websites zijn de volgende besturen door mij geïdentificeerd met zowel orthodoxe
als niet-orthodoxe scholen: Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk; De Stroming
VPCO in het Land van Heusden en Altena; Stichting ProCon voor Christelijk Primair Onderwijs
te Vaassen; Stichting Hervormde Scholen te Katwijk aan Zee.

169. Zie geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/klachten/landelijke-klachtencom‐
missie-voor-het-christelijk-onderwijs.

170. Schoolgids 2015-2016 NHS Bethel Waddinxveen, p. 23; Schoolgids 2015-2016 CNS Gouda, p. 17;
Schoolgids 2015-2016 SmdB Bleskensgraaf, p. 33; Schoolgids 2016-2019 SHS Veenendaal, p. 11.

171. Identiteitsnotitie 2010 VPCO De Viermaster, p. 23; Schoolgids 2015-2016 CBS de Hoeksteen te
Ooltgensplaat, p. 13; Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 VPCO Nieuwerkerk aan de IJssel, p. 11.
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5.7 Evangelische scholen

Oorsprong
Het kwam pas in 1997 tot een erkenning van de evangelische richting in het onder‐
wijs na eerdere pogingen.172 Een onderwijsrichting moet een brede geestelijke stro‐
ming in Nederland vertegenwoordigen die ook als zodanig herkenbaar is door bin‐
ding aan bepaalde organisaties of documenten. Dit was lastig voor evangelisch
onderwijs vanwege de lagere organisatiegraad en minder scherpe kerkelijke en
maatschappelijke afbakening van evangelische christenen in Nederland (zie ook
§3.5). Voor de evangelischen geldt ook dat er geen nadruk is op belijdenisformulie‐
ren, maar op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus en de werking
van de Heilige Geest.

Sinds 2003 bestaat een Platform Evangelisch Onderwijs in Nederland (PEON)
waarin de evangelische scholen samenwerken. Dit is geen besturenorganisatie
maar een platform dat evangelisch onderwijs stimuleert, vertegenwoordigt op lan‐
delijk niveau en ondersteunt.173 Daarnaast bestaat er een Stichting voor Evangeli‐
sche Scholen (SVES), een ander samenwerkingsverband van evangelische (broe‐
dergemeente) scholen. In 2014 sloten deze scholen na een zeer kritisch Inspectier‐
apport over het bestuurlijk handelen. Enkele van deze scholen stapten toen over
naar een ander bestuur en sloten zich aan bij PEON en soms ook LVGS.174

Daarnaast zijn enkele evangelische scholen (organisatorisch gezien) aangesloten bij
onderwijsbesturen die behoren tot een andere onderwijsrichting (gereformeerd-
vrijgemaakt, protestants-christelijk of algemeen-bijzonder). Daarbinnen kunnen zij
vormgeven aan hun eigen identiteit en benoemingsbeleid. De organisatorische
samenwerking blijkt bijvoorbeeld mede uit de aansluiting van evangelische scho‐
len bij klachtencommissies voor gereformeerd onderwijs of christelijk onderwijs en
de gereformeerde commissie van beroep.175 Tevens zijn er scholen die in juridisch
opzicht tot de protestants-christelijke-richting behoren maar zich in de praktijk
afficheren als evangelische school. Uitgaande van de sociale werkelijkheid worden
deze scholen ook gerekend tot de evangelische richting. Op basis van die uitgangs‐

172. ABRvS 11 februari 1997, AB 1998/28, m.nt. B.P. Vermeulen (Evangelische richting). De Onderwijs‐
raad gaf op 6 juni 1990 al advies aan het ministerie van OCW om tot erkenning van de evangeli‐
sche richting over te gaan. Zie ook Postma 1995, p. 128 die de evangelische richting al apart
benoemde. Zie echter ABRvS 10 november 1992, AB 1993/88, m.nt. B.J. van der Net (Stichting
Evangelisch VO ‘In de Ruimte’ te Soest versus staatssecretaris OCW) waarin de rechtbank uitsprak dat
er onvoldoende samenhang onder de achterban was om te spreken van een brede, geestelijke
stroming in Nederland.

173. Zie www.peon.nl.
174. A. van Soest, ‘Evangelische scholen stichten vanachter tekentafel’, ND 8 december 2012; A. van

Soest, ‘Evangelische scholen dicht of naar ander bestuur’, ND 6 maart 2014; IvhO 2014; Kamerstuk‐
ken II 2013/14, 31293, nr. 200.

175. Interview R. Bosch, 14 mei 2015; Nieuwsbrief LVGS juni 2013.
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punten vallen er, op basis van de DUO-cijfers van 2014-2015/2015-2016, elf bestu‐
ren en vijftien scholen in het primair onderwijs onder de evangelische richting
(meer dan 3.000 leerlingen), en één middelbare school (De Passie) met drie locaties
(met een kleine 2.000 leerlingen) (zie bijlage A, tabel A.6). Geografisch gezien
bevinden evangelische scholen zich vooral in steden, vaak buiten de Bible Belt.
Verklaring daarvoor is dat de evangelische scholen in deze regio’s niet hoeven te
concurreren met andere orthodox-protestantse scholen.176

Identiteit
De geloofsinhoud en ethische standpunten binnen evangelische scholen, die hun
weerslag hebben op het benoemingsbeleid, zijn als orthodox-protestants te ken‐
merken. Dat blijkt ook uit de nadruk die evangelische scholen in hun schooldocu‐
menten leggen op het geven van bijbelgetrouw onderwijs. Daarmee onderscheiden
ze zich van protestants-christelijke scholen die niet (meer) orthodox zijn. Tevens
geven ze een legitimatie voor het stichten en bezoeken van evangelische scholen.
Juist de orthodoxie van deze evangelische scholen is een belangrijk fundament
voor deze scholen.177

Wat betreft de identiteit van evangelische scholen is er een aantal kenmerken. De
Passie verwijst naar de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. Deze ver‐
klaring bevat elementen van de Apostolische Geloofsbelijdenis en klassieke protes‐
tantse belijdenissen, waarvan de laatste twee punten een meer typisch evangeli‐
sche inslag hebben.

‘1. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest;

 2. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
 3. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos

leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke
opstanding en hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst met macht en
heerlijkheid;

 4. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en
hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;

 5. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan
Gods toorn en veroordeling;

 6. de verlossing van de mens door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en door Zijn
rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;

 7. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die
verloren gaan, ten oordeel;

176. Interview R. Bosch, 14 mei 2015.
177. Janse 2015, p. 68.
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 8. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelo‐
vige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te wer‐
ken voor de Here Jezus Christus en

 9. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van
Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele
wereld te verkondigen.’

Daarnaast geeft de grondslag van De Passie een nog meer specifieke evangelische
invulling van het geloof:

‘1. De overtuiging dat het christelijke geloof ontstaat door onderwijs uit Gods Woord, dat leidt tot het
maken van een zeer persoonlijke keuze tot Jezus Christus, waardoor wedergeboorte door de Heilige
Geest wordt bewerkt en het christenleven zijn aanvang neemt.

 2. De overtuiging dat de Heilige Schrift in zijn geheel van Godswege is geïnspireerd en dientengevolge
absolute autoriteit heeft voor geloof en leven.

 3. Het mandaat hun geloof met anderen te delen, door persoonlijk getuigenis, evangelisatie en zending.
Dit is een "must".

 4. Dagelijkse persoonlijke Bijbelstudie en gebed, de zogenaamde ‘stille tijd’ is de hartslag van het
geloofsleven en vindt zijn weerslag in de groepsuitwisseling in de zgn. kringen/celgroepen.

 5. De evangelische ethiek is gestoeld op de inwoning van Christus en de vervulling met de Heilige
Geest die maken dat persoonlijke heiliging hoog in het vaandel staat.

 6. De verwachting van de spoedige persoonlijke wederkomst van Jezus Christus waardoor een duizend‐
jarig vrederijk wordt gevestigd en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand worden
gebracht.’178

In de grondslag zijn elementen van het evangelische geloof duidelijk terug te zien:
het persoonlijke geloof, de nadruk op de werking van de Heilige Geest, de externe,
evangeliserende gerichtheid en het apocalyptisch denken. Verder geeft De Passie
het volgende aan over identiteit in relatie tot het personeel.

‘Identiteit betreft hier zowel de schriftelijk vastgestelde, de later in documenten en lessen uitgewerkte als
de in het leven van alledag zichtbare verschijningsvormen van de identiteit. Zij, de dragers van de identi‐
teit, zullen degenen zijn die vorm geven aan de scholen. Ieder die in dienst treedt is op de hoogte van het
gewicht dat de stichting hecht aan dit ultieme doel van de stichting.
(…)
Van hen mag worden verwacht dat ze al het nodige en redelijke doen om de evangelisch-Bijbelgetrouwe
identiteit van de school optimaal te realiseren in de onderwijspraktijk van elke dag.’179

178. Art. 2 Statuten De Passie Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs.
179. Beroepscode 2015 EBO De Passie.
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Uit de documenten van De Passie blijkt dat de betekenis van bijbelgetrouw hier
een vooral letterlijke interpretatie van Bijbelteksten is. De notie van bijbelgetrouw
onderwijs is ook terug te zien in de schoolgidsen van evangelische basisscholen.180

In die schoolgidsen is de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie ook
vaak opgenomen. Andere gemeenschappelijke thema’s in deze documenten en de
interviews zijn: focus op het evangelie van Jezus Christus, het belang van christe‐
lijk verantwoorde levenskeuzes, het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met
Jezus Christus, nadruk op de liefde van God voor het kind, het zingen van evange‐
lische liederen en het belang van persoonlijk gebed (ook op school).181 Deze the‐
ma’s en bovengenoemde geloofsovertuigingen drukken hun stempel op het benoe‐
mingsbeleid van evangelische scholen (zie §12.2). Daarnaast vragen de meeste
evangelische scholen van ouders om instemming met de grondslag en actieve
ondersteuning daarvan en kerkelijke betrokkenheid, of geven daaraan de voor‐
keur. Deze scholen hanteren dus een gesloten toelatingsbeleid.182 Er zijn ook evan‐
gelische basisscholen die een open toelatingsbeleid hanteren waar bijvoorbeeld ook
moslims welkom zijn, die vragen om de grondslag te respecteren.183 Opvallend in
relatie tot het toelatingsbeleid is dat enkele evangelische basisscholen van ouders
van leerlingen vragen dat zij niet samenwonen maar gehuwd zijn.184

5.8 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van orthodox-protestants primair en voortge‐
zet onderwijs (zie §2.1 en tabellen A.2 en A.3 voor een overzicht van de totale aan‐
tallen). Daarbij is oog voor de geschiedenis en specifieke kenmerken van verschil‐
lende denominaties. Dit onderzoek richt zich zowel op reformatorische, gerefor‐
meerd-vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke als evangelische scholen.
Naast de algemene kenmerken van orthodox-protestantse scholen is het onder‐
scheid tussen en binnen de denominaties van belang voor de beschrijving en ver‐
klaring van het benoemingsbeleid. Voor reformatorische scholen betreft dat onder
andere de beschreven spanningsvolle relatie tot de overheid. Daarbij zoeken deze

180. Zie bijv. Schoolgids 2014-2015 Evangelische basisschool De Oase Almere, p. 30; Schoolgids
2014-2015 EBS De Rank Arnhem, p. 25; Schoolgids 2014-2015 EBS Eden, p. 4; Schoolgids 2015-2016
EBS Online Eindhoven, p. 19. Zie ook Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch),
16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december
2018.

181. Evangelische basisschool De Oase Almere, p. 5, 30; Identiteitsdocument EBS De Parel; Schoolgids
2014-2015 EBS De Rank Arnhem, p. 3, 6, 25; Schoolgids 2014-2015 EBS Eden, p. 4; Schoolgids
2015-2016 EBS Online Eindhoven, p. 19; Schoolgids 2016-2017 De Passie Utrecht, p. 23, 26.

182. Schoolgids 2015-2016 EBS De Morgenster, p. 5; Identiteitsdocument EBS De Parel, p. 8; Schoolgids
2014-2015 EBS De Rank Arnhem, p. 4; Schoolgids 2015/2016 EBS De Rots, p. 13; Schoolgids
2015-2016 EBS Het Schatrijk Zaandijk, p. 42; Schoolgids 2015-2016 EBS De Fontein Hoogeveen,
p. 10; Schoolgids 2015-2016 EBS De Olijfboom Deventer, p. 20-21.

183. Schoolgids 2015-2016 Beatrixschool Den Haag. Zie ook De Jong 2017, p. 137.
184. Schoolgids 2015-2016 EBS Het Schatrijk, p. 42; Schoolgids 2015-2016 EBS De Morgenster, p. 5.
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scholen naar zoveel mogelijk uitzonderingsposities binnen de onderwijswetgeving
om specifieke religieuze en culturele normen na te kunnen leven. De stevige ban‐
den van deze scholen met reformatorische kerken liggen daaraan mede ten grond‐
slag. Overigens zijn er daarbij verschillen tussen zogenoemde smalle en brede
reformatorische scholen (zie hoofdstuk 10). Voor gereformeerd-vrijgemaakte scho‐
len is vooral de ontwikkeling van een strikte kerklidmaatschapseis naar een bre‐
dere orthodox-gereformeerde gemeenschap op basis van identiteitsdocumenten
relevant voor het benoemingsbeleid (zie hoofdstuk 11). Dezelfde ontwikkeling
geldt in enige mate ook voor orthodoxe protestants-christelijke scholen (zie hoofd‐
stuk 12). Zowel binnen gereformeerd-vrijgemaakte als orthodoxe protestants-chris‐
telijke scholen speelt evangelicalisering daarbij een belangrijke rol. Voor evangeli‐
sche scholen is de evangelische geloofsbeleving uiteraard dominant, en
belangrijker dan lidmaatschap van een specifieke kerk. Dit werkt door in het
benoemingsbeleid van deze scholen (zie hoofdstuk 12). Naast de kenmerken van
deze scholen is het juridisch kader van belang voor identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Het volgende hoofdstuk beschrijft
dit juridisch kader.
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6 Juridisch kader voor identiteitsgebonden
benoemingsbeleid orthodox-protestantse
scholen

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk schetst het juridisch kader voor het benoemingsbeleid van orthodox-
protestantse scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. Dit is van belang
om te begrijpen welke rechten hier relevant zijn en hoe deze rechten zich tot elkaar
verhouden. Het betreft mensenrechten die zijn vastgelegd in internationale verdra‐
gen en in de Grondwet (in deze definitie omvat het begrip mensenrechten dus ook
grondrechten).1 Dit zijn zowel rechten van individuen als van groepen en rechts‐
personen zoals een school of een kerk.2 Daarna volgt een beschrijving van de invul‐
ling in de rechtspraktijk van deze rechten en de verhouding tussen deze (soms con‐
flicterende) rechten zoals te vinden in Europese en nationale wetgeving en juris‐
prudentie. Daarop volgt een uitwerking van deze wetgeving voor de rechtspositie
van (aspirant)werknemers in de verschillende fasen van het benoemingsbeleid.
Een uitgebreidere bespreking van relevante nationale jurisprudentie volgt in
hoofdstuk 8 en Europese jurisprudentie in hoofdstuk 9, dit betreft vooral de relatie
tussen religieuze werkgever en werknemer.

6.2 Overzicht relevante mensenrechten voor benoemingsbeleid
orthodox-protestantse scholen

De mensenrechten die relevant zijn voor het benoemingsbeleid van orthodox-pro‐
testantse scholen in Nederland zijn te vinden in de Nederlandse Grondwet (Gw.)
en verdragen die Nederland ratificeerde. Het betreft de verdragen binnen de Raad
van Europa: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en Europees
Sociaal Handvest (ESH). Daarnaast gaat het om verdragen die voortvloeien uit het
lidmaatschap van de Europese Unie: Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en EU-Handvest
voor de Grondrechten (EU-Handvest). Vanuit het lidmaatschap van de Verenigde

1. Elzinga & De Lange 2006, p. 256; Brems, Henrard & De Lange 2008; Kortmann 2012, p. 357; Hirsch
Ballin 2011. Anders: Neuman Stanford Law Review 2003, afl. 55, p. 1863-1900.

2. Kortmann 2012, p. 360-361.



Naties (VN) zijn de volgende documenten relevant: de gezaghebbende maar niet-
bindende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), en de vol‐
gende bindende verdragen: Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke
Rechten (IVBPR), Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele
Rechten (IVESCR), Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discrimina‐
tie van vrouwen (CEDAW) en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind (IVRK). Nederland heeft als lid van de internationale arbeidsorganisatie ook
de volgende verdragen geratificeerd: ILO Discriminatie (Arbeid en Beroep) Con‐
ventie 1958 (nr. 111) en de ILO Bescherming Moederschap Conventie 2000
(nr. 183).

Tussen genoemde rechtsbronnen bestaat een hiërarchie. Art. 93 en 94 Grondwet en
jurisprudentie van de Hoge Raad bepalen dat internationale verdragen boven de
Grondwet gaan.3 Daarnaast werken sommige bepalingen van internationaal recht
daar waar zij subjectieve rechten bevatten rechtstreeks door in de Nederlandse
rechtsorde en is dus een beroep daarop bij de rechter mogelijk.4 Dat maakt inter‐
nationale mensenrechten des te meer van belang voor de thematiek van dit onder‐
zoek.5 Daarbij hoort een kanttekening dat in Nederland de vrijheid van onderwijs
verankerd is in de Grondwet (art. 23 Gw.) en het onderwijs een sector is waar het
EU-recht meer ruimte laat voor de lidstaten (art. 165 VWEU).6 In dat verband is
ook relevant dat art. 4 lid 2 VEU bepaalt dat de EU de nationale identiteit van lid‐
staten, waaronder politieke en constitutionele basisstructuren, dient te respecte‐
ren.7 Hierna volgt een opsomming van relevante rechten en verdragsbepalingen in
relatie tot het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen.

Gelijke behandeling en non-discriminatie
Onder de noemer gelijke behandeling en non-discriminatie zijn de volgende bepa‐
lingen relevant.8 Het betreft het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie
zoals vastgelegd in art. 1 Gw., art. 1 Twaalfde Prot. EVRM, art. 20 en 21 EU-Hand‐
vest, art. 26 IVBPR, ILO Discriminatie (Arbeid en Beroep) Conventie 1958

3. Elzinga & De Lange 2006, p. 272-277.
4. Elzinga & De Lange 2006, p. 272-277; Van der Pot 2006, p. 698; Kortmann 2012, p. 169-175.
5. Zie ook Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen &

Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.
6. Art. 165 lid 1 VWEU: ‘De Unie draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door

samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en
aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van
het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid.’

7. Nehmelman 2011, p. 255. Volgens Nehmelman behoort hiertoe de Nederlandse onderwijsvrijheid
en gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs en kan de Nederlandse Staat zich
hierop beroep beroepen wanneer de Europese gelijkebehandelingsrichtlijn in strijd zou zijn met
art. 23 Gw.

8. Zie ook Loof 2003, p. 40-44 met verwijzing naar CRvB 8 januari 1988, RSV 1988/198; Mwakagali
Comparative Discrimination Law 2017, afl. 1, p. 6-7.
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(nr. 111)). De gelijkheid van man en vrouw is ook apart vastgelegd in art. 2, 3 lid 3
VWEU, art. 23 EU-Handvest en het CEDAW evenals de gelijkheid van man en
vrouw in het genieten van alle rechten in de conventie (art. 3 IVBPR, art. 3
IVESCR). Als uitwerking daarvan is er bescherming van gehuwde vrouwen, zwan‐
gere vrouwen of moeders tegen ontslag (art. 33 lid 2 EU-Handvest, art. 10 lid 2
IVESCR, art. 8 lid 2 en art. 27 ESH, art. 8 en 9 ILO Conventie nr. 103, art. 11 lid 2
CEDAW). Dit sluit aan op het recht op gelijkheid van man en vrouw op het terrein
van arbeid, ook bij toegang tot de arbeidsmarkt en bescherming tegen ontslag,
arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling en mogelijkheden tot promotie (art.
23 EU-Handvest, art. 157 lid 3 en 4 VWEU, art. 20 ESH, art. 11 lid 1 CEDAW). Art.
21 EU-Handvest bepaalt: ‘Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, (…)
godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden (…), seksuele geaardheid, is
verboden.’ Daarnaast streeft de EU ‘bij de bepaling en uitvoering van haar beleid en
optreden … naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, (…) gods‐
dienst of overtuiging, (…) of seksuele gerichtheid’ (art. 10 VWEU). Op basis van art. 19
VWEU kan de Unie maatregelen nemen om discriminatie te bestrijden. Richtlijn
2000/78/EG (onder andere godsdienst en seksuele gerichtheid) en Richtlijn
2006/54/EG (geslacht) bieden een uitwerking van het verbod van discriminatie in
arbeidsverhoudingen.9 De omzetting van deze Richtlijnen vond plaats door middel
van een aanpassing van Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) dat in eerste
instantie een uitwerking was van art. 1 Gw.10 De AWGB bepaalde daarbij ook de
verhouding van het recht op gelijke behandeling tot andere grondrechten (zie ver‐
der hoofdstuk 7).11

Daarnaast zijn er verdragsbepalingen die gelijke behandeling garanderen in het
aanspraak maken op andere mensenrechten (art. 14 EVRM, art. 2 lid 1 en art. 26
IVBPR, art. 2 lid 2 IVESCR, art. E ESH, art. 2, 7 UVRM). Met name art. 26 IVBPR is
wat dat betreft een relevante bepaling in de Nederlandse rechtsorde als ‘eenieder
verbindende bepaling’ (zie verder §6.3).12 Het EHRM ziet art. 14 EVRM in die zin als
autonoom, dat het niet nodig is eerst een schending aan te tonen van het recht
waarmee het wordt gecombineerd, maar de feiten moeten wel binnen het bereik

9. Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG 2000, L 303); Richtlijn 2006/54/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van
gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
(PbEU 2006, L 204).

10. Kamerstukken II 2002/03, 28770; Wet van 21 februari 2004 tot wijziging van de Algemene wet
gelijke behandeling en enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en
richtlijn nr. 2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb), Stb. 2004, 119.

11. Gerards Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 291-309.
12. Loof 2003, p. 40-44 met verwijzing naar CRvB 8 januari 1988, RSV 1988/198; Mwakagali Compar‐

ative Discrimination Law 2017, afl. 1, p. 6-7 met verwijzing naar HRC 9 april 1987, UN Doc.
CCPR/C/29/D/172/1984 (Broeks/Nederland).
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van dat recht vallen.13 Volgens het Hof is discriminatie het verschillend behande‐
len van personen in relevante vergelijkbare omstandigheden zonder objectieve en
redelijke rechtvaardiging.14 Een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor onge‐
lijke behandeling is mogelijk in het geval van een legitiem doel en proportionaliteit
tussen doel en middelen.15 Ook algemeen beleid of een maatregel met dispropor‐
tioneel nadelige effecten voor een specifieke groep kan neerkomen op discrimina‐
tie. Dat is ook mogelijk wanneer het beleid niet gericht is op een groep maar het
beleid de facto wel resulteert in discriminatie.16

Volgens het EHRM levert een referentie aan iemands homoseksualiteit, expliciet of
impliciet, als beslissende factor voor een beslissing ten opzichte van die persoon,
een verschil in behandeling op.17 Waar het verschil in behandeling seksuele
gerichtheid betreft, moeten er bijzonder overtuigende en zwaarwegende redenen
zijn om dit te rechtvaardigen.18 Het Hof vindt discriminatie op grond van seksuele
gerichtheid net zo serieus als op grond van ras, etniciteit of herkomst.19 In dit ver‐
band ziet het Hof het EVRM als levend instrument dat moet worden geïnterpre‐
teerd in het licht van hedendaagse omstandigheden. Daarbij verwees het Hof
impliciet ook naar eerdere jurisprudentie waarin discriminatie op grond van sek‐
suele gerichtheid niet onder de bescherming viel van art. 8 EVRM (recht op eerbie‐
diging van privé-, familie- en gezinsleven). Het Hof oordeelde dat wanneer de
redenen voor een verschil in behandeling alleen gebaseerd zijn op iemands seksu‐
ele geaardheid dat discriminatie oplevert.20 Wat betreft discriminatie op grond van
geslacht bepaalde het EHRM in de SGP-zaak dat gelijkheid van de seksen een
belangrijk doel is van de lidstaten van de Raad van Europa.21 Daarom kan verschil

13. EHRM (Grote Kamer) 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602, EHRC 2008/44,
m.nt. J.H. Gerards (E.B/Frankrijk), §47.

14. EHRM (Grote Kamer) 13 november 2007, nr. 57325/00, ECLI:NL:XX:2007:BC1879, NJ 2008/380
(D.H. e.a./Tsjechië), §175.

15. EHRM (Grote Kamer) 13 november 2007, nr. 57325/00, ECLI:NL:XX:2007:BC1879, NJ 2008/380
(D.H. e.a./Tsjechië), §196.

16. EHRM (Grote Kamer) 13 november 2007, nr. 57325/00, ECLI:NL:XX:2007:BC1879, NJ 2008/380
(D.H. e.a./Tsjechië), §175.

17. EHRM (Grote Kamer) 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602, EHRC 2008/44,
m.nt. J.H. Gerards (E.B/Frankrijk), §89, 90.

18. EHRM (Grote Kamer) 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602, EHRC 2008/44,
m.nt. J.H. Gerards (E.B/Frankrijk), §91.

19. EHRM 9 februari 2012, nr. 1813/07, ECLI:NL:XX:2012:BW3380, EHRC 2012/85, m.nt. A. Nieu‐
wenhuis (Vejdeland e.a./Zweden), §55.

20. EHRM (Grote Kamer) 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602, EHRC 2008/44,
m.nt. J.H. Gerards (E.B/Frankrijk), §92, 93. Voor een overzicht van (de ontwikkeling in) uitspraken
van Europese en internationale rechters en commissies over bescherming van rechten van homo‐
seksuelen zie Waaldijk 2015; Waaldijk Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013, afl. 4, p. 104-110;
Waaldijk & Bonini-Baraldi 2006, p. 70-71; O’Flaherty & Fisher Human Rights Law Review 2008, afl.
8, nr. 2, p. 207–248; Johnson Human Rights Law Review 2010, afl. 10, nr. 1, p. 67-97; Tobler 2015.

21. EHRM 10 juli 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0710JUD005836910, AB 2012/333, m.nt. M.L.P. Loenen
(SGP/Nederland), §72.
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in behandeling op grond van geslacht alleen in overeenstemming zijn met het
EVRM wanneer er zeer zwaarwegende redenen naar voren worden gebracht. Ook
mag de Staat geen steun geven aan opvattingen waarin de man op de eerste plaats
komt en de vrouw op de tweede plaats.22 Bescherming tegen discriminatie op
grond van religie is verbonden met art. 9 EVRM. Daarbij biedt het Hof overigens
geen extra bescherming door zoals bij onderscheid op grond van seksuele gericht‐
heid en geslacht te vragen om een extra rechtvaardiging.23

Vrijheid van godsdienst
Daarnaast bevat een aantal verdragen het recht op vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst (art. 6 Gw., art. 9 EVRM, art. 10 EU-Handvest, art. 18 IVBPR, art. 18
UVRM). In relatie daartoe dient de Europese Unie de culturele en godsdienstige
verscheidenheid te eerbiedigen (art. 22 EU-Handvest). De EU moet ook de status
van kerken, religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens nationaal recht
eerbiedigen en voert een dialoog met hen onder erkenning van hun identiteit en
specifieke bijdrage (art. 17 VWEU, zie ook Verklaring nr. 11 bij het oude Verdrag
van Amsterdam). Er is dus geen model vanuit de EU voor de verhouding tussen
Kerk en Staat. Tevens moet de Europese Unie in het algemeen de mensenrechten
respecteren, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren,
zoals godsdienstige minderheden (art. 2 VWEU).24 Dat betreft in relatie tot dit
onderzoek ook minderheden als LHBT’ers. Godsdienstige minderheden mag niet
het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep,
hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen (art. 27 IVBPR). Het
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden afgesloten door
de lidstaten van de Raad van Europa onderstreept deze bescherming eveneens.
Mensenrechten zijn over het algemeen geformuleerd als individuele rechten, maar
bevatten dus ook groepsrechten.25

Volgens het EHRM is de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst een van de
pijlers van een democratische samenleving en bijbehorend pluralisme. In religieus
opzicht is het van levensbelang voor de identiteit van gelovigen en hun levensvi‐
sie, maar het is ook waardevol voor niet-gelovigen en anders gelovigen.26 Het
beschermt ieders vrijheid om wel of geen godsdienst te hebben en om daarin te

22. EHRM 10 juli 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0710JUD005836910, AB 2012/333, m.nt. M.L.P. Loenen
(SGP/Nederland), §73.

23. EHRM 15 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, JIN 2013/21, m.nt. S. de Jong;
EHRC 2013/67, m.nt. J.H. Gerards; ARUpdates 2013/55, m.nt. W.L. Roozendaal (Eweida e.a./
Verenigd Koninkrijk), §79-88. Zie Haverkort-Spekenbrink 2012 en Loenen 2010 voor een vergelij‐
king tussen non-discriminatierecht van EU (EHJ) en Raad van Europa (EHRM).

24. Vgl. over het EU-recht ten aanzien van religie: Doe 2011, p. 237-258; Overbeeke & Sap 2014.
25. Vgl. Henrard Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2012, afl. 3, nr. 3, p. 38-54; Reidel Journal of

Human Rights 2010, afl. 9, nr. 1, p. 65-80.
26. EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88 (Kokkinakis/Griekenland), §31.
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veranderen (forum internum) in absolute zin, zonder beperkingen door de over‐
heid. Daarnaast is er vrijheid om de godsdienst alleen of samen met anderen in het
openbaar of privé te belijden en uit te dragen en over te dragen, en daarvoor orga‐
nisaties op te richten, en zich aan voorschriften te houden (forum externum).27 De
godsdienstvrijheid raakt aan de onderwijsvrijheid waar het de organisatorische
kant betreft, en de mogelijkheid om op basis van godsdienst te onderwijzen, op te
voeden en te verkondigen binnen gezin en school.28 De externe godsdienstvrijheid
is aan beperkingen door de overheid onderhevig.29 Daarnaast kan het een vraag
zijn welke zaken onder de noemer ‘godsdienst’ vallen en daarmee onder de
bescherming van de godsdienstvrijheid. In eerste instantie is dat aan personen zelf
om te bepalen en past de overheid terughoudendheid.30 Het EHRM past de toets
toe of het denkbeelden betreft met een zekere mate van gewicht, ernst, cohesie en
belang.31 In dit verband is er geen eis voor de klager om aan te tonen dat hij of zij
handelde in uitoefening van een religieuze plicht, de subjectieve beleving staat
voorop. Wel moet de rechter op basis van de feiten bepalen of er een voldoende
nauwe en directe verbinding is tussen de daad en het onderliggende geloof.32

Daarnaast is de collectieve dimensie van de godsdienstvrijheid verbonden aan de
verenigingsvrijheid. Dit is volgens het EHRM van belang voor het autonoom
bestaan van religieuze gemeenschappen dat onmisbaar is voor het pluralisme in
een democratische samenleving. Daarbij raakt het de individuele godsdienstvrij‐
heid van alle actieve leden van deze gemeenschappen.33 Die individuele gods‐
dienstvrijheid geeft binnen een religieuze gemeenschap geen recht om af te wijken
van de doctrines en gebruiken van de gemeenschap, maar wel om de gemeenschap

27. EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, ECLI:NL:XX:2005:AV1508, NJ 2006/170, m.nt. E.A.
Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §105.

28. Kortmann 2012, p. 440. Zie ook Martínez-Torrón Religion and Human Rights 2017, afl. 12,
p. 112-127.

29. Zie ook Hill & Barnes Religion and Human Rights 2017, afl. 12, p. 174-197.
30. HR 15 februari 1957, NJ 1957/201 (Gereformeerde kerk Hasselt). Elzinga & De Lange 2006,

p. 368-370.
31. ECRM 25 februari 1982, nrs. 751176; 7743/76 (Campbell en Cosans/Verenigd Koninkrijk), §36.
32. EHRM 15 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, JIN 2013/21, m.nt. S. de Jong;

EHRC 2013/67, m.nt. J.H. Gerards; ARUpdates 2013/0055, m.nt. W.L. Roozendaal (Eweida e.a./
Verenigd Koninkrijk), §82.

33. EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt.
E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland), §58; EHRM 23 september
2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt. A.J. Overbeeke; NJ
2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland), §44; EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014,
ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685,
m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §127; EHRM 31 januari 2012, ECLI:CE:ECHR:
2012:0131:JUD000233009, EHRC 2012/69, m.nt. F. Dorssemont (Syndicatul ‘Pastorul cel Bun’/Roeme‐
nië), §136.
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te verlaten.34 Dat geldt ook op het moment wanneer de doctrines van de gemeen‐
schap (kerk of school) veranderen, en een individu niet meegaat in de veranderin‐
gen.35

Het is dan ook niet aan de overheid om een theologische positie in te nemen bij
geschillen binnen religieuze gemeenschappen maar aan interne kerkelijke rechts‐
systemen.36 Art. 2:2 lid 2 BW bepaalt dat kerken geregeerd worden door hun eigen
statuut voor zover niet in strijd met de wet. Het begrip ‘wet’ betekent hier funda‐
menteel dwingend recht (strafrecht, personen- en familierecht). De burgerlijke
rechter mag alleen treden in interne kerkelijke geschillen wanneer er sprake is van
willekeur, kwade trouw, duidelijke schending van grondrechten of van interne
procesregels.37 Het EHRM bepaalt dat het niet aan de Staat is om een religieuze
gemeenschap te dwingen om een individu toe te laten of te weigeren.38 Religieuze
gemeenschappen hebben het recht om op te treden tegen dissidenten die een
bedreiging vormen voor hun cohesie, imago of eenheid volgens hun eigen regels
en belangen. Volgens het Hof is de Staat daarin neutraal en onafhankelijk en mag
derhalve niet als scheidsrechter optreden tussen religieuze gemeenschappen of ten
aanzien van dissidente facties binnen deze gemeenschappen.39 De Hoge Raad oor‐
deelde dat bij geschillen binnen een kerkgenootschap de meerderheid beslist.40 De
relatie tussen de Staat en religieuze gemeenschappen loopt uiteen binnen Europa.

34. EHRM 15 september 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0915JUD000079805 (Mirolubovs e.a./Letland), §80;
ECRM 8 september 1988, nr. 12356/86 (Karlsson/Zweden); ECRM 11 april 1996, nr. 24019/94 (Hau‐
taniemi/Zweden); EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007,
EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/
Spanje), §128; EHRM 31 januari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0131:JUD000233009, EHRC 2012/69,
m.nt. F. Dorssemont (Syndicatul ‘Pastorul cel Bun’/Roemenië), §137. Zie ook ECRM 8 maart 1976,
nr. 7374/76 (X./Denemarken). Dit betreft een dominee die niet zelf extra voorwaarden mag stellen
voor het bedienen van de doop tegen de wil van het kerkbestuur.

35. ECRM 17 mei 1995, nr. 27008/95 (Williamson/Verenigd Koninkrijk). Deze casus betreft een priester
van de Anglicaanse Kerk in Engeland die zich verzette tegen het toelaten van vrouwen tot het
ambt. Dit was een verandering ten opzichte van het moment dat hij in dienst kwam bij de kerk en
hij achtte zijn godsdienstvrijheid geschonden. Toelating van vrouwen tot het ambt waardeerde de
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) echter juist in het licht van het recht
op non-discriminatie en zij oordeelde dat veranderingen in de aard van het beroep nooit uit te
sluiten zijn.

36. HR 15 februari 1957, NJ 1957/201 (Gereformeerde kerk Hasselt). Elzinga & De Lange 2006,
p. 368-370; Kortmann 2012, p. 434; Van Kooten 2007.

37. Kortmann 2012, p. 441; Van der Ploeg 2014.
38. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,

m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §129.
39. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,

m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §128;
EHRM 31 januari 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0131:JUD000233009, EHRC 2012/69, m.nt. F. Dorsse‐
mont (Syndicatul ‘Pastorul cel Bun’/Roemenië), §165; EHRM 26 oktober 2000, nr. 30985/96 (Hasan en
Chaush/Bulgarije), §78; EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, ECLI:NL:XX:2005:AV1508, NJ
2006/170, m.nt. E.A. Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §107.

40. HR 23 juli 1946, NJ 1947/1 (Houwerzijl).
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Daarom laat het EHRM een ruime beoordelingsmarge voor Staten in kwesties
betreffende de verhouding kerk en Staat (zie over jurisprudentie van het EHRM
inzake conflicten tussen religieuze werkgever en werknemer verder §9.3).41

Recht op werk
Eveneens is er een algemeen recht op werk (art. 19 Gw., art. 8 EVRM, art. 15 EU-
Handvest, art. 6 IVESCR, art. 23 UVRM). Verband daarmee houdt het recht op
bescherming van werknemers in geval van beëindiging van de dienstbetrekking
(art. 24 ESH). Dat betreft een recht op bescherming tegen ontslag zonder geldige
reden (art. 24 sub a ESH). Daarnaast bestaat het recht op bescherming tegen
kennelijk onredelijk ontslag volgens EU-recht en nationaal recht (art. 30 EU-Hand‐
vest). In relatie daarmee bestaat het recht bij ontslag zonder geldige reden op
voldoende schadeloosstelling of een andere adequate vorm van genoegdoening
(art. 24 sub b ESH). Tevens heeft de werknemer het recht in beroep te gaan tegen
ontslag bij een onpartijdige instantie (art. 24 ESH). Ook hebben werknemers recht
op waardigheid op het werk (art. 26 ESH). Dat impliceert bescherming tegen zich
herhalend laakbaar of duidelijk negatief of beledigend gedrag gericht tegen indivi‐
duele werknemers op het werk of in verband met het werk. Alle personen met een
gezin die werk (willen) aanvaarden hebben het recht dit te doen zonder discrimi‐
natie te ondervinden en voor zover mogelijk zonder dat hun werkzaamheden con‐
flicteren met hun gezinsverantwoordelijkheden (art. 27 ESH).

Overige mensenrechten
Ten slotte zijn er nog andere relevante mensenrechten ten aanzien van benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen zoals de vrijheid van vereniging
(art. 8 Gw., art. 11 EVRM, art. 12 EU-Handvest, art. 22 IVBPR, ILO Conventie
nr. 87, art. 20 UVRM) en de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw., art. 10 EVRM,
art. 11 EU-Handvest, art. 19 IVBPR, art. 19 UVRM). Ook is er het recht op bescher‐
ming van privéleven en familieleven (art. 10 Gw., art. 8 EVRM, art. 7 EU-Handvest,
art. 17 IVBPR, art. 12 UVRM), het recht te huwen (art. 12 EVRM, art. 9 EU-Hand‐
vest, art. 23 lid 2 IVBPR, art. 16 UVRM) en recht op bescherming van het gezin (art.

41. EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt.
A.J. Overbeeke; NJ 2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland), §44, EHRM 23 september 2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt.
A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland), §58; EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:
2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roo‐
zendaal (Fernández Martinez/Spanje), §130; EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, ECLI:NL:XX:
2005:AV1508, NJ 2006/170, m.nt. E.A. Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §108-109; EHRM 31 januari
2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0131:JUD000233009, EHRC 2012/69, m.nt. F. Dorssemont (Syndicatul
‘Pastorul cel Bun’/Roemenië), §138. Zie ook Ambrus Religion and Human Rights 2013, afl. 8,
p. 107-137; Berry Religion and Human Rights 2017, afl. 12, p. 198-209; Callamard Religion and Human
Rights 2017, afl. 12, p. 153-163; Doe 2011; Loenen 2013; Van Bijsterveld Tijdschrift voor Religie, Recht
en Beleid 2013, afl. 4, nr. 1, p. 44-64; Van Bijsterveld Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2013, afl.
4, nr. 2, p. 34-58.

184 Een voortdurende schoolstrijd



10 lid 1 IVESCR, art. 23 lid 1 IVBPR, art. 12 EVRM, art. 16 ESH). Ook het recht op
toegang tot de rechter en het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM, art. 14
IVBPR, art. 47 EU-Handvest, art. 8 en 10 UVRM) kunnen relevant zijn in het geval
van conflicten.

Volgens het EHRM omvat art. 10 EVRM de vrijheid om informatie en ideeën te
uiten die welgevallig of onverschillig worden ontvangen, of beledigen, choqueren
of verontrusten.42 Daaronder valt ook het recht om opvattingen te hebben over
homoseksualiteit. Dat mag echter niet neerkomen op serieuze en bevooroordeelde
aanklachten tegen homoseksualiteit, ongeacht of het direct aanzet tot haat. Aanzet‐
ten tot haat kan ook voortkomen uit het beledigen van mensen door te ridiculise‐
ren en mensen neer te halen.43 Daarnaast valt onder de vrijheid van meningsuiting
het recht van een werknemer van een religieuze instelling om meningen te uiten
over de religieuze leer, hoewel niet onbegrensd.44 Die begrenzing ligt onder andere
in het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting van de werkgever.45

Tot de vrijheid van vereniging behoort volgens het EHRM ook het recht van een
werknemer om lid te zijn van een organisatie met specifieke opvattingen over reli‐
gieuze zaken.46 Hetzelfde geldt voor het recht van een werknemer om lid te zijn
van een politieke partij en kandidaat te zijn.47 Het EHRM velt geen oordeel over de
standpunten van een dergelijke partij, verwerpelijk of niet.48 Gezien het belang van
politieke partijen, als vormen van vereniging, voor een democratie, vindt het Hof
juridische bescherming tegen ontslag van werknemers vanwege hun lidmaatschap
van een politieke partij heel belangrijk.49 Het kan daarbij gaan om partijen waarvan
de meningen welgevallig of onverschillig worden ontvangen, of beledigen, shoc‐
keren of verontrusten.50 De uitzonderingsbepaling voor religieuze organisaties in
de AWGB maakt het mogelijk om onder voorwaarden onderscheid te maken op
grond van politieke gezindheid. Eerder was dit een grond van verboden onder‐
scheid (zie §7.2, §7.7). De CGB/CRM en Nederlandse rechters oordeelden ook over

42. EHRM 26 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0926JUD001785191 (Vogt/Duitsland), §52.
43. EHRM 9 februari 2012, nr. 1813/07, ECLI:NL:XX:2012:BW3380, EHRC 2012/85, m.nt. A. Nieu‐

wenhuis (Vejdeland e.a./Zweden), §54-55.
44. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,

m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §108.
45. ECRM 6 september 1989, nr. 12242/86 (Rommelfanger/Duitsland). Zie ook De Jong 2012, p. 155-156.
46. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,

m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §108.
47. EHRM 6 november 2012, nr. 47335/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8672 (Redfearn/Verenigd Koninkrijk),

§42-44.
48. EHRM 6 november 2012, nr. 47335/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8672 (Redfearn/Verenigd Koninkrijk),

§47.
49. EHRM 6 november 2012, nr. 47335/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8672 (Redfearn/Verenigd Koninkrijk),

§55.
50. EHRM 6 november 2012, nr. 47335/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8672 (Redfearn/Verenigd Koninkrijk),

§56.
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ontslag van leraren vanwege politieke gezindheid. Zo oordeelde het CRM dat een
school (vanwege bijkomende omstandigheden) geen verboden onderscheid
maakte door een docent en tevens PVV-aanhanger, wegens uitlatingen over de
Islam op Twitter, te schorsen en geen nieuw contract te geven.51

Daarnaast stipuleerde het EHRM een aantal subrechten van het recht op respect
voor een privéleven (art. 8 EVRM).52 Ten eerste behoren tot het recht op het respect
voor privéleven de rechten op zelfontplooiing, fysieke en morele integriteit, fysieke
en sociale identiteit.53 Daartoe behoren vervolgens het recht op zelfbeschikking,
persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke autonomie, gender identificatie, seksuele
gerichtheid en een seksleven. Onder het recht op persoonlijke ontwikkeling ver‐
staat het Hof het vestigen en ontwikkelen van relaties, inclusief duurzame homo‐
seksuele relaties.54 Het recht op een seksleven is onderdeel van de meest
beschermde kern van het recht op privacy, waar minder beperkingen mogelijk
zijn.55 Het recht op persoonlijke autonomie bevat onder andere het recht om te
trouwen (zie ook art. 12 EVRM) en om die keuze publiek bekend te maken. Onder
art. 12 EVRM en art. 9 EU-Handvest behoort niet het recht op een huwelijk van
gelijk geslacht. Hierover bestaat geen Europese consensus en daarom is dit aan
nationale wetgeving. Art. 9 EU-Handvest handelt niet meer over een huwelijk

51. CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9. Zie over deze zaak ook Van Vliet 2016, p. 225 die verwijst
naar de Commissie van Beroep VO en HBO algemeen bijzonder onderwijs, 21 januari 2013,
nr. 121991, waarin de commissie zich niet-ontvankelijk verklaarde omdat het tijdelijk dienstver‐
band van rechtswege eindigde. Zie over een rechtszaak over een ontslagen docent met (voorma‐
lige) neonazi sympathieën: Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2509,
AR Updates 2017/0546. In deze rechtszaak draaide het niet om de AWGB, maar wel om de geloof‐
waardigheid van de docent. Zie voor andere voorbeelden: De Jong 2012, p. 157-158.

52. Vgl. voor een Amerikaans perspectief op het recht op privacy van leraren: Mawdsley Australia &
New Zealand Journal of Law & Education 2004, afl. 9, p. 3-24.

53. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,
m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §126,
EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt.
A.J. Overbeeke; NJ 2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland), §39; EHRM 23 september 2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt.
A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland), §53; EHRM (Grote Kamer) 22 januari 2008, ECLI:CE:ECHR:
2008:0122JUD004354602, EHRC 2008/44, m.nt. J.H. Gerards (E.B/Frankrijk), §43. Voor een over‐
zicht van (de ontwikkeling in) uitspraken van Europese en internationale rechters of commissies
over bescherming van rechten van homoseksuelen zie Waaldijk 2015; Waaldijk Tijdschrift voor
Familie- en Jeugdrecht 2013, afl. 4, p. 104-110; Waaldijk & Bonini-Baraldi 2006, p. 70-71; O’Flaherty
& Fisher Human Rights Law Review 2008, afl. 8, nr. 2, p. 207–248; Johnson Human Rights Law Review
2010, afl. 10, nr. 1, p. 67-97; Tobler 2015.

54. EHRM 21 juli 2015, nrs. 18766/11, 36030/11, ECLI:NL:XX:2015:367, EHRC 2015/219, m.nt.
N.R. Koffeman (Oliari e.a./Italië); EHRM 24 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD0033014104
(Schalk en Kopf/Duitsland), §90; EHRM (Grote Kamer) 16 juli 2014, nr. 37359/09, ECLI:NL:XX:
2014:519 (Hämäläinen/Finland); EHRM 7 november 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:1107JUD002938109,
EHRC 2014/34, m.nt. N.R. Koffeman (Vallianatos e.a./Griekenland); EHRM 22 oktober 1981,
nr. 7525/76 (Dudgeon/Verenigd Koninkrijk).

55. EHRM 22 oktober 1981, nr. 7525/76 (Dudgeon/Verenigd Koninkrijk), §52. Zie ook Brems Human
Rights Quarterly 2005, afl. 27, p. 304.
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tussen man en vrouw en geeft in de toelichting nadrukkelijk aan niet aan erken‐
ning van het huwelijk van gelijk geslacht in de weg te staan. Daarom hoeft art. 12
EVRM niet langer beperkt te worden tot het recht voor een huwelijk tussen man en
vrouw, maar kan het ook een huwelijk van gelijk geslacht zijn.56 Er is volgens het
EHRM wel een recht op homoseksuele partnerregistratie op grond van art. 8
EVRM.57 Wat betreft het recht op een seksleven bepaalde het Hof dat dit ook het
recht geeft op homoseksuele handelingen ook al zouden andere mensen deze
handelingen als immoreel zien en daardoor geschokt, beledigd of verontrust zijn.58

Daarnaast bevat het recht op een privéleven het recht om het professionele leven te
continueren.59 Dat wil niet zeggen dat er een algemeen recht op werk is, maar werk
valt wel binnen de brede term van privéleven, temeer wanneer het privéleven
direct verband houdt met kwalificatiecriteria voor het werk.60 Ook bepaalde het
EHRM dat informatie over persoonlijke religieuze en filosofische overtuigingen
een van de meest intieme aspecten is van het privéleven. Volgens het Hof kan een
verplichting aan ouders om deze informatie openbaar te maken aan een schoolbe‐
stuur een schending van art. 8 EVRM en mogelijk ook art. 9 EVRM betekenen.61 De
relatie van een schoolbestuur met ouders verschilt weliswaar van de relatie met
werknemers maar het uitgangspunt kan wel meewegen. Daarnaast is het recht op
respect voor familieleven ook onderdeel van art. 8 EVRM. Daaronder verstaat het
Hof het recht om een familieleven te leven op een wijze die iemand zelf beschouwt
als geschikt en om een familieleven openlijk te leven.62 Ook homoseksuele relaties
vallen onder de bescherming van het recht op een familie- en gezinsleven.63

56. EHRM 24 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD0033014104 (Schalk en Kopf/Duitsland), §60-64.
57. EHRM 9 juni 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0609JUD004018307, EHRC 2016/192 (Chapin en Charpen‐

tier/Frankrijk), §36-40, 48-52; EHRM 21 juli 2015, nrs. 18766/11, 36030/11, ECLI:NL:XX:2015:367,
EHRC 2015/219, m.nt. N.R. Koffeman (Oliari e.a./Italië); EHRM 24 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:
2010:0624JUD0033014104 (Schalk en Kopf/Duitsland); EHRM (Grote Kamer) 16 juli 2014,
nr. 37359/09, ECLI:NL:XX:2014:519 (Hämäläinen/Finland); EHRM 7 november 2013,
ECLI:CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, EHRC 2014/34, m.nt. N.R. Koffeman (Vallianatos e.a./
Griekenland).

58. EHRM 22 oktober 1981, nr. 7525/76 (Dudgeon/Verenigd Koninkrijk), §41, 60.
59. EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië), §51; EHRM

(Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt.
A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §108.

60. EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië), §52; EHRM
(Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt.
A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §109-113.

61. EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0629JUD001547202, EHRC 2007/97, m.nt.
H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §98.

62. EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië), §51; EHRM
(Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt.
A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §108, 126.

63. EHRM 2 maart 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0302JUD001310202 (Kozak/Polen), §98-99; Strijkers 2011,
p. 178-179.
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Soft-law
In relatie tot hiervoor genoemde rechten en bepalingen in verdragen staan zachtere
(want niet-bindende) maar niettemin invloedrijke documenten binnen de
Verenigde Naties, Europese Unie en de Raad van Europa. Het betreft dan bij‐
voorbeeld de Yogjakarta Principes aangaande de toepassing van internationale
mensenrechten in relatie tot seksuele geaardheid, gender identiteit, gender expres‐
sie en geslachtskenmerken. Deze principes zijn ontwikkeld door mensenrechtenex‐
perts en aangenomen door VN-Comités. Nederland speelde een belangrijke rol in
de lobby voor de adoptie van deze principes.64 Voor dit onderzoek is bijvoorbeeld
principe 16 (recht op onderwijs) relevant. Dat principe bepaalt onder punt A dat er
geen discriminatie van leraren mag plaatsvinden op basis van seksuele gerichtheid
of gender identiteit. Ook bepaalt principe 16 dat het onderwijs respect voor diverse
seksuele gerichtheden en gender identiteiten dient te bevorderen. Daarnaast stelt
principe 21 dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst niet mag worden
gebruikt om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of gender identiteit te
rechtvaardigen. Daarnaast zijn de principes 2 (recht op gelijkheid en non-discrimi‐
natie), 6 (recht op privacy, waaronder het recht op vrije keuze in seksuele relaties)
en 12 (recht op werk en bescherming tegen discriminatie op het werk) relevant.
Ondanks dat deze principes niet bindend zijn kunnen ze wel gezag hebben en
daarmee het politieke discours op internationaal en nationaal niveau beïnvloe‐
den.65 Dit geldt ook voor documenten vanuit VN-Comités die toezien op naleving
van verdragen, commissies binnen het Europees Parlement en de parlementaire
vergadering van de Raad van Europa, de VN-Mensenrechtenraad, de Mensenrech‐
tencommissaris van de Raad van Europa, het EU-Agentschap voor Fundamentele
Rechten en adviesorganen zoals de Europese Commissie voor Democratie door
Recht (Venetië Commissie, adviesorgaan Raad van Europa), de Europese Com‐
missie tegen Racisme en Intolerantie (monitorings- of toezichtorgaan van de Raad
van Europa) en in Nederland het College voor de Rechten van de Mens (voorheen
de Commissie Gelijke Behandeling).66

Vrijheid van en recht op onderwijs
De vrijheid van onderwijs in Nederland ligt vast in artikel 23 Grondwet. Dit artikel
bepaalt dat de overheid openbaar onderwijs moet aanbieden, en dat daarnaast het

64. Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 391.
65. O’Flaherty & Fisher Human Rights Law Review 2008, afl. 8, nr. 2, p. 207–248. Zie ook FRA Legal

Analysis 2009, p. 35-37. Zie ook de motie Van der Ham(D66)-Jonker(CDA) uit 2008 die uitspreekt
dat ‘discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit krachtig bestreden dient te worden
en dat de Yogyakarta Beginselen hierbij een goede leidraad zijn’ (Kamerstukken II 2007/08, 27017, 35). De
motie heeft zowel betrekking op nationaal als internationaal beleid. Zie ook de Memorie van Toe‐
lichting bij het aangenomen initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks om discriminatie
van transgender personen en intersekse personen op te nemen in de AWGB (Kamerstukken II
2017/18, 34650, nr. 6, p. 2, 6; Kamerstukken I 2018/19, 34650, B, p. 3-4). Vgl. Agius & Tobler 2011.

66. Zie ook Tobler 2015, p. 15-16; Besselink & Wessel 2009, p. 27-35.
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geven van onderwijs vrij is. Het onderwijs kan uitgaan van rechtspersonen als ver‐
enigingen, stichtingen of kerken, of van natuurlijke personen. Het is een duaal stel‐
sel waarbij de overheid zowel openbaar als bijzonder onderwijs bekostigt. Daarbij
horen bekostigingsvoorwaarden ofwel deugdelijkheidseisen voor het bijzonder
onderwijs, maar de overheid dient de richtingsvrijheid daarbij te respecteren.67 Dat
betekent dat de overheid niet te ver in de inhoud van het onderwijs mag treden.
Dit is een verantwoordelijkheid van de wetgever die vorm en inhoud geeft aan het
onderwijsstelsel. De kerndoelen die de overheid aan het onderwijs stelt (art. 9
Wpo, art. 11 Wvo) vormen wat dat betreft een spanningsveld. Binnen het primair
onderwijs kan de minister in bijzondere gevallen toestaan om van de kerndoelen af
te wijken (art. 9 lid 15 Wpo). Daarnaast zijn er ook uitzonderingsbepalingen inzake
de verzekeringsplicht (art. 45 lid 1 Wpo) en aansluiting bij het Participatie- en Ver‐
vangingsfonds (art. 183 lid 3 en art. 184 lid 3 Wpo).68 De discussie over de
invoering van het kerndoel over voorlichting over seksuele diversiteit is een goed
voorbeeld van het spanningsveld tussen vrijheid van scholen en overheidsbeleid.69

De rechter zou uiteindelijk kerndoelen (ingevoerd per algemene maatregel van
bestuur) kunnen toetsen aan art. 23 Gw. In het geval van wetgeving is dit niet
mogelijk gezien art. 120 Gw. dat verbiedt om wetten aan de Grondwet te toetsen.70

Naast de vrijheid van richting bevat art. 23 Gw. ook de vrijheid van stichting en
inrichting. De literatuur is niet eenduidig over de reikwijdte en dragers van deze
vrijheden. Er is discussie of de vrijheid van onderwijs vooral zou toebehoren aan

67. Zoontjens 2019, p. 35-45; Kuiper 2002, p. 300; Brekelmans & Vermeulen 2008, p. 19; Kortmann
2012, p. 506-507; Huisman 2012. Art. 23 lid 5 Gw.: ‘De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten
dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming,
voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.’ Zie ook Mentink Tijdschrift voor
Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1, nr. 3, p. 42-60.

68. Huisman 2012, p. 9-12.
69. Besluit van 21 september 2012, Stb. 2017, 470 betrof de invoering van kerndoel 38 Besluit ver‐

nieuwde kerndoelen Wpo: De leerlingen (…) leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversi‐
teit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Het besluit betreft eveneens het vergelijk‐
bare kerndoel 43 Besluit kerndoelen onderbouw vo. Voor de parlementaire discussie hierover zie
Kamerstukken II 2008/09, 30420, nr. 140; Handelingen II 2009/10, 27017, nr. 39, p. 3792-94, 3855;
Kamerstukken II 2009/10, 30420, nr. 144; Kamerstukken II 2010/11, 27017, nr. 75; Handelingen II
2010/11, 27017, nr. 97, item 10; Kamerstukken II 2010/11, 27017, nr. 78; Handelingen II 2010/11,
27017, nr. 98, item 30; Kamerstukken II 2011/12, 27017, nr. 91; Kamerstukken II 2011/12, 27017, nr. 94
en bijlage; Kamerstukken II 2011/12, 27017, nr. 95; Handelingen II 2011/12, 27017, nr. 97, item 19;
Kamerstukken II 2014/15, 27017, nr. 100. Voor een eerste onderzoek van de Inspectie van het
Onderwijs naar de praktijk ten aanzien van voorlichting over seksuele diversiteit zie IvhO 2016,
bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 27017, nr. 102. Uit dit onderzoek bleek dat de praktijk nogal
uiteen loopt en dat er ook scholen zijn die hier geen invulling aan geven. Dat leidde de Kamer tot
het aannemen van een motie die verzoekt om in dat geval sancties op te leggen, zie Kamerstukken
II 2016/17, 30950, nr. 113. Zie ook Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1,
p. 87-104; Maussen, Bogers & Versteegt 2012; Sijbers e.a. 2015; Oomen & Rijke Journal of Law and
Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 389-394; Janse 2015, p. 204. Vgl. Vanderbeck & Johnson Journal of
Social Welfare and Family Law 2015, afl. 37, nr. 2, p. 161-179.

70. Art. 120 Gw.; Kuiper 2002; Mentink & Vermeulen 2011, p. 14-15.
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schoolbesturen, leraren en/of ouders, of eventueel kerken, maar in de praktijk ligt
deze vooral bij schoolbesturen.71

Vrijheid van stichting of oprichting, en vrijheid van richting impliceren dat er vrij‐
heid is om bijzondere scholen te stichten op basis van een godsdienstige of levens‐
beschouwelijke grondslag.72 Bij de erkenning van de onderwijsrichting van de
Gereformeerde Gemeenten in 1933 omschreef de regering dat als volgt: ‘onder
“bijzonder onderwijs van eene bepaalde richting” moet worden verstaan bijzonder onder‐
wijs, dat uitgaat van een van de richtingen, welke zich in het Nederlandsche volk op geeste‐
lijk terrein openbaren.’73 De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
omschreef het richtingbegrip in 1997 bij erkenning van de evangelische richting als
een ‘geestelijke stroming die zich in een binnen Nederland waarneembare beweging open‐
baart en ook op andere terreinen van het leven doorwerkt’.74 De Hoge Raad omschreef
het richtingbegrip als volgt in 2010: ‘een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een wel‐
bepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing’.75 De minister van Onderwijs,
en eventueel in een juridische procedure de bestuursrechter beoordelen of er
sprake is van een richting, na eventuele consultatie van de Onderwijsraad. De
Onderwijsraad hanteerde in 2018 het volgende toetsingskader om te bepalen of
sprake was van een richting duurzaamheid76 op basis van jurisprudentie,77 literatuur
en eigen eerdere adviezen:78

 

71. Zie voor een overzicht Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013. Zie ook Zoontjens 2019, p. 59-61;
Huisman 2011; Huisman & Vermeulen 2007; Philipsen 2017, p. 64-78; De Groof & Noorlander
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012, p. 54-85; Karsten Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht
en Onderwijsbeleid 2012, afl. 3, p. 145-158.

72. Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013; Vermeulen 1999, p. 51. Zie ook Drop 1985, p. 186: ‘Wat
onder een richting moet worden verstaan, wordt door de Grondwet overgelaten aan de wetgever en aan de
jurisprudentievorming. Omdat hiermee de essentie van de bijzondere school wordt geraakt, zal in zulk een
regeling en in de jurisprudentievorming die vrijheid zo volledig mogelijk tot haar recht moeten komen.’

73. KB 15 mei 1933, nr. 22, AB 1933/543 (School met den Bijbel).
74. ABRvS 11 februari 1997, AB 1998/28 m.nt. B.P. Vermeulen (Evangelische richting). Deze interpreta‐

tie van het richtingbegrip was ook gebaseerd op KB 11 november 1983, nr. 20, AB 1984/109, m.nt.
B.J. van der Net.

75. HR 6 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6719, NJB 2010/1549 (Vrijstelling leerplicht en bezwaren tegen
richting).

76. Onderwijsraad 2018 (advies om duurzaamheid niet als richting te erkennen aangezien het geen
godsdienst of levensbeschouwing is).

77. Zie o.a. ABRvS 11 februari 1997, AB 1998/28, m.nt. B.P. Vermeulen (Evangelische richting); ABRvS
10 november 1992, AB 1993/88, m.nt. B.J. van der Net (Stichting Evangelisch VO ‘In de Ruimte’ te
Soest versus staatssecretaris OCW); ABRvS 12 juli 2006, ROT 2006/269 (Koptische richting niet erkend).

78. Zie o.a. Onderwijsraad 2014 (advies om humanisme als richting te erkennen); Onderwijsraad 2010
(advies om boeddhisme niet als richting te erkennen); Onderwijsraad, Advies Artikel 23 Grondwet
2012; Onderwijsraad, Advies Meerdere richtingen 2012; Onderwijsraad 2005 (advies om geen kop‐
tisch-orthodoxe richting te erkennen); Onderwijsraad 2002; Onderwijsraad 1996.
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‘1. De statutaire grondslag is voldoende eenduidig uitgewerkt en naar de onderwijspraktijk vertaald.
– De voorgestane richting blijkt uit de statuten van de rechtspersoon die de bekostigingsaan‐

vraag indient.
– In de statuten wordt de grondslag duidelijk en voldoende uitgewerkt:

• de grondslag is ondubbelzinnig
• de grondslag wordt naar de onderwijspraktijk vertaald.

 2. De grondslag betreft een onderscheiden godsdienst of levensbeschouwing die ook op andere ter‐
reinen van het leven doorwerkt.
– Er is sprake van een godsdienst of levensbeschouwing.
– De stroming is voldoende onderscheidend.
– De overtuiging ziet niet alleen op het onderwijs, maar werkt ook op andere terreinen van het

leven door.
 3. De stroming manifesteert zich in een in de Nederlandse samenleving waarneembare beweging.

– De stroming manifesteert zich al geruime tijd in de samenleving.
– De stroming heeft een zekere omvang.
– In diverse maatschappelijke domeinen bestaan instellingen met deze specifieke grondslag.’

De overheid moet besluiten of zij constateert dat er sprake is van een richting.79 Dit
is lastig omdat het begrip ‘richting’ nooit in wet- of regelgeving is gedefinieerd.
Dat vloeit voort uit de terughoudendheid die de overheid moet betrachten in gods‐
dienstige of levensbeschouwelijke kwesties.80 Minister en rechter volgen de inter‐
pretatie van het richtingbegrip volgens de jurisprudentie en literatuur zoals hier‐
voor beschreven. Het is steeds moeilijker om hier objectieve criteria te hanteren
vanwege de ontzuiling van de samenleving.81 Er is altijd gekeken of er sprake was
van een zuil, en daarin met elkaar verbonden maatschappelijke organisaties die
uitgaan van een gedeeld geloof of levensbeschouwing. Het is de vraag of de vrij‐
heid van onderwijs ook de vrijheid omvat om scholen op pedagogische grondslag
te stichten. De Onderwijsraad ging in 2012 uit van deze ruime interpretatie in een
advies over de vrijheid van onderwijs.82 Ook bepleitte de Onderwijsraad om over
te gaan op richtingvrije planning en de stichting van scholen niet meer afhankelijk
te maken van een erkende richting.83 Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe
scholen’ voorziet in de mogelijkheid om nieuwe scholen te stichten op basis van

79. Mentink (2008, p. 11-12) vindt niet dat het aan de Staat is om een richting te erkennen gezien de
terughoudendheid die het dient te betrachten. De Staat kan wel constateren dat er sprake is van
een richting.

80. HR 15 februari 1957, NJ 1957/201 (Gereformeerde Kerk Hasselt). Zie Huisman 2012.
81. Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013.
82. Onderwijsraad, Advies Artikel 23 Grondwet 2012. Zie ook Huisman 2012; Huisman e.a. 2011; Men‐

tink 2008.
83. Onderwijsraad, Advies Artikel 23 Grondwet 2012. Zie ook Huisman 2012; Huisman e.a. 2011; De

Groof & Noorlander Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012, p. 54-85.
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een behoefte van ouders, zonder dat deze school hoeft te behoren tot een
bestaande of nieuw te erkennen onderwijsrichting.84

Oorspronkelijk behoorde de vrijheid van onderwijs aan de leraar en betrof het de
vrijheid om zijn beroep uit te oefenen en onderwijs aan te bieden. Het recht van
ouders op onderwijs van hun kinderen in overeenstemming met de opvoeding
stond hier echter niet los van. Ten gevolge van maatschappelijke en juridische ont‐
wikkelingen is het echter verschoven richting een vrijheid van zeggenschap van
schoolbesturen. In hoeverre leraren en ouders daarbij zeggenschap hebben hangt
af van de rechtsvorm (vereniging met leden of stichting zonder leden), de organi‐
satiestructuur en de mate van medezeggenschap.85 Tevens bestaat de vrijheid van
richting uit de vrijheid om lesmateriaal en leraren te kiezen (art. 23 lid 6 Gw.).86 Dit
houdt volgens Vermeulen onder meer in ‘dat het bevoegd gezag gerechtigd is personeel
te ontslaan, dat er in woord en gedrag blijk van geeft de uit de richting voortvloeiende visies
en normen niet te delen’.87 De selectie van personeel behoort overigens ook tot de
vrijheid van inrichting.88 Deze vrijheid van inrichting betreft ook de vrijheid van
beheer, bestuur en organisatie, evenals de onderwijskundige en pedagogische vrij‐
heid.89

De richtingsvrijheid bevat ook de mogelijkheid van bijzondere scholen om te selec‐
teren bij de toelating van leerlingen (art. 23 lid 6 Gw.). Met name linkse politieke
partijen betwisten met enige regelmaat deze vrijheid met het argument dat dit de
segregatie zou bevorderen en bepleiten derhalve een acceptatieplicht. De eerste
versie van het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP, GroenLinks en D66 voor een
acceptatieplicht stuitte bij de Raad van State op veel kritiek vanwege strijdigheid
met art. 23 lid 6 Gw., ondanks de (tijdelijke) uitzonderingsbepaling voor ‘strenge
scholen’. Ook loste het voorstel volgens de Raad de segregatieproblematiek in het
onderwijs niet op, omdat deze juist ontstaat vanwege de keuzevrijheid van ouders.
Naar aanleiding van de kritiek pasten de initiatiefnemers het voorstel aan door een

84. Kamerstukken II 2018/19, 35050. Zie ook Philipsen 2017. Zie ook Laemers, Philipsen & Zoontjens
2016 voor commentaar op een eerdere versie van het wetsvoorstel door kabinet Rutte II (VVD-
PvdA). Zie ook Zoontjens 2019, p. 54-57.

85. Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013; Brekelmans & Vermeulen 2008, p. 16; Huisman & Ver‐
meulen 2007; Karsten Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2012, afl. 3,
p. 145-158.

86. Art. 23 lid 6 Gw.: ‘Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de
deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onder‐
wijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder
onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.’

87. Vermeulen 1999, p. 59.
88. Huisman & Vermeulen 2007, p. 31. Over de verhouding tussen de vrijheid van richting en inrich‐

ting, en wat exact onder deze vrijheden moet worden begrepen is discussie, zie Vermeulen 1999,
p. 51-68.

89. Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013.
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algemene uitzonderingsbepaling voor bijzondere scholen op te nemen overeen‐
komstig de uitzonderingsbepaling in de AWGB. Daardoor brengt het voorstel de
facto echter geen wijziging meer tot stand. Het voorstel is sinds 2014 door de
Tweede Kamer verder niet actief in behandeling genomen.90 Tegelijkertijd zal de
segregatieproblematiek in het onderwijs mogelijk toenemen wanneer het wets‐
voorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ wordt aangenomen, aangezien dit
leidt tot grotere keuzevrijheid van ouders.91

De vrijheid om docenten te kiezen ‘in overeenstemming met karakter, richting en
grondslag van de school’ blijkt volgens Postma eigenlijk al uit de vrijheid om onder‐
wijs te geven zonder voorafgaande toestemming van de overheid (art. 23 lid 2
Gw.).92 Deze vrijheid stond al in 1848 in de Grondwet en was in 1825 aanleiding tot
het begin van de schoolstrijd. De vrijheid van de benoeming van personeel is ‘voor
de praktijk de harde kern van de onderwijsvrijheid’.93 Deze bevoegdheid van het school‐
bestuur is wel weer gebonden aan eisen vanuit de wet en jurisprudentie vanwege
de bescherming van andere mensenrechten zoals het recht op gelijke behandeling
(zie ook hoofdstuk 7). De AWGB en Europese Richtlijn 2000/78/EG treffen daarin
een balans tussen botsende rechten en beperken de benoemingsvrijheid van reli‐
gieuze organisaties. Die beperking ligt ook in het vereiste van het voeren van een
consequent en consistent beleid. Dit vloeit voort uit het Maimonides-arrest van 1988
waarin de Hoge Raad bepaalde dat een schoolbestuur ‘een vast, op religieuze gronden
berustend beleid’ moet voeren om onderscheid op grond van godsdienst te kunnen
maken in het toelatingsbeleid van leerlingen.94 Het is wel mogelijk voor het school‐
bestuur om het benoemingsbeleid op basis van de grondslag aan te scherpen mits
gemotiveerd en transparant, en in concrete gevallen kan het op nieuwe ont‐
wikkelingen reageren.95

90. Kamerstukken II 2005/06, 30417, nr. 2; Kamerstukken II 2005/06, 30417, nr. 3; Kamerstukken II
2006/07, 30417, nr. 4; Kamerstukken II 2006/07, 30417, nr. 5; Kamerstukken II 2014/15, 30417, nr. 10.
Zie ook Vermeulen & Zoontjens 2005; Vermeulen & Zoethout 2006; Vermeulen, Spreidingsbeleid
onderwijs 2006; Bertram-Troost 2017; Hogenstijn & Van Middelkoop 2008, p. 271-293; Maussen &
Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1, p. 87-104; Maussen, Bogers & Versteegt 2012;
Mansvelt Beck 2015, p. 151-70; Vermeulen 2006; Zoontjens 2019, p. 47-49. Vgl. Daly & Hickey
Legal Studies 2011, afl. 31, nr. 4, p. 615-643.

91. Karsten Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2012, afl. 3, p. 145-158.
92. Art. 23 lid 2 Gw.: ‘Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij

de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid
van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.’ Postma 1995, p. 139-149. Postma
betoogt dat er op grond van art. 23 lid 2 Gw. vrijheid is van keuze voor docenten.

93. Postma 1995, p. 139-149. Zie ook Maussen & Vermeulen Comparative Education 2015, afl. 51, nr. 1,
p. 87-104.

94. HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimonides).
95. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco);

Hof Den Haag 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3928 (weigering Messiaanse leerling refor‐
matorische school); Vermeulen 1999, p. 63.
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Ook de Wet primair onderwijs (Wpo) beperkt de benoemingsvrijheid van
bijzondere scholen. Art. 30 Wpo vereist dat het schoolbestuur eens per vier jaar een
document opstelt over evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de school‐
leiding wanneer er sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
functie van (adjunct)directeur. Daarin moeten streefcijfers staan, maatregelen en
een tijdsbestek om deze te behalen. Wat betreft evenredige vertegenwoordiging
gaat de wetgever uit van dezelfde man/vrouw verhouding als voor onderwijzend
personeel. In een nieuw document moet het schoolbestuur een overzicht geven van
de resultaten in een vorige periode. Het document moet ter inzage liggen voor per‐
soneel, ouders en leerlingen. De Raad van State adviseerde negatief over dit artikel
aangezien zij oordeelde dat het strijdig was met art. 23 lid 6 Gw.96 Het parlement
ging echter mee in de redenering van de regering dat er voldoende vrijheid was
van schoolbesturen om een invulling te geven aan deze verplichting.97

Daarnaast beperkt overheidstoezicht de vrijheid van het bijzonder onderwijs. Dat
betreft de bekwaamheid en zedelijkheid van de leraren (art. 23 lid 2 Gw.). Deze
bepaling speelt overigens geen rol in de discussie over de ruimte voor benoe‐
mingsbeleid van het bijzonder onderwijs. Het betreft algemene regels van de over‐
heid aan de kwaliteit en zedelijkheid van leraren en niet de vraag welke eisen
bijzondere scholen daarbovenop mogen stellen. Tevens stelt de overheid deugde‐
lijkheidseisen ofwel bekostigingsvoorwaarden aan het bijzonder onderwijs.98 Voor
basisscholen en middelbare scholen staan deze eisen beschreven in de Wet primair
onderwijs (Wpo) respectievelijk de Wet voortgezet onderwijs (Wvo). Een voor‐
beeld van een dergelijke eis is dat het schoolbestuur jaarlijks een schoolgids en
(tenminste 4-jaarlijks) het schoolplan vaststelt na instemming van de medezeggen‐
schapsraad en deze na vaststelling naar de inspectie stuurt.99 De Wet medezeggen‐
schap op scholen (Wms) perkt de organisatorische vrijheid van schoolbesturen in.
Overigens kunnen schoolbesturen vanwege hun godsdienstige overtuiging
gebruik maken van (de 5-jaarlijks te toetsen) wettelijke uitzonderingsmogelijkheid
om de medezeggenschapsraad in te laten stemmen met het omzetten van het
instemmingsrecht naar een adviesrecht.100 De Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
werkt uit hoe de overheid toezicht houdt op naleving van de onderwijswetge‐
ving.101

96. Monster, Vermeulen & Waaldijk 1999, p. 177-178. Zie Kamerstukken II 1994/95, 24149, B, p. 6-7.
97. Monster, Vermeulen & Waaldijk 1999, p. 177-178. Zie Kamerstukken II 1994/95, 24149, nr. 3,

p. 10-11, 18-19; Kamerstukken II 1994/95, 24149, nr. 5, p. 13-15. Zie ook Kamerstukken I 1996/97,
24149, nr. 142. Vgl. Van Klink 1998.

98. Art. 23 lid 5, 6, 7 Gw. Zie ook Huisman & Vermeulen 2007, p. 36-38.
99. Art. 12, 13, 16 Wpo; art. 24, 24a en 24c Wvo. Zie ook Huisman & Vermeulen 2007, p. 34, 47.
100. Art. 29 WMS.
101. Zie ook Mentink, Vermeulen & Zoontjens 2013; Huisman & Vermeulen 2007; De Jong 2012,

p. 208-214.
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De vrijheid van onderwijs komt voort uit een strijd om kinderen in lijn met de
opvoeding van de ouders en de leer van de kerk te laten onderwijzen. Daarmee
verbonden is het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen in lijn met
hun overtuiging. Door Nederland geratificeerde internationale verdragen bepalen
zowel een algemeen recht van kinderen op onderwijs, als het recht op onderwijs in
lijn met de overtuiging van de ouders.102 De Hoge Raad bepaalde in het Maimoni‐
des-arrest dat art. 2 Eerste Prot. EVRM een ‘fundamentele aanspraak geeft van ouders
tegenover de Staat op eerbiediging van hun keuze voor onderwijs van een bepaalde, met
hun godsdienstige en filosofische overtuigingen overeenstemmende richting’.103 Toch geeft
dit individuele ouders niet het recht ten opzichte van een bijzondere school van
een bepaalde richting om hun kinderen daar geplaatst te krijgen. Vanwege de vrij‐
heid van richting kan de school zelf op basis van de grondslag bepalen welke kin‐
deren het toelaat.104 Daarbij mag de school geen onderscheid maken op grond van
burgerlijke staat, ras, nationaliteit, homoseksuele gerichtheid, maar onder voor‐
waarden wel op grond van godsdienst (art. 7 AWGB). Met het waarborgen van die
vrijheid van richting is ook het recht op onderwijs van ouders en kinderen die wel
binnen de grondslag passen verzekerd. De Staat moet de overtuigingen van ouders
binnen het onderwijs respecteren.105 Dit recht op onderwijs volgens een godsdien‐
stige of filosofische overtuiging omvat volgens het EHRM namelijk het recht om
een eigen school van deze richting te stichten.106 Art. 2 Eerste Prot. EVRM fungeert
in dit opzicht als lex specialis (verbijzondering) van art. 9 EVRM (vrijheid van
godsdienst).107

Naast art. 2 Eerste Prot. EVRM ligt het recht op onderwijs vast in andere verdragen
(art. 14 lid 3 EU-Handvest, art. 13 lid 3 IVESCR, art. 29 lid 1 sub c, art. 30 IVRK, art.
2 sub b, art. 5 lid 1 sub b Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het

102. Art. 2 Eerste Prot. EVRM; art. 14 lid 3 EU-Handvest; art. 13 lid 3 IVESCR. Art. 18 lid 4 IVBPR ligt
in het verlengde en betreft de vrijheid van ouders voor een godsdienstige en morele opvoeding
van hun kinderen overeenkomstig hun eigen levensovertuiging. Art. 29 lid 1 sub c IVRK bepaalt
dat het onderwijs gericht dient te zijn op het ontwikkelen van respect voor de ouders en de eigen
culturele identiteit, taal en waarden (zie in het verlengde van de bescherming van de identiteit
van minderheden ook art. 5-8, 12-13 KVNM (Kaderverdrag inzake de bescherming van Nationale
Minderheden)).

103. HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimonides).
104. HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimonides). HR

9 april 1976, NJ 1976/409 (Terheijden).
105. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐

marken), §51.
106. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐

marken), §50. Het recht op onderwijs lag mede ten grondslag aan de erkenning van de reformato‐
rische richting, zie KB 8 februari 1979, nr. 19, ECLI:NL:XX:1979:AM4460, AB 1979/275, m.nt.
B.J. van der Net (Reformatorische richting).

107. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §59; EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0629JUD001547202, EHRC
2007/97, m.nt. H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §84.
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onderwijs, en art. 26 lid 3 UVRM).108 Dit ziet vooral op het recht van kinderen en
ouders om onderwijs te ontvangen in lijn met de eigen opvoeding en overtuiging
en dat houdt verband met de vrijheid van onderwijs zoals die in Nederland is
vastgelegd (art. 23 Gw.). Meer inhoudelijke sturing op de doelen van het onderwijs
bevatten art. 13 lid 1 IVESCR,109 art. 29 lid 1 sub d Kinderrechtenverdrag110 (IVRK),
art. 5 Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW)111 en art. 26 lid 2 UVRM.112 Volgens het
EHRM moet art. 2 Eerste Protocol EVRM geïnterpreteerd worden in samenhang
met andere verdragsbepalingen.113 Daarbij geeft het Hof aan dat het recht op
onderwijs onmisbaar is voor het bevorderen van mensenrechten.114 Het Hof leest
art. 2 Eerste Prot. EVRM in het licht van de rechten van ouders en kinderen in art.

108. Zie ook Huisman 2013.
109. Art. 13 lid 1 IVESCR: ‘De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op onder‐

wijs. Zij zijn van oordeel dat het onderwijs gericht dient te zijn op de volledige ontplooiing van de mense‐
lijke persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot de eerbied voor
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Zij zijn voorts van oordeel dat het onderwijs een
ieder in staat dient te stellen een nuttige rol te vervullen in een vrije samenleving en het begrip, de ver‐
draagzaamheid en de vriendschap onder alle volken en alle rasgemeenschappen, etnische en godsdienstige
groeperingen, alsmede de activiteiten van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede dient te
bevorderen.’

110. Art. 29 lid 1 sub d IVRK: ‘(…) het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op (…) de voorbereiding
van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, tolerantie,
seksegelijkheid, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en religieuze groepen (…).’

111. Art. 5 Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW): ‘De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle pas‐
sende maatregelen (…) (b) om het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw te verande‐
ren ten einde te komen tot de uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle andere gebruiken,
die zijn gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van één van beide
geslachten of op de stereotiepe rollen voor mannen en vrouwen; en ervoor zorg te dragen dat onderwijs over
het gezin een juist begrip van het moederschap als sociale functie, en de erkenning van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen bij het grootbrengen en de ontwikkeling van hun kinderen
bevat, met dien verstande dat het belang van de kinderen in alle gevallen vooropstaat.’
Daarbovenop bevat art. 10 sub c CEDAW de opdracht aan Staten tot garantie van ‘uitbanning van
elke stereotiepe opvatting van de rol van mannen en vrouwen op alle niveaus en in alle vormen van onder‐
wijs, door het aanmoedigen van gemengd onderwijs en andere soorten onderwijs die zullen bijdragen tot het
bereiken van dit doel, en in het bijzonder door de herziening van leerboeken en onderwijsprogramma's en
door de aanpassing van onderwijsmethodes.’

112. Art. 26 lid 2 UVRM: ‘Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoon‐
lijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het
zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen
bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steu‐
nen.’

113. EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05, 18454/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8788, EHRC
2013/13, m.nt. J.R. Groen (Catan e.a./Moldavië en Rusland), §136.

114. EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, nr. 44774/98, ECLI:NL:XX:2005:AV1508, NJ 2006/170,
m.nt. E.A. Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §137.
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8, 9 en 10 EVRM.115 Art. 2 Eerste Prot. EVRM is zowel van toepassing op openbaar
als privaat onderwijs en zowel voor primair, voortgezet als hoger onderwijs.116

Onder het recht op onderwijs verstaat het Hof ook de vrijheid om private scholen
te stichten in overeenstemming met religieuze of filosofische overtuigingen van
ouders.117 Dat recht om eigen scholen te stichten biedt ook een uitweg wanneer
ouders en leerlingen geen thuisonderwijs mogen geven of geen vrijstelling kunnen
krijgen wegens gewetensbezwaren binnen het openbaar onderwijs. Zo hebben
sommige ouders bezwaren tegen (de wijze van) seksuele voorlichting.118 Het subsi‐
diëren van privaat onderwijs is geen vereiste voor het respecteren van het recht op
onderwijs maar het EHRM waardeert dit positief in het licht van dit recht.119

De vrijheid van stichting geldt voor het complete onderwijsprogramma (en niet
alleen voor religieus of levensbeschouwelijk onderwijs) aangezien deze overtuigin‐
gen in geheel het onderwijs kunnen doorwerken.120 Volgens het Hof is het recht op
onderwijs echter niet absoluut en mag dit beperkt worden. De kern van het recht
mag echter niet geschonden worden.121 Er is geen uitputtende lijst van legitieme
doelen zoals voor art. 8-11 EVRM het geval is. Er moet wel proportionaliteit zijn

115. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §52; EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0629JUD001547202, EHRC
2007/97, m.nt. H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §84; EHRM (Grote Kamer) 18 maart
2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0318JUD003081406, EHRC 2010/8, m.nt. H.M. ten Napel; EHRC
2011/86, m.nt. Ch. Samkalden en P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt; NJ 2011/58, m.nt. E.A. Alkema
(Lautsi e.a./Italië), §59; EHRM 9 oktober 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1009JUD000144804, EHRC
2007/142, m.nt. H.M. ten Napel (Hasan en Eylem Zengin/Turkije), §55. Zie over deze jurisprudentie:
Van Bijsterveld Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2013, afl. 4, nr. 2, p. 34-58.

116. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §50; EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, nr. 44774/98, ECLI:NL:XX:2005:AV1508,
NJ 2006/170, m.nt. E.A. Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §134, 136; EHRM 19 oktober 2012, nrs.
43370/04, 8252/05, 18454/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8788, EHRC 2013/13, m.nt. J.R. Groen (Catan
e.a./Moldavië en Rusland), §139.

117. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §50, 51, 54; EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0629JUD001547202,
EHRC 2007/97, m.nt. H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §84. Vgl. Temperman Religion
and Human Rights 2017, afl. 12, p. 142-152.

118. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken); EHRM 11 september 2006, nr. 35504/03, ECLI:NL:XX:2006:AZ6258 (Konrad/Duitsland).
Vgl. Mahwinney Legal Studies 2007, afl. 27, nr. 3, p. 379-403.

119. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §50, 54; ECRM 23 juli 1968, nrs. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64
(Belgische Taalzaak), §3.

120. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §50, 51, 54; EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0629JUD001547202,
EHRC 2007/97, m.nt. H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §84.

121. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §52, 55; ECRM 23 juli 1968, nrs. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64
(Belgische Taalzaak), §3-5; EHRM (Grote Kamer) 29 juni 2007, ECLI:CE:ECHR:
2007:0629JUD001547202, EHRC 2007/97, m.nt. H.-M.Th.D. ten Napel (Folgerø e.a./Noorwegen), §84.
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tussen middel en doel.122 De beoordelingsmarge is groter naarmate het onderwijs‐
niveau hoger is. Lager onderwijs is volgens het Hof namelijk het meest van belang
voor kinderen en de maatschappij als geheel aangezien het meestal verplicht is en
het daarin gaat om basisvaardigheden en integratie in de maatschappij.123 Volgens
het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR) heeft de Staat bijvoorbeeld
een plicht om in te grijpen in het onderwijs in het kader van het tegengaan van dis‐
criminatie op grond van seksuele gerichtheid in het lesmateriaal.124 Het EHRM
oordeelde dat seksuele voorlichting binnen het openbaar onderwijs zo objectief en
neutraal mogelijk moet zijn in verband met de religieuze overtuigingen van
ouders. Daarbij gaf het Hof toe dat waardeoordelen moeilijk te vermijden zijn bij
een waardering van de feiten.125

Balans tussen botsende rechten
De opsomming van rechten hierboven betreft de rechten van religieuze organisa‐
ties en hun personeel. Alle hiervoor genoemde rechten kunnen direct of indirect
betrekking hebben op de situatie en het belang van de werknemer. Op de positie
van een schoolbestuur kunnen de volgende rechten van toepassing zijn: de vrijheid
van onderwijs en het recht op onderwijs, vrijheid van geweten en godsdienst, vrij‐
heid van meningsuiting, en de vrijheid van vereniging. Daarnaast voerden ortho‐
dox-protestanten tijdens de discussie over de AWGB ook nog aan dat het recht op
privacy in geding is gezien de inbreuk op de private sfeer in georganiseerd ver‐
band.126 In het verlengde daarvan beriepen orthodox-protestantse organisaties zich
(meer in politiek-filosofisch opzicht dan direct juridisch) ook op het non-discrimi‐
natiebeginsel wanneer de overheid hun vrijheden beperkt en vereist dat zij zich
gedragen als neutrale, seculiere organisaties.127 Bij identiteitsconflicten tussen de
werkgever en werknemer kunnen de genoemde rechten met elkaar botsen. Het is
echter niet zo dat een schoolbestuur en personeel in Nederland zich bij een conflict
rechtstreeks bij de rechter op alle opgesomde bepalingen kunnen beroepen. Wel
zijn al deze rechten en bepalingen bindend voor de Staat en maken deze onderdeel
uit van de Nederlandse rechtsorde.128 Deze rechten zijn echter niet absoluut en
onder voorwaarden door wetgeving aan beperkingen onderhevig. Een van de

122. EHRM (Grote Kamer) 10 november 2005, nr. 44774/98, ECLI:NL:XX:2005:AV1508, NJ 2006/170,
m.nt. E.A. Alkema (Leyla Şahin/Turkije), §154.

123. EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05, 18454/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8788, EHRC
2013/13, m.nt. J.R. Groen (Catan e.a./Moldavië en Rusland), §140.

124. ECSR 30 maart 2009, nr. 45/2007, NJCM-Bulletin 2010, p. 67, m.nt. B.C.A. Toebes; EHRC 2010/19,
m.nt. P. Zoontjens (Interights/Kroatië).

125. ECRM 7 december 1976, nrs. 5095/71; 5920/72; 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen/Dene‐
marken), §50, 51, 54.

126. LVGS & GVOLK 1988, p. 6.
127. Zie Vermeulen & El Morabet Belhaj International Journal of Discrimination and the Law 2013, afl. 13,

nr. 2/3, p. 113-139.
128. HR 3 maart 1919, NJ 1919/371 (Grenstractaat Aken); art. 26, 27, 31 Weens Verdragenverdrag. Zie

ook Besselink & Wesselink 2009, p. 42, 57; Huisman & Vermeulen 2007, p. 21.
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gronden voor beperking van rechten is de bescherming van rechten van anderen.
In dat geval is er sprake van een botsing van rechten die vraagt om een afweging
door de wetgever en rechter.129 Daarbij is er in het algemeen geen hiërarchie tussen
de rechten van schoolbesturen en hun personeel in zowel Grondwet als verdra‐
gen.130 Het is aan de wetgever en rechter om een balans te vinden tussen botsende
rechten en een belangenafweging te maken in het algemeen of respectievelijk een
concrete zaak.131 Daarbij mag de kern van de rechten niet geschonden worden.132

In Nederland heeft de wetgever een balans getroffen tussen het recht op gelijke
behandeling enerzijds en de vrijheden van godsdienst en onderwijs anderzijds in
de AWGB (zie hoofdstuk 7). Op Europees niveau zit deze balans tussen de rechten
van religieuze organisaties en hun personeel in de Richtlijn 2000/78/EG voor
gelijke behandeling in arbeid en beroep. Het was aan de Nederlandse Staat om
deze Richtlijn ook om te zetten in de AWGB (zie §7.5). De Europese Commissie
(EC), nationale rechters en uiteindelijk (via bindende oordelen) het Europees Hof
van Justitie (EHJ) zien toe op een juiste omzetting van richtlijnen door EU-lidstaten
in nationale wetgeving. Bij het uitvoeren van EU-wetgeving zoals de Richtlijn
2000/78/EG zijn de bovengenoemde rechten uit het EU-Handvest ook van toepas‐
sing en dit maakt onderdeel uit van het toezicht van EC en EHJ en nationale rech‐
ters.133 Voor een overzicht van relevante jurisprudentie van het EHJ zie §9.2.

Algemeen uitgangspunt in de balans tussen mensenrechten in Nederlandse en
Europese wetgeving is dat bijzondere scholen onderscheid mogen maken op grond
van godsdienst. De collectieve onderwijs-, godsdienst- en verenigingsvrijheid van
het schoolbestuur gaat over het algemeen uit boven de individuele godsdienstvrij‐
heid van het personeel. Personeel van een bijzondere school accepteert deze beper‐
king van de individuele godsdienstvrijheid, en tot op zekere hoogte van andere
mensenrechten, bij aanvaarding van een betrekking.134 Tegelijkertijd mogen
bijzondere scholen geen onderscheid maken op grond van seksuele gerichtheid,
geslacht of burgerlijke staat. Dit is het gevolg van de versterking van het indivi‐
duele recht op privacy en gelijke behandeling, sinds de jaren ’80 van de twintigste

129. Gerards 2006, p. 1-6.
130. Grondrechten in een pluriforme samenleving 2004; Loenen 2010, p. 128; Drop 1985, p. 205-207.
131. Gerards 2006, p. 1-6
132. Art. 52 lid 1 EU-Handvest; Brems Human Rights Quarterly 2005, afl. 27, p. 294-326; Ojanen Euro‐

pean Constitutional Law Review 2016, afl. 12, p. 318-329; Brems 2001, p. 366-368.
133. Zie Art. 51 EU-Handvest, en voor een bevestiging hiervan: HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10,

ECLI:EU:C:2013:105, EHRC 2013/112, m.nt. J. Morijn (Åklagaren t. Åkerberg Fransson).
134. Huisman & Vermeulen 2007, p. 22-24; Van Kooten 2014. Zie ook §9.2 met verwijzing naar EHRM

23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema;
EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland), §71; EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014,
ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685,
m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §135; ECRM 6 september 1989, nr. 12242/86
(Rommelfanger/Duitsland) .
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eeuw, ten opzichte van het collectieve recht van onderwijs-, godsdienst- en vereni‐
gingsvrijheid, hoewel er geen algemeen geldende hierarchië is tussen deze men‐
senrechten (zie ook hoofdstuk 7). Deze algemene uitgangspunten werken door in
de jurisprudentie. Daarbij heeft de rechter wel ruimte voor een afweging tussen
botsende rechten in een concrete casus. Zo houden de nationale rechter en subsidi‐
air (indien nodig) het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) toezicht
op het naleven van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
door de lidstaten van de Raad van Europa.

Bovengenoemde relevante rechten binnen het EVRM kunnen met elkaar conflicte‐
ren in geschillen tussen identiteitsgebonden instellingen en hun personeel. Op dat
moment moet de rechter een belangenafweging maken. Er is een beoordelings‐
marge om op nationaal niveau een bepaalde balans te treffen tussen deze rechten,
in wetgeving en vervolgens rechtspraak. Het EHRM kan dit in een concreet geval
wel toetsen in een bindende uitspraak voor lidstaten. De beoordelingsmarge is gro‐
ter op het moment dat het de identiteit van de Staat raakt, wat het geval is bij
kwesties die raken aan de verhouding tussen kerk en Staat. Daarnaast is er in
zaken over seksuele moraal ook een grotere beoordelingsmarge vanwege het ont‐
breken van consensus tussen de lidstaten.135 In §9.3 volgt een overzicht van rele‐
vante zaken waarin het EHRM deze toetsing uitvoerde. Dit is te meer relevant aan‐
gezien het EHRM voor Staten bindende uitspraken doet in geschillen tussen
(rechts)personen en Staten. Dat is een onderscheid met de andere verdragen
waarin toezichthoudende comités wel uitspraken kunnen doen over naleving van
verdragen bij geschillen tussen personen en staten, maar deze uitspraken, hoewel
gezaghebbend, niet bindend zijn. Algemene standaarden die het EHRM poneert in
uitspraken gelden in principe alleen voor de betreffende Staat waar de oordelen
betrekking op hebben (volgens art. 46 EVRM). Toch zijn uitspraken in de praktijk
relevant voor alle lidstaten omdat het EHRM en nationale rechters verwijzen naar
jurisprudentie van het EHRM.136

6.3 Relevante rechten en wetsbepalingen binnen verschillende
fasen binnen het benoemingsbeleid

De arbeidsrechtelijke verhoudingen in het bijzonder onderwijs bevinden zich
binnen de sfeer van het privaatrecht, het burgerlijk wetboek (BW). Scholen benoe‐
men personeel via een akte van benoeming. Zowel werkgever als werknemer teke‐
nen deze akte, ofwel de arbeidsovereenkomst.137 Het is een tweezijdige rechtshan‐
deling. In het onderwijs is het bevoegd gezag, ofwel het schoolbestuur (namens de
rechtspersoon), de werkgever. Hij is verantwoordelijk voor de rechtspositie van

135. Kortmann 2012, p. 389-391.
136. Gerards 2014.
137. Zie Boek 7 Titel 10 BW; art. 9.a. cao vo 2018-2019; art. 3.1 cao po 2018-2019.
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het personeel. Dat betreft de aanstelling, benoeming, schorsing, disciplinaire maat‐
regelen en het ontslag van personeel.138 Bepalingen in het arbeidsrecht, met name
het ontslagrecht, wijzigden aanzienlijk per juli 2015 met de Wet werk en zekerheid
(Wwz).139 De gevolgen van deze wetgeving voor het bijzonder onderwijs komen
hierna ook aan de orde.

Aan de benoeming van personeel gaat een sollicitatieprocedure vooraf waarin ook
gevraagd zal worden naar overeenstemming met de grondslag van de school. In
de fase van sollicitatie, alsmede na benoeming kunnen conflicten ontstaan tussen
werknemer en werkgever. Deze conflicten kunnen resulteren in niet-verlenging of
beëindiging van het contract. Het kan daarbij gaan om een regulier dienstverband
(voor bepaalde of onbepaalde tijd) of een tijdelijk dienstverband. Vaak wordt er bij
deze conflicten een beroep gedaan op nationaal recht, soms in combinatie met
internationaal recht. Qua nationaal recht zijn de artikelen in het Burgerlijk Wet‐
boek (BW), de Wet primair onderwijs (Wpo), Wet voortgezet onderwijs (Wvo), col‐
lectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor primair onderwijs (waaronder ook de
cao reformatorisch po) en voortgezet onderwijs, Algemene wet gelijke behandeling
(AWGB)140 en de Wet College voor de Rechten van de Mens (Wet CRM),141 en de
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB m/v)142 bij dergelijke con‐
flicten van toepassing. De cao is een overeenkomst tussen werkgevers en werk‐
nemers die nadere bepalingen bevat ten opzichte van de wet maar niet in strijd
mogen zijn met de wet.143

Tevens kan het Wetboek van Strafrecht relevant zijn, hoewel voor het overtreden
van het strafrechtelijk discriminatieverbod een hogere bewijslast geldt dan voor de
AWGB en BW.144 Het betreft het verbod op discriminatie op onder andere de gron‐
den godsdienst, geslacht en hetero- en homoseksuele gerichtheid bij de uitoefening
van een ambt, beroep of bedrijf (art. 429quater Sr.). Daarnaast zijn uitlatingen die

138. Art. 1 jo. 55 Wpo; art. 33 Wpo; art. 38a Wvo.
139. Wet van 24 juni 2014, Stb. 2014, 116. Inmiddels is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

(WAB) aangenomen met nieuwe wijzigingen in het ontslagrecht, zie Kamerstukken II 2018/19,
35074.

140. Wet van 2 maart 1994, Stb. 1994, 230.
141. Wet van 24 november 2011, Stb. 2011, 673.
142. Het betreft gelijke behandeling op grond van geslacht bij de arbeid. De WGB m/v gaat terug tot

1980. Met betrekking tot onderscheid op grond van geslacht overlapt de AWGB met deze wet en
lijkt de AWGB zelfs meer bescherming te bieden dan de WGB m/v volgens Gerards Maastricht
Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 291-309.

143. Art. 1.4 lid 2 cao po 2018-2019.
144. De definitie van discriminatie in art. 90quater Sr. is als volgt: ‘Onder discriminatie of discrimineren

wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten
gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere ter‐
reinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.’
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opzettelijk beledigend zijn over (art. 137c Sr.) of discriminerend zijn voor een groep
mensen op deze gronden verboden (art. 137e Sr.).

Daarnaast kunnen partijen zich beroepen op Europese richtlijnen. Deze zijn gericht
tot lidstaten en niet tot particulieren. Partijen kunnen zich dus niet rechtstreeks
tegenover elkaar beroepen op bepalingen in richtlijnen, er is geen horizontale wer‐
king.145 Rechters dienen nationale wetgeving conform Europese richtlijnen te inter‐
preteren.146 Partijen kunnen dit aan de orde stellen in een nationale procedure
wanneer zij vermoeden dat het nationaal recht afwijkt van Europees recht. Daarbij
kunnen nationale rechters aan het Europees Hof van Justitie om uitleg van richtlij‐
nen vragen door middel van prejudiciële vragen (zie verder §9.2).147 Daarnaast
kunnen de hoogste nationale rechters ook aan het EHRM om een advies vragen
over toepassing van het EVRM op grond van het Zestiende Prot. EVRM.

Toepassing van rechten met betrekking tot identiteitsgebonden benoemingsbeleid
Bij een conflict tussen schoolbestuur en (aspirant)werknemer kunnen deze partijen
zich bij de Nederlandse rechter beroepen op de cao en het BW in combinatie met
rechten in de Grondwet en internationale verdragen.148 Op grond van art. 93 Gw.
kunnen partijen rechtstreeks een beroep doen op bepalingen in internationale ver‐
dragen (die Nederland heeft geratificeerd en daarmee bindend zijn) voor zover die
‘ieder verbindende bepalingen’ bevatten.149 Zo kan de ene persoon zijn rechten laten
gelden tegenover de andere persoon. In dat geval is er sprake van directe horizon‐
tale werking van mensenrechten (namelijk direct tussen personen). Het moet gaan
om ‘bepalingen die als objectief recht kunnen functioneren in de nationale rechtsorde
omdat zij onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig bepaalbare rechten voor individuen
bevatten’.150 Dat geldt voor de meeste klassieke vrijheidsrechten in het EVRM en
IVBPR, als bepalingen die duidelijke aanspraken van het individu bieden tegen‐
over de overheid. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het discriminatieverbod in art.

145. HvJ EG 26 februari 1986, C-152/84, ECLI:EU:C:1986:84 (Marshall).
146. Van Genderen e.a. 2015, p. 26.
147. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
148. Van Genderen e.a. 2015, p. 26-27.
149. Art. 93 Gw.: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar

inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.’ Fleuren
2004, p. 321-329. Over het overwegend monistisch stelsel van Nederland zie ook Besselink & Wes‐
sel 2009, p. 37-76. Op p. 41 staat een omschrijving van dualisme en monisme: ‘In dualistische stelsels
zijn de internationale en nationale rechtsorde principieel gescheiden rechtsordes. Internationale normen
maken in zulke stelsels pas deel uit van de nationale rechtsorde nadat zij door een omzettingshandeling zijn
getransformeerd in nationaal recht. Door deze omzetting verliezen zij in beginsel hun karakter van inter‐
nationale norm. In monistische stelsels maken internationale normen vanaf het moment waarop ze voor de
betreffende staat bindend worden, deel uit van de nationale rechtsorde zonder dat ze hun karakter van inter‐
nationale norm verliezen.’

150. Vlemminx & Meuwese 2018. Zie ook Besselink & Wessel 2009, p. 49. Beiden verwijzen naar het
standaardarrest HR 30 mei 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9402, NJ 1968/688 (Spoorwegstaking).
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26 IVBPR, dat eventueel ook in combinatie met sociale rechten uit andere verdra‐
gen toepassing kan vinden als ‘eenieder verbindende bepaling’.151 Daarbij kan het
individu aanspraak maken op handelen van de overheid om zijn of haar rechten te
beschermen tegenover andere burgers. Dat kan opgaan in het geval van een
arbeidsconflict tussen schoolbestuur en personeel. Op die manier is er sprake van
indirecte horizontale werking van mensenrechten (namelijk door de overheid aan
te spreken om in te grijpen in de relatie tussen personen).152 Naast de klassieke vrij‐
heidsrechten geldt dit voor de ieder verbindende bepalingen in het IVESCR, Vrou‐
wenrechtenverdrag, IVRK, ESH, Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie
in het onderwijs en de ILO-Conventies nr. 111 en 183. Niet voor alle eerder in dit
hoofdstuk genoemde rechten is met zekerheid te stellen dat ze eenieder verbin‐
dend zijn zonder een rechterlijke uitspraak aangezien de rechter hier uiteindelijk
over oordeelt.153 De klassieke vrijheidsrechten (van een individu tegenover de
Staat) in deze verdragen zijn vaak ieder verbindend. Voor de sociale en culturele
rechten is dit vaak niet het geval aangezien het vaak gaat om een opdracht of
inspanningsverplichting voor de Staat.154 Zo geldt het recht op werk in het
algemeen als een inspanningsverplichting voor de Staat. Toch kan dit recht op
werk in combinatie met het recht op privéleven zoals in art. 8 EVRM bijvoorbeeld
wel degelijk tot concrete aanspraken van individuen leiden (zie §9.3).155 Wanneer
het om meer algemene bepalingen over (het respecteren van) rechten van minder‐
heden gaat dan levert dat ook geen individuele rechtsaanspraken op voor indivi‐
duen.156

Toch kunnen mensenrechtenbepalingen die niet eenieder verbindend zijn ook wer‐
king hebben in arbeidsrelaties. Wanneer partijen een geschil hebben en een
vordering doen bij de rechter, dan kunnen zij dat combineren met een beroep op
algemene bepalingen in het BW zoals redelijkheid en billijkheid (art. 6:2, art. 6:248
BW), goed werkgeverschap en goed werknemerschap (art. 7:611 BW). Deze begin‐
selen zijn in alle fasen (ook werving, selectie en aanstelling) van toepassing. Voor
de uitleg van die open normen zijn mensenrechten van belang als ‘algemeen erkende
rechtsbeginselen’ (art. 3:12 BW). Ook een niet ieder verbindende bepaling kan de

151. Loof 2003, p. 40-44 met verwijzing naar CRvB 8 januari 1988, RSV 1988/198; Mwakagali Compar‐
ative Discrimination Law 2017, afl. 1, p. 6-7 met verwijzing naar HRC 9 april 1987, UN Doc.
CCPR/C/29/D/172/1984 (Broeks/Nederland).

152. Kortmann 2012, p. 365-369.
153. Fleuren 2004, p. 393-423.
154. Elzinga & De Lange 2006, p. 272-273.
155. EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië), §51-52; EHRM

(Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt.
A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje), §108-113. Zie
voor een combinatie van bepalingen uit andere verdragen met art. 2 Eerste Prot. EVRM: EHRM
19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05, 18454/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8788, EHRC 2013/13,
m.nt. J.R. Groen (Catan e.a./Moldavië en Rusland), §136.

156. Vlemminx & Meuwese 2018.
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rechter daarbij dienstig zijn om nadere invulling te geven aan deze algemene
beginselen.157 In het algemeen kenmerkt goed werkgeverschap zich door zorgvul‐
digheid, geen misbruik maken van positie of bevoegdheid, gelijkwaardigheid ten
opzichte van de werknemer en de motivering van besluiten. Deze beginselen
impliceren een transparant personeelsbeleid, het onderzoeken en meewegen van
werknemersbelangen, verschaffen van juiste informatie, niet beschamen van
gewekte verwachtingen en niet willekeurig optreden. Ook in het geval van conflict
en de fase van het einde dienstverband zijn deze uitgangspunten van toepas‐
sing.158

Voor de rechten in het EU-Handvest geldt dat deze van toepassing zijn in situaties
waar het EU-recht van toepassing is.159 Het Handvest biedt daarbij een extra
middel voor de rechter om de richtlijn nader te interpreteren.160 De Richtlijn is een
uitwerking van de rechten in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie (VWEU) en treft een balans tussen de botsende rechten. De uitzonderingsbe‐
palingen van art. 4 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG en art. 14 lid 2 Richtlijn 2006/54/EG
(met betrekking tot toegang op arbeid) geven ruimte voor afweging tegen andere
rechten. In art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG is specifiek voor religieuze organisaties
een balans getroffen tussen non-discriminatie en godsdienstvrijheid. Bij de inter‐
pretatie van richtlijnen kan de rechter weer teruggrijpen op deze rechten. In het
arrest Egenberger gaf het EHJ daarbij aan niet af te willen wijken van de balans
zoals neergelegd in de Richtlijn en daar niet nog een eigen balansoefening aan toe
te willen voegen.161

Het Europees recht werkt rechtstreeks door ten aanzien van verdragen, algemene
beginselen en verordeningen (art. 288 VWEU), wat betekent dat personen zich
hierop kunnen beroepen bij de Nederlandse rechter, zowel tegenover de Staat als
tegenover andere personen. Het EHJ bevestigde dat personen op de grondrechten
in het VWEU, EVRM en EU-Handvest bij de rechter rechtstreeks een beroep kun‐
nen doen. Daarbij kunnen zowel de verticale verhouding (persoon tegenover de
Staat) als de horizontale verhouding (personen onderling) onderwerp van geschil

157. Van Genderen e.a. 2015, p. 26; Verburg 2013; Pennings 2007, p. 35-37; Asscher-Vonk & Hendriks
2005, p. 197-203.

158. Van Genderen e.a. 2015, p. 39-41.
159. Zie art. 51 EU-Handvest, en voor een bevestiging hiervan: HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10,

ECLI:EU:C:2013:105, EHRC 2013/112, m.nt. J. Morijn (Åklagaren t. Åkerberg Fransson).
160. Zie HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
161. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
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zijn.162 Art. 6 lid 3 VEU bepaalt dat een beroep op de rechten in het EVRM als
algemene beginselen van Unierecht een mogelijkheid is. Deze algemene beginselen
werken rechtstreeks door in nationaal recht, ook in horizontale verhoudingen
tussen personen. Volgens de jurisprudentie van het EHJ geldt dit eveneens voor de
rechten in het EU-Handvest in situaties waar het EU-recht van toepassing is.163 Het
algemene beginsel van non-discriminatie, afgeleid van de rechten in het VWEU en
het EU-Handvest, heeft ook rechtstreekse en horizontale werking.164

Daarnaast zouden een schoolbestuur en personeelslid bij een conflict een beroep
kunnen doen op grondrechten in de Nederlandse Grondwet, in combinatie met
een beroep op de AWGB en bepalingen in de cao en het BW. De rechter kan grond‐
rechten gebruiken bij de interpretatie van bepalingen in de cao en open normen
van het BW.165 De rechter kan bepalingen in de AWGB niet toetsen aan de Grond‐
wet vanwege het toetsingsverbod van art. 120 Gw. Dat betekent dat de rechter for‐
mele wetten niet mag toetsen aan de Grondwet. De rechter mag wetten echter wel
toetsen aan internationale verdragen, waaronder dus de AWGB.166 Daarbij nemen
het EVRM en het Unierecht de meest prominente positie in gezien de bindende uit‐
spraken die het EHRM en het EHJ kunnen doen. Voor het Unierecht staat daarbij
de Kaderrichtlijn voorop en daarin worden de hierboven genoemde rechten (in
EU-Handvest en EVRM) meegenomen.

Naast een beroep op de rechter kunnen partijen zich wenden tot het CRM (voor‐
heen CGB) om een oordeel te vragen of er sprake is van verboden onderscheid in

162. HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, EHRC 2010/42, m.nt. De Mol; AB 2010/89,
m.nt. H. van Eijken en M.J.M. Verhoeven; ArA 2010, afl. 2, nr. 9, p. 70-87, m.nt. D.F. Berkhout
(Kücükdeveci/Swedex); HvJ EG 22 november 2005, C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, JAR 2005/289
(Mangold); HvJ EU 19 april 2016, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, EHRC 2016/138 (Dansk Industri).
Zie ook Rayer European Labour Law Journal 2010, afl. 1, nr. 2, p. 264-268; Schiek European Labour
Law Journal 2010, afl. 1, nr. 3, p. 368-379; Howard European Law Journal 2011, afl. 17, nr. 6,
p. 797-798; Waddington Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 365-374;
O’Cinneide 2012, p. 13-23; O’Cinneide Maastricht Journal of European & Comparative Law 2015, afl.
22, nr. 3, p. 370-395.

163. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB
2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).

164. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB
2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger);
HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, EHRC 2010/42, m.nt. De Mol; AB 2010/89,
m.nt. H. van Eijken en M.J.M. Verhoeven; ArA 2010, afl. 2, nr. 9, p. 70-87, m.nt. D.F. Berkhout
(Kücükdeveci/Swedex); HvJ EG 22 november 2005, C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, JAR 2005/289
(Mangold).

165. Van Genderen e.a. 2015, p. 26-27; Verhulp 1999.
166. De CGB bevestigde dit zelf ook: CGB 28 april 2011, oordeel 2011-69. Zie ook Terlouw NJCM-Bulle‐

tin 2011, afl. 36, nr. 6/7, p. 656-671; Gerards Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 257.
De positie van de Grondwet ten opzichte van Europese en internationale verdragen is in de
Nederlandse rechtspraak dus ondergeschikt, zie Gerards Revue interdisciplinaire d’études juridiques
2016, afl. 77, nr. 2, p. 207-233.
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de zin van de AWGB. Deze wet vormt het uitgangspunt en toetsingskader voor het
College om tot een oordeel te komen, waarbij het relevante ontwikkelingen in
internationaal en Europees gelijkebehandelingsrecht meeneemt. Andere inter‐
nationale en nationale verdragen, wetten en jurisprudentie neemt het echter niet
mee in de beoordeling. Zo blijft het arbeidsrechtelijk kader buiten beschouwing.
Het oordeel van het College is juridisch niet bindend en de rechter is hier niet aan
gebonden.167

Hierna volgt een beschrijving van de fasen waarin conflicten binnen identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen kunnen ontstaan,
met bijbehorende relevante juridische bepalingen.168

Vacature of externe inhuur
Het schoolbestuur (hierna: ‘de school’) biedt intern en/of extern een vacature aan
en specificeert daarin de eisen die gesteld worden voor de positie. Daarin mag de
positie bijvoorbeeld niet alleen worden aangeboden aan mannen. Het is de school
in deze fase namelijk al verboden om onderscheid te maken.169 Het is mogelijk
voor personen, die menen in aanmerking te komen voor de functie, om al in deze
fase een klacht in te dienen bij het CRM of een rechtszaak aan te spannen wegens
discriminatie ongeacht of zij daadwerkelijk solliciteren.170 Daarbij is het volgens
art. 12 lid 2 sub e Wet CRM mogelijk dat een organisatie die volgens de statuten
opkomt voor een bepaalde belangengroep of tegen discriminatie in het algemeen
een klacht indient bij het CRM.171 Een voorbeeld is het antidiscriminatiebureau in
Amsterdam dat een klacht indiende bij de CGB (voorganger van het CRM) naar
aanleiding van de uitlatingen van de directeur van evangelische middelbare school
De Passie Amsterdam over dat er geen openlijk homoseksuele leerkrachten zijn
aan te treffen.172 Het is ook mogelijk voor een organisatie om een zaak aan te span‐

167. Hof Leeuwarden 27 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH3143, JIN 2009/178 (Verhouding bur‐
gerlijke rechter en CGB). Zie ook De Jong 2012, p. 96-97; Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 174;
Blom 1995; Wentholt 2007.

168. Zie ook De Jong 2012, p. 120-194 voor een uitgebreide beschrijving van verschillende fasen in het
benoemingsbeleid op basis van het arbeidsrecht (deels verouderd wegens inwerkingtreding Wwz
per juli 2015) en het gelijkebehandelingsrecht (deels verouderd wegens annulering enkele-feitcon‐
structie per juli 2015) met betrekking tot identiteitsgebonden werkgevers, waaronder ook scholen,
en thema’s die relevant zijn voor orthodox-protestantse scholen.

169. Art. 5 lid 1 sub a AWGB; art. 3 WGB m/v.
170. Art. 10 Wet CRM. Zie CGB 14 juni 2007, oordeel 2007-96; CRM 23 april 2015, oordeel 2015-41, §3.4;

CRM 20 oktober 2015, oordeel 2015-115, §2.4; HvJ EU 10 juli 2008, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397,
EHRC 2008/107, m.nt. M.H.G. Gijzen (Feryn).

171. HvJ EU 25 april 2013, C-81/12, ECLI:EU:C:2013:275, JAR 2013/143, m.nt. A.G. Castermans
(Steaua). Het EHJ oordeelde dat een antidiscriminatiebureau of belangenorganisatie ook een zaak
mag voeren op grond van art. 2 Richtlijn 2000/78/EG, dat hoeft geen natuurlijk persoon te zijn.
Zie over dit arrest ook Belavusau Columbia Journal of European Law 2015, afl. 21, nr. 2, p. 353-381.

172. CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100.
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nen (rechtsvordering in te stellen) bij de rechter op basis van art. 3:305a BW.173

Daarnaast kan het CRM op eigen initiatief een onderzoek starten.174 Tevens kan het
CRM een rechtsvordering instellen om een gedraging van verboden onderscheid
onrechtmatig te verklaren, te verbieden of de gevolgen daarvan ongedaan te
maken.175

Verder is direct onderscheid bij het aanbieden van een vacature bijvoorbeeld aan
de orde, wanneer scholen voor een bepaalde (leidinggevende) functie kenbaar
maken alleen op zoek te zijn naar mannen (zie §10.2.1). Het is vereist expliciet te
vermelden dat functies zowel openstaan voor vrouwen als mannen.176 Daarnaast
kan indirect onderscheid aan de orde zijn wanneer scholen van sollicitanten vra‐
gen om de grondslag en bijbehorende identiteitsdocumenten en gedragscodes te
onderschrijven. Deze documenten kunnen meer of minder expliciete standpunten
bevatten over huwelijk en relaties. Daarbij is de vraag of dit verboden onderscheid
oplevert op grond van seksuele gerichtheid en/of burgerlijke staat (zie ook hoofd‐
stuk 7). In ieder geval moeten identiteitseisen verbonden zijn met de functie en
mogen ze niet standaard ongericht in iedere vacature staan zonder onderbou‐
wing.177 Dit hangt samen met de uitzonderingsbepaling voor bijzondere scholen in
de AWGB (zie §7.7). Los van de sollicitatieprocedure, kan het benoemingsbeleid
van een school in het algemeen ter discussie gesteld worden op grond van de
AWGB, zoals in het hierboven aangehaalde voorbeeld van De Passie in Amster‐
dam.178

Sollicitatieprocedure
Na het lezen van de brieven, cv’s, eventuele referenties, en na mogelijk zoeken
naar de persoon op internet, maakt het bestuur of de sollicitatiecommissie een
selectie van kandidaten. Ook in deze fase kan het zijn dat scholen verboden onder‐
scheid maken.179 De vraag is hoe verboden onderscheid in deze fase naar boven
komt. Het niet uitnodigen van kandidaten behoeft geen omstandige uitleg, en kan
de school bovendien afdoen door te wijzen op betere kandidaten.180 Het is wel
mogelijk dat het sollicitatiegesprek een vermoeden doet rijzen over verboden
onderscheid. Mag een school vragen naar iemands kerklidmaatschap, huwelijkse
staat, seksuele gerichtheid, zwangerschap? Vragen naar zwangerschap en seksuele
gerichtheid is niet toegestaan en levert verboden onderscheid op grond van

173. Zie ook HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, GST 2010/63, m.nt. J.L.W. Broeksteeg (SGP).
174. Art. 10 Wet CRM.
175. Art. 13 Wet CRM.
176. Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 213.
177. De Jong 2012, p. 121-122 met verwijzing naar Castermans & Terlouw 2005, p. 67.
178. CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100; Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3, p. 25.
179. Art. 5 lid 1 sub a AWGB; art. 3 lid 1 WGB m/v. Zie ook art. 3 lid 1 sub a Richtlijn 2000/78/EG.
180. Zie ook CGB 28 april 1998, oordeel 1998-38; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen

en T. Penders, 13 juli 2015.
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geslacht respectievelijk seksuele gerichtheid op.181 Het is trouwens niet nodig om
als sollicitant mededeling te doen over zwangerschap, ook niet bij tijdelijke func‐
ties. Een organisatie mag het niet tegen je gebruiken dat je niets over zwangerschap
vertelt.182 Daarnaast zijn er geen verboden vragen voor de school wat betreft de
privésituatie van de sollicitant, mits relevant voor de functie. De sollicitant heeft de
ruimte om te bepalen of het antwoord op deze vraag relevant is voor de functie. In
het algemeen moet de sollicitant naar waarheid antwoorden op vragen, maar dit is
niet het geval voor vragen van discriminatoire aard.183 Juridisch is van belang
welke consequenties de werkgever hangt aan het antwoord of aan het niet beant‐
woorden van de vraag.184 Een persoon die het vermoeden heeft dat een organisatie
daar consequenties aan heeft verbonden moet aannemelijk maken aan de hand van
feiten en omstandigheden dat dit een zelfstandig selectiecriterium was.185 Dat kan
vervolgens neerkomen op verboden onderscheid.186 Bij vaststelling van verboden
onderscheid kan de sollicitant schadevergoeding eisen wegens een onrechtmatige
daad.187

Wanneer de procedure in een verder stadium komt en er een gesprek is gevoerd
dan kan een afwijzing op discriminatoire grond plaatsvinden. Als de afgewezen
persoon vermoedt dat discriminatie plaatsvindt zal hij of zij met feiten moeten
komen die dat onderscheid kunnen doen vermoeden. Die feiten hoeft hij of zij ech‐
ter niet te stellen of te bewijzen. Bij het aanvoeren van deze feiten mag het recht op
privéleven niet worden geschonden. Vervolgens is het aan de verweerder om de
schijn van discriminatie te weerleggen. Deze regeling van het bewijsrecht geldt
voor alle fasen van (potentieel) conflict.188 Daarbij geldt voor de fase van werving
en selectie het uitgangspunt dat deze inzichtelijk en controleerbaar is. Mocht dit
niet zo zijn dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen verboden
onderscheid plaatsvindt.189 In de sollicitatiecode van het reformatorisch onderwijs
komt een spanningsveld aan de orde ten aanzien van de privésfeer.190 De toelich‐
ting bij art. 6 lid 2 van deze code vermeldt dat eisen ten aanzien van gedragingen

181. Art. 5 lid 1 sub a AWGB; art. 7:646 lid 1 en 5 BW; Waaldijk 2005, p. 70; Asscher-Vonk & Hendriks
2005, p. 203-204; De Jong 2012, p. 124. Overigens is zwangerschapsdiscriminatie een van de meest
voorkomende klachten bij CRM (voorheen CGB), zie Houtzager & Swarte NJCM-Bulletin 2015/10.

182. CRM 18 december 2013, oordeel 2013-169; art. 10 Richtlijn 92/85/EG; HvJ EG 4 oktober 2001,
C-109/00, ECLI:EU:C:2001:513, (Tele Danmark) §26, 34. Zie ook De Jong 2012, p. 124-125.

183. Van Genderen e.a. 2015, p. 50.
184. CRM 20 oktober 2015, oordeel 2015-115, §3.21.
185. CGB 13 november 1998, oordeel 1998-123. Zie ook CGB oordeel 1996-39.
186. Zie uitgebreider De Jong 2012, p. 125-126.
187. Art. 6:162 BW. Zie ook Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 200.
188. Art. 10 lid 1 AWGB; art. 10 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG; HvJ EU 25 april 2013, C-81/12, ECLI:EU:C:

2013:275, JAR 2013/143, m.nt. A.G. Castermans (Steaua); EHRM (Grote Kamer) 13 november 2007,
nr. 57325/00, ECLI:NL:XX:2007:BC1879, NJ 2008/380 (D.H. e.a./Tsjechië), §177-179.

189. Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 204.
190. Bijlage XII, Sollicitatiecode behorende bij art. 11.8 cao reformatorisch po 2018-2019. Zie ook De

Jong 2012, p. 126-127.

208 Een voortdurende schoolstrijd



in de persoonlijke levenssfeer aan de orde kunnen komen in het kader van grond‐
slag en doel van de rechtspersoon. Tegelijkertijd maakt art. 7 van de code duidelijk
dat de school referenten geen informatie mag vragen die een inbreuk op de per‐
soonlijke levenssfeer oplevert. In het algemeen geldt voor referenties dat de werk‐
gever deze slechts na toestemming van de sollicitant mag raadplegen. De opge‐
vraagde informatie moet direct relevant zijn voor de vacature en niet te ver in de
privésfeer gaan en de sollicitant mag op verzoek inzage krijgen in de opgevraagde
informatie.191

Aanstelling werknemer
Mocht de sollicitant zijn geselecteerd dan volgt er een onderhandeling over de
arbeidsvoorwaarden en een beslissing over indienstneming.192 Beide partijen
mogen deze onderhandelingen niet zomaar afbreken.193 Voor het onterecht afbre‐
ken van onderhandelingen, zoals vanwege strijd met de AWGB, geldt ook de
plicht tot schadevergoeding.194 Vanuit de gelijkebehandelingswetgeving bezien is
een besluit over al dan niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst ook
een aanstellingsbesluit.195 Een (verlengde) tijdelijke arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd verloopt overigens van rechtswege door het verstrijken van de tijd.196

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand op basis van wilsovereenstemming
tussen beide partijen, een aanbod en aanvaarding daarvan.197 Bij het aangaan van
de overeenkomst en in de arbeidsvoorwaarden mag de werkgever geen verboden
onderscheid maken of in strijd handelen met grondrechten.198 Het zou dan bij‐
voorbeeld kunnen gaan om discriminatoire eisen aan de werknemer in de akte van
benoeming, cao, grondslag, statuten of identiteitsdocument, of die daaruit voort‐
vloeien. De cao vereist dat de werknemer zijn functie vervult in overeenstemming
met de grondslag en doelstelling van de school zoals door het bestuur vastgesteld
en omschreven in de statuten, en dat instructies en regels voor vervulling van de
functie worden nageleefd.199 De reformatorische cao po vraagt daarbovenop mid‐
dels een leer-leven bepaling instemming van de werknemer met grondslag en doel
van het schoolbestuur of andere documenten en om overeenkomstig te leven.200

Naast het onderschrijven van of instemmen met de grondslag kan een organisatie

191. Van Genderen e.a. 2015, p. 52.
192. Art. 7:610 BW; Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 34.
193. Art. 3:33, 3:35 BW. Zie De Jong 2012, p. 128.
194. Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 202-203.
195. Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 34, 219; Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 16; Kamerstuk‐

ken II 1990/91, 22014, nr. 10, p. 3. Zie ook HvJ EG, 4 oktober 2001, C-438/99, ECLI:EU:C:2001:509
(Jiménez Melgar); CRM 15 januari 2015, oordeel 2015-1.

196. Art. 3.8 cao po 2018-2019.
197. Art. 6:217 BW.
198. Art. 7:646 lid 1 BW; art. 5 lid 1 sub c en e AWGB. Zie ook Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 201.
199. Art. 18.2 lid 1, 2 cao vo 2018-2019; art. 11.2 lid 1, 2 cao po 2018-2019.
200. Art. 11.2 cao reformatorisch po 2018-2019. Zie over de cao reformatorisch po ook De Jong 2012,

p. 199-200.
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aan (bepaalde) werknemers vragen om een minder vergaande eis om de grondslag
te respecteren en bij te dragen aan het doel van de instelling.201

In het kader van dit onderzoek zijn discriminatoire gedragseisen op het gebied van
relatievorming en seksualiteit relevant.202 Onderscheid in arbeidsvoorwaarden
tussen gehuwden en ongehuwden is niet toegestaan.203 Ook is het ongeoorloofd in
de arbeidsvoorwaarden onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.204 Een
voorbeeld van het maken van verboden onderscheid bij de aanstelling is een (stil‐
zwijgende) afspraak van scholen met vrouwelijk personeel dat ze bij een huwelijk,
bevalling of zwangerschap hun baan opgeven en niet meer terugkeren in hun
functie.205 Andere gedragseisen die orthodox-protestantse (met name reformatori‐
sche) scholen stellen betreffen voorschriften aan kleding en uiterlijk, gebruik van
tv, radio en internet, theater en bioscoop, kerkgang en het eerbiedigen van de zon‐
dagsrust. In dit verband is het recht op gelijke behandeling op grond van gods‐
dienst relevant wat betreft de proportionaliteit en consistente en consequente toe‐
passing van deze eisen door scholen aan werknemers (zie verder hoofdstuk 7).

Het schoolbestuur mag eisen stellen aan de werknemer die het individuele recht
op godsdienstvrijheid beperken en ook andere rechten, zoals de vrijheid van
meningsuiting en recht op privacy, in zekere mate inperken. De werknemer accep‐
teert bij aanvaarding van de betrekking een zekere mate van beperking van deze
rechten, doch doet hier niet volledig afstand van.206 De werknemer is verplicht zich
te houden aan de arbeidsvoorwaarden en de instructies van de werkgever voor de
uitoefening van het werk, al dan niet via een overeenkomst gegeven.207 Onder die
instructies vallen ook voorschriften voor kleding en uiterlijk (zoals sieraden en
haardracht). De rechter toetst dergelijke ordevoorschriften aan het criterium van
goed werkgeverschap, mede in relatie tot het recht op gelijke behandeling. Binnen
het gelijkebehandelingsrecht kwalificeren de rechter en het CRM deze voorschrif‐

201. De Jong 2012, p. 128-129. Over het verschil tussen respecteren en onderschrijven zie Hof Amster‐
dam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140 (Hoornbeeck
College).

202. De Jong 2012, p. 166. Zie ook CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (De Passie).
203. Art. 5 lid 1 AWGB. Zie ook De Jong 2012, p. 136.
204. Art. 7:646 lid 1 BW. Zie ook De Jong 2012, p. 134.
205. Art. 7:646, 667 lid 7 en 8 BW; art. 1 lid 2 WGB m/v, art. 1 lid 2 AWGB. Asscher-Vonk & Hendriks

(2005, p. 331) geven aan dat het sinds 1976 verboden is om arbeidsovereenkomsten van rechts‐
wege te laten eindigen vanwege huwelijk, zwangerschap of bevalling.

206. Huisman & Vermeulen 2007, p. 22-24. Zie ook §9.3 met verwijzing naar EHRM 23 september 2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt.
A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland), §71; EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:
2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roo‐
zendaal (Fernández Martinez/Spanje), §135; ECRM 6 september 1989, nr. 12242/86 (Rommelfanger/
Duitsland).

207. Art. 7:660 BW; art. 11.2 lid 2 cao po 2018-2019; art. 18.2 lid 2 cao po 2018-2019.
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ten als arbeidsvoorwaarden.208 Wanneer de arbeidsvoorwaarden mede betrekking
hebben op het privéleven dan grijpt dit verder in op het recht op privacy en zijn
hier strengere eisen aan verbonden. Bij de toetsing van de redelijkheid en billijk‐
heid van deze eisen worden mensenrechten dan ook betrokken. In de afweging
nemen rechters de volgende factoren mee: het type bedrijf, plaats van vestiging en
de achterban, alsmede de functie van de medewerker en de noodzaak van de voor‐
schriften voor de uitoefening van de functie, evenals de maatschappelijke opvattin‐
gen.209 Volgens de oordelen van de CGB dienen kledingvoorschriften duidelijk,
aantoonbaar en noodzakelijk verbonden te zijn met de functie en consequent en
consistente toepassing te vinden. De CGB stelt begrenzingen aan kledingeisen in
het licht van maatschappelijke opvattingen. Zeker wanneer deze eisen vooral het
imago dienen van de werkgever dan prevaleert het belang van de werknemer om
zelf kleding te kiezen. De rechter hanteert ruimere kaders voor werkgevers om kle‐
dingvoorschriften te stellen mits deze duidelijk zijn gecommuniceerd en conse‐
quent toegepast.210 Zo blijkt uit het Hoornbeeck-arrest bij implicatie dat eisen van
orthodox-protestantse scholen ten aanzien van kleding, media en religieuze
gebruiken ver in de privésfeer mogen reiken (tot aan het gedrag van andere fami‐
lieleden thuis), mits consequent en consistent toegepast (zie verder §8.2).211 Bij de
toetsing van voorschriften aan kleding en uiterlijk maken CGB/CRM gebruik van
het gesloten systeem van de AWGB. De rechter redeneert vanuit de afweging van
belangen van werkgever en werknemer en de open norm van redelijkheid en bil‐
lijkheid in het BW. Daarbij weegt de rechter niet expliciet de botsende mensenrech‐
ten in lijn met de systematiek van mensenrechtenverdragen en jurisprudentie van
EHRM en EHJ (zie §8.2).212

Geschil
Er kan een geschil ontstaan wanneer het schoolbestuur van mening is dat gedra‐
gingen of opvattingen van de werknemer afwijken van de schoolidentiteit zoals
verwoord in de grondslag, identiteitsdocumenten, schoolplan of schoolgids. Dit
kunnen gedragingen of uitingen in de privésfeer of op school betreffen waarbij per
geval een afweging tussen rechten en belangen van werkgever en werknemer
gemaakt moet worden. Ook uitspraken van werknemers op internet kunnen bij‐
voorbeeld leiden tot disciplinaire maatregelen.213 Daarnaast kunnen nevenactivitei‐

208. Zondag 2011, p. 20, 26-27; Gerlach & Verboom ArbeidsRecht 2007/37, afl. 8/9, p. 14-42; De Jong
2012, p. 134; Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 232-233.

209. Gerlach & Verboom ArbeidsRecht 2007/37, afl. 8/9, p. 14-42; Zondag 2011, p. 26-27; De Jong 2012,
p. 131-155.

210. De Jong 2012, p. 145-149. Voor uitspraken van CGB en rechters over voorschriften aan sieraden en
haardracht zie De Jong 2012, p. 150-154.

211. Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140
(Hoornbeeck College); Mentink School en Wet 2006, nr. 4, p. 5-10.

212. De Jong 2012, p. 154-155.
213. De Jong 2012, p. 162.
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ten van werknemers tot problemen leiden (zie Driestar-casus in §8.2 en §10.2.1).
Voor het onderwijs geldt dat werknemers de werkgever vooraf moeten informeren
over het aangaan van een nevenbetrekking wanneer zij daar inkomen over krij‐
gen.214 Wanneer nevenactiviteiten volgens het schoolbestuur redelijkerwijs in strijd
zijn met de belangen van de instelling dan zijn ze niet toegestaan.215 De werkgever
zal ook rekening moeten houden met de belangen van de werknemer en in het
geval van conflict zal de rechter dat uiteindelijk doen.216 Schoolbesturen kunnen
eenzijdig besluiten om tot maatregelen over te gaan tegen een werknemer. Daar‐
naast kunnen klachten van ouders bij de klachtencommissie, ingesteld door het
bestuur, over identiteitskwesties inzake personeel hiertoe leiden.217 Deze klachten‐
commissies kunnen door meerdere besturen gezamenlijk worden ingesteld, vaak
vanuit denominatieve koepelorganisaties.218 Schoolbesturen kunnen naar aanlei‐
ding van bezwaren tegen een werknemer op grond van identiteit (onder de voor‐
waarden in de wet en cao) overgaan tot disciplinaire maatregelen, een schriftelijke
berisping, onthouden van promotie, schorsing, gedwongen overplaatsing of
ontslag.219 De werkgever dient hierbij rekening te houden met eerdergenoemde
beginselen van goed werkgeverschap. Daaruit volgt onder andere dat ontslag een
uiterst middel is. De werkgever dient te zoeken naar een onder omstandigheden zo
min mogelijk belastende maatregel voor de werknemer.220

Bij het beoordelen of de werkgever tot ontslag kan overgaan zijn in het kader van
goed werknemerschap factoren van belang als:
– loyaliteit aan de grondslag (waarbij de rol, positie en (voorbeeld)functie van de

werknemer een rol spelen);
– al dan niet afstand nemen van de leer;
– discrepantie tussen leer en leven (gedragingen in de privésfeer kunnen ter zake

doen);
– of de werknemer zichzelf in een bepaalde situatie heeft geplaatst;
– het (al dan niet) zoeken van publiciteit (mede in relatie tot de vertrouwensband

tussen werknemer en werkgever);
– respect tonen voor de werkgever;

214. Art. 11.3 lid 1 cao po 2018-2019; art. 18.4 lid 1 cao vo 2018-2019.
215. Art. 11.3 lid 3 en 4 cao po 2018-2019; art. 18.4 lid 3 en 4 cao vo 2018-2019.
216. De Jong 2012, p. 162-163.
217. Art. 24b Wvo; art. 14 lid 1 Wpo: ‘Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachten‐

commissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van
het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het
niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.’

218. https://onderwijsgeschillen.nl.
219. Art. 33a Wpo; art. 39 Wvo; art. 3.11, 15, 19 cao po 2018-2019; art. 10.a.6, 7, 8 cao vo 2018-2019. Zie

Van Vliet 2016, p. 113-118, 261-264, 274-283; De Jong 2012, p. 162-194.
220. Van Genderen e.a. 2015, p. 39-41.
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– en het in diskrediet brengen van identiteit, imago en reputatie van de werkge‐
ver.221

De ruimte voor de werkgever om de werknemer op grond van (een combinatie
van) deze factoren te ontslaan is beperkter dan de vrijheid om personen te weige‐
ren aan de poort. Vermeulen stelt over het toelatingsbeleid van bijzondere scholen
dat de vrijheid om leerlingen te verwijderen uiteraard beperkter is dan de vrijheid
om ze te weigeren.222 Naar analogie geldt hetzelfde voor het benoemingsbeleid van
personeel.
Er zijn namelijk overwegingen die moeten worden meegenomen bij ontslag die
nog niet relevant zijn in de fase van aanname. Dit betreft de volgende aspecten:
– de duur van het dienstverband;
– leeftijd van de werknemer;
– functioneren van de werknemer;
– in hoeverre de gedragingen die aanleiding zijn tot ontslag in de privésfeer lig‐

gen;
– persoonlijke omstandigheden zoals de gezinssituatie;
– wijze van handelen door het bestuur bij het ontslag (toepassen van hoor en

wederhoor, wegen van belangen van leraar en school);
– mogelijkheid van alternatieve minder vergaande sancties (zoals overplaatsing);
– financiële gevolgen van ontslag;
– transitie naar nieuw werk;
– en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn de kenbaarheid van de (gedrags)eisen en voorzienbaarheid van
sancties relevant, evenals consequente en consistente toepassing en handhaving.

221. Zie verder §7.7, hoofdstukken 8 en 9. Zie o.a. Rb. Den Haag 2 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:
2011:BU3104, JAR 2011/305, m.nt. W. Lindeboom (ontslag homoseksuele leraar gereformeerde school);
EHRM 20 oktober 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD003912805 (Lombardi Vallauri/Italië); EHRM
23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt. A.J. Over‐
beeke; NJ 2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland); EHRM 23 september 2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt.
A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland); EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:
2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roo‐
zendaal (Fernández Martinez/Spanje); EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:
2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië). Zie ook De Jong 2012, p. 162-165; Van Genderen e.a.
2015, p. 256-261; Van Kooten 2014.

222. Vermeulen 1999, p. 68.
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Deze aspecten zijn relevant bij de afweging tussen belangen en rechten van werk‐
gever en werknemer.223 Onder het oude ontslagrecht (voor invoering van de Wwz)
konden deze factoren leiden tot het oordeel van de rechter dat een ontslag
kennelijk onredelijk was vanwege de zware gevolgen van ontslag voor de betrok‐
kene. Dat oordeel kon losstaan van de inhoudelijke beoordeling dat ontslag geoor‐
loofd was.224 Na invoering van de Wwz kan de werkgever in arbeidsrechtelijke zin
opteren voor een ontslag op grond van ongeschiktheid van de werknemer,225 ver‐
wijtbaar handelen of nalaten van de werknemer,226 een verstoorde arbeidsverhou‐
ding227 of andere (volgens de cao ‘gewichtige’) omstandigheden.228,229 Voor het
aantonen van een verstoorde arbeidsverhouding moet de werkgever aannemelijk
maken dat herstel onmogelijk is nadat hiervoor mogelijkheid is gegeven. De werk‐
gever moet alternatieven voor ontslag zoals herplaatsing onderzoeken.230 Ontslag
op grond van ‘gewichtige omstandigheden’ betreft geen standaard restbepaling als
andere gronden niet werken, maar geldt alleen in uitzonderlijke gevallen.231 De
rechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden op verzoek van de werkgever op
deze gronden.232 Daarbij zou het schoolbestuur in combinatie met een of meerdere

223. Zie verder §7.7, hoofdstukken 8 en 9. Van Genderen e.a. 2015, p. 265-261; Zondag 2011, p. 47-51;
Vermeulen 1999, p. 60-61; Roozendaal Arbeidsrechtelijke Annotaties 2009, afl. 8, nr. 3, p. 22-41; De
Jong 2012, p. 162-194; Van Kooten 2014. Zie Rb. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998/4905; CGB
28 september 2000, oordeel 2000-67; Rb. Groningen 18 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:
2012:BY4910; Commissie van beroep voor het gereformeerd onderwijs 14 oktober 2011, uitspraak
2011-2; Rb. Den Haag 2 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3104; EHRM 20 oktober 2009,
ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD003912805 (Lombardi Vallauri/Italië); EHRM 23 september 2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt. A.J. Overbeeke; NJ 2011/231,
m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland); EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:
2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke
(Schüth/Duitsland); EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007,
EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/
Spanje); EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië).

224. Zie over de weging van deze aspecten voor invoering van de Wwz: Roozendaal Arbeidsrechtelijke
Annotaties 2009, afl. 8, nr. 3, p. 22-41.

225. Art. 7: 669 lid 3 sub d BW; art. 3.11 lid 1 sub d cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 2 sub d cao vo
2018-2019.

226. Art. 7:669 lid 3 sub e BW; art. 3.11 lid 1 sub e cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 2 sub e cao vo
2018-2019.

227. Art. 7:669 lid 3 sub g BW; art. 3.11 lid 1 sub g cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 2 sub g cao vo
2018-2019.

228. Art. 7:669 lid 3 sub h BW; art. 3.11 lid 1 sub h cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 2 sub h cao vo
2018-2019.

229. Art. 7:669 BW; art. 3.11 cao po 2018-2019; art. 10.a.6 cao vo 2018-2019. Zie ook Van Vliet 2016,
p. 261-264; Van Vliet Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2014/318, afl. 7.

230. Van Genderen e.a. 2015, p. 219-220.
231. Van Genderen e.a. 2015, p. 220.
232. Art. 7:671b BW; art. 3.11 lid 3 cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 4 cao vo 2018-2019. De Wet arbeids‐

markt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking en bevat nieuwe wijzigingen in het
ontslagrecht, zie Kamerstukken II 2018/19, 35074. Volgens de WAB kan ontslag ook op een combi‐
natie van ontslaggronden berusten, terwijl volgens de Wwz tenminste één van de ontslaggronden
geheel vervuld moet zijn.
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van deze gronden bij de rechter ook een beroep kunnen doen op goed werknemer‐
schap (art. 7:611 BW) en art. 5 lid 2 AWGB. Deze uitzonderingsbepaling voor reli‐
gieuze organisaties bevat de mogelijkheid om onder voorwaarden onderscheid te
maken op grond van godsdienst of politieke gezindheid en een houding van goede
trouw en loyaliteit aan de grondslag te eisen. Ontslag op grond van homoseksuele
gerichtheid, burgerlijke staat en geslacht is verboden (zie verder §7.7).233 Daarnaast
hebben bijzondere scholen de wettelijke mogelijkheid voor identiteitsontslag na
toestemming door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie
(zie hierna onder ‘Commissies van Beroep en Identiteitscommissies’).234 Bij toe‐
stemming voor ontslag zal de werkgever aan de werknemer een transitievergoe‐
ding moeten bieden.235 Wanneer de werkgever niet op een van de genoemde gron‐
den tot ontslag kan overgaan dan zijn er nog andere routes. De werknemer kan
schriftelijk instemmen met ontslag.236 Ook in dat geval moet ontslag voldoen aan
wettelijke eisen (redelijke grond, alternatieven zoals herplaatsing niet mogelijk,
opzegtermijn en transitievergoeding).237 Mogelijk komt de werknemer een einde
dienstverband overeen met de werkgever door middel van een schriftelijke vast‐
stellingsovereenkomst.238

Bij de beoordeling van het ontslag betrekt de rechter algemene beginselen als goed
werkgeverschap en goed werknemerschap239 en redelijkheid en billijkheid.240 Bij
de invulling van die begrippen kan de rechter gebruikmaken van de AWGB,
Grondwet, verdragen, nationale en internationale jurisprudentie (zie daarover
hoofdstuk 6, 7 en 8).241 Daarbij zijn de hiervoor genoemde factoren voor de weging
van belangen van werkgever en werknemer opnieuw relevant evenals eerderge‐
noemde beginselen van goed werkgeverschap. De rechter mag alleen op basis van
de wettelijke ontslaggronden en niet in strijd met opzegverboden een arbeidsover‐
eenkomst ontbinden. Na de invoering van de Wwz is het niet langer mogelijk om
te ontbinden op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen die zijn veroorzaakt
door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en de werknemer

233. Art. 1 jo. art. 5 lid 1 sub c AWGB; art. 7:646 lid 1 BW. Opzegging vanwege verboden onderscheid
op grond van geslacht is vernietigbaar, zie art. 7:647 lid 11 BW. Er is geen verboden onderscheid
wanneer er indirect onderscheid is dat objectief is gerechtvaardigd, zie art. 7:647 lid 10 BW. Zie
ook De Jong 2012, p. 182.

234. Art. 7:671 lid 1 sub h jo. art. 7:671a lid 2 BW; art. 12.2 cao reformatorisch po 2018-2019.
235. Art. 7:673 BW. De Wwz bepaalde dat deze vergoeding na een dienstverband van tenminste 2 jaar

gegeven moet worden. De WAB schrapt deze termijn van 2 jaar, vanaf dag één is er recht op tran‐
sitievergoeding, zie Kamerstukken II 2018/19, 35074.

236. Art. 7:671 lid 1 BW.
237. Van Genderen e.a. 2015, p. 224-225.
238. Art. 7:670b jo. 7:900, 901 BW; art. 3.10 lid 4 cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 5 cao vo 2018-2019.
239. Art. 7:611 BW.
240. Art. 6:248 BW.
241. Van Genderen e.a. 2015, p. 26-27; Pennings 2007, p. 35-37.
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te compenseren middels een hogere ontslagvergoeding.242 Ook de AWGB verzet
zich tegen deze route van discriminatoir ontslag via verstoorde arbeidsverhoudin‐
gen.243 De werknemer kan de rechter vragen om het ontslag te vernietigen of een
billijke vergoeding te vragen wegens ontslag in strijd met een opzegverbod,244 of
om schadevergoeding te vorderen wegens het niet nakomen van de arbeidsover‐
eenkomst245 en om de overeenkomst te herstellen of een billijke vergoeding toe te
kennen indien herstel niet mogelijk is vanwege omstandigheden als gevolg van
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.246 Deze laatste optie
heet het ‘muizengaatje’ in het arbeidsrecht om toch de arbeidsovereenkomst te
kunnen ontbinden wanneer hiervoor geen wettelijke grond bestaat, waarbij de
werknemer bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding ontvangt ter
compensatie. De wetgever staat dit toe voor ‘uitzonderlijke gevallen’ zoals de situ‐
atie ‘als een werkgever discrimineert, de werknemer hiertegen bezwaar maakt, er een
onwerkbare situatie ontstaat en niets anders rest dan ontslag’.247

Mocht de rechter het ontslag vernietigen dan is de arbeidsovereenkomst blijven
bestaan en dient de werkgever de werknemer toe te laten tot het werk en loon te
betalen. Indien de werkgever dit niet opvolgt dan kan de werknemer tewerkstel‐
ling eisen en loon vorderen voor de duur van 5 jaar.248 De werknemer kan ook aan‐
voeren dat de werkgever een onrechtmatige daad begaat jegens hem of haar van‐
wege discriminatoir ontslag of andere disciplinaire maatregelen en om schadever‐
goeding vragen.249 Ook de werknemer kan naar de rechter stappen om de arbeids‐
overeenkomst te laten ontbinden en vragen om een vergoeding als er sprake is van
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.250 Ontslag is tevens
mogelijk zonder tussenkomst van de rechter wanneer de werknemer in de proef‐

242. Art. 7:671b lid 2 BW; Van Genderen e.a. 2015, p. 238-239.
243. Deze kwestie kwam aan de orde tijdens de behandeling van de wet tot annulering van de enkele-

feitconstructie. Senator Koffeman (PvdD) betoogde dat scholen vaak kiezen voor de route van
verstoorde arbeidsverhoudingen om tot een identiteitsontslag te komen. Hij gaf ook aan dat dit
een mogelijkheid biedt voor werkgevers om aan het discriminatieverbod te ontsnappen en hij
vroeg minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) om te monitoren of de aanname van het
wetsvoorstel leidt tot het vaker bewandelen van deze route (zie Handelingen I 2014/15, 22, item 3,
p. 19; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 9-10). De regering antwoordde dat ze geen signalen
ontvangen heeft dat er toename is van ontslag via verstoorde verhoudingen naar aanleiding van
de annulering van de enkele-feitconstructie (zie Kamerstukken I 2015/16, 32476, nr. G). Dat laatste
is niet verrassend aangezien dergelijke ontslagregelingen nergens gepubliceerd worden.

244. Art. 7:681 jo. 7:686a BW. Zie ook art. 8 AWGB.
245. Art. 7:686 BW.
246. Art. 7:671b lid 8 sub c; art. 7:671c lid 3 sub c BW; art. 7:673 lid 9 BW. Een bestuurder met een

arbeidsovereenkomst kan zich beroepen op art. 7:682 BW.
247. Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 34; Van Genderen e.a. 2015, p. 251-252.
248. Art. 3:308 BW; Van Genderen e.a. 2015, p. 230-231.
249. Art. 6:162 BW jo. art. 5 AWGB. Zie over verweer tegen schorsing en disciplinaire maatregelen: art.

3.16, 20 cao po 2018-2019; art. 10.a.9 cao vo 2018-2019.
250. Art. 7:671c BW.
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tijd zit.251 Daarnaast is ontslag van een persoon met een geestelijk ambt uitgezon‐
derd van rechterlijke toetsing.252

Een werknemer kan naar de rechter of het CRM stappen wanneer het schoolbe‐
stuur tot disciplinaire maatregelen, schorsing of ontslag overgaat. Ook intimidatie
op de werkvloer, dat verband houdt met discriminatie, kan een grond zijn voor de
werknemer om deze stap te nemen.253 De werknemer kan zich wenden tot de com‐
missie van beroep wanneer het schoolbestuur op grond van identiteit disciplinaire
maatregelen neemt anders dan ontslag.254 Volgens art. 12.1 cao po 2018-2019 is een
uitspraak van de commissie van beroep bindend. De rechtspraak en literatuur zijn
verdeeld of een dergelijke bepaling partijen werkelijk bindt gezien het recht op toe‐
gang tot de rechter.255 Als een werknemer eenmaal naar de rechter stapt kan het in
de praktijk lastig zijn om tot een voortzetting van het dienstverband te komen,
hoewel victimisatie (het ondervinden van nadelige gevolgen) van de werknemer
die juridische stappen neemt ongeoorloofd is en in strijd met goed werkgever‐
schap.256 Na een gang naar de rechter kunnen partijen vervolgens nog in hoger
beroep bij het Gerechtshof, in cassatie bij de Hoge Raad en uiteindelijk naar het
EHRM en/of het EHJ en naar comités die toezicht houden op de naleving van
IVBPR, IVESCR, ESH, CEDAW.257

In het geval van identiteitsconflicten kan de werknemer ook instemmen met
opzegging van het contract,258 of kunnen school en werknemer samen tot een vast‐
stellingsovereenkomst komen259 waarin bepalingen zijn opgenomen over de transi‐
tievergoeding,260 datum van ontslag en outplacement (begeleiding naar nieuw
werk).261 In een dergelijke overeenkomst kunnen partijen afwijken van standaard‐
eisen in wetgeving en cao wat betreft opzegtermijn en transitievergoeding en extra

251. Art. 7:671 lid 1 sub b BW.
252. Art. 7:671 lid 1 sub f BW. Deze uitzonderingsbepaling ten aanzien van personen die een geestelijk

ambt bekleden kwam er bij de wijziging van het ontslagrecht door de Wwz per juli 2015 door het
aangenomen amendement van Schouten (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP), zie Kamerstukken II
2013/14, 33818, nr. 20. Zie ook Van Kooten 2017, p. 198-223.

253. Art. 1a AWGB.
254. Art. 19 cao vo 2018-2019; art. 12.1 cao po 2018-2019. Zie ook Van Vliet 2016, p. 274. Voorbeeld van

een identiteitszaak bij de commissie van beroep naar aanleiding van een disciplinaire maatregel
is: CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte).

255. Van Vliet 2016, p. 87; Zondag 2011, p. 55-57; Gerrits ArbeidsRecht 2014/12, afl. 2, p. 50-54.
256. Art. 8a AWGB, art. 7:611 BW; Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 160. Dat victimisatie een reëel

probleem is blijkt uit een studie naar de gevolgen voor personen die een klacht bij de CGB indien‐
den, zie Van Genugten & Svensson 2010.

257. Art. 7:683 BW.
258. Art. 7:671 BW.
259. Art. 7:670b jo. 7:900, 901 BW; art. 3.10 lid 4 cao po 2018-2019; art. 10.a.6 lid 5 cao vo 2018-2019.
260. Art. 7:673 BW.
261. Zie ook De Jong 2012, p. 180.
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zaken regelen.262 Deze overeenstemming kan tot stand komen met behulp van
mediation.263 Indien een vaststellingsovereenkomst berust op discriminatoire gron‐
den dan is deze nietig en derhalve ongeldig.264 Daarnaast krijgt een ontslagen
werknemer een werkloosheidsuitkering en in het onderwijs een bovenwettelijke
uitkering. De bovenwettelijke uitkering keert de school zelf uit. Omdat deze kosten
zwaar op een individuele basisschool drukken hebben schoolbesturen de
wettelijke verplichting zich aan te sluiten bij het Participatiefonds, een collectieve
verzekering.265 Er is de mogelijkheid voor scholen om zich wegens gewetensbe‐
zwaren tegen verzekeringen niet aan te sluiten bij het Participatiefonds. Het
merendeel van de reformatorische scholen is aangesloten bij een eigen fonds
(BWGS), een klein deel is niet bij een fonds aangesloten (zie §5.4, en §12.4).266 Het
fonds keert de uitkering uit wanneer het ontslag voldoet aan de voorwaarden in
het reglement die wetgeving en de cao primair onderwijs volgen. Gerrits beweert
dat de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer onder druk komen te
staan als niet aan die voorwaarden kan worden voldaan.267 Dit aspect zal het voor
een orthodox-protestants basisschoolbestuur (nog) lastiger maken om tot een vast‐
stellingsovereenkomst te komen met een werknemer waar discriminatoir ontslag
aan ten grondslag ligt. Voor reformatorische scholen speelt dit probleem dus niet
omdat zij niet bij het Participatiefonds zijn aangesloten.

Commissies van Beroep en Identiteitscommissies
Per juli 2015 wijzigde het ontslagstelsel ingrijpend door de Wet werk en zekerheid
(Wwz).268 Het algemene uitgangspunt voor het ontslagrecht werd toetsing vooraf
(preventief), waar de rechter eerder alleen achteraf toetste (repressief). Het Buiten‐
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA, 1945) kwam te vervallen waardoor
het bijzonder onderwijs niet langer was uitgesloten van een preventieve toetsing
van bedrijfseconomisch ontslag door het UWV. Ontslag op andere gronden, die
verband kunnen houden met identiteit, toetst de rechter vooraf om de overeen‐
komst vervolgens (al dan niet) te ontbinden. Daarbij dient de rechter indien rele‐
vant de onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid te betrekken.269 Door de wijziging

262. Van Genderen e.a. 2015, p. 226.
263. Zie ook De Jong 2012, p. 226-227.
264. Art. 7:904 jo. art. 3:40 lid 2 BW jo. art. 9 AWGB. Zie ook art. 7:667 lid 7, 8 BW. Zie ook Asscher-

Vonk & Hendriks 2005, p. 330.
265. Art. 183 Wpo.
266. Art. 183 lid 3 Wpo.
267. Art. 183 Wpo; Gerrits ArbeidsRecht 2014/12, afl. 2, p. 50-54.
268. Wet van 24 juni 2014, Stb. 2014, 116. Inmiddels is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

(WAB) aangenomen met nieuwe wijzigingen in het ontslagrecht, zie Kamerstukken II 2018/19,
35074. In dit wetsvoorstel is relevant dat ontslag ook op een combinatie van ontslaggronden kan
berusten, terwijl volgens de Wwz tenminste één van de ontslaggronden geheel vervuld moet zijn.
Daarnaast is van belang dat een werknemer niet pas na 2 jaar dienstverband een transitievergoe‐
ding krijgt bij ontslag maar vanaf het begin.

269. Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 28.
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van het ontslagrecht verviel de ruime vrijheid van het bijzonder onderwijs om
zonder tussenkomst van UWV en de rechter tot ontslag over te gaan. Uiteraard
kon een werknemer voorheen ook in verweer tegen ontslag, maar toetsing vooraf
kan de positie van de werknemer versterken. Daarnaast is het opvallend dat de uit‐
zonderingsbepaling voor het bijzonder onderwijs zonder veel debat is geschrapt.
Deze bepaling beoogde namelijk om de vrijheid van benoeming van personeel te
beschermen als kernaspect van de vrijheid van de onderwijs.270 Met de invoering
van de Wwz verviel de positie van de commissie van beroep in het bijzonder
onderwijs. Een werknemer die ontslag kreeg in het bijzonder onderwijs kon zich
wenden tot de rechter of tot een commissie van beroep om ontslag aan te vechten.
Deze commissies oordeelden op verzoek van de werknemer vanaf 1905 zowel over
ontslag als andere disciplinaire maatregelen, zowel op grond van identiteit als
andere gronden.271 Er waren commissies van beroep van zowel de Besturenraad
(later Verus), LVGS, VGS als VBSO, soms apart voor zowel primair als middelbaar
onderwijs.

De commissies van beroep oordelen na inwerkingtreding van de Wwz nog steeds
over disciplinaire maatregelen anders dan ontslag.272 Sinds 2017 zijn de commis‐
sies van beroep vanuit de verschillende denominaties samengegaan in landelijke
commissies van beroep voor primair en voortgezet onderwijs. Van oorsprong
waren de commissies van beroep bedoeld om de rechtsbescherming van het perso‐
neel in het bijzonder onderwijs te versterken en gelijk te trekken met het openbaar
onderwijs. Daarnaast beschermden deze commissies het identiteitsgebonden
benoemingsbeleid van het bijzonder onderwijs tegen overheidsinmenging. De
overheid stelde de instelling van deze commissies door bijzondere scholen tot 2015
verplicht als voorwaarde voor bekostiging.273 Het is een vorm van interne recht‐
spraak, ook wel kringenrechtspraak genoemd met verwijzing naar het orthodox-pro‐
testantse beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Voormalig voorzitter Krol van de
Commissie van Beroep voor gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs verwoordt het
als volgt: ‘identiteit (…) bepalend is voor het gereformeerd onderwijs an sich, en dus ook
de Commissie van Beroep. En het is op zich ook wel heel handig dat als je je uit moet spre‐
ken over identiteitskwesties je ook van binnenuit weet waar het over gaat.’274

270. Van Vliet 2016, p. 251-254. Zie ook Beurskens 1991; Zondag 2011, p. 39-42.
271. Zie over commissies van beroep in het bijzonder onderwijs: Van Vliet 2016. Zie ook Van der Net

1977; Jansen & Lindeboom School en Wet 2012, nr. 5, p. 10-15; Zondag 2011, p. 55-57; Jansen & Van
de Laar School en Wet 2010, nr. 3, p. 8-13; De Jong 2012, p. 235-240; Brekelmans & Van den Heuvel
2011. Zie over de uitzondering op het BBA (voor de invoering van de Wwz) in relatie tot de
onderwijsvrijheid: Zondag 2011, p. 39-42.

272. Art. 12.1 cao po 2018-2019; art. 19 cao vo 2018-2019.
273. Van Vliet 2016, p. 27-34, 68-71, 122; Jansen & Lindeboom School en Wet 2012, nr. 5, p. 10-15; Van

der Net School en Wet 1996, afl. 41/76, nr. 9, p. 2-6; De Jong 2017, p. 51-53; Interview D. Vergunst,
1 juli 2016; Interview J. Krol, 12 januari 2016. Voorheen: art. 60 Wpo, art. 52 Wvo.

274. Interview J. Krol, 12 januari 2016.
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Via een amendement van de SGP en de ChristenUnie bij de Wwz bleef de moge‐
lijkheid van kringenrechtspraak in het ontslagrecht voor het bijzonder onderwijs
behouden via commissies die toestemming voor identiteitsontslag kunnen
geven.275 Toestemming voor identiteitsontslag via de commissie is een alternatief
voor preventieve toetsing van ontslag door de rechter. Identiteitsontslag betekent
een ontslag op grond van handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is
met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van
de desbetreffende school of instelling.276 Toestemming voor deze ontslaggrond is ver‐
bonden met toetsing aan open normen in het BW, als goed werknemerschap en
redelijkheid en billijkheid, evenals de uitzonderingsbepaling voor religieuze instel‐
lingen in de AWGB, internationale en Europese verdragen en jurisprudentie (zie
verder hoofdstuk 6, 7 en 8). Schoolbesturen kunnen naar een identiteitscommissie
om toestemming voor identiteitsontslag te vragen, mits hun besturenorganisatie
een dergelijke commissie heeft ingesteld. Vooralsnog maken alleen de reformatori‐
sche koepelorganisaties VGS (in samenwerking met vakbond RMU) en VBSO
gebruik van deze mogelijkheid.277 Het is dan ook niet verplicht om een commissie
in te stellen, in tegenstelling tot de commissies van beroep die een bekostigings‐
voorwaarde waren.278 Wanneer er geen identiteitscommissie is dan zal een school‐
bestuur de kantonrechter om toestemming moeten vragen op andere ontslaggron‐
den. Daarbij kan identiteit onderdeel van de onderbouwing voor ontslag zijn. Het
lijkt er niet op dat identiteit bij de rechter een aparte ontslaggrond is, uitgaande
van een grammaticale interpretatie die deze ontslaggrond verbindt aan commissies
in eigen kring. De identiteitscommissie dient onafhankelijk te zijn van de werkge‐
ver en moet regels opstellen met betrekking tot hoor en wederhoor; de vertrouwe‐
lijke behandeling van overgelegde gegevens; redelijke reactietermijnen en een
redelijke beslistermijn.279 In het geval een identiteitscommissie toestemming

275. Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 52 (amendement Dijkgraaf/Schouten): ‘(...) de opzegging een
werknemer betreft, werkzaam bij een bijzondere school of instelling (…) en de reden voor de opzegging is
gelegen in handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de uit de godsdienstige of levens‐
beschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de desbetreffende school of instelling, mits voor de
opzegging toestemming is verleend door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie
waarop de regels, bedoeld in artikel 671a, lid 2, onderdelen a tot en met d, van overeenkomstige toepassing
zijn.’ Zie ook Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 19 (eerste versie van amendement Dijkgraaf/
Schouten); Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9, p. 52-53; Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 57;
Handelingen II 2013/14, nr. 55, item 18, p. 1-2; Kamerstukken I 2013/14, 33818, nr. C, p. 83.

276. Art. 7:671 lid 1 sub h BW.
277. Van Vliet 2016, p. 255-258. Het proefschrift van Van Vliet vermeldt alleen de identiteitscommissie

van de VGS, er ontbreekt een vermelding van de identiteitscommissie van de VBSO (en ook van
de oude Commissie van Beroep van de VBSO). Dit is te begrijpen vanwege dat er geen communi‐
catie en publiciteit is over de commissie van de VBSO en de kleine omvang van dit verband. De
Identiteitscommissies van de VGS en VBSO deden inmiddels een eerste uitspraak, zie §8.2 en
§10.2.1. Zie ook Reglement van Instelling van de Identiteitscommissie ingesteld door de VGS en
RMU (vastgesteld 30 juni 2016, laatstelijk gewijzigd op 21 september 2016); Reglement van Instel‐
ling van de Identiteitscommissie ingesteld door de VBSO (3 oktober 2015).

278. Van Vliet Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2014/318, afl. 7.
279. Art. 7:671 lid 1 sub h jo. art. 7:671a lid 2 BW.
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verleent voor identiteitsontslag dan kan de werkgever zonder schriftelijke instem‐
ming van de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen.280 Vervolgens kan de
werknemer zich waarschijnlijk wenden tot de kantonrechter om de arbeidsover‐
eenkomst te herstellen of tot een billijke vergoeding te komen.281 De rechter kan
zich dan nog ten volle inhoudelijk over het geschil uitspreken. Het belangrijkste
argument hiervoor is het fundamentele recht op toegang tot de rechter (art. 17 Gw.,
art. 6 EVRM).282 Daarnaast zou dit een analoge benadering zijn als de procedure bij
de commissies van beroep waar partijen niet aan een uitspraak gebonden waren
tenzij uitdrukkelijk door hen overeengekomen. Tevens is het een analoge benade‐
ring aan de procedure van preventieve toetsing bij het UWV.283 De werknemer kan
zich pas nadat de commissie schriftelijk toestemming heeft verleend voor ontslag
tot de rechter wenden.

Wanneer een identiteitscommissie geen toestemming verleent voor ontslag is het
de vraag of de werkgever zich ook nog kan wenden tot de kantonrechter. In tegen‐
stelling tot de procedure bij het UWV, waar de werkgever na een negatieve beslis‐
sing nog naar de rechter kan gaan, staat deze mogelijkheid niet in de wet.284 De
wet sluit echter de mogelijkheid niet uit dat de werkgever zich alsnog tot de
rechter wendt. Daarnaast pleit een analoge benadering als de procedure bij de
commissies van beroep en het UWV voor deze mogelijkheid. Tegelijkertijd gaat de
vergelijking met de UWV-procedure niet helemaal op omdat het waarschijnlijk
niet mogelijk is om identiteit als aparte ontslaggrond aan te voeren bij de kanton‐
rechter. Wel kan identiteit een onderdeel zijn van de onderbouwing voor andere
ontslaggronden. Zowel in de literatuur als in de praktijk is er nog veel onduidelijk‐
heid over de procedure bij de identiteitscommissie (zie ook casus Driestar in §8.2
en §10.2.1). In ieder geval kunnen zowel de werknemer als de werkgever, na toe‐
stemming voor ontslag door de identiteitscommissie, naar de rechter om een uit‐
spraak over de vergoeding. Dat kan nodig zijn wanneer partijen hier geen overeen‐
komst over kunnen sluiten. De identiteitscommissie spreekt zich, net als voorheen
de commissies van beroep, niet uit over de hoogte van de vergoeding en andere

280. Art. 7:671 lid 1 BW.
281. Zie ook Van Genderen e.a. 2015, p. 226; De Bekker School en Wet 2017, nr. 2, p. 18.
282. Zie ook HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards;

AB 2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenber‐
ger), §53.

283. Zie ook De Bekker School en Wet 2017, nr. 2, p. 18. Voor de mogelijkheid voor de werknemer om
naar de rechter te gaan nadat UWV toestemming heeft gegeven voor ontslag zie art. 7:682 lid 1
BW. Anders: Van Vliet 2016, p. 255-264. Zie verder Van Vliet 2016, p. 68-104; Van der Net School
en Wet 1996, nr. 9, p. 2-6; Gerrits ArbeidsRecht 2014/12, afl. 2, p. 50-54.

284. Voor de mogelijkheid voor de werkgever om naar de rechter te gaan na een negatieve beslissing
van UWV zie art. 7:671b lid 1 sub b BW.
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ontslagvoorwaarden. Partijen kunnen (leden van) de commissie wel vragen om
hierover uitspraak te doen en zich hieraan binden.285

School en kerkelijke besluitvormings- en geschilprocedures
Een van de mogelijke omstandigheden om ontslag op te baseren is het niet meer
voldoen aan de kerklidmaatschapseis. Meestal is dit het gevolg van een vrijwillige
overstap van de werknemer naar een kerk die buiten de kerklidmaatschapseis valt.
Maar het kan ook het gevolg zijn van verwijdering van de betreffende medewerker
door een kerkgenootschap (zie casus ‘Vincent’ in §11.2.1). Relevant in dit kader zijn
daarom ook de kerkrechtelijke procedures die van invloed zijn op identiteitsgebon‐
den benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Binnen orthodox-gere‐
formeerde kerken verloopt geschilbeslechting via het presbyteriaal-synodaal stelsel
waarbij een gemeentelid in beroep kan gaan tegen een besluit van de lokale ker‐
kenraad bij de classis (gemeentelijk niveau), vervolgens particuliere synode (regio‐
naal niveau) en generale synode (landelijk niveau). Binnen de PKN verloopt
geschilbeslechting via colleges. Daarnaast hebben evangelische gemeenten vaak de
rechtspersoon stichting of vereniging, en niet kerkgenootschap, en hebben ze
daarin een vorm van interne geschilbeslechting. De GG hebben een aparte stichting
voor geschillenbeslechting opgericht. De kerkrechtelijke procedures dienen te vol‐
doen aan eisen voor een eerlijk proces conform art. 6 EVRM, zoals waarborg van
de toegang tot de rechter, hoor en wederhoor, gelijke proceskansen, deugdelijke
motivering binnen een redelijke termijn, openbaarheid, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid. Nadat een kerkelijke rechter een uitspraak doet zal de burgerlijke
rechter zich daarna niet-ontvankelijk verklaren.286

6.4 Tot besluit

Dit hoofdstuk beschrijft het juridisch kader dat van toepassing is op identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Het geeft een uit‐
eenzetting van relevante rechten zoals te vinden in de Grondwet en verdragen en
in Europese richtlijnen, nationale wetgeving en vervolgens verder geïnterpreteerd
door de rechter. Daarin is te zien dat er een constante zoektocht, spanning en strijd
is in het treffen van een balans tussen botsende mensenrechten op zowel nationaal,
Europees als internationaal niveau. Het betreft dan vooral een botsing tussen het
recht op gelijke behandeling en de bescherming van privéleven enerzijds, en de
vrijheid van onderwijs en godsdienst anderzijds. De balans tussen botsende men‐
senrechten wordt onder andere getroffen in gelijkebehandelingswetgeving en
daarop gebaseerde rechterlijke uitspraken. De volgende drie hoofdstukken gaan
hier nader op in.

285. Art. 7:900 lid 2 BW. Zie ook De Bekker School en Wet 2017, nr. 2, p. 18. Anders: Van Vliet 2016,
p. 255-264. Zie verder Van Vliet Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2014/318, afl. 7.

286. Santing-Wubs 2014, p. 167, 169, 170; Van den Broeke 2014. Vgl. Van Drimmelen 2014.
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7 Gelijkebehandelingswetgeving:
voortgezette schoolstrijd over meer dan
een enkel feit

7.1 Inleiding

Het vorige hoofdstuk bevat een uiteenzetting van relevante mensenrechten voor
het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. De rechten van werkge‐
ver en werknemer kunnen met elkaar in botsing komen bij identiteitsconflicten.
Met de introductie van het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie in
internationaal en nationaal recht kwam deze problematiek nog meer op de voor‐
grond te staan. In de gelijkebehandelingswetgeving op nationaal en Europees
niveau trof de wetgever een balans tussen botsende mensenrechten, die
tegelijkertijd aan politieke discussie onderhevig is. Voor een goed begrip beschrijft
dit hoofdstuk daarom zowel de politieke geschiedenis van de totstandkoming en
ontwikkeling van deze wetgeving als de juridisch-technische details. Daarmee laat
het ook de voortdurende politieke strijd zien over de balans tussen mensenrechten
en onderliggende waarden en belangen, en de wijze waarop deze verschuift.

7.2 Wetsgeschiedenis AWGB 1994

Artikel 1 Grondwet 1983
De AWGB vloeit voort uit art. 1 Grondwet, het grondrecht op gelijke behandeling
en non-discriminatie, dat in 1983 bij de grondwetsherziening werd toegevoegd.
Art. 1 Gw. luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Het artikel was onderdeel van
het grondwetsvoorstel tot herziening van klassieke grondrechten dat in de Tweede
Kamer met algemene stemmen werd aangenomen en in de Eerste Kamer door alle
leden met uitzondering van enkele VVD’ers (zes in eerste lezing, vier in tweede
lezing).1 De orthodox-protestantse partijen SGP, RPF en GPV bekritiseerden de for‐
mulering van art. 1 Gw. dat volgens hen te onbepaald was en daarmee ruimte zou

1. Zie voor de grondwetsherziening inzake de klassieke grondrechten de documenten en handelin‐
gen onder Kamerstukken nrs. 13872 (eerste lezing) en 16905 (tweede lezing). Stemmingsuitslagen
zijn te vinden in: Handelingen II 1976/77, 39, p. 2475-2476; Handelingen I 1978/79, 97; Handelingen II
1981/82, 14; Handelingen I 1981/82, 19.



geven tot willekeurige uitbreiding van discriminatiegronden.2 Het kabinet
beoogde met deze open formulering aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke
werkelijkheid.3 Daarnaast vreesden de orthodox-protestantse partijen voor botsing
met andere grondrechten zoals de godsdienstvrijheid, dat tot gewetensbezwaren
zou kunnen leiden.4 Het kabinet beoogde dat nadere wetgeving de balans zou
bepalen tussen de grondrechten.5 Dat deed de wetgever vervolgens in de AWGB.
Deze wet gaf ook een verdere invulling aan discriminatie op welke grond dan ook
door onder andere onderscheid op grond van homo- of heteroseksuele gerichtheid
te verbieden.6 Het kabinet ging tijdens de behandeling van de grondwetsherzie‐
ning verder niet uitgebreid in op deze wet gelijke behandeling.7 Maar juist over die
verhouding tussen grondrechten zou een uitgebreide discussie volgen vanaf dat
moment.8

Terminologie gelijkebehandelingswetgeving
De AWGB had als doelstelling om de horizontale en verticale werking van art. 1
Gw. nader te concretiseren, en de verhoudingen met andere grondrechten te bepa‐
len, waaronder de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Daarbij verwees de rege‐
ring ook naar het discriminatieverbod in het (voormalige) EEG-Verdrag, Europese
richtlijnen, en internationale mensenrechtenverdragen (Vrouwenrechtenverdrag,
ILO-verdragen nrs. 100, 111, 156, Unesco-verdrag nopens de bestrijding van discri‐
minatie in het onderwijs).9 De AWGB definieert verboden onderscheid en bevat
uitzonderingen op dit verbod. Art. 1 AWGB bepaalt dat direct en indirect onder‐
scheid verboden zijn. Direct onderscheid betekent een persoon op een andere wijze
behandelen dan een ander in een vergelijkbare situatie. Dat kan op grond van
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Indirect onderscheid is
aan de orde wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze

2. Kamerstukken II 1981/82, 16905-16938, nr. 4, p. 11; Handelingen II 1981/82, 12, p. 248.
3. Kamerstukken II 1981/82, 16905-16938, nr. 5, p. 16; Handelingen II 1981/82, 13, p. 290; Kortmann

2012, p. 398-402.
4. Handelingen II 1981/82, 12, p. 251-252.
5. Handelingen II 1981/82, 14, p. 312-313; Elzinga & De Lange 2006, p. 294-297.
6. Een initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA ziet op het opnemen van de discrimina‐

tiegrond homo- of heteroseksuele gerichtheid in art. 1 Grondwet, zie Kamerstukken II 2017/18,
32411.

7. Handelingen II 1981/82, 14, p. 313.
8. Zie bijvoorbeeld Waaldijk & Tielman 1984; Peet & Vermeulen 1991.
9. Kamerstukken II 1990/91, 22014, B, p. 2; Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 3; Asscher-Vonk &

Groenendijk 1999, p. 96-101; Elzinga & De Lange 2006, p. 294-297; Asscher-Vonk & Hendriks
2005, p. 10; Kortmann 2012, p. 398-408; Post 2010, p. 89. Vermeulen (1991, p. 2-25) was kritisch
over de AWGB omdat art. 1 Gw. en mensenrechtenverdragen geen opdracht gaven tot deze wet‐
geving die volgens hem strijdig was met art. 23 Gw. Scholen moesten volgens hem homoseksuele
leraren kunnen weigeren op basis van de onderwijsvrijheid. Daarbij is het van belang om aan te
tekenen dat hij redeneerde op basis van toenmalige jurisprudentie van het EHRM die destijds nog
niet zoveel bescherming gaf aan homoseksuele relaties.
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personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat
in vergelijking met andere personen bijzonder treft. Het verbod op indirect onder‐
scheid geldt niet indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een
legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzake‐
lijk zijn.10 Ook positieve discriminatie heft het verbod op discriminatie op.11 De
Europese richtlijnen gebruiken overigens de term discriminatie in plaats van onder‐
scheid. Rechtswetenschappers discussiëren over de keuze voor en implicaties van
deze terminologiekwestie. Discriminatie heeft een kwalijke (pejoratieve) lading in
zichzelf, terwijl onderscheid in principe een neutraal begrip is. Vandaar dat de
Nederlandse wetgeving spreekt van verboden onderscheid, aangezien onderscheid
op zichzelf geen probleem is. Discriminatie is an sich problematisch.12

Voorgeschiedenis AWGB
De AWGB die in 1994 in werking trad, kent een lange (voor)geschiedenis.13 De
politieke strijd over de AWGB concentreerde zich op de ruimte voor christelijke
organisaties om een eigen benoemingsbeleid van personeel te voeren waarbij
onderscheid mogelijk is op ‘leer’ (overtuigingen) en ‘leven’ (levensstijl) van
personen. Daaronder ligt een verschil in zienswijze of ‘leer’ en ‘leven’ überhaupt te
scheiden zijn. Dieper nog is er een conflict tussen de dominante seculier-liberale
normen en orthodox-protestantse normen, met name wat betreft de visie op huwe‐
lijk en seksuele moraal.14 Daarnaast is er de vraag hoeveel ruimte er mag zijn voor
van de maatschappelijke norm afwijkende visies. In eerste instantie betreft dit het
recht om als orthodox-christelijke organisatie een van de meerderheid afwijkende
visie te hebben, en ten tweede om deze ook in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd
is de vraag hoeveel ruimte er mag zijn voor onderling verschil in leer of leven
binnen bijvoorbeeld een orthodox-protestantse school. Hierbij maakt het ook uit of
men in eerste instantie vanuit het individu redeneert of vanuit groepsbelangen.

Het debat over de AWGB richtte zich in het bijzonder op de casus van de homo‐
seksuele leraar op een christelijke school. Een groot deel van de wetsbehandeling
die in 1994 leidde tot invoering van de AWGB ging over de ruimte voor christelijke
scholen om een leraar met een homoseksuele relatie te weigeren of te ontslaan. De
verhouding tussen de grondrechten van gelijke behandeling en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer enerzijds en de vrijheden van godsdienst en onderwijs

10. Art. 2 lid 1 AWGB, art. 6 WGB m/v. Zie ook CGB 2004.
11. Art. 2 AWGB, art. 5 WGB m/v.
12. Gerards 2002; Holtmaat Nederlands Juristenblad 2003, afl. 25, p. 1266-1276; Holtmaat 2006. Zie ook

CGB 2001, p. 3.
13. Zie Holtmaat 2006; Nehmelman 2011, p. 240-245; Van Klink 1998, p. 181-270; Voogt 1994; Dekker

1994.
14. Voogt 1994, p. 45; Drop 1985, p. 205-207; Dekker 1994, p. 22; Janse 2015, p. 211; Stoffels 1995,

p. 104, 106, 115, 117-118, 133.
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anderzijds stond hierbij centraal. Daarbij is er geen algemene rangorde tussen deze
grondrechten. Bij herziening van de Grondwet in 1983 bevestigde de regering dit
andermaal.15 Het vraagstuk van de verhouding tussen deze rechten met betrek‐
king tot het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse organisaties speelde in
de praktijk en het publieke debat in aanloop naar de AWGB vaker op.16 Volgens
CRM/CGB bracht de wetgever in de AWGB een zekere hiërarchie aan tussen het
recht op non-discriminatie en vrijheid van godsdienst maar was er tegelijkertijd
geen ondubbelzinnige normering als gevolg van een politiek compromis.17 Maar
hoe moeten wetgever en rechter dan omgaan met een botsing tussen de genoemde
grondrechten in het geval van ontslag of weigering van een homoseksuele leraar
op een christelijke school? Rechtswetenschappers zijn hierover verdeeld en vaak
werken hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke voorkeuren door in
hun opvattingen over hoe deze botsing tussen grondrechten moet worden opge‐
lost.18 Voor politici geldt uiteraard hetzelfde en is er met name onderscheid te zien
tussen confessionele en seculiere partijen.

De AWGB heeft betrekking op de benoeming van alle personeelsleden van een
school, inclusief een directeur. Het valt buiten de competentie van CRM (voorheen
CGB) om te oordelen over benoemingsbeleid voor bestuurders wanneer er geen
sprake is van een gezagsverhouding, of over het benoemingsbeleid van politieke
partijen.19 De regering gaf tijdens de behandeling van de AWGB overigens aan dat
ook de benoeming van bestuurders en het ledenbeleid onderhevig zijn aan de hori‐

15. Drop 1985, p. 205-207. Zie ook Handelingen I 1993/94, 21, p. 1081. Dat er geen rangorde is tussen
de grondrechten herhaalde de regering in de Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving 2004.

16. Zie Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 201-219 met een uiteenzetting van casussen in zowel protes‐
tants-christelijk als katholiek onderwijs en de rol van de protestants-christelijke lerarenvakbonden
in de bevordering van emancipatie van homoseksuelen en vrouwen. Zie ook Beraad Geestelijke
Vrijheid 1993, p. 33, met verwijzing naar een casus in de media uit oktober 1991 over protestants-
christelijke basisschool Willem van Oranje te Woudenberg die een lerares voor drie maanden
schorste nadat zij was gaan samenwonen. Zie ook ‘Godsdienstleraar: “Ontslagen omdat ik samen‐
woon”’, RD 15 juni 1993. Dit artikel gaat over een godsdienstleraar die aangaf te zijn ontslagen
door het bestuur van de christelijke Rehoboth mavo in Drachten vanwege ongehuwd samenwo‐
nen met een vriendin nadat hij was gescheiden van zijn vrouw. Zie daarnaast Mattijssen 1991,
p. 55-57 met referentie aan een artikel in Trouw over een vertrek van een lesbische geaarde juf op
een christelijke basisschool in Drenthe naar aanleiding van een gesprek met de voorzitter en
geruchten in het dorp en het verstoord raken van verhoudingen (C. van Limpt, ‘Een schoolvoor‐
beeld van discriminatie’, Trouw 3 oktober 1990). Mattijssen refereert ook aan rechtszaken over
(vermeend) ontslag wegens homoseksuele gerichtheid op katholieke scholen. Zie ook Tielman,
Kersten & Van der Ploeg 1990.

17. CGB 2011, p. 80; Loenen 2010, p. 106.
18. Elzinga & De Lange 2006, p. 294-297. Zie bijvoorbeeld ook Waaldijk & Tielman 1984; Peet & Ver‐

meulen 1991; Zondag 2011; De Jong 2012.
19. CGB 1 maart 2007, oordeel 2007-32.
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zontale werking van het grondrecht op gelijke behandeling (maar dan dus niet via
de route van de AWGB).20

De Kamerleden van de PvdA die in eerste instantie het initiatief namen voor een
gelijkebehandelingswet gaven prioriteit aan het grondrecht op gelijke behandeling
getuige het voorstel voor een absoluut verbod op het maken van onderscheid.21

Ook het eerste voorstel van het kabinet Lubbers II (CDA-VVD) legde de nadruk op
de gelijke behandeling, aangezien het mede een verbod behelsde op het maken van
onderscheid op grond van godsdienst door instellingen op religieuze grondslag.22

De initiatieven leidden orthodox-protestanten tot het aantekenen van protest. Zo
gaven gereformeerd-vrijgemaakte organisaties LVGS en GVOLK aan het voorstel
te zien als een vorm van ‘geestelijke dwang’ vanwege het opleggen van gelijkheid
door de overheid als uitvloeisel van individualisering. Daarnaast zagen zij het als
te vergaande inperking van het recht op privéleven (zowel qua contractvrijheid als
de private sfeer in georganiseerd verband) en in strijd met internationale verdra‐
gen.23 Het kabinet Lubbers II trad voortijdig af, en de wetsvoorstellen strandden
vanwege nieuwe politieke afspraken in het kabinet Lubbers III. Het kabinet Lub‐
bers III (CDA-PvdA) kwam al in een bijlage van het regeerakkoord met een uitge‐
werkt wetsvoorstel.24 Dit voorstel bevatte een oplossing voor botsende grondrech‐
ten door middel van de enkele-feitconstructie. Ook (de behandeling van) dit voor‐
stel leidde tot hevige protesten bij orthodox-protestanten, waarbij zij argumenteer‐
den tegen inperking van de (collectieve) godsdienst- en onderwijsvrijheid en de
morele dwang van de AWGB.25

Enkele feit en bijkomende omstandigheden
De wettekst met de enkele-feitconstructie ten aanzien van het benoemingsbeleid
voor bijzondere scholen luidde als volgt:

Art. 5 AWGB
‘1. Onderscheid is verboden bij:
a) de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking
c) het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding

20. Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 82. Wanneer sprake is van een gezagsverhouding voor
bestuursfuncties vallen dezen binnen de competentie van de CGB aangezien het in dat geval een
arbeidsrelatie betreft. Zie CGB 1 maart 2007, oordeel 2007-32; CGB 6 november 2006, oordeel
2006-218.

21. Kamerstukken II 1986/87, 20065. Voor een eerder concept van een Wet gelijke behandeling zie
Waaldijk & Tielman 1984.

22. Kamerstukken II 1987/88, 20501. Zie ook Peet & Vermeulen 1991.
23. LVGS & GVOLK 1988.
24. Kamerstukken II 1989/90, 21132, nr. 7, p. 72 e.v.; Kamerstukken II 1989/90, 21132, nr. 8, p. 46.
25. Beraad Geestelijke Vrijheid 1993; Voogt 1992; Voogt 1993; Blenk e.a. 1994; Oomen e.a. 2009,

p. 25-26; J.T. van den Berg, ‘De Algemene Wet Gelijke Behandeling en de invloed daarvan op ons
onderwijs’, RD 1 augustus 1993.
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2. Het eerste laat onverlet:
c) de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de vervulling van een
functie, die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag,
waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid,
ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.’

De tekst en wetsgeschiedenis impliceerden dat besturen van bijzondere scholen
(aspirant)werknemers wel op grond van godsdienst maar niet op het enkele feit
van de genoemde gronden mochten weigeren of ontslaan, maar dat er bijkomende
omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan dit onderscheid wel is toegestaan.26

De vraag welke zaken tot het enkele feit behoren en wat bijkomende omstandig‐
heden zijn beheerste de wetsbehandeling van de AWGB.27 Dit betrof met name de
vraag of een homoseksuele relatie an sich, en heteroseksuele relaties buiten het
monogame huwelijk tussen man en vrouw, onder het enkele feit vallen, of dat dit
bijkomende omstandigheden zijn die scholen mogen aanvoeren om personen te
weigeren.28 De coalitie CDA-PvdA was intern verdeeld over de ruimte voor scho‐
len om personen op grond van deze kenmerken te weigeren of te ontslaan.29 Minis‐
ter Dales (Binnenlandse Zaken, PvdA) en minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA)
legden dan ook verschillende accenten. Ook was er verschil in het leggen van de
grondrechtenbalans tussen de fasen van behandeling van het wetsvoorstel. Dit was
het gevolg van een interpretatiegevecht binnen de coalitie, en tussen coalitie en
oppositie. De linkse en liberale oppositiepartijen zochten naar zoveel mogelijk
beperkingen van het benoemingsbeleid van bijzonder onderwijs, en probeerden de
PvdA-fractie en het PvdA-smaldeel in het kabinet in deze richting te bewegen. De
orthodox-protestantse fracties van GPV, RPF en SGP verzetten zich met staatsrech‐
telijke en morele argumenten fel tegen het wetsvoorstel. Het CDA zocht naar een
balans tussen grondrechten met behoud van ruimte voor het bijzonder onderwijs.

In de schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer hield de regering vast aan
het zoeken van een balans tussen de grondrechten. Echter, tijdens het debat in de
Tweede Kamer deed minister Dales de volgende uitspraken in debat met Kamerlid
Leerling (RPF):

26. Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 7: ‘Bepaald is dan ook dat de gestelde eisen niet mogen leiden tot
onderscheid op grond van het enkele feit van (…) ras, geslacht, hetero- en homoseksuele gerichtheid en bur‐
gerlijke staat. Deze persoonskenmerken als zodanig zullen in redelijkheid niet als een criterium kunnen
worden beschouwd dat bijvoorbeeld bij de arbeid in een instelling op de bedoelde grondslag op zichzelf rele‐
vant is. Er kunnen evenwel bijkomende omstandigheden blijken die verband houden met een van de
genoemde kenmerken, die wel relevant zijn voor het functioneren binnen een instelling op godsdienstige (of)
levensbeschouwelijke (…) grondslag.’

27. Kamerstukken II 1990/91-1992/93, 22014, nr. 1-39; Kamerstukken I 1993/94, 22014, nr. 212-212c,
48-48d.

28. Zie ook Vermeulen 1999, p. 60-61; Nehmelman 2011, p. 240-245.
29. Klink 1994; Voogt 1994, p. 37.
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‘Minister Dales: (…) Ook in zeer veel kerken bestaat de inmiddels theologisch aanvaarde opvatting dat
een homofiele relatie niet strijdig hoeft te zijn met Gods woord. Er zijn voldoende voorbeelden voorhanden
van individuen die in grote narigheid worden gebracht, die ernstig leed wordt toegebracht. Dat willen wij
niet meer laten voortgaan. Verder blijft al het personeelsbeleid gewoon intact.
De heer Leerling (RPF): Ik ben daardoor geschokt; het is inderdaad aantasting van de godsdienstvrijheid,
zoals wij die kennen. Ik heb een poging gewaagd om los van seksuele opvattingen een breder kader te
schetsen. De minister zegt nu gewoon: dat mag niet. Er is immers een verschillende interpretatie van de
Schrift mogelijk. Ik claim dat binnen bepaalde organisaties een verschillende interpretatie mogelijk moet
blijven. Dat mag niet meer volgens de minister. Dat vind ik een aantasting van de godsdienstvrijheid en
daarmee een aantasting van de rechtsstaat, zoals wij die op dit moment kennen.
Minister Dales: Ik laat u uw oordeel, maar het is niet zo dat met deze wet verschillende interpretaties van
de Schrift verboden zouden worden. Daar is geen sprake van. De wet zegt alleen dat één gedragsinterpre‐
tatie daarvan niet meer kan. (...)
Ik heb inderdaad als eerste het woord “zonde” gebruikt, maar daarover gaat het natuurlijk niet. Het gaat
om het claimen van een autoriteit met betrekking tot de uitleg van de Schrift. Na wat ik zo langzamer‐
hand heb gehoord, moet ik aannemen dat die autoriteit aan talloze mensen een dermate groot leed heeft
toegebracht dat wij zeggen dat wij nu in een fase zitten waarin dat niet meer kan.’30

De uitspraken van Dales leidden opnieuw tot veel commotie onder orthodox-pro‐
testanten en de oprichting van het Beraad Geestelijke Vrijheid.31 Deze coalitie van
orthodox-protestanten (orthodox-gereformeerden, bevindelijk-gereformeerden en
evangelischen) deden middels een uitgebreid rapport een oproep aan de Eerste
Kamer om de AWGB te verwerpen. Daarbij deden zij een beroep op het behoud
van ruimte voor het handhaven van morele keuzes door religieuze organisaties ten
opzichte van hun werknemers.32 Als argumenten tegen de AWGB gaven ze aan
dat de noodzaak hiervoor ontbreekt, de wetgever zichzelf overschat, er geen recht‐
vaardiging is voor inbreuk op de geestelijke vrijheid en dit het einde is van een
verdraagzame samenleving.33 De AWGB kwam er echter toch. Maar in de Eerste
Kamer lag, ook bij de linkse en liberale fracties, meer nadruk op het belang om de
grondrechten van vrijheid van godsdienst en onderwijs te beschermen. Het kabinet
nuanceerde in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer de uitlatingen van
inmiddels wijlen minister Dales door aan te geven dat de overheid niet treedt in
Schriftuitleg en wat op grond daarvan moet worden verstaan onder zonde.34

De wetsgeschiedenis wees uit dat een school iemand niet mocht weigeren of ont‐
slaan op basis van het enkele feit van het hebben of aangaan van een seksuele rela‐

30. Handelingen II 1992/93, 48, p. 3592.
31. Beraad Geestelijke Vrijheid 1993; Blenk e.a. 1994; Kuiper 1995.
32. Beraad Geestelijke Vrijheid 1993, p. 10.
33. Beraad Geestelijke Vrijheid 1993, p. 75-79.
34. Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 5, p. 26; Voogt 1994, p. 37.
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tie buiten het monogame huwelijk van man en vrouw.35 Tegelijkertijd mocht een
school iemand weigeren of ontslaan met een leefstijl waaruit blijkt dat hij of zij de
grondslag van de school feitelijk verwerpt of zelfs belachelijk maakt, en daarmee
afbreuk kan doen aan de geloofwaardigheid en dus geschiktheid bij het vervullen
van de functie, de zogenaamde bijkomende omstandigheden.36 Dit valt onder
andere op te maken uit de volgende passage in de Memorie van Antwoord aan de
Eerste Kamer:

‘Ter verduidelijking van de zinsnede “het enkele feit van” in de artikelen 5, tweede lid, en 7, tweede lid,
hebben wij in de memorie van toelichting erop gewezen dat de grond homo- of heteroseksuele gerichtheid
ziet op het hebben van seksuele gevoelens en liefdesgevoelens. Wij hebben er voorts op gewezen dat het
enkele feit van die gerichtheid ook ziet op de daarmee in het algemeen onlosmakelijk verbonden gedragin‐
gen. Wij hebben in dat verband gewezen op liefdesuitingen en liefdesrelaties van een persoon en het met
een ander, van welk geslacht dan ook, samenwonen. Het enkele feit van het hebben van een homoseksuele
liefdesrelatie of het daarmee samenwonen is onvoldoende reden voor onderscheid. Waar wèl rekening mee
mag worden gehouden zijn gedragingen en omstandigheden die niet leiden tot onderscheid op grond van
het enkele feit. Deze gedragingen en omstandigheden kunnen de situatie op de school betreffen, maar ook
de situatie buiten de school. De leerkracht die aan de ene kant stelt dat hij de grondslag van de school
onderschrijft, maar aan de andere kant deze grondslag tijdens de lessen niet uitdraagt of zelfs blijkt te
verwerpen, voldoet niet aan de eisen die door het schoolbestuur aan hem kunnen worden gesteld.Ook
indien iemand in het openbaar blijkt geeft van een zodanige leefstijl dat hij datgene wat hij op school uit‐
draagt in feite verwerpt of zelfs belachelijk maakt, kan hij daarmee afbreuk doen aan zijn geloofwaardig‐
heid – en dus zijn geschiktheid – bij het vervullen van zijn functie in het onderwijs. Het wetsvoorstel
belet bijzondere scholen aldus niet om een personeelsbeleid te voeren dat aan leerkrachten de eis stelt dat
zij de overtuiging van de school meedragen en uitdragen. Zo’n verbod zou grondrechten aantasten, niet
beschermen. Dat is in wezen de betekenis van de enkele feitbepaling.’37

Aldus bleef er na inwerkingtreding van de AWGB ruimte voor interpretatie voor
de rechter en de Commissie Gelijke Behandeling om te beslissen in concrete
gevallen van conflict tussen school en medewerker.38 Vermeulen concludeerde dat
de resterende wettelijke ruimte van scholen voor het voeren van een benoemings‐
beleid mogelijk te beperkt is gezien de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en
het daaruit voortvloeiende recht op een eigen benoemingsbeleid.39 Dit standpunt
nam de Raad van State ook in gezien de consequent negatieve adviezen over wets‐

35. Handelingen II 1992/93, 47, p. 3508; Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 10; Kamerstukken I
1993/94, 22014, nr. 48a, p. 12.

36. Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 10-11. Zie ook Zoontjens 2019, p. 50-52.
37. Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 212c, p. 10-11. Dit is te zien als rechtvaardiging van indirect

onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid en/of burgerlijke staat, of toegestaan direct
onderscheid op grond van godsdienst. De AWGB maakte hier echter geen gebruik van de termi‐
nologie van direct en indirect onderscheid.

38. Handelingen I 1993/94, 21, p. 1084; Heringa 1994, p. 105.
39. Vermeulen 1999, p. 60-61; Vermeulen School en Wet 1996, nr. 9, p. 11-12.
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voorstellen voor een AWGB vanwege de te vergaande beperking van de vrijheden
van onderwijs en godsdienst en te verreikende horizontale werking van het recht
op gelijke behandeling, en derhalve strijdigheid met de Grondwet.40

7.3 (Oude) toetsingskader CGB/CRM (AWGB 1994, inclusief
enkele-feitconstructie)

In relatie tot de kwestie van het enkele feit en de bijkomende omstandigheden zijn
er een aantal inhoudelijke lijnen uit de wetsgeschiedenis te destilleren. Zo moet een
bijzondere school een consistent beleid voeren wat betreft de eisen die zij stelt aan
werknemers ‘in verband met haar doel dan wel grondslag’, in navolging van het Mai‐
monides-arrest van de Hoge Raad.41 De CGB en later CRM interpreteerden de wets‐
bepalingen en wetsgeschiedenis door het hierna beschreven toetsingskader te han‐
teren in het geval bijzondere scholen onderscheid maken op kenmerken die (moge‐
lijk) leiden tot onderscheid op één van de in de AWGB genoemde gronden.42

De meeste zaken betreffende het bijzonder onderwijs bij CGB/CRM betreffen
onderscheid op grond van godsdienst (zie ook §8.2).43 De vrijheid van godsdienst
omvat volgens de Grondwet en mensenrechtenverdragen het aanhangen van een
geloofsovertuiging en het zich er naar kunnen gedragen, zoals het lidmaatschap
van een kerkgenootschap.44 Voor bijzondere scholen maakte de AWGB een uitzon‐
dering op het verbod van onderscheid op grond van godsdienst. Om een beroep te
doen op de uitzonderingsbepaling van artikel 5 lid 2 sub c AWGB moest een
school voldoen aan elk van de volgende voorwaarden.

Ten eerste bepaalt CGB/CRM of het een instelling van bijzonder onderwijs betreft,
op basis van de statutaire bepalingen.45 Daarbij spreekt het zich niet uit over de
rechtvaardigheid van de grondslag en het doel van de instelling.46 Daarnaast moet
de school een consistent en consequent beleid voeren ter handhaving van de iden‐
titeit en de grondslag.47 Het beleid moet zijn gebaseerd op de statuten en de prak‐
tijk moet daarmee in overeenstemming zijn. Het moet naar buiten toe duidelijk zijn

40. Kamerstukken II 1990/91, 22014, B, p. 6.
41. Handelingen I 1993/94, 21, p. 1084; HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96;

NJ 1988/981 (Maimonides).
42. CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130; CRM 19 maart 2013, oordeel 2013-36; CGB 15 juni 2007,

oordeel 2007-100; CGB 10 juni 1996, oordeel 1996-39. Zie ook CGB, Naar een discriminatievrije school
2008; CGB 2005, p. 60-61.

43. Zie ook CGB 2005, p. 60-61. Zie ook §8.2.
44. Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 39-40.
45. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 18.
46. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 10, p. 20.
47. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 10, p. 22; HR 22 januari

1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimonides).
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wat het beleid is.48 Deze twee voorwaarden gelden nog steeds na de wijziging van
de enkele-feitconstructie en gezien de jurisprudentie. Ook is het mogelijk dat ver‐
schillende scholen binnen een schoolbestuur een ander benoemingsbeleid voeren.
De rechter en de CGB gaan in dat geval uit van het gevoerde beleid per school.49

Ten derde moeten de onderscheidmakende functie-eisen nodig ofwel noodzakelijk
zijn om de grondslag te verwezenlijken. De CGB gebruikte deze termen nodig en
noodzakelijk als substituten, zonder een inhoudelijk verschil aan te brengen.50 Het
Gerechtshof Amsterdam maakte dit onderscheid wel in het Don Bosco-arrest en
ging uit van de term nodig zoals in de wettekst stond (zie §8.2).51 Inmiddels is door
de wijziging van de AWGB met de annulering van de enkele-feitconstructie en als
gevolg van het Egenberger-arrest van het EHJ de term noodzakelijk het uitgangspunt
(zie §9.2).52 De CGB maakte geen inhoudelijk onderscheid tussen de termen nodig
en noodzakelijk. Daarbij ging de commissie uit van een aantal elementen om te
beoordelen of sprake was van nodige of noodzakelijke eisen ter verwezenlijking van
de grondslag. De vaststelling van het doel en de betekenis van het personeelsbeleid
ligt primair bij de instelling zelf.53 De commissie doet de beslissing van de instel‐
ling dan ook niet over maar beoordeelt of de instelling in redelijkheid zo heeft kun‐
nen beslissen.54 Daarnaast moet er een objectiveerbare band zijn tussen de verwe‐
zenlijking van de grondslag en het daarop gebaseerde personeelsbeleid (de functie-
eis).55 Daarbij geeft CGB/CRM aan dat personeelsbeleid waarin eisen worden
gesteld aan gedragingen van (potentiële) medewerkers buiten de school, op zich‐
zelf noodzakelijk kan zijn ter verwezenlijking van de doelstelling van verweer‐
ster.56 Voor deze derde voorwaarde is de terminologie inmiddels gewijzigd en zijn
de eisen aangescherpt na de annulering van de enkele-feitconstructie en op basis
van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het CRM toetst nu of er
sprake is van een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste (zie ver‐
der §7.7).57

48. Zie ook CGB 13 december 2004, oordeel 2004-160 (verboden onderscheid door islamitische school van‐
wege niet aangaan arbeidsovereenkomst met christelijke leerkracht hoewel zij aangaf niet te selecteren op
grond van godsdienst).

49. CGB 1 juli 2011, oordeel 2011-102.
50. Zie CGB 7 januari 2011, oordeel 2011-2; CGB, Naar een discriminatievrije school 2008, p. 34-36.
51. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco).
52. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
53. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 18.
54. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 51.
55. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/1991, 22014, nr. 5, p. 44, 51.
56. Met verwijzing door CGB/CRM naar Kamerstukken II 1990/1991, 22014, nr. 3, p. 18.
57. CRM 11 oktober 2018, oordeel 2018-102; CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130; CRM 19 maart

2013, oordeel 2013-36; CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100; CGB 10 juni 1996, oordeel 1996-39. Zie
ook CGB, Naar een discriminatievrije school 2008; CGB 2005, p. 60-61.
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Ten vierde mochten de functie-eisen niet leiden tot onderscheid op grond van het
enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homo‐
seksuele gerichtheid of burgerlijke staat.58 Voor dit onderzoek zijn de gronden
politieke gezindheid, hetero- of homoseksuele gerichtheid, geslacht en burgerlijke
staat relevant. Onder politieke gezindheid verstaat CGB/CRM de politieke over‐
tuiging, die kan worden afgeleid uit uitingen, lidmaatschappen en andere gege‐
vens. Het begrip politieke gezindheid heeft volgens de wetgever geen andere bete‐
kenis dan in de grondwettelijke context.59 Het duidt op een gemeenschappelijke
opvatting omtrent de bestuurlijke en sociale inrichting van de samenleving.60 Deze
opvatting dient te kunnen worden afgeleid uit een bepaald handelen of nalaten
van een persoon. Overigens is onderscheid op de grond politieke gezindheid door
bijzondere scholen niet langer verboden na de annulering van de enkele-feitcon‐
structie mits aan de voorwaarden wordt voldaan (zie §7.7).

Uit de wetsgeschiedenis van de AWGB leidde de commissie af dat hetero- of
homoseksuele gerichtheid (dit omvat ook biseksualiteit) naast gevoelens en voor‐
keuren ook de concrete uitingen omvat.61 Daarbij bepaalde de CGB dat de term
gerichtheid ruimer is dan de term voorkeur waaruit ‘volgt dat concreet gedrag, dat
algemeen wordt beschouwd als uitvloeisel van de homoseksuele (of heteroseksuele) gericht‐
heid van een persoon, door de AWGB wordt beschermd’.62 Burgerlijke staat betekent de
huwelijkse staat, dus een verschil dat wordt gemaakt tussen gehuwden en onge‐
huwden, bijvoorbeeld gehuwd en ongehuwd samenwonenden dan wel gescheiden
zijn.63 Het verbod op onderscheid op grond van het enkele feit geldt volgens de
commissie ook voor onderwijsinstellingen waarbij uit de grondslag een afwijzing
van homoseksuele gerichtheid of van (homoseksueel) samenwonen voortvloeit. De
AWGB bevat immers geen nadere uitzondering ten aanzien van deze onderwijsin‐
stellingen. Hetzelfde geldt volgens de commissie voor de functies waarbij sprake is
van de overdracht van normen en waarden in samenhang met de grondslag. Ook
ten aanzien van die functies is het verbod op onderscheid op grond van het enkele
feit van homoseksuele gerichtheid volledig van toepassing. De AWGB gaat der‐
halve uit van de veronderstelling dat het functioneren van een homoseksuele leer‐
kracht dan wel ongehuwd samenwonende leerkracht in een instelling van
bijzonder onderwijs in beginsel mogelijk moet worden geacht.64

58. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71 (m.nt. B.P. Vermeulen).
59. CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9, §3.4. Met verwijzing naar Kamerstukken II 1991/92, 22014,

nr. 5, p. 71. Zie ook Kamerstukken II 1975/76, 13872, nrs. 6 en 7.
60. CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9, §3.4.
61. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71, m.nt. B.P. Vermeulen. Met verwijzing naar

Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 14; Kamerstukken II 1990/1991, 22014, nr. 5, p. 21; Kamer‐
stukken II 1990/91, 22014, nr. 7, p. 12.

62. CGB 1 januari 2003, oordeel 2003-113. Zie ook Waaldijk 2004.
63. Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 5, p. 70.
64. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38.
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Daarnaast was er de inmiddels geschrapte enkele-feitconstructie die de mogelijk‐
heid bevatte van een belangenafweging als er sprake is van zogenaamde bijkomende
omstandigheden. Dat betreft de persoon van de betrokken leerkracht en zijn gedra‐
gingen of opvattingen ten opzichte van de grondslag van de instelling, en de wijze
waarop de functie dient te worden vervuld. De CGB leidde daaruit af dat aanne‐
melijk moest worden gemaakt dat betrokken leerkracht wat dit betreft niet bij de
school past, gelet op de uitgangspunten van de onderwijsinstelling. Volgens de
Commissie moest de leerkracht de kans krijgen om naar voren te brengen hoe deze
zijn of haar seksuele gerichtheid of wijze van samenleven kan rijmen met de doel‐
stellingen van de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kon vervolgens
beoordelen of mogelijk sprake is van omstandigheden die de persoon van de
betrokken leerkracht onverenigbaar maken met het functioneren binnen de instel‐
ling. Daarbij verwachtte de Commissie een zorgvuldige opstelling van de school
ten aanzien van iedere homoseksuele of ongehuwd samenwonende sollicitant of
medewerker.65

Uitzonderingsbepaling AWGB voor kerkgenootschappen
Volgens artikel 2:2 BW bezitten kerkgenootschappen, en hun zelfstandige onderde‐
len en lichamen, rechtspersoonlijkheid en worden zij geregeerd door hun eigen sta‐
tuut voor zover niet in strijd met de wet. Voor werknemers geldt dit statuut ook
voor zover dit niet in strijd is met zwaarwegend dwingend recht (zoals de regels
inzake onrechtmatige daad).66 In lijn met deze bepaling bepaalt art. 3 AWGB dat
de AWGB niet van toepassing is op rechtsverhoudingen binnen kerken, alsmede
hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen
andere genootschappen op geestelijke grondslag. Dat betekent dat het College
voor de Rechten van de Mens (CRM) er niet aan te pas komt om hierover te oorde‐
len.67 Dit komt voort uit de scheiding tussen kerk en staat, en de bevoegdheid van
kerken om hun interne verhoudingen zelf te regelen.68 Het geestelijk ambt en
rechtsverhoudingen binnen de kring van het kerkgenootschap vallen buiten de
werking van de AWGB. Daarbij is het zo dat niet elke rechtsverhouding met een
kerkgenootschap ook een rechtsverhouding binnen het kerkgenootschap is.69 De
AWGB is volgens de wetsgeschiedenis niet van toepassing op de koster en orga‐
nist, maar wel op de schoonmaker en de glazenwasser van de kerk.70 De AWGB is

65. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38; CGB, Naar een discriminatievrije school 2008, p. 37-44.
66. Oldenhuis 2006.
67. Zie ook CGB 27 maart 2003, oordeel 2003-43; Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 44-47.
68. Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76.
69. Handelingen II 1992/93, 47, p. 3519. Zie ook Zondag 2011, p. 34-35; Asscher-Vonk & Groenendijk

1999, p. 44-47.
70. Handelingen II 1992/93, 47, p. 3519. Hierin wijkt de AWGB af van het EVRM. Het EHRM beoor‐

deelde het ontslag van een organist door een Duitse Rooms-Katholieke parochie als in strijd met
art. 8 EVRM. Zie EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ
2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland). Zie verder
§9.3.

234 Een voortdurende schoolstrijd



wel van toepassing wanneer een ‘genootschap op gelijke voet met anderen – dus buiten
het eigen verband – in het maatschappelijk verkeer optreedt’.71 Opleidingen voor het
geestelijk ambt die buiten de rechtspersoon van het kerkgenootschap vallen zijn
bijvoorbeeld uitgezonderd van de werking van de AWGB.72

Volgens de wetsgeschiedenis van de AWGB is een kerkgenootschap ‘een organisatie
van aangeslotenen, welke zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op
de grondslag van de gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke
als kerkgenootschap wil gelden’.73 De Hoge Raad bepaalt dat er een verband moet zijn
tussen het doel van een kerkgenootschap en de activiteiten van een zelfstandig
onderdeel.74 Het is noodzakelijk maar niet bepalend of de kerk of het onderdeel
zich een instelling tot zelfstandig onderdeel van de kerk heeft benoemd.75 Wel is
volgens de CGB (nu CRM) de statutaire en bestuurlijke vervlechting van het kerk‐
genootschap en het onderdeel een belangrijke indicatie van het zijn van zelfstandig
onderdeel van het kerkgenootschap.76 Een zekere mate van religieus karakter van
het onderdeel is ook een voorwaarde.77 In hoeverre scholen zelfstandig onderdeel
kunnen zijn van de kerk is onderdeel van discussie in de literatuur.78 Een andere
optie is dat kerkgenootschappen zich verenigen binnen een kerkelijk lichaam en
gezamenlijk een school in stand houden als een zelfstandig onderdeel van dat
lichaam.79 In de praktijk zijn er reformatorische scholen die geregistreerd staan als
zelfstandig onderdeel van een kerk of kerkelijk lichaam (zie §5.4).

Er is discussie gevoerd over de betekenis hiervan voor de rechtspositie van werk‐
nemers op dergelijke kerkscholen en of de gelijkebehandelingswetgeving op hen van
toepassing is.80 Bij het debat in de Senaat over de annulering van de enkele-feitcon‐
structie en verdere beperking van benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen kwam deze figuur op als een mogelijke weg om onder de AWGB uit te
komen (zie §7.7).81 Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) ontkende deze

71. Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76.
72. Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 77.
73. Kamerstukken II 1991/92, 22014, nr. 5, p. 76.
74. HR 31 oktober 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9553, NJ 1987/173 (Satanskerk). De CGB/CRM heeft

een aantal oordelen uitgesproken waar het element zelfstandig onderdeel van een kerkgenoot‐
schap een rol speelde: CGB 13 augustus 2002, oordeel 2002-110; CGB 13 augustus 2002, oordeel
2002-111 & 112 & 113; CGB 27 maart 2003, oordeel 2003-43; CGB 20 juli 2006, oordeel 2006-154 .

75. HR 30 oktober 1987, NJ 1988/392 (De Locht c.s./Stichting Sint Laurensziekenhuis); CGB 20 juli 2006,
oordeel 2006-154, §3.13; CGB 13 augustus 2002, oordeel 2002-113, §5.4; Van Kooten 2017, p. 180.

76. CGB 20 juli 2006, oordeel 2006-154, §3.15.
77. HR 30 oktober 1987, NJ 1988/392 (De Locht c.s./Stichting Sint Laurensziekenhuis); CGB 20 juli 2006,

oordeel 2006-154; Van Kooten 2017, p. 180.
78. Van Kooten 2017, p. 187-188; Oldenhuis 2008; De Jong 2012, p. 59-60.
79. Van Kooten 2017, p. 186-187, 195.
80. Zie ook Zondag 2011, p. 52.
81. Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 19; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 6-7, 9.
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optie als een mogelijkheid omdat het niet gaat om interne rechtsverhoudingen.82

Daarnaast oordelen zowel het EHJ als EHRM over zaken aangaande (aspi‐
rant-)werknemers van de kerk of aan de kerk verbonden organisaties (zie hoofd‐
stuk 9).83 Het EHRM-arrest Schüth betreft ontslag van een organist dat volgens de
wetsgeschiedenis van de AWGB nog als interne rechtsverhouding buiten de wer‐
king van het gelijkebehandelingsrecht zou vallen. Daarmee ligt ook de vraag voor
hoe de generieke uitzonderingsbepaling voor kerken in art. 3 AWGB zich verhoudt
tot het EVRM. Mogelijk valt dit binnen de beoordelingsmarge van staten wat
betreft de verhouding tussen kerk en Staat. Daarnaast is de vraag of deze bepaling
verenigbaar is met Europese richtlijn 2000/78/EG. De Europese Commissie startte
in 2006 onder andere vanwege de generieke uitzondering voor kerkgenootschap‐
pen in de AWGB een inbreukprocedure vanwege gebrekkige omzetting van deze
Richtlijn.84 Daarbij geldt wel de kanttekening dat na weigering van Nederland om
art. 3 AWGB aan te passen er geen verdere juridische stappen volgden van de
Europese Commissie, maar dat het de ingebrekestelling seponeerde (zie §7.6).85

Echter volgden daarna nog de arresten Egenberger en IR/JQ waaruit kan worden
afgeleid dat de generieke uitzondering voor kerkgenootschappen in de AWGB niet
conform de Richtlijn is.86

7.4 Voortgezet debat over de enkele-feitconstructie

Na inwerkingtreding van de AWGB verstomde het debat over de enkele-feitcon‐
structie niet.87 Na ieder incident dat hierop betrekking heeft laaide het debat weer
op. Seculiere politieke partijen en maatschappelijke organisaties waren opgetogen
over de invoering van de AWGB maar ontevreden met het compromis van de
enkele-feitconstructie. Meer was politiek niet haalbaar vanwege de coalitie met het

82. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 9.
83. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger);
HvJ EU 11 september 2018, C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, JAR 2018/259, m.nt. T. van Kooten;
EHRC 2018/214, m.nt. J.H. Gerards (IR/JQ); EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:
2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt. E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke
(Schüth/Duitsland); EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC
2010/138, m.nt. A.J. Overbeeke; NJ 2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland); EHRM (Grote
Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219, m.nt. A.J. Over‐
beeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje).

84. Commissie van de Europese Unie, inbreuk nr. 2006/2444, C(2008) 0115, 18 december 2006.
85. Kamerstukken II 2012/13, 28481, nr. 21.
86. Van Kooten NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie 2018, nr. 2, p. 131-147; HvJ EU 17 april 2018,

C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB 2018/378, m.nt. P.B.C.D.F.
van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger); HvJ EU 11 september 2018,
C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, JAR 2018/259, m.nt. T. van Kooten; EHRC 2018/214, m.nt.
J.H. Gerards (IR/JQ).

87. Zie ook Gerards Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 244-261; Gerards, EHRC
2018/127.
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CDA. Het COC maakte haar ongenoegen over de enkele-feitconstructie al kenbaar
tijdens de wetsbehandeling. Deze organisatie zette zich voortdurend in voor aan‐
passing van deze bepaling.88 Desondanks lieten de paarse kabinetten de AWGB
ongemoeid. Ook kwamen er weinig conflicten met betrekking tot het enkele feit bij
de CGB/CRM en de rechter, noch in de media.89 Confessionele organisaties waren
voorafgaand aan de invoering van de AWGB zeer ongerust over de uitwerking
van deze wetgeving en de positie die de CGB zou innemen. Zij zagen zichzelf als
een bedreigde minderheid die nog bij wijze van gedoogconstructie enkele nauwe
uitzonderingsbepalingen had gekregen. Na verloop van tijd raakten ze over het
algemeen meer gerust over de beleidsvrijheid.90 De CGB bleek ruimte te geven om
eisen te stellen aan bijvoorbeeld kerklidmaatschap en stelde zich in eerste instantie
terughoudend op in het toetsen van deze eisen. Wat betreft onderscheid op het
enkele feit van homoseksuele gerichtheid maakte de CGB, in navolging van de
wetsgeschiedenis, al in 1999 duidelijk dat ook homoseksuele relaties daaronder
vallen. Het CGB concludeerde in 2004 dat het nog maar één zaak over een homo‐
seksuele leraar in het bijzonder onderwijs had behandeld, in tegenstelling tot de
verwachtingen bij de totstandkoming van de AWGB.91 De CGB constateerde dat
weinig klachten hierover er ook op kunnen wijzen dat in de praktijk andere oplos‐
singen worden gekozen bij problemen.92 Daarnaast bleef er discussie of de AWGB
ruimte zou geven aan orthodox-protestantse scholen om op grond van seksuele
moraal medewerkers te weren. Het werd steeds duidelijker dat de CGB/CRM en
rechter deze ruimte niet gaven, dit overigens in tegenstelling tot sommige uit‐
spraken van Commissies van Beroep (zie verder §8.3).93 Tegelijkertijd bleef er
discussie en onduidelijkheid over deze kwestie.94 De discussie over het enkele feit
en bijkomende omstandigheden speelde met name vanaf 2007 weer op.

Tijdens het kabinet Balkenende IV (2007-2010, CDA-PvdA-ChristenUnie) laaide het
debat over gelijke behandeling binnen religieuze organisaties opnieuw in alle
hevigheid op. De toetreding van de orthodox-protestantse ChristenUnie tot het
kabinet speelde hierbij een belangrijke rol.95 Het COC zag toetreding van de Chris‐
tenUnie als bedreiging voor de homo-emancipatie en het lukte de organisatie om

88. http://www.coc.nl/politiek-2/tweede-kamer-stemt-voor-afschaffing-enkele-feitconstructie;
Zijlstra & Barkhuis Nederlands Juristenblad 2007/1246, p. 1467.

89. Vermeulen 1999, p. 60-61.
90. Bos 2010, p. 47-48. Zie ook Zondag 2011, p. 34-35; P.H. de Jong, ‘Handdruk’, ND 10 november

2006. Toenmalig SGP-Kamerlid Van den Berg was in 1998 nog steeds zeer bezorgd: J.T. van den
Berg, ‘Opnieuw discussie over AWGB’, De Banier 16 juli 1998.

91. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38. Zie echter ook CGB 10 juni 1996, oordeel 1996-39.
92. CGB 2005, p. 60.
93. Vermeulen 1999, p. 60-61; Heringa 1994, p. 105.
94. Zie bijvoorbeeld Zondag 2011, p. 39.
95. Oomen e.a. 2009, p. 29-30, 63-77.
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gesprekspartner te zijn tijdens het formatieproces.96 Voor linkse en liberale opposi‐
tiepartijen bleken emancipatie en discriminatie belangrijke onderwerpen om zich
te positioneren ten opzichte van het christelijk-sociale kabinet. Het emancipatiebe‐
leid kreeg ook veel aandacht van het kabinet, onder andere via de nota Gewoon
homo zijn.97 Minister Plasterk (OCW, PvdA) voerde daarbij proactief beleid voor
gelijke behandeling van homoseksuelen door orthodox-protestantse scholen. De
minister vroeg ook om advies van de CGB over gelijke behandeling in het onder‐
wijs. In reactie daarop installeerde de VGS een Stuurgroep Homoseksualiteit die
een visienota ontwikkelde waarin hij aangaf leraren met een homoseksuele gericht‐
heid te steunen, maar geen ruimte te zien voor een homoseksuele relatie.98 De
minister van OCW reageerde kritisch door aan te geven dat ook het hebben van
een homoseksuele relatie valt onder het enkele feit en hij verzocht de VGS om
advies van de CGB te vragen.99 Deze reactie leidde tot teleurstelling bij Moens
(toenmalig beleidsmedewerker identiteit en voorzitter van de Stuurgroep Homo‐
seksualiteit, huidig directeur van de VGS), die aandacht vroeg voor de klassieke
vrijheden van onderwijs, godsdienst en meningsuiting.100 De VGS volgde het
advies van de minister om advies te vragen van de CGB over de visienota niet op.
Het kabinet zelf of maatschappelijke organisaties zoals COC ondernamen verder
geen actie richting de CGB.

In 2009 stuurde minister Plasterk (OCW, PvdA) alle basisscholen een handreiking
met een interpretatie van de AWGB. Daarin gaf de minister aan dat scholen die in
hun grondslag en identiteitsdocumenten opnemen dat ongehuwd samenwonen en
een homoseksuele relatie niet passen binnen de grondslag van de school verboden
onderscheid maken op het enkele feit van burgerlijke staat en homoseksuele
gerichtheid.101 Hij schreef dit op basis van het advies Naar een discriminatievrije
school van de CGB.102 Naar aanleiding van deze brief nam een meerderheid van de
Tweede Kamer een motie van de SP aan die de regering verzocht om in gesprek te
gaan met schoolbesturen die deze eisen blijven stellen (in verklaringen) met als

96. COC Nederland, Jaarverslag 2006, p. 45: ‘Tijdens de kabinetsformaties werd het CU gezien als een wolf
in schaapskleren dat een Siberische winter zou veroorzaken in de politiek. Achteruitgang. Dit was een trig‐
ger voor André Rouvoet om het COC te benaderen. Vanaf het eerste contact was de invloed van het COC
maximaal.’ Zie ook S. Berkeljon & D. Douwes, ‘ChristenUnie staat voor de keuze over rechten van
homo’s’, de Volkskrant 3 november 2007. Een vergelijkbare situatie deed zich voor tijdens het for‐
matieproces in 2017 toen de ChristenUnie bij het COC op gesprek ging als gebaar van welwillend‐
heid richting de LHBT-beweging, zie COC Nederland, ‘COC bespreekt zorgen over kabinet met
ChristenUnie’, 1 juli 2017, via http://www.coc.nl/politiek-2/coc-bespreekt-zorgen-kabinet-chris‐
tenunie (26 oktober 2018).

97. Gewoon homo zijn 2007; Oomen e.a. 2009, p. 29-30, 64-67.
98. VGS, Visienota (homo)seksualiteit, Ridderkerk juni 2008. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 66-67.
99. Kamerstukken II 2007/08, 27017, nr. 44.
100. Zie Post 2010, p. 144; Oomen e.a. 2009, p. 67 met verwijzing naar Brief Stuurgroep VGS, 6 mei

2009.
101. Handreiking homodiscriminatie 2009.
102. CGB, Naar een discriminatievrije school 2008. Zie ook Post 2010, p. 145.
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inzet om dat te stoppen.103 De handreiking van minister Plasterk (OCW, PvdA)
leidde tegelijkertijd tot een openlijke botsing met minister Rouvoet (Jeugd en
Gezin, ChristenUnie) en stuitte op bezwaren bij VGS, Besturenraad en LVGS, en
Zoontjens.104 In 2011 kwam minister van Bijsterveldt (OCW, CDA) hierop terug
met de stelling dat reformatorische schoolbesturen dergelijke verklaringen niet
meer zouden laten ondertekenen door hun personeel.105 Daaruit maakte de VGS bij
implicatie op dat het identiteitsprofiel wel voldoet aan zowel het Bijbelse als aan
het wettelijke kader.106

In 2007 ontstond over het beleid van de ChristenUnie inzake de mogelijkheid van
verkiesbaarstelling van ChristenUnie-leden met een homoseksuele relatie eveneens
discussie.107 Daarnaast was er in 2007 ophef over uitspraken van directeur van de
evangelische middelbare school De Passie in Amsterdam dat openlijke homosek‐
sualiteit op de school niet is aan te treffen (zie §8.3 en §12.3.2). In 2009 speelde de
casus Emst waar een homoseksuele leraar met een relatie werd ontslagen door de
School met de Bijbel (zie §12.2.2). Deze casus bracht de publieke discussie over het
ontslag van leraren vanwege het enkele feit van een homoseksuele relatie door een
bijzondere school van theorie naar praktijk. Verder stelde de Europese Commissie
Nederland in gebreke vanwege het niet correct omzetten van de Richtlijn
2000/78/EG (zie §7.6). Al deze kwesties, en de interne verdeeldheid in het kabinet
Balkenende IV over dit onderwerp, leidden tot een hernieuwd debat over de
enkele-feitconstructie.108

103. Kamerstukken II 2009/10, 27017, nr. 62: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de
minister van OCW schoolbesturen in april 2009 een «handreiking homodiscriminatie» heeft gestuurd
waarin staat dat scholen niet van het personeel mogen vragen, te onderschrijven dat de homoseksuele
levenswijze niet past binnen de opvattingen van de school; constaterende, dat er nog steeds scholen zijn die
in een verklaring van hun personeel vragen dat «ongehuwd samenwonen en de homoseksuele levenswijze
worden afgewezen» verzoekt de regering in gesprek te gaan met deze schoolbesturen met als inzet dat deze
verklaringen niet meer worden gebruikt en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de
dag. Jasper van Dijk.’ Voor de motie stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en
Verdonk, zie Handelingen II 2009/10, 39, p. 3855.

104. ‘Homobrief Plasterk rammelt juridisch’, RD 29 april 2009; ‘Plasterk interpreteert wet niet zuiver’,
ND 30 april 2009; ‘Coalitie botst over homo’s op scholen’, NRC Handelsblad 30 april 2009; J. Gunst
& E. van der Staaij, ‘Aanval op de vrijheid van onderwijs’, RD 22 mei 2009.

105. Kamerstukken II 2010/11, 31289, nr. 103, p. 17-18.
106. ‘Homoverklaring refoschool weg’, RD 13 april 2011.
107. Van Mulligen 2014, p. 439-440; S. Berkeljon & D. Douwes, ‘ChristenUnie staat voor de keuze over

rechten van homo’s’, de Volkskrant 3 november 2007.
108. Interview B. van der Vlies, 15 juni 2009 voor het onderzoek ‘Recht op Verschil?’ (Oomen e.a.

2009): ‘Het is een coalitie met de ChristenUnie. En de spanning over dit onderwerp zit zeker in de
coalitie. De PvdA wil eigenlijk een verbod van discriminatie, en van de enkele-feitconstructie af.’
Voor meer informatie over deze periode zie Post 2010, p. 137-147; Oomen e.a. 2009.
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7.5 Europese Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep (2000/78/EG)

Op Europees niveau bepaalt de Europese Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep (2000/78/EG) de mate van vrijheid voor religieuze organisa‐
ties om een eigen benoemingsbeleid te voeren.109 Deze Richtlijn was een uitwer‐
king van art. 13 Verdrag van Amsterdam en heeft betrekking op de discriminatie‐
gronden godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.110

Het debat in de Europese Unie over deze Richtlijn vertoonde parallellen met de
discussie over de AWGB in Nederland. Lidstaten verschilden van mening, confes‐
sionele en conservatieve partijen stonden tegenover socialistische, sociaaldemocra‐
tische en liberale partijen over de balans tussen fundamentele rechten. Ook in dit
geval voerden zowel LHBT-organisaties als religieuze organisaties een lobby. Reli‐
gieuze organisaties lobbyden voor een zo groot mogelijke uitzonderingsbepaling,
of zelfs het schrappen van discriminatie op grond van seksuele geaardheid en
godsdienst. En ook in dit proces paste men het voorstel een aantal keer aan van‐
wege de lobby en het zoeken naar een politiek compromis.111

Vervolgens kwam er op het laatste moment een politiek compromis over de Kader‐
richtlijn. De Ierse regering bedwong een extra uitzonderingsbepaling voor reli‐
gieuze organisaties in art. 4 lid 2 dat verschil in behandeling toestaat onder voor‐
waarden.112 De Nederlandse uitzonderingsbepaling voor religieuze organisaties
fungeerde hierbij als voorbeeld.113 De Europese uitzonderingsbepaling liet, evenals
de enkele-feitconstructie, onduidelijkheid bestaan over de betekenis voor de prak‐
tijk en de verhouding tussen de verschillende grondrechten. Deze bepaling komt
bovenop een algemene uitzonderingsbepaling voor het discriminatieverbod in art.
4 lid 1. Beide bepalingen (lid 1 en lid 2) geven de mogelijkheid aan lidstaten, niet
de verplichting, om uitzonderingen op het discriminatieverbod onder de
genoemde voorwaarden toe te staan.

109. Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG 2000, L 303/16).

110. Art. 13 lid 1 Verdrag van Amsterdam: ‘Onverminderd de andere bepalingen van dit Verdrag, kan de
Raad, binnen de grenzen van de door dit verdrag aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden, met eenpa‐
righeid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, pas‐
sende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.’

111. Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Ellis & Watson 2012,
p. 394; Bell 2011, p. 117; Loenen 2010, p. 115; Calvert & Hart Law & Justice – Christian Law Review
2002, afl. 148, p. 4; Overbeeke & Sap 2014, p. 285; Fitzpatrick 2007, p. 320. Zie voor de invloed van
lobbygroepen op anti-discriminatiewetgeving ook Geddes & Guiraudon West European Politics
2004, afl. 27, nr. 2, p. 334-353; Guiraudon Citizenship Studies 2009, afl. 13, nr. 5, p. 527-549. Vgl.
Holzhacker Comparative European Politics 2012, afl. 10, p. 23-47.

112. Ellis & Watson 2012, p. 395; Overbeeke & Sap 2014, p. 285.
113. Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 386.
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Volgens art. 1 van de Richtlijn is het doel om een algemeen kader te creëren voor
bestrijding van discriminatie bij arbeid en beroep op grond van godsdienst of over‐
tuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.114 In tegenstelling tot de AWGB
bevat het Europees recht geen expliciet verbod op discriminatie op grond van bur‐
gerlijke staat. Wel bevat art. 21 lid 1 EU-Handvest evenals art. 1 Gw. en de AWGB
een open formulering dat elke discriminatie verboden is. Daarnaast bepaalt art. 12
jo. 14 EVRM een recht op gelijke behandeling in het aanspraak maken op het recht
te huwen. De Kaderrichtlijn bevat echter geen open formulering van toepasselijke
discriminatiegronden. Onderscheid door een religieuze instelling op grond van
burgerlijke staat wordt daarom behandeld onder de discriminatiegrond gods‐
dienst.115 Ook de discriminatiegrond geslacht staat niet in de Kaderrichtlijn.
Richtlijn 2006/54/EG betreft gelijke behandeling op grond van geslacht bij de
arbeid.116 Dat impliceert onder andere gelijke behandeling van mannen en vrou‐
wen ten aanzien van toegang tot het arbeidsproces, promotiekansen en arbeids‐
voorwaarden.117 Onder directe discriminatie valt ongunstige behandeling van een
vrouw in verband met zwangerschap of moederschap.118 Een vrouw heeft recht op
terugkeer na zwangerschaps- en bevallingsverlof (art. 15 Richtlijn 2006/54/EG).

Wat betreft de definities van directe en indirecte discriminatie komen de bepalin‐
gen in Richtlijn 2006/54/EG overeen met de Kaderrichtlijn. Directe discriminatie is
iemand ongunstiger behandelen dan een ander in een vergelijkbare situatie op
grond van godsdienst, seksuele geaardheid of geslacht.119 Van indirecte discrimi‐
natie is sprake wanneer een ‘ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze
personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging (…) of seksuele geaardheid, in verge‐
lijking met andere personen bijzonder benadeelt’.120 Dezelfde bepaling geldt voor
‘personen van een geslacht in vergelijking met personen van het andere geslacht’.121 Er
bestaat een uitzondering op indirecte discriminatie wanneer ‘die bepaling, maatstaf
of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor
het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn’.122 Behalve deze uitzondering op

114. De AWGB omvat daarnaast ook onderscheid op grond van burgerlijke staat en op welke grond dan
ook.

115. Zie ook HvJ EU 11 september 2018, C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, JAR 2018/259, m.nt. T. van
Kooten; EHRC 2018/214, m.nt. J.H. Gerards (IR/JQ).

116. Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toe‐
passing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
arbeid en beroep (herschikking) (PbEU 2006, L 204/23). Deze ‘herschikkingsrichtlijn’ verving eer‐
dere richtlijnen ten aanzien van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

117. Art. 1 Richtlijn 2006/54/EG.
118. Overweging 23 bij Richtlijn 2006/54/EG met verwijzing naar vroegere jurisprudentie EHJ; art. 2

lid 2 sub c Richtlijn 2006/54/EG.
119. Art. 2 lid 2 sub a Richtlijn 2000/78/EG; art. 2 lid 1 sub a Richtlijn 2006/54/EG.
120. Art. 2 lid 2 sub b Richtlijn 2000/78/EG.
121. Art. 2 lid 1 sub b Richtlijn 2006/54/EG.
122. Art. 2 lid 2 sub b i Richtlijn 2000/78/EG; art. 2 lid 1 sub b Richtlijn 2006/54/EG.
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indirecte discriminatie bevatten zowel de Kaderrichtlijn als de Richtlijn gelijke
behandeling m/v bij de arbeid nog meer uitzonderingsbepalingen.

In de Kaderrichtlijn staan overwegingen die voorafgaan en nadere invulling geven
aan de genoemde bepalingen. Volgens overweging 5 doet de Richtlijn geen
afbreuk aan de vrijheid van vereniging. Of er sprake is van discriminatie moet
worden beoordeeld volgens nationale wetgeving en praktijk (overweging 15).
Overwegingen 23 en 24 geven een nadere duiding van de uitzonderingsbepalingen
in art. 4. Schematisch zien de uitzonderingsbepalingen er als volgt uit (met toevoe‐
ging van mijn interpretatie):

Algemene uitzonderingsbepaling (overweging 23 en art. 4 lid 1)

‘– In een zeer beperkt aantal omstandigheden (NR: strikte uitzondering)
– kunnen lidstaten bepalen (NR: het is geen verplichting, maar een optie)
– dat een verschil in behandeling op basis van een kenmerk (NR: zowel direct als indirect verschil

in behandeling)
– dat verband houdt met godsdienst (…) of seksuele geaardheid
– gerechtvaardigd is en daarmee geen discriminatie vormt
– Indien een dergelijk kenmerk

– vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze
worden uitgevoerd

– een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt.
– Mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is.
– Lidstaten moeten aan de Commissie informatie geven in welke omstandigheden dit het geval is.’123

Deze algemene uitzonderingsbepaling in de Kaderrichtlijn komt tekstueel nauw
overeen met de uitzonderingsbepaling in art. 14 lid 2 Richtlijn 2006/54/EG. De
jurisprudentie over dat artikel bepaalt dat deze uitzondering strikt moet worden
uitgelegd.124

Uitzonderingsbepaling voor religieuze organisaties (overweging 24 en art. 4 lid 2)

123. Overweging 23: ‘In een zeer beperkt aantal omstandigheden kan een verschil in behandeling gerechtvaar‐
digd zijn wanneer een met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid verband hou‐
dend kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste
daaraan evenredig is; in de informatie die de lidstaten aan de Commissie verstrekken, moet aangegeven
worden welke omstandigheden het betreft.’
Art. 4 lid 1: ‘Niettegenstaande artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten bepalen dat een verschil in
behandeling dat op een kenmerk in verband met een van de in artikel 1 genoemde gronden berust, geen dis‐
criminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactivi‐
teiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits
het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is.’

124. HvJ EU 6 maart 2014, C-595/12, ECLI:EU:C:2014:128, JAR 2014/105, m.nt. E. Cremers-Hartman;
NJ 2014/321, m.nt. M.R. Mok (Loredana Napoli/Ministero Giustizia), §41.
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‘– Status van kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen worden volgens het nationale
recht geëerbiedigd.125 (NR: er is dus ruimte voor verschillende kerk-staat modellen)

– In het geval van kerken en andere publieke of particuliere organisaties, waarvan de grondslag op
godsdienst of overtuiging is gebaseerd (NR: bijvoorbeeld bijzondere scholen)

– kunnen lidstaten specifieke bepalingen (NR: het is geen verplichting, maar een optie)
– handhaven (NR: bestaande wetgeving)
– of vaststellen (overweging 24) of voorzien in toekomstige wetgeving op de datum van vaststel‐

ling van de richtlijn (art. 4 lid 2) (NR: de tekst van de richtlijn geeft hier minder ruimte
voor nieuwe wetgeving dan de overweging)

– dat verschil in behandeling op grond van godsdienst of overtuiging voor wat betreft de beroepsacti‐
viteiten geen discriminatie vormt

– indien vanwege de aard van de activiteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend
– de godsdienst of overtuiging een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt

gezien de grondslag van de organisatie.
– Dit verschil in behandeling wordt toegepast

– met inachtneming van grondwettelijke bepalingen en beginselen van de lidstaten
– algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht
– en mag geen op een andere grond gebaseerde discriminatie rechtvaardigen.

– Derhalve mogen deze organisaties van werknemers een houding van goede trouw en loyaliteit aan de
grondslag verlangen.’126

Uit hiervoor behandelde schema’s blijkt dat de Richtlijn een balans treft tussen het
recht op gelijke behandeling en de vrijheid van godsdienst. Het is onduidelijk hoe

125. Overeenkomstig Verklaring nr. 11 Verdrag van Amsterdam.
126. Overweging 24: ‘De Europese Unie heeft in de aan de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam gehechte

Verklaring nr. 11 betreffende de status van kerken en niet-confessionele organisaties uitdrukkelijk verklaard
de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale recht in de lidsta‐
ten hebben, te eerbiedigen en daaraan geen afbreuk te doen en evenzeer de status van levensbeschouwelijke
en niet-confessionele organisaties te eerbiedigen. In dit verband kunnen de lidstaten specifieke bepalingen
handhaven of vaststellen inzake de wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereisten die voor de
uitoefening van een beroepsactiviteit kunnen worden verlangd.’
Art. 4 lid 2: ‘De lidstaten kunnen op het moment van vaststelling van deze richtlijn bestaande nationale
wetgeving handhaven of voorzien in toekomstige wetgeving waarin op de datum van vaststelling van deze
richtlijn bestaande nationale praktijken worden opgenomen, die bepaalt, dat in het geval van kerken en
andere publieke of particuliere organisaties, waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is geba‐
seerd, voor wat betreft de beroepsactiviteiten van deze organisaties een verschil in behandeling gebaseerd op
godsdienst of overtuiging van een persoon geen discriminatie vormt indien vanwege de aard van de activi‐
teiten of de context waarin deze worden uitgeoefend de godsdienst of overtuiging een wezenlijke, legitieme
en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie. Dit verschil in behande‐
ling wordt toegepast met inachtneming van de grondwettelijke bepalingen en beginselen van de lidstaten en
van de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, en mag geen op een andere grond gebaseerde dis‐
criminatie rechtvaardigen. Mits de bepalingen van deze richtlijn voor het overige worden geëerbiedigd, laat
deze richtlijn derhalve het recht van kerken en andere publieke of particuliere organisaties waarvan de
grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, onverlet om, handelend in overeenstemming met de
nationale grondwettelijke en wettelijke bepalingen, van personen die voor hen werkzaam zijn, een houding
van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie te verlangen.’
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de balans tussen de grondrechten precies ligt in concrete gevallen. Verder geeft art.
2 lid 5 aan dat de Richtlijn nationale wettelijke bepalingen onverlet laat die de rech‐
ten en vrijheden van derden beschermen. Dit is vergelijkbaar met de beperkings‐
clausules in het EVRM en biedt mogelijkheid voor een beoordelingsmarge van lid‐
staten bij botsende rechten.127 Dat betreft bijvoorbeeld een botsing van gelijkheids‐
rechten met de vrijheden van godsdienst en onderwijs. In dit verband is relevant
dat art. 165 VWEU bepaalt dat de Europese Unie alleen ondersteunende en aanvul‐
lende bevoegdheden heeft op het terrein van onderwijs. De Unie moet de verant‐
woordelijkheid van de lidstaten volledig eerbiedigen voor de inhoud van het
onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel. De RvS concludeert dat de vrijheid
van bijzondere scholen voor een eigen benoemingsbeleid daar onderdeel van uit‐
maakt.128 De Richtlijn stelt minimumvereisten en maakt het mogelijk om gunstiger
bepalingen aan te nemen voor het tegengaan van discriminatie, maar het bescher‐
mingsniveau mag niet verlaagd worden.129 De mensenrechtenbalans mag dus niet
verder verschuiven in het nadeel van het anti-discriminatiebeginsel.

Volgens Bell bevat de specifieke uitzonderingsbepaling voor religieuze organisa‐
ties (art. 4 lid 2) de volgende drie kernelementen. Ten eerste ziet hij de bepaling
niet als uitzondering op het verbod op discriminatie op grond van seksuele
gerichtheid, maar als uitzondering op het verbod op discriminatie op grond van
godsdienst. Het is geen rechtvaardiging van discriminatie op een andere grond.130

Religieuze organisaties kunnen volgens Bell dus niet alle homoseksuelen weigeren.
Ten tweede ziet hij dat men voor de noodzaak van ongelijke behandeling moet kij‐
ken naar het specifieke beroep. Aan een godsdienstleraar mag men volgens hem
meer eisen stellen dan een wiskundeleraar tenzij alle leraren aandacht besteden
aan godsdienst.131 Ten derde is het volgens Bell niet duidelijk wat de betekenis is
van loyaliteit en goede trouw van werknemers met betrekking tot het ethos van de
organisatie waarbij de overige bepalingen van de Richtlijn ook moeten worden
gerespecteerd. Bell vraagt zich af of een organisatie mag vragen om seksuele
gerichtheid geheim te houden of om over homoseksualiteit geen uitlatingen te
doen die tegen de geloofsleer ingaan.132 De opsomming van kernelementen van de
bepaling volgens Bell maakt wel duidelijk dat nadere interpretatie nodig is. Het
EHJ heeft de bepaling inmiddels nader geïnterpreteerd (zie voor een overzicht van
de jurisprudentie van het EHJ ten aanzien van deze bepaling §9.2).

127. Loenen 2010, p. 117.
128. Kamerstukken II 2009/10, 28481, nr. 7, p. 8-9.
129. Overweging 28 Richtlijn 2000/78/EG.
130. Zie ook Tobler 2015, p. 37; Wintemute Journal of Law and Equality 2002, afl. 1, nr. 2, p. 125-154; Pritt

2007, p. 228.
131. Zie ook Wintemute Journal of Law and Equality 2002, afl. 1, nr. 2, p. 125-154.
132. Bell 2011, p. 117.
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Volgens Ellis en Watson is de uitzonderingsbepaling voor religieuze organisaties
in art. 4 lid 2 ‘één van de meest onduidelijke wetsbepalingen.’133 Zij vinden de bepaling
tevens onnodig aangezien het niet meer bescherming lijkt te bieden dan de
algemene uitzonderingsbepaling in art. 4 lid 1.134 Zij concluderen dat een organisa‐
tie die homoseksualiteit afkeurt zich eerder kan beroepen op de algemene uitzon‐
deringsbepaling aangezien deze niet bepaalt dat er geen discriminatie mag plaats‐
vinden op een andere grond. Tegelijkertijd moet er voor deze algemene uitzonde‐
ring wel sprake zijn van een bepalend beroepsvereiste. Dat is weer een strengere
eis dan een legitiem beroepsvereiste die geldt voor de specifieke uitzonderingsbe‐
paling van art. 4 lid 2 (hoewel dit laatste vereiste inmiddels is aangescherpt met de
invulling door het EHJ in het arrest Egenberger, zie §9.2).135 Op basis van het
verschil in terminologie concluderen Ellis en Watson, en tevens Loenen, dat bij‐
voorbeeld het niet benoemen van een dominee of een andere persoon die dichtbij
de kernwaarden van de organisatie staat op grond van seksuele geaardheid moge‐
lijk is op grond van art. 4 lid 1.136 Als het gaat om een werknemer die verder van
de kern van de organisatie staat dan is verschil in behandeling op grond van gods‐
dienst mogelijk op grond van art. 4 lid 2. Maar dat mag geen discriminatie op
grond van geslacht of seksuele geaardheid rechtvaardigen. Tenzij de persoon zich
op zo’n wijze gedraagt dat hij in conflict komt met de grondslag van de organisa‐
tie.137 Een dergelijke formulering lijkt op de bijkomende omstandigheden binnen
de inmiddels vervallen enkele-feitconstructie in de AWGB. Vickers maakt hier
verschil tussen directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht of seksuele
geaardheid, waarbij alleen indirecte discriminatie te rechtvaardigen valt vanwege
eisen op grond van de religieuze grondslag van de instelling.138 Howard ziet dit
echter als ongelijke behandeling op grond van seksuele geaardheid en zij vindt dat
art. 4 lid 2 geschrapt moet worden omdat het hiertoe de mogelijkheid geeft.139

Volgens Waaldijk en Bonini-Baraldi is het dan ook aan de rechter om aan te geven
wat het loyaliteitsvereiste inhoudt. Zij verwachtten dat dit leidt tot verschillen
tussen lidstaten en tot jurisprudentie.140 Die verschillen tussen lidstaten zijn in

133. Ellis & Watson 2012, p. 394: ‘Article 4(2) is possibly one of the most opaque to be found on any statute
book.’ Vgl. Waaldijk & Bonini-Baraldi 2006, p. 50; Loenen 2010, p. 115-117. Zie over deze bepaling
ook Vickers European Equality Law Review 2015, afl. 1, p. 32-36; Bribosia & Rorive 2010, p. 48-56;
Howard Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 463-465, 468-470; Tobler
2015, p. 37; Gijzen 2006, p. 313-316.

134. Ellis & Watson 2012, p. 395. Zie ook Waddington Industrial Law Journal 2000 afl. 29, nr. 2,
p. 179-180; Howard Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 463-465,
468-470.

135. Zie ook Bribosia & Rorive 2010, p. 51; Vickers 2007, p. 55-62; Gijzen 2006, p. 311-313.
136. Ellis & Watson 2012, p. 395; Loenen 2010, p. 114-117.
137. Ellis & Watson 2012, p. 395.
138. Vickers European Equality Law Review 2015, afl. 1, p. 25-36.
139. Howard Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 463-465, 468-470.
140. Waaldijk & Bonini-Baraldi 2006, p. 50-51.
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ieder geval zichtbaar in de nationale wetgeving.141 Uiteindelijk moet het EHJ dan
ook duidelijkheid scheppen over de betekenis van de uitzonderingsbepaling.142

Het EHJ heeft inmiddels meer duidelijkheid hierover gegeven (zie voor een over‐
zicht van de jurisprudentie van het EHJ ten aanzien van deze bepalingen §9.2).

7.6 Europese en Nederlandse politieke strijd over het enkele feit

De AWGB trad in 1994 in werking. De Europese Kaderrichtlijn voor gelijke behan‐
deling in arbeid en beroep kwam tot stand in 2000. Een richtlijn is verbindend voor
lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, maar het is aan de lidstaten om
daarvoor de vorm en middelen te kiezen.143 Een letterlijke implementatie van een
richtlijn is derhalve niet nodig, maar wel een omzetting in nationale wetgeving.144

Ook kunnen burgers zich meestal niet rechtstreeks beroepen op een richtlijn, maar
alleen op het nationale recht waarin deze richtlijn is omgezet. Een uitzondering
bestaat daarop wanneer een burger zich beroept op richtlijnbepalingen die inhou‐
delijk en gezien hun formulering onvoorwaardelijk en voldoende precies zijn, en
de lidstaat de toepassing daarvan niet verzekert.145 Na inwerkingtreding van
Richtlijn 2000/78/EG paste de Nederlandse regering de AWGB aan.146 Tijdens de
behandeling van deze EG-implementatiewet kwam er kritiek op de enkele-feitcon‐
structie van de Raad van State in het licht van de Richtlijn.147 De regering legde
deze kritiek terzijde en liet de enkele-feitconstructie ongemoeid. Daarmee ver‐
dween de kritiek op deze bepaling echter niet. Ook de Europese Commissie
maakte hier gewag van.

141. Vickers European Equality Law Review 2015, afl. 1, p. 25-36; Chopin & Germaine 2015, p. 15-20; Bri‐
bosia & Rorive 2010, p. 48-56; Vickers 2007, p. 55-62.

142. Wintemute Journal of Law and Equality 2002, afl. 1, nr. 2, p. 142-149.
143. Art. 288 VWEU (oud art. 249 EG-Verdrag).
144. HvJ EG 28 februari 1991, C-131/88, ECLI:EU:C:1991:87 (Commissie/Duitsland), §6.
145. HvJ EG 11 juli 2002, C-62/00, ECLI:EU:C:2002:435 (Marks & Spencer), §27.
146. Wet van 21 februari 2004, Stb. 2004, 119 (EG-implementatiewet AWGB).
147. Kamerstukken II, 28770, nr. A: ‘De Raad kan de conclusie dat de “enkele feit”-constructie in de Awgb niet

hoeft te worden aangepast, niet delen, om twee redenen.
Ten eerste merkt hij op, dat de in Nederland totstandgekomen «enkele feit»-constructie zo specifiek is dat
het niet goed is te zeggen of alle gevallen waarin iemand zich met succes op die constructie kan beroepen,
ook in overeenstemming zijn met de richtlijn. Het volgen van een eigen, nationale systematiek is niet per
definitie in strijd met de richtlijn, maar maakt, zoals in punt 2 van dit advies al is aangegeven, de nationale
regeling wel kwetsbaar. De «enkele feit»-constructie is in ieder geval kwetsbaar omdat zij afbakening tussen
grondrechten op een hoog, abstract niveau betekent. De gevolgen daarvan in het concrete geval zijn niet
volledig te overzien.
Overweging 24 bij de kaderrichtlijn en Verklaring 11 zijn niet zonder betekenis, maar zij hebben alleen
betekenis voor het interpreteren van bepalingen uit het lichaam van de richtlijn. Die interpretatie kan niet
zover gaan dat bepalingen van de richtlijn geen enkele betekenis hebben voor de lidstaten. Bovendien, over‐
weging 23 bij de kaderrichtlijn benadrukt dat een verschil in behandeling alleen in een «zeer beperkt aantal
omstandigheden» gerechtvaardigd is wanneer een bepaald kenmerk een wezenlijk en bepalend beroepsver‐
eiste vormt. Dit onderstreept het algemene uitgangspunt dat uitzonderingen op een hoofdregel beperkt moe‐
ten worden geïnterpreteerd.’
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Voor de Europese Commissie bleek de implementatie van de Richtlijn niet
voldoende, waarop het Nederland in 2006 in gebreke stelde op basis van haar
bevoegdheid volgens art. 226 EG-Verdrag.148 In 2007 stuurde Nederland een ant‐
woord, wat onvoldoende was voor de Europese Commissie. Daarop bracht de
Commissie in 2008 een met redenen omkleed advies uit met een reactie op het ant‐
woord van de regering.149 Volgens de Europese Commissie waren art. 2 lid 1, lid 2
sub a en b, en art. 4 lid 2 van de Richtlijn 2000/78/EG niet correct omgezet in
nationale wetgeving. Volgens de Commissie strookten de definities van discrimi‐
natie in de AWGB niet met de Richtlijn. Relevant in het kader van dit onderzoek is
dat de Commissie het niet eens was met het geheel uitzonderen van de werking
van de AWGB voor kerken.150

Tevens bekritiseerde de Commissie in haar advies aan de Nederlandse regering de
bepaling met de enkele-feitconstructie. De kritiek was dat art. 5 lid 2 AWGB niet
duidelijk maakte dat aan de dubbele test moet worden voldaan om een uitzonde‐
ring op het discriminatieverbod te maken. Dat betekent dat voor het maken van
een uitzondering zowel het doel legitiem moet zijn als het vereiste evenredig aan
dat doel. Zowel legitimiteit als proportionaliteit zijn dus vereist, het betreft een
dubbele test. De Commissie ontving geen antwoord van de regering over deze
kwestie van de enkele-feitconstructie en oordeelde daarom dat Nederland de ver‐
plichtingen niet volledig is nagekomen. Echter, in de conclusie van het met rede‐
nen omklede advies noemde de Commissie de enkele-feitconstructie niet, en de
andere kritiekpunten wel. In de conclusie gaf de Commissie aan op grond waarvan
zij van oordeel is dat de omzetting van de Richtlijn niet correct is. Alle eerderge‐
noemde punten komen aan de orde, maar niet de bepaling met de enkele-feitcon‐
structie. Het lijkt erop dat de Commissie het niet aandurfde om op grond van de
kritiek op de enkele-feitconstructie naar het Europees Hof van Justitie te stappen.
De ingebrekestelling was dan ook als zodanig niet gericht op de enkele-feitcon‐
structie.151

148. Commissie van de Europese Unie, Inbreuk nr. 2006/2444, C(2008) 0115, 18 december 2006. Voor
een overzicht van interpretatiekwesties inzake de omzetting van de Richtlijn in Duitsland, Frank‐
rijk en Engeland zie Vickers European Equality Law Review 2015, afl. 1, p. 25-36; Vickers Religion and
Human Rights 2009, afl. 4, p. 137-156.

149. Commissie van de Europese Unie, Met redenen omkleed advies, inbreuk nr. 2006/2444,
C(2008)0115, 31 januari 2008.

150. Zie ook Gerards Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13, p. 291-309; Nehmel‐
man 2011, p. 245-249.

151. Kamerstukken II 2012/13, 28481, nr. 21: ‘Ook had de commissie kritiek op artikel 5, tweede lid, van de
Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) waarin de ‘enkele-feitconstructie’ is opgenomen. Zij verbond
daar echter geen expliciete conclusie aan.’ Zie ook Gerards, EHRC 2018/127, overweging 6; Terpstra
NJCM-Bulletin 2011, afl. 36, p. 215-225; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28,
nr. 2, p. 386-389.
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Toch veroorzaakten juist de kritische opmerkingen van de Europese Commissie
over de enkele-feitconstructie een debat onder politici en juristen. Politici van D66,
SP, VVD en GroenLinks betoogden dat de Europese Commissie aan Nederland een
tik op de vingers gaf vanwege de enkele-feitconstructie die discriminatie van
homoseksuelen door bijzondere scholen mogelijk zou maken en drongen aan op
schrapping van het artikel.152 Minister Plasterk (OCW, PvdA) gaf aan dat weige‐
ring van homoseksuelen met een relatie door bijzondere scholen ook op grond van
de enkele-feitconstructie niet is toegestaan.153 Terlouw, Hendriks en Strijkers
betoogden dat de constructie te ruim is vanwege de bijkomende omstandigheden die
discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid kunnen rechtvaardigen, en
daarom in strijd is met het discriminatieverbod in de Richtlijn.154 Zoontjens
betoogde daarentegen dat de AWGB niet botst met de Richtlijn.155 Jacobs wees
erop dat er nog geen bindende interpretatie van de Richtlijn lag van het Europees
Hof van Justitie. Hij bepleitte het verdedigen van het Nederlandse compromis
tegenover de Europese Commissie en twijfelde over onverenigbaarheid met de
Kaderrichtlijn.156 Nehmelman vreesde dat wijziging van de AWGB conform de
wens van de Europese Commissie zou neerkomen op strijdigheid met artikel 23
Gw.157

Volgens de VGS speelde druk vanuit het Europees Parlement, met name van rap‐
porteur en toenmalig GroenLinks-Europarlementariër Buitenweg, op de Europese
Commissie een rol in het agenderen van de enkele-feitconstructie.158 In het poli‐
tieke debat portretteerden de linkse en liberale politieke partijen en belangenorga‐
nisaties als het COC de inbreuk door de Commissie als een tik op de vingers van‐
wege de enkele-feitconstructie.159 Het rapport van mensenrechtencommissaris
Hammarberg (Raad van Europa) deed op basis van informatie van deze partijen de

152. Handelingen II 2007/08, 49, p. 3623-3626.
153. Kamerstukken II 2007/08, 27017, nr. 34.
154. Hendriks & Terlouw Nederlands Juristenblad 2009/1259, afl. 26, p. 1636; Terlouw & Hendriks

NJCM-Bulletin 2008, afl. 33, p. 616-629; Strijkers 2008; Strijkers 2012.
155. P.J.J. Zoontjens, ‘AWGB botst niet met Europese regels’, RD 29 februari 2008.
156. Jacobs Nederlands Juristenblad 2009/1484, afl. 29, p. 1904-1905.
157. Nehmelman 2011, p. 251-256.
158. Groepsdiscussie VGS, 1 juli 2009 voor het onderzoek Recht op verschil (Oomen e.a. 2009); Oomen

& Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, p. 386-389. Zie de uitspraken van Buitenweg in
Vermeulen & El Morabet Belhaj International Journal of Discrimination and the Law 2013, afl. 13,
p. 131. Zie ook Handelingen II 2007/08, 49, p. 3623-3626. Zie over de invloed van het Europees Par‐
lement op gelijkebehandelingswetgeving ook Walters International Journal of Discrimination and the
Law 2007, afl. 8, p. 263-293.

159. Handelingen II 2007/08, 49, p. 3623-3626. Handelingen II 2007/08, 65, p. 6434-6437; Petitie COC ‘Uit
de kast, uit de klas’, gelanceerd in 2009, zie https://petities.nl/petitions/uit-de-kast-uit-de-klas?
locale=nl&page=3; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 386-389.
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aanbeveling om de enkele-feitconstructie te schrappen.160 Op verzoek van het kabi‐
net gaf de RvS advies over hoe de enkele-feitconstructie te schrappen en de AWGB
aan te passen op zodanige wijze dat de daarin neergelegde balans tussen grond‐
rechten behouden blijft.161 De CGB concludeerde in een advies over de ingebreke‐
stelling dat de enkele-feitconstructie niet conform de Richtlijn is.162 Zowel het
advies van de RvS als de CGB maakten veel discussie los tussen politici, juristen,
opiniemakers, scholen en belangenorganisaties. Van christelijke zijde herkende
men zich in het advies van de RvS vanwege de getroffen balans tussen de grond‐
rechten in de voorgestelde teksten. De andere partijen onderstreepten het advies
van de CGB dat op basis van een grammaticale interpretatie van de Richtlijn con‐
cludeerde dat de enkele-feitconstructie in de AWGB niet conform de Richtlijn is.163

De RvS schetste twee opties om de enkele-feitconstructie aan te passen conform de
Europese Kaderrichtlijn. De eerste optie sloot aan bij de terminologie van de
Richtlijn, de tweede optie sloot aan bij de terminologie van de AWGB. Het kabinet
koos ervoor om de eerste optie te volgen en gaf aan met een wetsvoorstel te zullen
komen.164 Vanwege het voortijdig einde van het kabinet Balkenende IV kwam dat
wetsvoorstel er niet meer. Het kabinet (Balkenende IV, en vervolgens Rutte I) loste
een aantal definitiekwesties in de AWGB op om tegemoet te komen aan de bezwa‐
ren van de Europese Commissie.165 Het kabinet ging niet mee in de kritiek van de
Europese Commissie op de algemene uitzondering van de AWGB voor kerkge‐
nootschappen en handhaafde deze. Mede omdat het kabinet de enkele-feitcon‐

160. CoE 2008. Dit rapport werd vervolgens weer gebruikt door de indieners van het wetsvoorstel tot
annulering van de enkele-feitconstructie, zie Kamerstukken II 2012/13, 32476, nr. 7, p. 7. Zie §7.7.
Zie ook CoE 2011, p. 115, 117. Ook het Deense Mensenrechteninstituut nam de kritiek op de
enkele-feitconstructie over en verwees daarbij naar de invloed van christelijke politieke partijen,
zie DIHR 2009.

161. Kamerstukken II 2009/10, 28481, nr. 7.
162. CGB, Advies inzake ingebrekestelling 2008. Zie ook CGB, Naar een discriminatievrije school 2008.
163. Redactioneel NJCM-Bulletin 2009, afl. 34, nr. 5, p. 491-494; Gerards, Den Houdijker & Senden

Nederlands Juristenblad 2009/1705, afl. 34, p. 2207-2215; Hendriks & Terlouw Nederlands Juristen‐
blad 2009/1259, afl. 26, p. 1636-1637; Kortmann Nederlands Juristenblad 2009/1483, afl. 29, p. 1903;
Jacobs Nederlands Juristenblad 2009/1484, afl. 29, p. 1904-1905; Strijkers 2010, p. 135-137; De Jong
2012, p. 97-103; G. Beverdam, ‘RvS: christelijke school mag eisen stellen’, ND 9 juni 2009; 'Raad
van State: Ruimte voor orthodoxe school', RD 9 juni 2009; ‘Raad van State contra Commissie
Gelijke Behandeling’, RD 9 juni 2009; ‘Fracties oneens over advies RvS’, RD 10 juni 2009; G. Bever‐
dam, ‘Verdeeldheid nog niet kleiner na advies RvS’, ND 10 juni 2009; F. Jensma, ‘Een handleiding
om homo’s te weren’, NRC Handelsblad 10 juni 2009; E. van der Staaij, ‘Discussies tot op de vier‐
kante millimeter’, RD 12 juni 2009; G. Vroegindeweij, ‘Hirsch Ballin kan Plasterk lesje leren’, RD
13 juni 2009; B. Dittrich, ‘Wat inschikkelijkheid, graag’, Trouw 20 juni 2009. Zie ook Post 2010,
p. 96-101; Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 386-389.

164. Kamerstukken II 2009/10, 28481, nr. 7, p. 3-4. Zie ook Post 2010, p. 96-101. Ook de aankondiging
van dat voorstel leidde tot interpretatieverschillen, zie G. ter Horst, ‘De christelijke scholen trek‐
ken verkeerde conclusies’, Trouw 3 oktober 2009.

165. Kamerstukken II 2008/09 – 2010/11, 31832, nr. 1-9; Kamerstukken I 2011/12, 31832, nr. A-B.
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structie ongemoeid liet kwam het initiatief om deze bepaling te schrappen vanuit
de Tweede Kamer.

7.7 Annulering enkele-feitconstructie 2015

Op 1 juli 2015 trad een alternatieve tekst voor de enkele-feitconstructie in de
AWGB in werking na een uitgebreide parlementaire behandeling.166 In 2010 nam
Van der Ham (toenmalig Tweede Kamerlid D66) het initiatief voor het schrappen
van de enkele-feitconstructie, samen met PvdA, SP, VVD en GroenLinks. Dit initia‐
tief ging niet uit van de tekstvarianten van de RvS waarin een alternatieve bepaling
met een grondrechtenbalans werd geschetst. In plaats daarvan ging het initiatief
een stap verder door scholen te verbieden om personeel de grondslag te laten
onderschrijven maar dat maximaal respecteren van de grondslag gevraagd kan
worden. Expliciet doel van het wetsvoorstel was om de grondrechtenbalans te ver‐
schuiven ten gunste van het recht op gelijke behandeling.167 De RvS oordeelde zeer
kritisch over het voorstel vanwege een mogelijke onevenwichtigheid ten aanzien
van de beperking van art. 6 en 23 Gw.168 Ook Nehmelman en Vleugel waarschuw‐
den voor het schrappen van de enkele-feitconstructie vanwege het in gevaar
brengen van art. 23 Gw.169 Het voorstel leidde eveneens tot grote bezwaren bij
orthodox-protestanten, vooral in reformatorische kring.170 Anderzijds betoogden
zowel Hendriks als Strijkers dat dit argument niet overtuigend genoeg was om de
constructie te handhaven gezien het discriminatieverbod.171 Terpstra reageerde
kritisch op het voorstel vanuit een rechtstheoretisch perspectief. Hij pleitte ervoor
om de rechter meer ruimte te geven voor een afweging tussen botsende grondrech‐
ten vanuit onderliggende waarden en beginselen in plaats van het dichttimmeren
door de wetgever.172

Het kabinet Rutte II (VVD-PvdA, 2012-2017) nam aanpassing van de enkele-feit‐
constructie in het regeerakkoord op.173 Dit sloot aan bij het Roze Stembusakkoord

166. Wet van 21 mei 2015, Stb. 2015, 200; KB van 24 juni 2015, Stb. 2015, 243. Zie ook Gerards Tijdschrift
voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 244-261; Gerrits & Westerbeek ArbeidsRecht 2015, afl. 37;
Van Vliet 2016, p. 229-233; Penthum 2015.

167. Kamerstukken II 2009/10, 32476, nr. 3.
168. Kamerstukken II 2012/13, 32476, nr. 5.
169. Nehmelman Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011, afl. 3, p. 425-430; Nehmelman 2011; Vleugel

Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2012, afl. 24, nr. 3, p. 159-173; Vleugel
2014.

170. E. van Dijkhuizen, ‘Grote zorgen over beknotting onderwijsvrijheid’, RD 8 mei 2013; ‘Commen‐
taar: Met wetsvoorstel belangrijke wissel omgezet’, RD 8 mei 2013; C.S.L. Janse, ‘Botsing met
modern dogma’, RD 18 mei 2013.

171. Hendriks Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011, afl. 3, p. 431-435; Strijkers 2012.
172. Terpstra NJCM-Bulletin 2011, afl. 36, nr. 2, p. 215-225.
173. Kamerstukken II 2012/13, 33410, nr. 15: ‘De algemene wet gelijke behandeling wordt aangepast naar

Europees model. De «enkele feitconstructie» verdwijnt uit de wet. Scholen mogen homoseksuele leraren niet
ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur.’
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dat deze partijen samen met D66, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS op initiatief
van COC, in 2012 sloten.174 Naar aanleiding van de kritiek van de RvS wijzigden
de initiatiefnemers (Bergkamp (D66) c.s.) hun wetsvoorstel in mei 2013. Daarbij
gaven ze aan een wijziging van de grondrechtenbalans aanvaardbaar te vinden en
dat het geen doel is om deze balans ongewijzigd te laten.175 Vervolgens namen
deze partijen in november 2013 naar aanleiding van kritiek van CDA, SGP en
ChristenUnie het loyaliteitsvereiste uit de Richtlijn op in het initiatiefwetsvoorstel.
Tevens gaven ze daarbij aan niet te streven naar een verschuiving van de grond‐
rechtenbalans.176 Dat is opvallend gezien de initiële aanleiding en insteek om het
recht op gelijke behandeling te versterken.177

Op basis van de wetsgeschiedenis van het schrappen van de enkele-feitconstructie
zijn een aantal parallellen te trekken met de totstandkoming van de AWGB in 1994.
Opnieuw waren de linkse en liberale partijen, en emancipatiebelangenorganisaties
als COC, de drijvende krachten achter de wet.178 De wetsbehandeling concen‐
treerde zich wederom op de casus van de homoseksuele leraar op een christelijke
school. Ook de interpretatiekwesties over de terminologie kwamen aan de orde.
Dat ging over de betekenis van het schrappen van de enkele-feitconstructie, en de
nieuwe termen. Opnieuw passeerden allerlei voorbeelden van casusposities de
revue, ditmaal ook vanuit de jurisprudentie.179 Daarbij refereerde senator Koffe‐
man (PvdD) aan de zaak Renkema en hij benoemde de initiatiefwet als de ‘wet-Ren‐
kema’.180 Tevens was er opnieuw verzet van orthodox-protestanten tegen deze wet,
hoewel ditmaal voornamelijk uit de reformatorische gezindte.181 Daarentegen
pleitten christelijke LHBT-organisaties voor het aannemen van het wetsvoorstel.182

174. https://www.coc.nl/politiek-2/historische-dag-senaat-schrapt-ontslagmogelijkheid-lhb-docent;
http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2015/03/Roze-Stembusakkoord-alles-afgevinkt-en-
verzilverd-maart-2015.jpg

175. Kamerstukken II 2013/14, 32476, nr. 7, p. 15-16.
176. Kamerstukken II 2013/14, 32476, nr. 9.
177. Zie ook Gerards Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 258-259, die het bevreemdend

vindt dat de initiatiefnemers eerst wel en daarna niet de grondrechtenbalans willen wijzigen.
178. http://www.coc.nl/politiek-2/tweede-kamer-stemt-voor-afschaffing-enkele-feitconstructie. Zie

over de politieke invloed van COC ook Holzhacker Comparative European Politics 2012, afl. 10,
p. 23-47.

179. Kamerstukken II 2009/10-2014/15, 32476, nr. 1-13; Kamerstukken I 2013/14-2014/15, 32476, nr. A-G;
Handelingen II 2013/14, 73, item 3, p. 1-21; Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 1-12; Handelingen
II 2013/14, 85, item 15, p. 1-11; Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 1-19; Handelingen I 2014/15,
22, item 6, p. 1-18.

180. Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 18. Renkema zelf ziet zijn zaak ook als de aanleiding voor het
initiatiefwetsvoorstel (Interview D. Renkema, 30 januari 2016). Zie over deze zaak §8.3 en §11.2.2.

181. Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview J. Westert,
12 mei 2015; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015;
G. Vroegindeweij, ‘Enkelefeitconstructie in AWGB gaat op de helling’, RD 8 april 2014.

182. Brief LCC Plus-organisaties aan Eerste Kamer der Staten-Generaal, betreffende: Plenaire behande‐
ling annulering enkele-feitconstructie, 23 januari 2015, via https://www.lkp-web.nl/images/
documenten/BriefEersteKamerEF.pdf.
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Het wetsvoorstel kende een aantal verschillende versies en interpretatieverschillen
tussen de fasen van behandeling.183 Er is opnieuw een parallel te trekken met de
invoering van de AWGB in 1994 waarbij eerdere wetsontwerpen de vrijheden van
godsdienst en onderwijs veel verder inperkten dan het uiteindelijk aangenomen
voorstel. Hiervoor is al genoemd dat de initiatiefnemers veranderden van opvat‐
ting over een wijziging van de grondrechtenbalans met het wetsvoorstel.
Vervolgens kreeg met name senator Van Bijsterveld (CDA) tijdens het debat in de
Eerste Kamer de indieners en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) mee
in een interpretatie van de wet waarbij de rechter ruimte houdt voor afweging in
concrete gevallen, om de belangen te wegen van alle betrokken partijen en de
grondrechten nevengeschikt zijn.184 Tevens was er net als in de jaren ’90 debat over
het gesloten systeem van de AWGB, met noodzakelijke uitzonderingsbepalingen,
en de verhouding tussen wetgever en rechter op het terrein van de gelijke behan‐
deling.185 Nog een parallel is de bespreking en zoveel mogelijk uitsluiten door
linkse en liberale partijen van eventuele alternatieve wegen voor christelijke scho‐
len om onder de wet uit te komen.186 Opvallend verschil is dat de ChristenUnie en
SGP nu de enkele-feitconstructie verdedigden, als wat hen betreft minder slecht
alternatief voor de initiatiefwet, terwijl deze partijen (waaronder de rechtsvoorgan‐
gers van de ChristenUnie: GPV en RPF) zich destijds tegen deze wetgeving verzet‐
ten. Het wetsvoorstel tot annulering van de enkele-feitconstructie passeerde met
een ruime meerderheid beide kamers (alleen de ChristenUnie en SGP, en CDA-
Tweede Kamerlid Geurts stemden tegen).187 De balans opmakend zijn er een aantal
conclusies te trekken over de inhoud van de wet.

Volgens het (definitieve) wetsvoorstel hadden de initiatiefnemers drie motieven.188

Ten eerste de volgens hen kwetsende redenering in de AWGB dat iemand van‐
wege bijkomende omstandigheden en homoseksuele gerichtheid wel ontslagen
zou kunnen worden, terwijl dat bij heteroseksuele gerichtheid niet zo zou zijn. Ten
tweede ging het erom de wet duidelijker te maken door de verwarring over de
enkele-feitconstructie weg te nemen en helder te maken dat de wet gedragsvoor‐
schriften geeft voor werkgevers en niet voor werknemers. Ten slotte wilden de
indieners de wet in overeenstemming brengen met Richtlijn 2000/78/EG op grond

183. Senator Van Bijsterveld (CDA) sprak bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de
Eerste Kamer van een warrige wetsbehandeling, zie Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 1.

184. Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 1; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 2; Handelingen I
2014/15, 22, item 6, p. 8; Handelingen I 2014/15, 23, item 6, p. 1.

185. Heringa 1994, p. 106-111.
186. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) gaf in antwoord op senator Koffeman (PvdD) aan

dat een school die zelfstandig onderdeel van de kerk is zich niet op basis van Art. 3 AWGB aan de
werking van de wet zou kunnen onttrekken. Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 19; Handelingen I
2014/15, 22, item 6, p. 6-7, 9; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 9.

187. Handelingen II 2013/14, 86, item 17, p. 1; Handelingen I 2014/15, 23, item 6, p. 1. Zie ook G. Bever‐
dam, ‘Sterkere rechtspositie voor homodocent verdeelt CDA’, ND 28 mei 2014.

188. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 1; Handelingen I 2014/15, 23, item 6, p. 1-2.
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van wat de Europese Commissie bij de inbreukprocedure naar voren bracht.189 In
tegenstelling tot eerder was een verschuiving van de grondrechtenbalans niet
langer een doel van de wet. De initiatiefnemers en de regering gaven aan niet te
weten hoe deze balans er precies uitziet. De initiatiefnemers gaven aan dat de
rechter deze balans in concrete gevallen moet treffen waarbij soms het ene grond‐
recht voorrang heeft en dan weer het andere. Daarbij geeft het wetsvoorstel hand‐
vatten aan de rechter om dit in concrete gevallen te bepalen.190

Daartoe hebben de initiatiefnemers de enkele feittekst vervangen door een tekst
die qua terminologie meer aansluit bij de richtlijn. Deze tekst bevat ook een uitzon‐
deringsbepaling voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag en bijzonder onderwijs. Daarbij geldt niet langer een ruimere bepaling
voor het bijzonder onderwijs dan voor andere religieuze organisaties. Bij invoering
van de AWGB was gekozen voor een ruimere uitzonderingsgrond voor bijzondere
scholen in vergelijking met andere religieuze organisaties vanwege de vrijheid van
onderwijs.191 De tekst bevat nu de volgende elementen:

‘– Onderscheid is verboden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat

– Instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag mogen onderscheid maken
– Op grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid
– Voor zover deze kenmerken vanwege

• de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit
• of de context waarin deze wordt uitgeoefend

– Een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen
– Gezien de grondslag van de instelling

– Onderscheid mag niet verder gaan dan passend is gelet op:
– Houding van goede trouw
– Loyaliteit aan de grondslag

– Dit mag niet leiden tot onderscheid op een andere grond
– Indirect onderscheid op een andere grond is gerechtvaardigd bij

– Legitiem doel
– Middelen voor bereiken van dat doel passend en noodzakelijk.’

189. De Europese Commissie had zich inderdaad negatief uitgelaten over de enkele-feitconstructie tij‐
dens de inbreukprocedure. Toch had ze de ingebrekestelling ingetrokken nadat de wets‐
technische onvolkomenheden in de AWGB waren opgelost door het kabinet. De nationale en
Europese rechtsordes communiceren hier met elkaar, men kan dan ook spreken van ‘global legal
pluralism’. Zie Oomen & Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, p. 361-399.

190. Kamerstukken II 2013/14, 32476, nr. 9; Kamerstukken I 2014/15, 32476, nr. C, p. 6-7; Handelingen I
2014/15, 23, item 6, p. 5, 8-9, 16.

191. Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 7-8, 17.
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Tijdens de wetsbehandeling debatteerden de initiatiefnemers en andere Kamerle‐
den uitgebreid over de interpretatie van de termen om daarmee de rechter te stu‐
ren in het treffen van de grondrechtenbalans in een concreet geval.192 Daarbij gin‐
gen de initiatiefnemers in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in op
de vraag of instellingen nog onderschrijving van de grondslag mogen vereisen van
personeel:

‘De initiatiefnemers wijzen erop, dat het uitgangspunt van de wet is dat instellingen op godsdienstige,
levensbeschouwelijke of politieke grondslag aan personen die voor haar werkzaam zijn eisen mogen stellen
in verband met de grondslag van de instelling. Dat kan zowel bij het begin als tijdens de werkrelatie het
geval zijn. Het kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van het moeten ondertekenen van een bepaald docu‐
ment, van de toetsing van iemands gezindheid in een gesprek of van iemand aanspreken op zijn gedrag.
Waar het om gaat is hoe het handelen van de werkgever – bij het stellen van eisen of het verbinden van
gevolgen aan het handelen van een (aspirant-)werknemer – juridisch gekwalificeerd moet worden, gelet op
de Awgb. Daarbij staan de begrippen direct en indirect onderscheid centraal. De hoofdregel van het voor‐
liggende wetsvoorstel is, dat direct onderscheid alleen toegestaan is op grond van godsdienst, levensover‐
tuiging of politieke gezindheid, voor zover zo’n kenmerk gerelateerd is aan de grondslag van de instelling.
En dit onderscheid moet – kort gezegd – een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vor‐
men, gezien de grondslag van de instelling.
Voor indirect onderscheid geldt de bestaande regel van artikel 2, eerste lid, Awgb: het is niet verboden
indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen tot het berei‐
ken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
Indien in het geval van een bijzondere school op godsdienstige grondslag de eisen die aan een (aspi‐
rant-)leraar worden gesteld beperkt blijven tot godsdienst – bijvoorbeeld het lidmaatschap van een bepaald
kerkgenootschap – is weliswaar sprake van direct onderscheid, maar dit wordt door het wetsvoorstel toe‐
gestaan. Indien de formulering van de grondslag van een instelling ook expliciet is over bijvoorbeeld
homoseksuele gerichtheid en/of burgerlijke staat, en van een sollicitant wordt geëist dat hij zal leven over‐
eenkomstig die formulering van de grondslag, zal dat direct onderscheid op kunnen leveren dat niet is
toegestaan (voetnoot: Een voorbeeld van direct onderscheid op grond van burgerlijke staat is het van een
werknemer eisen dat hij niet met een ander samenwoont zonder gehuwd te zijn. Een eis om af te zien van
«een homoseksuele levenswijze» zal leiden tot direct onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid).
Naarmate de formulering minder expliciet is, zal sprake kunnen zijn van indirect onderscheid (voetnoot:
Indirect onderscheid kan zich voordoen als van een werknemer bijvoorbeeld wordt geëist dat hij de «Drie
formulieren van Enigheid» onderschrijft en de uitleg die daaraan door het schoolbestuur wordt gegeven
personen met een bepaalde seksuele gerichtheid of burgerlijke staat in het bijzonder treft).
Indien sprake is van indirect onderscheid gaan de initiatiefnemers ervan uit dat het verwezenlijken van de
doelstelling van de school meestal wel een legitiem doel op zal leveren. Van de omstandigheden van het
geval zal afhangen of de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk kunnen worden

192. Kamerstukken II 2009/10-2014/15, 32476, nr. 1-13; Kamerstukken I 2013/14-2014/15, 32476, nr. A-G;
Handelingen II 2013/14, 73, item 3, p. 1-21; Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 1-12; Handelingen
II 2013/14, 85, item 15, p. 1-11; Handelingen I 2014/15, 22, item 3, p. 1-19; Handelingen I 2014/15,
22, item 6, p. 1-18.
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geacht. Daarbij gaan de initiatiefnemers ervan uit dat eisen eerder passend en noodzakelijk zullen worden
geacht naar mate zij minder diep ingrijpen in de grondrechten van de werknemer, zoals het recht op een
privéleven, vrijheid van meningsuiting en betoging.’193

Bovengenoemde passage maakt duidelijk dat bijzondere scholen onderschrijving
van de grondslag en godsdienstige opvattingen en een kerklidmaatschapseis
mogen vereisen. Tegelijkertijd perkt het de ruimte in voor scholen om, ook op
papier, eisen te stellen aan opvattingen over seksuele relaties en huwelijk. Hoewel
de enkele-feitconstructie in de opvatting van de CGB/CRM, het kabinet en de
Tweede Kamer ook al deze interpretatie kreeg is in deze passage een verdere
beperking van het benoemingsbeleid te zien.194 Scholen kregen namelijk in de
wetsgeschiedenis bij invoering van de AWGB meer ruimte om eisen stellen aan
opvattingen van personeel over zaken als relaties en seksualiteit, hoewel ze bij
afwijking in de praktijk aan het enkele feit geen ontslag konden verbinden, maar
weer wel bij bijkomende omstandigheden.195 Uit het citaat hierboven uit de Memo‐
rie van Antwoord aan de Eerste Kamer in 2015 blijkt ook dat er, met name bij
indirect onderscheid, ruimte blijft voor afweging in concrete gevallen door de
rechter.

Tijdens het debat op 3 maart 2015 in de Senaat gaf initiatiefnemer Bergkamp (D66)
de volgende handvatten mee aan de rechter voor interpretatie van het gewijzigde
art. 5 lid 2 AWGB. Ten eerste kan de rechter gebruik maken van de termen direct
en indirect onderscheid die in het algemeen gelden voor de AWGB. Ten tweede
moet een gerechtvaardigd beroepsvereiste gebaseerd zijn op de grondslag van een
organisatie. Ten derde behoeft het vereiste van de houding van goede trouw en
loyaliteit aan de grondslag een strikte interpretatie in lijn met het vereiste van de
open, flexibele norm van goed werknemerschap in het BW en jurisprudentie daar‐
over. Ten vierde zijn voor het bepalen van een legitiem doel dat passend en nood‐
zakelijk is, de criteria voor het rechtvaardigen van indirect onderscheid van toepas‐
sing.196 In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer gaven de initiatiefne‐
mers geen concrete voorbeelden van gedragingen van werknemers die in strijd zijn
met goed werknemerschap. Wel gaven zij aan dat op grond van goed werknemer‐
schap er ‘in beginsel ook gerechtvaardigde eisen kunnen zijn voor werknemers die ook de
privésfeer en het privéhandelen kunnen betreffen’.197 De wetsgeschiedenis maakt
duidelijk dat deze eisen niet een homoseksuele (of biseksuele) levenswijze, onge‐

193. Kamerstukken I 2014/15, 32476, nr. C, p. 5-6. Zie ook Van Vliet 2016, p. 232-233 die deze passage
citeert als een treffende samenvatting van de wetsgeschiedenis.

194. Zie CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (De Passie); CGB, Naar een discriminatievrije school 2008;
CGB, Advies inzake ingebrekestelling 2008; Handreiking homodiscriminatie 2009.

195. Kamerstukken I 1992/93, 22014, nr. 5, p. 41-42; Handelingen I 1993/94, 21, p. 1083-1084.
196. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 2.
197. Kamerstukken I 2014/15, 32476, nr. C, p. 4. Zie ook Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 6; art.

7:611 BW.
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huwd samenwonen, echtscheiding of een geslachtsverandering als transgender
mogen betreffen omdat dit direct onderscheid op grond van homoseksuele gericht‐
heid, burgerlijke staat en/of geslacht oplevert.198 Tijdens de wetsbehandeling in de
Eerste Kamer benoemde Bergkamp nog een aantal voorbeelden van indirect
onderscheid waarvan zij zich niet kan voorstellen dat rechtvaardiging mogelijk is.
Zij noemt in dat kader eisen aan personeel om geen lid te zijn van een LHBT-orga‐
nisatie (COC of een christelijke organisatie) of niet mee te doen aan de Canal
Parade.199 Daarmee stuurt de initiatiefnemer de rechter, maar laat tegelijkertijd
ruimte voor een afweging in een concreet geval. Niet alle mogelijke casusposities
passeerden hier namelijk de revue. En de initiatiefnemer geeft aan zich bepaalde
zaken niet te kunnen voorstellen. Daarmee blijft er enige ruimte voor een andere
uitkomst in concrete gevallen.

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen het nieuwe art. 5 lid 2 AWGB
en de enkele-feitconstructie. Nog steeds staat in de wet de term ‘onderscheid’. De
termen enkele feit en bijkomende omstandigheden gelden niet langer. Materieel
gezien is het nog steeds zo dat een school iemand niet mag weigeren of ontslaan
vanwege bijvoorbeeld echtscheiding of ongehuwd samenwonen (burgerlijke staat)
of een homoseksuele relatie (homoseksuele gerichtheid).200 Daarnaast maakte de
uitzonderingsbepaling in de oude wettekst het mogelijk voor scholen om ‘eisen te
stellen over de vervulling van een functie die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn
voor de verwezenlijking van haar grondslag’.201 De nieuwe tekst bepaalt dat ‘beroepsver‐
eisten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd moeten zijn vanwege de aard van de betrokken
specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend gezien de grondslag
van de instelling’.202 Het lijkt erop dat hogere drempels gelden dan voorheen om als
bijzondere school beroepsvereisten te stellen aan personeel. In dat kader zou het
mogelijk lastiger kunnen zijn om eisen te stellen aan godsdienstige overtuigingen
en praktijken voor onderwijsondersteunende functies, mede in vergelijking tot
onderwijsgevenden. De volgende passage uit de wetsbehandeling in de Tweede
Kamer kan hiertoe aanleiding geven: ‘Daarnaast is het belangrijk of je eisen stelt aan
een docent of aan een conciërge. Daar kan verschil tussen zijn. Als indieners kunnen we

198. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 11-12; Kamerstukken I 2014/15, 32476, nr. C, p. 5-6; Handelin‐
gen I 2014/15, 22, item 6, p. 1-18. Daarna is een initiatiefwetsvoorstel aangenomen voor verduide‐
lijking van verboden onderscheid op grond van geslacht door geslachtskenmerken, genderidenti‐
teit en genderexpressie daarbij expliciet te benoemen. Zie ook de Memorie van Toelichting bij het
aangenomen initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks om discriminatie van transgen‐
der personen en intersekse personen op te nemen in de AWGB (Kamerstukken II 2017/18, 34650,
nr. 6). Vgl. Agius & Tobler 2011.

199. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 5-6.
200. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 6.
201. Art. 5 lid 2 AWGB (oud).
202. Art. 5 lid 2 AWGB.
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ons voorstellen dat een rechter daarnaar zal kijken.’203 Ook het proportionaliteitsver‐
eiste dat de initiatiefnemers toevoegden aan de AWGB is in casu van belang.

Over de eis in de AWGB om consistent en consequent te handelen gaf initiatiefne‐
mer Bergkamp in de Senaat het volgende aan:

‘Het punt is ook hoe precies of rekkelijk die grondslag in de praktijk zal worden ingevuld ingeval van het
aannemen van personeel en het toelaten van leerlingen. Dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de vraag
welke eisen een school mag stellen. Een bestuur dat consequent is in het handhaven van de orthodox gods‐
dienstige inslag mag de daarbij passende eisen stellen, mits het maken van onderscheid beperkt is tot reli‐
gie. De school mag echter niet een personeelslid naar huis sturen omdat die gaat scheiden of samenwonen,
want dat is direct onderscheid op grond van burgerlijke staat. Het is ook geen sterke zaak als een school in
de praktijk nauwelijks de godsdienstige grondslag heeft gehandhaafd en opeens denkt dat wel te gaan
doen. Het College voor de Rechten van de Mens maakt gebruik van vaste jurisprudentie om te bekijken of
een school consistent is geweest in het uit te voeren beleid.’204

Wat betreft de eis van een consequent en consistent beleid refereert Bergkamp aan
de vaste lijn van het CRM. Overigens bood de rechtspraak soms meer ruimte voor
beleidswijzigingen van scholen (zie §8.2) In ieder geval was de toetsing van een
consistent en consequent beleid door rechters en commissies al stringent en is het
de vraag of de wetswijziging op dit punt in juridische zin iets verandert.

Zoals gezegd is de nieuwe versie van art. 5 lid 2 AWGB qua terminologie meer in
lijn met art. 4 lid 2 Richtlijn. Toch zijn er nog enkele verschillen. Nog steeds is er
verschil tussen de termen onderscheid (AWGB) en discriminatie (Richtlijn). Al heeft
de term onderscheid materieel gezien een pejoratieve lading gekregen die de term
discriminatie ook heeft.205 Daarnaast gebruikt de AWGB de term homoseksuele of
heteroseksuele gerichtheid terwijl de Richtlijn handelt over seksuele geaardheid.206 De
terminologie is verder gelijk, behalve dat art. 5 lid 2 AWGB een proportionaliteits‐
vereiste (ofwel evenredigheidsvereiste) bevat (mag niet verder gaan dan passend is)
ten aanzien van de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de
organisatie. Art. 4 lid 2 Richtlijn bevat in de tekst geen evenredigheidsvereiste. Art.
4 lid 1 Richtlijn bevat wel een evenredigheidseis, maar dit betreft de algemene uit‐
zonderingsbepaling, terwijl art. 4 lid 2 Richtlijn een specifieke uitzondering bevat
voor religieuze organisaties. Het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. ziet niet op
art. 4 lid 1 maar op de omzetting van art. 4 lid 2 Richtlijn in art. 5 lid 2 AWGB. Ini‐
tiatiefnemer Bergkamp gaf tijdens de behandeling van het voorstel in de Eerste

203. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 9.
204. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 6.
205. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 2.
206. Zie Waaldijk Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013, afl. 4, p. 104-110, waarin hij pleit voor het

‘recht om relaties aan te gaan’.
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Kamer dan ook aan dat het evenredigheidsvereiste een extra strikte voorwaarde
is.207 De wetswijziging liep hiermee vooruit op het Egenberger-arrest dat het pro‐
portionaliteitsvereiste (als algemeen beginsel van EU-recht) van toepassing ver‐
klaarde voor art. 4 lid 2 Richtlijn (zie §9.2).208 Tegelijkertijd gaf Gijzen in 2006 al aan
dat het evenredigheidsvereiste als algemeen beginsel van Unierecht ook op art. 4
lid 2 Richtlijn betrekking heeft.209

De initiatiefnemers gaan uit van een strikte interpretatie van een houding van goede
trouw en loyaliteit aan de grondslag die een grens stelt aan wat je van een werknemer
of sollicitant mag verlangen conform het vereiste van goed werknemerschap in het
BW en de jurisprudentie daarover.210 Opmerkelijk is dat de initiatiefnemers tijdens
de wetsbehandeling verwijzen naar de term goed werknemerschap in plaats van goed
werkgeverschap, terwijl ze juist betogen dat de AWGB zich niet richt tot de
werknemer maar tot de werkgever.211 Bergkamp gaf aan deze terminologie (hou‐
ding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag) eigenlijk helemaal niet zo nodig te
vinden. Maar ze heeft rekening gehouden met het advies van de RvS, wil de termi‐
nologie van de Richtlijn zo nauw mogelijk volgen en kwam tegemoet aan de wens
van de ChristenUnie Tweede Kamerfractie om deze term op te nemen.212

Evenwel geven de initiatiefnemers aan dat ze inhoudelijk het advies van de RvS
over de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag niet volgen om de
Richtlijn juist en volledig te implementeren. De RvS zou aan deze terminologie een
eigenstandige en verruimende interpretatie geven die niet conform de Richtlijn is.
Volgens Bergkamp c.s. dient men de tweede alinea van art. 4 lid 2 Richtlijn te inter‐
preteren in het licht van de eerste alinea. De eisen in de eerste alinea zouden een
beperking impliceren van wat een werkgever aan een werknemer aan gedragsei‐
sen mag stellen, met name wat betreft gedrag buiten het werk. Op dit punt wijkt
het nieuwe art. 5 lid 2 AWGB af van de tekstvarianten die de RvS in 2009 aan de
regering adviseerde naar aanleiding van de inbreukprocedure van de Europese
Commissie. De RvS betoogde dat art. 4 lid 2 Richtlijn ruimte laat voor gedragseisen
die verder gaan dan rechtstreeks op de functie betrokken beroepsvereisten, afhan‐
kelijk van de omstandigheden van het geval (functie, organisatie en context). Daar

207. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 2.
208. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger),
§68.

209. Gijzen 2006, p. 311.
210. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 5-7; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 1-4. Aansluiting

van de AWGB bij de open normen in het BW en andersom bepleitte Heringa al in 1994 (Heringa
1994, p. 36). Art. 7:611 BW: ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en
een goed werknemer te gedragen.’ Voor uitwerking van deze norm zie onder andere HR 11 juli 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BD1847, NJ 2011/185 (Stoof-Mammoet).

211. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 1-12.
212. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 1-4.
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wilden de initiatiefnemers niet in mee omdat daarmee bijkomende omstandigheden
zoals bij de enkele-feitconstructie weer een rol zouden spelen.213

Toch sluiten ook de huidige wettekst en wetsgeschiedenis dus niet uit dat een
bijzondere school eisen stelt aan privégedragingen van de sollicitant of
werknemer. Er zijn weliswaar grenzen aan de eisen die een schoolbestuur mag
stellen, maar het mag eisen stellen conform de open norm van goed werknemer‐
schap in het BW.214 Daarbij blijft sprake van een noodzakelijke afweging tussen de
verschillende mensenrechten en kunnen CRM, identiteitsontslagcommissie en de
rechter (tot aan het EHJ en EHRM) eraan te pas komen deze balans te bepalen in
een concreet geval.215 Het EHJ en EHRM kunnen in een concreet geval ook een uit‐
spraak doen die raakt aan de balans tussen mensenrechten die in de AWGB is aan‐
gebracht.216 Voor een overzicht van de jurisprudentie van het EHRM zie §9.3. Een
bespreking van de jurisprudentie van het EHJ volgt in §9.2.

Ten slotte is opvallend dat het voor bijzondere scholen na de wetswijziging moge‐
lijk is om naast godsdienst onderscheid te maken op grond van politieke gezind‐
heid, mits uiteraard aan de vereisten wordt voldaan. Maar onder de enkele-feitcon‐
structie was de grond politieke gezindheid ook een enkel feit waarop geen onder‐
scheid mogelijk was tenzij er sprake was bijkomende omstandigheden.217 In hoe‐
verre dit in de praktijk relevant is komt terug bij de bespreking van het benoe‐
mingsbeleid van reformatorische scholen (zie hoofdstuk 10).

7.8 Tot besluit

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese gelijke‐
behandelingswetgeving vanuit zowel juridisch-technisch oogpunt als de politieke
en sociale context. Daaruit blijkt het meerlagige karakter van de rechtsorde en de
wederzijdse beïnvloeding en samenhang van nationale en Europese politieke dis‐
cussies over gelijke behandeling. Het gelijkbehandelingsrecht is dan ook een
domein van constitutioneel rechtspluralisme. Ook vormt het een voortdurend
strijdtoneel van confessionele en seculiere politieke en maatschappelijke partijen
over de balans tussen botsende rechten van religieuze organisaties versus hun
werknemers. Daarbij is de balans in het wettelijke kader meer verschoven richting
de rechten van gelijke behandeling en privacy van werknemers. Tegelijkertijd blijft

213. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 5-7; Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 1-4; Kamerstukken II
2012/13, 32476, nr. 7, p. 11-12; Kamerstukken I 2014/15, 32476, C, p. 3-4. Voor het advies van de
RvS zie Kamerstukken II 2009/10, 28481, nr. 7.

214. Handelingen II 2013/14, 85, item 13, p. 6. Goed werknemerschap en goed werkgeverschap zijn als
algemene beginselen opgenomen in art. 7:611 BW.

215. Gerards Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014, afl. 3, p. 259.
216. CGB-oordeel 2011-69; Terlouw NJCM-Bulletin 2011, afl. 36, nr. 6/7, p. 656-671.
217. Zie ook CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9.
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er interpretatieruimte, en is het aan de rechter en commissies om aan de wet invul‐
ling te geven in concrete zaken. Het volgende hoofdstuk behandelt relevante uit‐
spraken van Nederlandse rechters, Commissies van Beroep en Identiteitscommis‐
sies, Commissie Gelijke Behandeling en College voor de Rechten van de Mens, en
het Europees Hof van Justitie op basis van dit kader.
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8 Overzicht relevante Nederlandse
jurisprudentie en uitspraken

8.1 Inleiding

De vorige hoofdstukken schetsen het juridisch kader en de politieke en maatschap‐
pelijke context waarin dit zich heeft ontwikkeld. Rechters, voorheen CGB en nu
CRM, Commissies van Beroep en Identiteitscommissies gebruiken dit kader om
uitspraken te doen in het geval van conflicten. Dit hoofdstuk beschrijft eerst rele‐
vante uitspraken van deze instanties over onderscheid op grond van godsdienst en
vervolgens over onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid en/of bur‐
gerlijke staat.

8.2 Uitspraken over onderscheid op grond van godsdienst

Op basis van het in §7.3 geschetste (oude) toetsingskader heeft CRM/CGB uit‐
spraken gedaan die relevant zijn voor dit onderzoek. De meeste uitspraken daar‐
van zien op onderscheid op grond van godsdienst. Het betreft zowel onderscheid
in de fase van aanname van personeel als bij ontslag. Consistente lijn in deze uit‐
spraken is dat een religieuze organisatie zelf de grondslag mag bepalen, en bij een
consistente en consequente toepassing, op basis daarvan eisen mag stellen aan



(meelevend) lidmaatschap van een (specifieke) kerk,1 geloofsopvattingen2 en
-gedragingen,3 en dus onderscheid mag maken op grond van godsdienst.4 Een
werknemer mag zich aan deze eisen niet onttrekken met beroep op zijn of haar
eigen vrijheid van godsdienst.5 Het beleid van het schoolbestuur moet wel
duidelijk zijn voor het personeel en consequent worden toegepast.6 Met betrekking
tot arbeidsverhoudingen maakt het daarbij verschil om welke functie het gaat. Zo
kan een school minder eisen stellen aan een roostermaker dan aan een godsdienst‐
leraar.7 Ook kan een school voor een tijdelijk/bepaald dienstverband mogelijk

1. CGB 25 maart 1997, oordeel 1997-25 (kerklidmaatschapseis gereformeerd-vrijgemaakt verpleeghuis);
CGB 28 april 1998, oordeel 1998-38 CGB 28 april 1998, oordeel 1998-38 (kerklidmaatschapseis refor‐
matorisch verpleeghuis); CGB 23 december 1999, oordeel 1999-108 (eis meelevend lid protestants-chris‐
telijke kerk verzorging verstandelijk gehandicapten); CGB 28 september 2000, oordeel 2000-67 (ontslag
kerklidmaatschapseis gereformeerd-vrijgemaakte basisschool Barneveld); CGB 4 december 2001, oordeel
2001-116 (niet-verlenging aanstelling islamitische godsdienstleraar op katholieke school); CGB 1 decem‐
ber 2003, oordeel 2003-145 (ontslag fotograaf Nederlands Dagblad vanwege overstap GKV naar Christen‐
gemeente Het Kruispunt); CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168 (ontslag ‘nieuwe vrijgemaakte’
GSR); CGB 24 juli 2012, oordeel 2012-126 (weigering katholieke docent door CHE); CRM 19 maart
2013, oordeel 2013-36 (vacature-eis kerkelijke meelevendheid Stichting voor Christelijk Onderwijs Har‐
derwijk); CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus); CRM
15 januari 2015, oordeel 2015-1 (niet-verlenging aanstelling wegens geen actief kerklidmaatschap door
christelijk kinderdagverblijf); CRM 23 april 2015, oordeel 2015-41 (vacature-eis actief lidmaatschap refor‐
matorische kerk door christelijke zorginstelling Cedrah); CRM 20 oktober 2015, oordeel 2015-115 (weige‐
ring sollicitant wegens kerklidmaatschapseis De Meerwaarde Barneveld).

2. CGB 1 januari 1996, oordeel 1996-118 (vacature-eis ‘christelijke levensovertuiging’ medewerker keuken
Leger des Heils); CGB 23 december 1997, oordeel 1997-147 (afwijzing sollicitatie vanwege eis christe‐
lijke geloofsovertuiging orthopedagogisch instituut op protestants-christelijke grondslag); CGB 19 septem‐
ber 2000, oordeel 2000-64 (geen dienstverband medewerkers keuken en receptie door opvangtehuis van‐
wege ontbreken positief christelijke levensovertuiging); CGB 10 januari 2002, oordeel 2002-1 (geen vast
dienstverband islamitische klassenassistent op protestants-christelijke school); CGB 26 juni 2006, oordeel
2006-128 (afwijzing groepsleerkracht vanwege ontbreken christelijke levensovertuiging door protestants-
christelijke school); CGB 14 juni 2007, oordeel 2007-96 (vacature-eis christelijke levensovertuiging en
onderschrijven doelstelling voor functioneel applicatiebeheerder bij Stichting voor gezondheidszorg en wel‐
zijnswerk); CRM 9 juni 2015, oordeel 2015-68 (afwijzing voor functie salarisadministrateur vanwege
ontbreken christelijke levensovertuiging door Leger des Heils).

3. CGB 5 augustus 2003, oordeel 2003-112 (geen hoofddoek voor leerlingen op katholieke middelbare
school); CGB 15 november 2005, oordeel 2005-222 (afwijzing van moslimvrouw vanwege niet dragen
hoofddoek door islamitische middelbare school); CGB 30 november 2006, oordeel 2006-239 (kledingvoor‐
schrift middelbare protestants-christelijke school Barneveld deels in strijd met AWGB); CGB 16 april 2007,
oordeel 2007-61 (kledingvoorschrift leerlingen en medewerkers toegestaan protestants-christelijke basis‐
school Epe); CGB 15 oktober 2008, oordeel 2008-121 (geen hoofddoek stagiaires katholieke middelbare
school); CGB 14 april 2009, oordeel 2009-29 (eisen in personeelsbeleid, toelatingsbeleid en kledingvoor‐
schriften toegestaan katholieke basisschool Hengelo); CGB 19 april 2012, oordeel 2012-68 (kledingvoor‐
schrift toegestaan protestants-christelijke basisschool Bergschenhoek).

4. CGB 8 juni 2007, oordeel 2007-93 (eisen aan andersgelovigen voor directie katholiek basisschoolbestuur).
5. Brekelmans & Vermeulen 2008, p. 21.
6. Zie CGB 9 september 2008, oordeel 2008-112 (verboden onderscheid wegens onduidelijk geformuleerd

toelatingsbeleid en inconsequente toepassing door katholieke basisschool); CGB 7 januari 2011, oordeel
2011-2 (verboden onderscheid hoofddoekverbod wegens inconsistent beleid katholieke middelbare school).

7. CGB 15 juni 2005, oordeel 2005-102 (verboden onderscheid afwijzing niet-praktiserende moslima van‐
wege niet-noodzakelijke en inconsequente christelijke identiteitseis roostermaker protestants-christelijke
middelbare school Gouda). Zie ook De Jong 2012, p. 121-122.
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minder zware eisen stellen dan voor een vaste/onbepaalde betrekking.8 Daarnaast
zou de werkgever afhankelijk van de omvang van de functie (bij deeltijd) mogelijk
minder eisen mogen stellen.9 Daarbij maakten CGB/CRM duidelijk dat het in dit
kader relevant is of de instelling zelf onderscheid maakt tussen verschillende func‐
ties en de duur van het dienstverband, ofwel dat het beleid onderbouwd op gelijke
wijze voor alle posities geldt en consistent wordt gehandhaafd.10 In dat laatste
geval zou het College dus akkoord kunnen gaan met het stellen van gelijke eisen
aan alle personeelsleden. Het is de vraag in hoeverre het CRM deze lijn zal blijven
volgen gezien de annulering van de enkele-feitconstructie (zie §7.7) en de recente
jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie die ook in de oordelen van CRM
doorwerkt (zie hierna en §9.2). Daaruit vloeit voort dat er strengere eisen zijn voor
de onderbouwing van identiteitseisen per specifieke functie. Het lijkt daarom min‐
der eenvoudig om aan alle personeelsleden dezelfde eisen te mogen stellen.
Andersom geredeneerd stelde de CGB het voorheen ook niet verplicht om aan alle
personeelsleden dezelfde eisen te stellen om daarmee aan de eis van consistent
beleid te voldoen. Een minder streng beleid voor stagiairs en tijdelijke functies
vond de CGB akkoord, mits de uitvoering consequent en consistent was.11

Hierna volgen de uitspraken van CGB/CRM over onderscheid op grond van gods‐
dienst met betrekking tot orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen.

CGB 28 september 2000, oordeel 2000-67 (ontslag kerklidmaatschapseis gereformeerd-
vrijgemaakte basisschool Barneveld)
Deze zaak betreft ontslag van een vrouwelijke leerkracht op grond van godsdienst
(kerklidmaatschapseis) van de gereformeerd-vrijgemaakte basisschool in Barne‐
veld. Dit ontslag volgde op een wijziging van kerkverband (GKV naar NGK), na
een dienstverband van 15 jaar. De docente heeft de Akte van Benoeming getekend

8. CGB 12 mei 2006, oordeel 2006-93 (verboden onderscheid weigering moslim voor tijdelijke functie wis‐
kundeleraar door CVO Rotterdam); CGB 9 mei 2011, oordeel 2011-74 (verboden onderscheid weigering
moslima invalpool Stichting Qua Vadis Deventer).

9. CGB 1 januari 1996, oordeel 1996-118 (vacature-eis ‘christelijke levensovertuiging’ medewerker keuken
Leger des Heils).

10. CGB 15 juni 2005, oordeel 2005-102 (verboden onderscheid afwijzing niet-praktiserende moslima van‐
wege niet-noodzakelijke en inconsequente christelijke identiteitseis roostermaker protestants-christelijke
middelbare school Gouda); CGB 12 mei 2006, oordeel 2006-93 (verboden onderscheid weigering moslim
voor tijdelijke functie wiskundeleraar door CVO Rotterdam). Zie ook CGB 1 januari 1996, oordeel
1996-118 (vacature-eis ‘christelijke levensovertuiging’ medewerker keuken Leger des Heils); CGB 19 sep‐
tember 2000, oordeel 2000-64 (geen dienstverband medewerkers keuken en receptie door opvangtehuis
vanwege ontbreken positief christelijke levensovertuiging); CGB 14 juni 2007, oordeel 2007-96 (vacature-
eis christelijke levensovertuiging en onderschrijven doelstelling voor functioneel applicatiebeheerder bij
Stichting voor gezondheidszorg en welzijnswerk). Zie ook De Jong 2012, p. 122-123; CGB, Naar een dis‐
criminatievrije school 2008, p. 36-37.

11. CGB 4 december 2001, oordeel 2001-116 (niet-verlenging aanstelling islamitische godsdienstleraar op
katholieke school); CGB 10 januari 2002, oordeel 2002-1 (geen vast dienstverband islamitische klassenas‐
sistent op protestants-christelijke school).
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waarin zij verklaart lid te zijn van één van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
en in te stemmen met de grondslag en doel zoals vermeld in de statuten. Later
meldde zij dat zij was overgestapt van de GKV naar de NGK te Amersfoort. Op
grond daarvan voldeed zij niet meer aan de statuten en ging de school over tot
ontslag. Naast de klacht bij de CGB stelde zij ook beroep in bij de Commissie van
Beroep voor Gereformeerd Onderwijs.12

Volgens de lerares is de functie-eis van belijdend lidmaatschap van de GKV niet
noodzakelijk ter verwezenlijking van de grondslag. Daartoe beroept zij zich bij de
CGB op het ruimere toelatingsbeleid van de school voor leerlingen. Daarnaast is
volgens haar het lidmaatschap van de GKV niet de maatstaf voor het voldoen aan
de grondslag, maar kan dit worden getoetst in een functioneringsgesprek. En
plaatselijk was er openheid van de GKV naar de NGK en staan de kerkgenoot‐
schappen volgens haar dicht bij elkaar. Tevens gaf ze aan van harte de statutaire
grondslag van de school te onderschrijven en koos ze zeer bewust voor gerefor‐
meerd primair onderwijs. Ze stapte niet over vanwege een afkeer van de GKV
maar vanwege een netelige gezinssituatie. Ook gaf zij aan weer ingeroosterd te
staan op school na de vakantie.

Het schoolbestuur bracht het volgende daartegenin. Gereformeerd onderwijs is
volgens het bestuur van en voor gereformeerde ouders die hiermee hun doopbe‐
lofte willen realiseren (triangel van school-kerk-gezin). Het ledenbeleid (uitslui‐
tend voor leden van de GKV) en benoemingsbeleid (uitsluitend belijdende leden
van de GKV) sluiten hierop aan. Het toelatingsbeleid is terughoudend ten aanzien
van niet-vrijgemaakte ouders. De kerkelijke binding ziet het bestuur als noodzake‐
lijk om de gereformeerde identiteit te waarborgen. Dit is vastgelegd in de statuten
die, ondanks discussies over wijziging, nog steeds gelden en gehandhaafd moeten
worden. Het bestuur voelt zich daarom verplicht tot ontslag over te gaan. Besluiten
in strijd daarmee zouden volgens haar nietig zijn met verwijzing naar art. 2:14
BW.13

De CGB constateert dat sprake is van ‘een consequent en duidelijk beleid, dat in verhou‐
ding staat tot het gewicht dat de vereniging toekent aan de eis van het belijdend lid zijn van
één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. Daarbij overweegt de commissie dat
de school op papier en in de praktijk gestalte geeft aan de identiteit, waarbij school,
gezin en kerk verweven zijn. Van iedere sollicitant wordt gevraagd lid te zijn van
de GKV en in te stemmen met grondslag en doel, zoals vastgelegd in de statuten
en akte van benoeming. Ook komt de geloofsbeleving aan de orde in het sollicita‐
tiegesprek. Dat het toelatingsbeleid iets ruimer is dan alleen kinderen uit de GKV,

12. CvBer LVGS (datum onbekend) 2000 (ontslag overstap GKV naar NGK).
13. Art. 2:14 lid 1 BW: ‘Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de

statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.’
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doet niet af aan vereisten voor leraren. Vacatures worden opengelaten wanneer er
geen kandidaten zijn uit de GKV. Er is een discussie over versoepeling van het ver‐
eiste van kerkrichting maar deze is niet gewijzigd. De grondslag verwijst expliciet
naar het geloof zoals beleden in de GKV. De commissie vindt het daarom niet
onredelijk dat het personeel lid moet zijn van de GKV en dat ontslag volgt op het
niet meer lid zijn. De Commissie concludeert dat er geen sprake is van verboden
onderscheid volgens de AWGB.

Evenwel is de CGB ook kritisch op het handelen van het bestuur. Zij vindt dat
sprake is van een eenzijdige belangenafweging waarbij alleen het statutaire belang
leidend was. De omstandigheden van het geval zijn volgens de Commissie onvol‐
doende meegenomen in de besluitvorming. De CGB wijst op het goede functione‐
ren, het vijftienjarig dienstverband, de aanleiding voor de kerklidmaatschapswijzi‐
ging van het bewaren van de eenheid binnen het gezin, en dat zij de grondslag nog
kan onderschrijven. Wel greep de school het goede functioneren aan om de
docente nog lang nadat zij de overstap had gemeld te laten aanblijven voordat zij
ontslag kreeg. De commissie vraagt zich af hoe de burgerlijke rechter over de rede‐
lijkheid van de belangenafweging zou oordelen. Binnen het beperkte toetsingska‐
der van de CGB (namelijk beperkt tot de AWGB, en niet de bepalingen in het BW)
moet de commissie echter constateren dat het de school is toegestaan te handelen
zoals zij heeft gedaan. In dit geval biedt de gelijkebehandelingswetgeving dus
meer ruimte aan het schoolbestuur dan het BW.

CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168 (ontslag ‘nieuwe vrijgemaakte’ GSR)
Deze uitspraak gaat over ontslag van een techniekleraar door gereformeerd-vrijge‐
maakte middelbare school Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR)
op grond van godsdienst (kerklidmaatschapseis). Dit is de zaak van de heer
Bazuin, uit Hendrik-Ido-Ambacht, die overstapte van de GKV naar een nieuw
kerkverband waar oude synode-uitspraken van de GKV volgens hem in ere
zouden worden gehouden (de zogenaamde ‘nieuwe vrijgemaakten’).14 Deze leraar
had slechts een kleine aanstelling 0,14 fte (vier lesuren). Hij kreeg ontslag omdat hij
niet meer voldeed aan de eis van lidmaatschap van de GKV of de CGK. Het
bestuur had eerder de kerklidmaatschapseis verruimd van uitsluitend GKV naar
CGK door middel van een bestuursbesluit, zonder statutenwijziging. Bazuin had
eerder beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep voor het Gereformeerd
Onderwijs, die dit afwees (zie §11.2.1).15

14. Deze uitspraak is niet geanonimiseerd aangezien Bazuin zelf destijds de publiciteit heeft gezocht
via ‘Reformanda’, het blad van verontruste vrijgemaakten en zogenoemde nieuwe vrijgemaakten.
Zie ‘Nieuwe vrijgemaakte’ is terecht ontslagen’, ND 20 november 2004; ‘Vrijgemaakte leraar in het
ongelijk gesteld’, RD 19 november 2004; ‘Reformanda overweegt rechtszaak’, RD 24 juni 2004.

15. CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe vrijgemaakte).
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Volgens Bazuin stapte hij over naar een kerkverband dat probeert vast te houden
wat de GKV beginnen los te laten. Volgens hem past hij daarom wel in de identiteit
van de school. De school had naar zijn mening zelf de identiteitsbepalingen opge‐
rekt door ook leden van de CGK benoembaar te stellen. Het bestuur stelde dat het
ontslag conform de statuten is. Bazuin had zich volgens het bestuur niet langer
onder de meest recente synodebesluiten van de GKV willen stellen. Hij verliet de
GKV voor een nieuw kerkverband dat juist afstand neemt van de GKV. Dat lag
volgens het bestuur anders voor de CGK waarvan de generale synode van de GKV
had besloten dat daar geen kerkscheidende verschillen zijn. Op grond van dat
synodebesluit nam de GSR een besluit met een nadere uitleg van de statuten. Daar‐
naast gaf het bestuur aan de identiteit op papier in de praktijk toe te passen, en
consequent te handhaven in het benoemingsbeleid. Het bestuur verwees naar
vacatures die zij niet invult wanneer er geen kandidaat is van genoemde kerken,
en naar recent ontslag van een medewerker die was overgegaan naar een evangeli‐
sche gemeente.

De CGB constateert dat het schoolbestuur direct onderscheid maakt op grond van
godsdienst, maar dat een beroep op de uitzonderingsbepaling wordt gedaan. De
Commissie verwijst naar vergelijkbaar beleid in oordeel 2000-67 (zie hiervoor) om
te concluderen dat er een objectiveerbare band is tussen de functie-eis en de te ver‐
wezenlijken grondslag. Wat betreft de openstelling van het beleid naar de CGK
gaat de CGB niet in op de theologische discussie. Wel geeft zij aan dat het beleid is
te begrijpen in het licht van de gerichtheid van het beleid naar de synode van de
GKV. De CGB concludeert dat er een consequent beleid wordt gevoerd. Op grond
van deze overwegingen komt de CGB tot de conclusie dat er geen sprake is van
verboden onderscheid.

CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus)
Deze zaak bij het CRM betreft ontslag van een docente tekenen en handvaardig‐
heid op de gereformeerd-vrijgemaakte middelbare school Greijdanus vanwege
godsdienst (kerklidmaatschapseis). Volgens de akte van benoeming moest een
werknemer lid zijn van de GKV, CGK, NGK of van een gemeente die zich recente‐
lijk heeft losgemaakt van de GKV. Het niet langer lid zijn van een van deze kerken
was grond voor ontslag. Het schoolbestuur was zich op dat moment aan het bezin‐
nen op het loslaten van de kerkeis. In plaats daarvan zou het alleen vragen de
grondslag en het daarop gebaseerde identiteitsdocument inhoudelijk te omarmen
en uit te dragen. Dit document was nog in concept en derhalve nog niet vastge‐
steld ten tijde van het ontslag. De docente was overgestapt van de GKV naar
‘House of Heroes’, een evangelische gemeente in Harderwijk. Op grond van de
overstap en het niet meer van harte onderschrijven en uitdragen van de grondslag
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is zij ontslagen. Deze zaak is ook door de Commissie van Beroep voor Gerefor‐
meerd Onderwijs beoordeeld.16

De lerares betoogde dat de school het voornemen heeft om ook personeel buiten de
drie gereformeerde kerken te accepteren en dat het inconsequent is om vast te
houden aan de kerklidmaatschapseis. Zij gaf aan ernstige fysieke en mentale pro‐
blemen te hebben ondervonden als gevolg van de leer van de GKV, en dat er her‐
stel is gekomen in evangelische kring. Zij zegde haar lidmaatschap van de GKV
uiteindelijk op, na eerst gewacht te hebben vanwege de consequenties voor haar
baan. Ook stelde zij dat de school wist van veranderingen in haar geloof, en dat het
inconsequent is haar op dat moment te ontslaan. Verder gaf zij aan negentien jaar
goed gefunctioneerd te hebben en zag ze geen reden waarom dat niet meer zou
kunnen. Ze betoogde de gereformeerde grondslag niet meer te kunnen onder‐
schrijven maar wel meer dan ooit christen te zijn en kerkelijk actief, maar alleen
niet in de volgens de school juiste kerk. Ze meende te kunnen blijven werken met
respect voor leerlingen en ouders die wel gereformeerd zijn. Twee predikanten van
de GKV zouden haar in een e-mail hebben laten weten geen beletsel te zien voor
haar verdere functioneren. Ze wilde het concept-identiteitsdocument niet onderte‐
kenen omdat het nog gewijzigd zou kunnen worden. Ook de gereformeerde
grondslag die daar in staat wilde ze niet onderschrijven. Daarbij refereerde ze aan
meerdere docenten die niet zouden willen tekenen.

Het schoolbestuur gaf aan dat de docente niet langer voldeed aan de benoemings‐
vereisten van de kerklidmaatschapseis en het onderschrijven van de grondslag.
Ook gaf ze aan een consistent beleid te voeren en ieder die niet voldoet te ontslaan
(waarbij wordt verwezen naar een voorbeeld om vergelijkbare redenen), en sollici‐
tanten daarom niet aan te nemen. Ook waren de consequenties van een stap uit de
GKV volgens het bestuur duidelijk. Het bestuur voerde eerder een gesprek met de
lerares over mogelijke gevolgen van haar geloofsverandering voor haar functione‐
ren op school. Maar de school kan niet in het hart kijken van medewerkers en moet
afgaan op gedragingen, zoals het verlaten van een kerk. De school heeft onder‐
zocht of de docente zou kunnen blijven werken onder het voorgenomen nieuwe
beleid, en heeft daarom gevraagd of zij een handtekening zou kunnen zetten onder
het conceptidentiteitsdocument. Omdat zij dat niet kon en de grondslag niet kan
en wil onderschrijven was er volgens het bestuur geen andere mogelijkheid dan
ontslag.

Het CRM oordeelt dat het bestuur direct onderscheid op grond van godsdienst
maakt. Daarbij wil het CRM niet in theologische geschillen te treden. Zowel de
kerklidmaatschapseis als het onderschrijven van grondslag en identiteitsdocument

16. CvBer LVGS 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3 (ontslag overstap GKV naar evangelische gemeente).
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kunnen volgens het College geacht worden nodig te zijn voor het verwezenlijken
van de grondslag. Het staat volgens haar niet ter discussie dat verzoekster niet
meer voldoet aan beide eisen. Het is niet aan het CRM om te oordelen of de
geloofskern zoals verwoord door verzoekster voldoende is om binnen de grond‐
slag te functioneren, daarom blijft het oordeel van het bevoegd gezag hierover lei‐
dend. Derhalve oordeelt het CRM dat er geen sprake is van verboden onderscheid.

CRM 20 oktober 2015, oordeel 2015-115 (weigering sollicitant wegens
kerklidmaatschapseis De Meerwaarde Barneveld)
Deze zaak betreft mogelijke discriminatie in de fase voorafgaand aan sollicitatie,
namelijk van een man die besloot om niet te solliciteren op de functie van docent
omdat hij zich gediscrimineerde achtte op grond van godsdienst. Hij informeerde
naar de functie van docent op protestants-christelijke middelbare school De Meer‐
waarde te Barneveld. Een medewerker van De Meerwaarde gaf aan dat hij meele‐
vend lid moet zijn van een protestants-christelijke kerk, geloofsgemeenschap of
gemeente om in aanmerking te komen voor de functie van docent. Omdat hij niet
kerkelijk meelevend is besloot hij niet te solliciteren en diende hij een klacht in.

Volgens De Meerwaarde moet personeel de christelijke identiteit (zoals verwoord
in de Nota Identiteit) van de school uitdragen. Om dit geloofwaardig te kunnen
doen vraagt de school om instemming met de grondslag en meelevend lidmaat‐
schap van een protestants-christelijke kerk. Personeel moet binnen de school ook
participeren in godsdienstige vormingsactiviteiten.

Het CRM herhaalt het standpunt van de school en constateert dat er geen
aanwijzingen zijn dat het beleid niet consistent wordt gehandhaafd. Interessant is
dat het CRM hier de bewijslast omkeert aangezien de school niet hoeft aan te tonen
dat het beleid consequent is. De kerklidmaatschapseis en de eis om de grondslag of
het identiteitsdocument te onderschrijven kunnen volgens het CRM geacht worden
nodig te zijn voor het verwezenlijken van de grondslag. Daarom vindt het College
dat er geen sprake is van verboden onderscheid.

Algemene lijn en ontwikkeling uitspraken CGB/CRM
Hiervoor behandelde uitspraken van CGB/CRM bevestigen dat orthodox-protes‐
tantse scholen volgens de uitzonderingsbepaling in de AWGB onderscheid mogen
maken op grond van godsdienst wanneer wordt voldaan aan de wettelijke voor‐
waarden. Deze eisen veranderden met de annulering van de enkele-feitconstructie
en uitspraken van het Europees Hof van Justitie. De uitspraak van het CRM in de
zaak Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden maakt dit voor het eerst
duidelijk.17 Deze uitspraak betreft een niet-orthodoxe protestants-christelijke

17. CRM 11 oktober 2018, oordeel 2018-102 (afwijzing vrouw met hoofddoek als invalleerkracht SCOH).
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school die een vrouw weigerde als invalleerkracht (ook voor maar één dag) van‐
wege het uiting geven aan haar islamitische geloofsovertuiging via het dragen van
een hoofddoek. Evenals in het oude toetsingskader stelt het College eerst vast of er
sprake is van direct of indirect onderscheid. In dit geval was er duidelijk sprake
van direct onderscheid op grond van godsdienst. Vervolgens toetst het CRM of
voldaan is aan alle voorwaarden voor de wettelijke uitzondering voor het
bijzonder onderwijs. Onveranderd is dat het College eerst kijkt of er sprake is van
een instelling van bijzonder onderwijs. Gewijzigd is de eis dat er van een wezen‐
lijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste sprake moet zijn gezien de grond‐
slag van de instelling. Deze termen komen oorspronkelijk uit Richtlijn 2000/78/EG
en staan nu ook in de AWGB. Het College vult deze termen nader in conform de
jurisprudentie van het EHJ (zie §9.2) en toetst of het hanteren van kledingvoor‐
schriften door de school aan deze eisen voldoet. Dit is volgens het College het
geval op grond van de volgende overwegingen die tevens relevant zijn voor het
benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen.

‘Het beroepsvereiste is wezenlijk omdat de essentie van onderwijs in de pedagogische relatie en interactie
tussen leerling en leerkracht zit. Het College acht het beroepsvereiste dat een leerkracht niet naar twee
verschillende geloofsovertuigingen verwijst – namelijk in woord naar het protestants-christelijke gedach‐
tegoed en in gedrag naar het islamitische gedachtegoed – wezenlijk van aard, onder meer om verwarring
bij leerlingen te voorkomen. Voorts is gesteld noch gebleken dat het beroepsvereiste dient om een doel na
te streven dat geen verband houdt met de grondslag van verweerster. Het beroepsvereiste is derhalve legi‐
tiem. Verder is het beroepsvereiste gerechtvaardigd omdat verweerster met het voorgaande voldoende
heeft onderbouwd dat het risico van aantasting van haar grondslag waarschijnlijk en ernstig is vanwege
het veelvuldig inhuren van invalleerkrachten door de school zodat deze regelmatig voor de klas staan.
Verweerster heeft ter bereiking van haar grondslag in redelijkheid kunnen beslissen dat uitingen van een
andere godsdienst – zoals het dragen van een hoofddoek – niet zijn toegestaan. Bovendien gaat het
gemaakte onderscheid niet verder dan passend is, nu het College, zoals hiervoor is opgemerkt, tot de con‐
clusie komt dat de beroepsvereiste in de onderhavige zaak gerechtvaardigd is in de zin van de onder 6.10
genoemde arresten van het HvJ EU.’18

Hiervoor genoemde overwegingen van het College zijn eveneens relevant voor
orthodox-protestantse scholen. In dit geval oordeelt het CRM dat de uitzonde‐
ringsbepaling de school toekomt. Daarnaast oordeelde het CRM op basis van de
nieuwe criteria over het beleid van Stichting Kledingbank Zeeland.19 Het College
spreekt daarover uit dat de eis van een christelijke levensovertuiging voor een win‐
kelmedewerker weliswaar wezenlijk en legitiem is, maar niet gerechtvaardigd. Er
is in dit geval namelijk niet voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste omdat er naast
de winkelmedewerker altijd een teamleider aanwezig is die kan ingaan op geloofs‐

18. CRM 11 oktober 2018, oordeel 2018-102 (afwijzing vrouw met hoofddoek als invalleerkracht SCOH).
19. CRM 1 november 2018, oordeel 2018-110 (verboden onderscheid door Stichting Kledingbank Zeeland

wegens afwijzing winkelmedewerker zonder christelijke geloofsovertuiging).
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vragen van klanten. Waar CGB/CRM voorheen oordeelden of een vereiste nodig
was, gaat de toetsing van noodzakelijkheid een stap verder. Dat leidt in dit geval tot
het oordeel dat de Stichting niet onder de uitzonderingsbepaling voor religieuze
instellingen valt en verboden onderscheid maakt. De gewijzigde toetsing heeft
voor het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen mogelijk ook gevol‐
gen. In ieder geval valt een toename van uitspraken en jurisprudentie te verwach‐
ten naar aanleiding van deze wijziging van het juridisch kader.

Andere uitspraken van CGB/CRM laten zien dat handhaving van benoemingsbe‐
leid door een school ook van belang kan zijn voor zittend personeel aangezien zij
op andere scholen mogelijk niet goed terecht kan.20 Een onverenigbaarheid van
verschillende geloofsopvattingen en levensbeschouwingen binnen een school is bij‐
voorbeeld te zien in een uitspraak van de CGB over een openbare middelbare
school die een einde mocht maken aan een stage wegens evangeliserende geloofs‐
uitingen van een islamitische stagiair.21 Andersom voelen niet-christelijke docenten
zich ook niet altijd thuis op een christelijke school.22 Dit betreft bijvoorbeeld een
docent maatschappijleer en geschiedenis die tegen zijn wil moest lesgeven op het
christelijke deel van een mbo, waarop het CGB oordeelde dat sprake was van
verboden onderscheid op grond van godsdienst.23 Wat verder opvalt in de
genoemde uitspraken van CGB/CRM is dat het vaak ontslag op grond van kerk‐
lidmaatschap betreft door gereformeerd-vrijgemaakte scholen (zie ook §11.2.1).

Uitspraken Commissies van Beroep/Identiteitscommissies en jurisprudentie Nederlandse
rechters
Drie van bovengenoemde zaken zijn ook behandeld door de Commissie van
beroep voor het gereformeerd onderwijs ingesteld door de LVGS (CvBer LVGS).24

De conclusie is daarbij telkens gelijkluidend tussen CGB/CRM en de CvBer dat
onderscheid op grond van godsdienst (kerklidmaatschap) niet verboden is. De
redenering naar die conclusie vertoont ook veel gelijkenissen. Wel valt op dat de
CvBer zich in tegenstelling tot de CGB/CRM (en de rechter) uitspreekt over de
inhoudelijke theologische discussie tussen werkgever en werknemer. Zo argumen‐
teert de CvBer in uitspraak 2014-3 met betrekking tot de zaak op het Greijdanus
(zie hierboven CRM oordeel 2014-130) als volgt:

20. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015, p. 83-84; Bertram-Troost e.a. 2012, p. 13. Voor een voorbeeld uit
Engeland zie Cranmer Ecclessiastical Law Journal 2014, afl. 16, p. 117-118.

21. CGB 16 augustus 2007, oordeel 2007-153 (einde stage islamitische stagiair wegens evangelisatie door
openbare middelbare school).

22. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015.
23. CGB 18 augustus 2003, oordeel 2003-114 (indirect verboden onderscheid godsdienst vanwege verplicht

lesgeven op christelijk deel mbo).
24. CGB 28 september 2000, oordeel 2000-67 (ontslag kerklidmaatschapseis gereformeerd-vrijgemaakte

basisschool Barneveld); CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168 (ontslag ‘nieuwe vrijgemaakte’ GSR);
CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus).
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‘De Commissie constateert dat het geschil in casu in feite draait om een theologisch verschil van opvat‐
ting, dat de kenmerken vertoont van het verschil tussen het gereformeerde en het evangelische gedachten‐
goed. De Commissie heeft begrip voor de achtergrond van de beleving en de zienswijze van appellante in
dezen. Zij verdedigt vurig haar eigen vernieuwde inzichten rond het christelijke geloof en de beleving
daarvan. Echter zet zij zich daarbij af tegen het gereformeerde gedachtengoed en belijden en tegen de gere‐
formeerde identiteit, terwijl zij met de kerkonttrekking dit onderstreept en na haar onttrekking op deze
identiteit ook niet meer formeel aan te spreken is. De Commissie is van oordeel dat appellante in het
onderhavige arbeidsrechtelijke geschil in alle redelijkheid niet van verweerster kan verlangen dat zij mee‐
gaat in een theologische opvatting die strijdig is met haar eigen grondslag en het daaruit voortvloeiend
beleid, en derhalve strijdig is met de door verweerster uitgedragen en gehandhaafde identiteit.’25

Vergelijkbaar is de argumentatie van de CvBer in uitspraak 2004-(nr. onbekend) in
de zaak over ‘nieuwe vrijgemaakten’ waarbij de commissie wel ingaat op het theo‐
logische geschil in tegenstelling tot de CGB (zie hierboven CGB oordeel 2004-168):

‘Het feit dat Bazuin de generale synode uitspraken tot en met 1990 van de Gereformeerde Kerken (vrijge‐
maakt) als bindend beschouwt en het feit dat er formeel nog geen “nieuw kerkverband” bestaat, waartoe
hij en andere bezwaarden behoren, betekent niet dat hij daarmee (nog) aan de statutaire eisen voor benoe‐
ming als onderwijsgevende voldoet. Het kerkelijk leven binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is
niet, alsof er daarna geen synodale besluiten meer zijn genomen, in 1990 stil blijven staan. Ook nadien
zijn er door de generale synodes, waaronder die van Zuidhorn 2002, immers besluiten genomen. Beslui‐
ten van laatstgenoemde synode zijn voor Bazuin reden geweest om zich daarvan vrij te maken en zich te
onttrekken aan opzicht en tucht van zijn kerkenraad in Zwijndrecht. Daarmee staat vast dat Bazuin de
band met de Gereformeerde keren (vrijgemaakt) heeft verbroken.’26

Dat de CvBer zich in tegenstelling tot CGB/CRM wel waagt aan theologische dis‐
cussies is te verklaren uit het feit dat het kringenrechtspraak betreft. Er zitten
mensen in de commissie die uit de gereformeerd-vrijgemaakte kring komen en een
gevoel hebben bij de inhoudelijke discussies die spelen in een dergelijke zaak. Dat
geldt ook voor de commissies van beroep van VGS en VBSO. Ze staan minder op
afstand dan de CGB/CRM en de rechter. Ook zijn de commissies geen onderdeel
van de rechterlijke macht. Voor deze commissies is derhalve de scheiding tussen
kerk en Staat en de terughoudendheid die overheid en rechter betrachten bij theo‐
logische kwesties niet aan de orde. Ten behoeve van de onafhankelijkheid van de
commissie zitten er zowel afgevaardigden van werknemers als werkgevers in de
commissie en een onpartijdige voorzitter.27

25. CvBer LVGS 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3 (ontslag overstap GKV naar evangelische gemeente).
26. CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe vrijgemaakte).
27. Interview J. Krol, 12 januari 2016; Interview D. Vergunst, 1 juli 2016; Interview A. Weggeman,

21 april 2017.

8 Overzicht relevante Nederlandse jurisprudentie en uitspraken 271



Een ander verschil qua toetsing met de CGB/CRM is dat de CvBer en de rechter
ook de bepalingen uit het BW en de cao gebruiken die gelden binnen arbeidsrela‐
ties, eventueel in combinatie met mensenrechtenbepalingen en Europees en
nationaal gelijkbehandelingsrecht.28 Zij toetsen in die zin ruimer, waarbij open nor‐
men als goed werkgeverschap en goed werknemerschap, redelijkheid en billijk‐
heid en zorgvuldigheid belangrijke toetsstenen zijn. Daarbij wordt gekeken naar
de omstandigheden van het geval zoals de persoonlijke en arbeidsrechtelijke situ‐
atie van de betrokkene, de financiële tegemoetkoming en de transitie en begelei‐
ding naar nieuw werk, en de wijze waarop het schoolbestuur het ontslag heeft
behandeld. Dat is ook te zien in de uitspraken van zowel de rechtbank Groningen
als de Commissie van Beroep voor gereformeerd onderwijs over dezelfde casus
vanwege ontslag op grond van kerklidmaatschap door het gereformeerd-vrijge‐
maakt schoolbestuur VGPONN.29 De rechter mocht daarbij, in tegenstelling tot de
CvBer, ook toetsen of het ontslag kennelijk onredelijk was. De rechter komt in de
Groningse zaak tot de conclusie dat het ontslag kennelijk onredelijk is vanwege de
gevolgen van het ontslag voor de werkneemster. Zij heeft ongunstige mogelijk‐
heden op nieuw werk vanwege haar 57-jarige leeftijd en ontslag na een 15-jarig
dienstverband en gaat er financieel ernstig op achteruit. De rechter oordeelt dat het
ontslag gerechtvaardigd is op grond van de AWGB, maar dat het vanwege de
gevolgen voor de werkneemster kennelijk onredelijk is en er daarom schadever‐
goeding van 7200 euro bruto moest volgen. Hierna volgt de informatie over het
inhoudelijke geschil in deze zaak.

Rb. Groningen 18 oktober 2012 (ontslag vanwege kerklidmaatschapseis gereformeerd-
vrijgemaakte school)
Deze rechtszaak gaat over ontslag na een 15-jarig dienstverband van een onder‐
wijsassistent, tevens administratief medewerkster, door een gereformeerd-vrijge‐
maakte basisschool vanwege de kerklidmaatschapseis.30 Deze vrouw had namelijk
haar lidmaatschap van de GKV opgezegd en was gastlid geworden van de Baptis‐
tengemeente. Het lidmaatschap van GKV of CGK was vereist volgens de akte van
benoeming. Daarom ontsloeg de school haar. Volgens mevrouw was er sprake van
kennelijk redelijk ontslag vanwege de reden van de opzegging en de gevolgen van
de opzegging.

28. In uitspraak CGB 2000-67 (ontslag kerklidmaatschapseis gereformeerd-vrijgemaakte basisschool Barne‐
veld) maakt de CGB ook duidelijk dat het geen arbeidsrechtelijk instrumentarium tot zijn beschik‐
king heeft, zie ook de bespreking van deze zaak hieraan voorafgaand. Zie ook CGB 2005; Ten
Napel Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1, nr. 1, p. 34-50

29. Rb. Groningen 18 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY4910 (ontslag kerklidmaatschapseis gerefor‐
meerd-vrijgemaakte school); CvBer LVGS 14 oktober 2011, uitspraak 2011-2 (ontslag overstap GKV
naar Baptistengemeente).

30. Rb. Groningen 18 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY4910 (ontslag kerklidmaatschapseis gerefor‐
meerd-vrijgemaakte school).
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Volgens de werknemer kon zij niet overzien dat zij met opzeggen van lidmaat‐
schap van de GKV ook haar baan zou verliezen. Zij gaf aan nog steeds in te stem‐
men met grondslag en doel van de vereniging. De vereniging zou ook niet conse‐
quent en consistent in het beleid zijn. Daarbij verwees zij naar twee medewerkers
in het verleden die geen lid waren van de GKV of CGK. Daarnaast vond zij dat de
vereniging niet consistent was door haar te laten doorwerken na aanzegging van
het ontslag terwijl zij op dat moment al geen lid meer was van de GKV of CGK.
Het bestuur reageerde daarop door aan te geven dat in de statuten van de ver‐
eniging het lidmaatschapsvereiste van GKV of CGK staat voor leden en personeel
vanwege het waarborgen van de gereformeerde identiteit. De vereniging gaf aan
twee personen tijdelijk extern te hebben ingehuurd (geen dienstverband) die geen
lid waren van GKV of CGK, vanwege hun expertise. Het bestuur betoogde niet
direct tot schorsing of ontslag van de werknemer te zijn overgegaan gezien haar
belangen.

De kantonrechter maakt kenbaar terughoudend te zijn bij het beoordelen of
bepaalde eisen nodig zijn voor de verwezenlijking van de grondslag, en dat dit in
beginsel aan de instelling zelf toekomt. De vereniging heeft volgens de rechter
voldoende uiteengezet waarom de kerklidmaatschapseis nodig wordt geacht voor
verwezenlijking van de grondslag. De rechter overweegt niet terughoudend te zijn
in de beoordeling of de school bij het stellen van die eis willekeurig handelt.
Daarbij oordeelt de rechter dat er geen sprake is van willekeurig beleid gezien de
argumenten van de vereniging. Wel oordeelt de rechter dat er sprake is van
kennelijk onredelijk ontslag vanwege de gevolgen van de opzegging, niet vanwege
de reden van de opzegging.

De rechtbank Groningen geeft dus aan zonder terughoudendheid te toetsen of het
schoolbestuur wel consequent en consistent is in het benoemingsbeleid, en dat er
dus geen sprake is van willekeur.31 Deze voorwaarde is analoog aan de sinds het
Maimonides-arrest geldende eis van ‘een vast, op religieuze gronden berustend beleid’
voor het toelatingsbeleid van leerlingen.32 Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde
deze jurisprudentielijn nog eens in 2007 (Hoornbeeck) en 2011 (Don Bosco).33

31. Met verwijzing naar Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF
2011/400 (Don Bosco).

32. HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimonides).
33. Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140

(Hoornbeeck College); Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF
2011/400 (Don Bosco).
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Hoornbeeck-arrest
Het Hoornbeeck-arrest betreft de weigering van een leerling tot de mbo opleiding
voor onderwijsassistent op het reformatorische Hoornbeeck College.34 De school
weigerde de leerling vanwege het door hem en zijn familie niet voldoen aan eisen
inzake het bezit van tv en open internet door ouders; de andere visie van de ouders
op medezeggenschap; het gebruik van andere Bijbelvertalingen dan de SV; en
levensstijl (het dragen van een lange broek door het zusje). Het Hof bevestigde in
dat arrest het belang van een consequent en consistent beleid om dergelijke eisen te
kunnen stellen:

‘Een en ander brengt mee dat de in beginsel aan het bestuur van de bijzondere school toekomende vrijheid
leerlingen te weigeren op grond van de (religieuze) richting van de school zijn beperking vindt in de ver‐
plichting om zich consistent aan haar eigen, vaste, (beleids)regels omtrent toelating te houden en deze
stelselmatig toe te passen. (...) Indien een bijzondere school zich bij de toelating en deelname aan het
onderwijs niet consequent houdt aan haar eigen, vaste, op religieuze gronden berustende regels dreigt het
gevaar van willekeur en zal moeilijk volgehouden kunnen worden dat op een geloofwaardige manier
invulling wordt gegeven aan de verwezenlijking van de eigen religieuze grondslag.’35

Het Hof constateert dat de familie op hiervoor genoemde punten niet voldoet aan
de eisen van het schoolbestuur die voortvloeien uit de statuten en identiteitsverkla‐
ring. Bij implicatie blijkt dus dat volgens het Hof de school deze eisen mocht
stellen die ver treden in de privésfeer en persoonlijke opvattingen. Het Hof maakt
geen afweging van de vrijheid van onderwijs met het recht op respect voor het
privéleven, of vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Het pro‐
bleem is volgens het Hof dat de school de eisen niet consequent heeft gehand‐
haafd.

Don Bosco-arrest
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde of een hoofddoekjesverbod op een rooms-
katholieke school (Don Bosco College) voldeed aan de eis van een consequente toe‐
passing.36 Daarbij geeft het Hof expliciet aan op enkele punten een ander toetsings‐
kader te hanteren dan de CGB die eerder oordeelde dat er sprake was van
verboden onderscheid.37 Het Hof oordeelt dat de CGB de eisen die het schoolbe‐

34. Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140
(Hoornbeeck College). Zie voor de uitspraak van de rechtbank: Rb. Utrecht 1 augustus 2006,
ECLI:NL:RBUTR:2006:AY5353, School en Wet 2006, nr. 4, p. 29-41; NJCM-Bulletin 2007, afl. 32, nr. 3,
p. 340-353 (Hoornbeeck College). Zie ook Post 2014, p. 323-331.

35. Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140
(Hoornbeeck College), §4.3.

36. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco).
Voor de uitspraak van de rechtbank zie Rb. Haarlem 4 april 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ0063
(Don Bosco College). Zie ook Groen 2012.

37. CGB 7 januari 2011, oordeel 2011-2 (verboden onderscheid hoofddoekverbod wegens inconsistent beleid
katholieke middelbare school). Zie ook Zondag 2011, p. 36.
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stuur stelt aan te strikte toetsing onderwerpt. De CGB bekijkt of de gestelde eisen
nodig ofwel noodzakelijk zijn om de grondslag te verwezenlijken. Daarbij maakt het
geen materieel onderscheid tussen deze termen en gebruikt ze afwisselend als ver‐
vangende termen.38 Volgens de oude tekst van de AWGB betreft het eisen die nodig
zijn. Het Hof gaat uit van de term nodig zoals in de wettekst en vindt dat er een
materieel onderscheid is met de term noodzakelijk: ‘“Nodig” is niet hetzelfde als “nood‐
zakelijk”. Reeds als door de instelling gestelde eisen voor toelating tot of deelname aan het
onderwijs bijdragen tot verwezenlijking van de grondslag van de instelling, zijn zij
“nodig” voor de verwezenlijking van die grondslag.’39 Het Hof concludeert daarom dat
de CGB onterecht gebruik maakt van de term noodzakelijk en op grond daarvan ook
te ver gaat in de toetsing van de eisen van het schoolbestuur. Het Gerechtshof
meldt meer terughoudendheid (‘grote terughoudendheid’) te betrachten dan de CGB:

‘Voor zover het gaat om een instelling van bijzonder onderwijs met een godsdienstige of levensbeschou‐
welijke grondslag, past de rechter grote terughoudendheid, zowel bij de beoordeling of bepaalde eisen
nodig zijn voor de verwezenlijking van die grondslag, als bij de uitleg van dergelijke eisen van godsdien‐
stige of levensbeschouwelijke aard, alsmede bij de beoordeling of in een concreet geval voldaan is aan der‐
gelijke eisen. Deze beoordelingen en deze uitleg komen in beginsel – behoudens bijzondere omstandig‐
heden – toe aan de instelling zelf. De rechter heeft daar dus slechts een beperkte taak.’40

Op beide punten waar het Hof de CGB terechtwijst op basis van toenmalige wet‐
geving en jurisprudentie zijn er nadien ontwikkelingen geweest. Zowel de wijzi‐
ging van de AWGB in 2015 als het Egenberger-arrest van het Europees Hof van Jus‐
titie in 2018 wijzen op een noodzakelijkheidscriterium en een ruimere rechterlijke
toetsing (zie §7.7 en §9.2).41

Tevens is het Don Bosco-arrest relevant omdat het meer handvatten geeft om te
bepalen wat een vast beleid is, wat willekeur, en welke mogelijkheden er zijn om
beleid te wijzigen.42 Het Hof vindt dat de rechter zonder terughoudendheid moet
beoordelen of er sprake is van willekeur. Een schoolbestuur moet een afwijking
van het beleid kunnen motiveren. Het is mogelijk om beleid te wijzigen, als dat
maar niet inconsequent of inconsistent gebeurt. Het Hof staat het een schoolbe‐
stuur toe om in een concreet geval te reageren op nieuwe ontwikkelingen zonder

38. Zie ook CGB, Naar een discriminatievrije school 2008, p. 34-36.
39. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco),

§3.7 sub c.
40. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco),

§3.7 sub d.
41. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB

2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
42. Eerdere jurisprudentie over het toelatingsbeleid maakte duidelijk dat aanscherping van beleid

mogelijk is mits weloverwogen en openlijk, zie Vermeulen 1999, p. 63 met verwijzing naar Rb.
Alkmaar 22 januari 1982, NJCM-Bulletin 1982/134.

8 Overzicht relevante Nederlandse jurisprudentie en uitspraken 275



dat het willekeur of inconsistentie krijgt tegengeworpen.43 Deze lijn blijkt ook uit
het arrest van het Gerechtshof Den Haag over het toelatingsbeleid van een refor‐
matorische basisschool in Alblasserdam.44 In deze zaak weigerde de school toela‐
ting van een leerling van ouders die Joodse gebruiken en feestdagen wilden vieren.
De school had reeds diverse aanvaringen gehad met de ouders die verlof vroegen
voor Joodse feestdagen voor de kinderen die al op school zaten en weigerde
daarom toelating van een nieuw kind. De school hanteerde geen expliciete regels
over het vieren van Joodse feestdagen maar leidde uit de grondslag af dat er geen
ruimte is voor deze religieuze opvattingen. Het Hof oordeelt dat het hier geen
nieuwe eisen betreft, maar om een nadere precisering van de grondslag in reactie
op een nieuwe situatie die het schoolbestuur mag maken. Ten slotte blijkt uit het
Don Bosco-arrest dat het ook mogelijk is om als bestuur voor verschillende scholen
die bij een bestuur horen een verschillend benoemingsbeleid te hanteren.

Uit het Don Bosco-arrest blijkt dat het Hof op het terrein van het gelijkebehande‐
lingsrecht terughoudender is dan de CGB in het toetsen van het beleid van scho‐
len. De commissies van beroep en tegenwoordig identiteitscommissies zijn meestal
minder terughoudend dan zowel de rechter als CGB/CRM in het inhoudelijk
beoordelen van een identiteitsgeschil. Dat bleek al uit de hiervoor aangehaalde
oordelen van de CvBer voor het gereformeerd onderwijs inzake wijziging van
kerklidmaatschap.45 Ook de CvBer ingesteld door de VGS (reformatorisch onder‐
wijs) stelt zich minder terughoudend op. Dat is ook te zien in de uitspraken die
verband houden met onderscheid op grond van burgerlijke staat, die verderop
besproken worden.46 Hierna volgen uitspraken van de CvBer en Identiteitscom‐
missie van de VGS in relatie tot onderscheid op grond van godsdienst. De uit‐
spraak van de CvBer van 28 juni 2001 inzake een overstap van de kerk binnen de
bandbreedte is opvallend vanwege de afweging van grondrechten van het school‐
bestuur en de werknemer in dit concrete geval. Daarbij prevaleert in dit geval het
grondrecht van de werknemer.

CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte)
De CvBer voor het voortgezet onderwijs ingesteld door de VGS oordeelt in 2001
ook over disciplinaire maatregelen die een reformatorische middelbare school
ondernam tegen een docent die overstapte van de Gereformeerde Gemeente naar

43. Ook hierin week het arrest van het Hof af van het oordeel van de CGB dat de school willekeur
verweet.

44. Hof Den Haag 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3928 (weigering Messiaanse leerling refor‐
matorische school). Zie ook Rb. Rotterdam 30 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:520, Prg. 2014/89
(weigering Messiaanse leerling reformatorische school).

45. CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe vrijgemaakte); CvBer
LVGS 14 oktober 2011, uitspraak 2011-2; CvBer 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3.

46. CvBer vo VGS 21 september 1994 (ontslag overspel met voormalige leerlinge); CvBer po VGS 27 maart
1997 (ontslag overspelige leraar).
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de Nederlands Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond).47 De kerklidmaatschaps‐
eis van de school omvatte zowel de Gereformeerde Gemeente als de Nederlands
Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond). Naar aanleiding van de overstap wilden
het bestuur en directie een gesprek met de docent vanwege een vraag naar de
motivatie voor de kerkverandering en om te bezien of dat verband houdt met hoe
de docent tegenover de grondslag staat. De docent weigerde een dergelijk gesprek
met het argument dat zijn overstap binnen de bandbreedte van de school past.
Daarnaast gaf hij aan dat hij nog achter de grondslag en identiteit staat (en wel
bereid is om daar over te praten). Verder betoogde hij dat zijn functioneren niet ter
discussie staat en dat zijn overstap binnen zijn privésfeer behoort (waarbinnen hij
zijn motivering voor zijn overstap wel wilde delen met naaste vrienden). Omdat de
school disciplinaire maatregelen ondernam tegen de docent stelde hij hiertegen
beroep in bij de commissie. De school beriep zich daarbij ook op artikel 23 Gw. De
commissie verklaart het beroep op artikel 23 Gw. ongegrond en het beroep van de
docent gegrond met verwijzing naar het recht op bescherming van het privéleven.
Daarbij overweegt de commissie:

‘Onverminderd de op zichzelf te billijken zorg van verweerster voor de bewaking van haar identiteit en de
daarmee samenhangende betrokkenheid bij de kerkelijke signatuur van haar werknemers, prevaleert in de
omstandigheden van dit geval het, eveneens grondwettelijk gewaarborgde, recht van appellant op eerbie‐
diging van zijn persoonlijke levenssfeer. Verweerster en ook haar leden dienen dan ook de ter zake door
appellant getrokken grenzen te respecteren, ook voor zover het zijn keuze betreft om zijn overgang naar de
Nederlandse Hervormde Kerk wel schriftelijk toe te lichten aan enige naaste vrienden en familieleden met
verzending van een afschrift aan zijn voormalige predikant, maar niet aan verweerster. Een dergelijk ver‐
trouwelijk schrijven kan, anders dan verweerster meent, bepaald niet gelijk worden gesteld met het ‘wil‐
lens en wetens in het openbaar brengen’ van de motieven die aan de verandering van kerk ten grondslag
hebben gelegen.’48

Bindend advies Vz. CvBer vo VGS 30 mei 2016 (ontslag geloofsdoop Wartburg College)
Een andere zaak waarin de CvBer vo VGS tot een inhoudelijke afweging komt
betrof het ontslag van drie docenten van de reformatorische middelbare scholenge‐
meenschap Wartburg College wegens overstap naar een evangelische gemeente en
het zich als volwassene opnieuw laten dopen.49 Een uitgebreide bespreking van de

47. CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte).
48. CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte).
49. Bindend advies Vz. CvBer vo VGS 30 mei 2016 (ontslag geloofsdoop Wartburg College). Formeel

betreft het twee uitspraken van de voorzitter omdat het twee ontslagen betreft. Zij trokken echter
samen op en de zaak van beiden was gecombineerd. De inhoud van de uitspraak is tevens nage‐
noeg gelijk. Zie Rijke 2017 voor eerdere publicatie van (een deel van) deze passage over deze
zaak. Dit was de laatste ontslagzaak van de Commissie van Beroep. Aangezien het ontslag was
gevallen voor invoering van de Wwz in juli 2015 viel dit nog binnen de competentie van deze
commissie. Nadien kunnen reformatorische scholen zich wenden tot de Identiteitscommissie
VGS.
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inhoudelijke kwesties in deze zaak volgt in §10.2.1. Juridisch gezien stond de kwes‐
tie van het voeren van een consistent en consequent beleid centraal. Hierover had
de commissie ook twijfels, gezien het feit dat ze de partijen na de zitting terug‐
stuurde met de volgende conclusie:

‘In het verleden zijn er docenten geweest die op relevante onderdelen in hun kerkelijk leven buiten de
grondslag van de school zijn getreden. Nimmer is daarop een gedwongen ontslag gevolgd. Dat wil niet
zeggen dat het bevoegd gezag die stap niet (meer) zou mogen maken, wel is van belang dat het bevoegd
gezag daar binnen de school vooraf ruime bekendheid aan geeft. Op dit punt heeft de commissie aarzelin‐
gen bij de gang van zaken. Mede gelet op de lengte van beide dienstverbanden, het functioneren van beide
docenten en het feit dat gesteld noch gebleken is dat zij hun (gewijzigde) opvattingen op enigerlei wijze
uitdragen binnen de school, verzoekt de commissie beide partijen om zich nogmaals te bezinnen op de ont‐
stane situatie, die, waar mogelijk, in breder verband te bespreken, in ieder geval met het docentenkorps, en
een ultieme poging te doen een meer bevredigende oplossing te vinden. Hierbij past de kanttekening dat
ter zitting is gebleken dat de verstandhouding tussen partijen, los van de spanningen die deze zaak heeft
veroorzaakt, zonder meer goed is te noemen, beide partijen elkaar ook respecteren in hun christelijke
geloofsopvattingen en de betrokken docenten begrip hebben getoond voor handelen van de school binnen
het huidige maatschappelijk-politieke klimaat.’50

Commissievoorzitter Vergunst (tevens rechter bij de rechtbank Gelderland), deed
de suggestie om het ontslag een paar jaar uit te stellen.51 Uit de hiervoor genoemde
conclusie blijkt dat de zaak inderdaad niet eenvoudig lag. Anders had de com‐
missie op basis van de wet en jurisprudentie direct kunnen besluiten dat ontslag is
toegestaan. De partijen zijn naar aanleiding van de conclusie van de commissie met
elkaar in overleg gegaan. Ze kwamen echter niet tot overeenstemming in de door
de commissie gesuggereerde lijn. Partijen sloten een vaststellingsovereenkomst
waarin zij overeenkwamen om het dienstverband te beëindigen en de voorzitter
van de commissie te vragen om een bindend advies te geven over de hoogte van
de ontslagvergoeding. Hij heeft een uitspraak gedaan over de hoogte van de ont‐
slagvergoeding conform art. 7:681 BW (oud), en heeft zich in dat verband ook uit‐
gesproken over de onderliggende zaak. De voorzitter oordeelt dat de school de
betrokken docenten mocht ontslaan wegens grondslagverlating. Toch constateert
hij dat de school zowel inhoudelijk (qua consistentie) als procesmatig (qua commu‐
nicatie) een aantal steken heeft laten vallen. Dat maakt het ontslag kennelijk onre‐
delijk, wat meeweegt in de ontslagvergoeding die de betrokkenen krijgen. Hierna
volgen paragraaf 4.5. en 4.6. van het bindend advies in de zaak van de docente, die
bijna geheel gelijk zijn aan de uitspraak in de zaak van de docent.52

50. Conclusie Commissie van Beroep verzonden door de secretaris naar de betrokken partijen na de
zitting op 7 september 2015.

51. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016.
52. Bindend advies Vz. CvBer vo VGS 30 mei 2016 (ontslag geloofsdoop Wartburg College).
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‘4.5. Anders dan appellante stelt ligt de ontslaggrond niet in de risicosfeer van verweerster, maar in die
van appellante. Het is verweerster toegestaan in haar statuten en in haar personeelsbeleid eisen te stellen
aan de identiteit van haar personeel. Hiermee heeft appellante bij indiensttreding ingestemd. Het is appel‐
lante geweest die tot een andere overtuiging is gekomen, waardoor zij niet langer voldoet aan de gestelde
eisen, hetgeen zij ook erkent. Verweerster heeft hieraan niet meteen het gevolg van ontslag verbonden.
Daarmee heeft verweerster niet aanvaard dat het dienstverband met appellante zou worden gecontinueerd
en dat had appellante ook niet zondermeer mogen verwachten, daargelaten of zij, gelet op de gewetens‐
volle wijze waarop zij vanuit haar geloofsopvatting handelt en heeft gehandeld, bij het ontbreken van die
verwachting tot een andere keuze zou zijn gekomen wat betreft haar kerkgang en het zich als volwassene
laten dopen. Dat neemt niet weg dat van verweerster steeds maximale duidelijkheid mag worden ver‐
wacht als het gaat om de vraag hoe zij haar grondslag interpreteert, waarbij zij ook voortvarend dient te
handelen. Goed werkgeverschap brengt immers mee dat verweerster zorgvuldig dient om te gaan met haar
personeel, zeker ten aanzien van delicate kwesties als geloofsopvattingen nu eenmaal zijn. Dat geldt ook
als de concrete grenzen in een zich wijzigende maatschappelijke, juridische en mogelijk ook theologische
context soms enige tijd enigszins diffuus zijn, voor verweerster zelf en daarmee uiteraard ook voor haar
werknemers. Begin 2014 heeft verweerster ten aanzien van appellante uiteengezet wat zij wel en wat niet
binnen de bandbreedte van haar grondslag aanvaardbaar acht en haar te kennen gegeven dat zij diende
uit te zien naar een andere werkkring. Blijkens het onder 2.6 geciteerde gespreksverslag heeft appellante
voor de toen onmiskenbaar vanuit de grondslag getrokken grens overigens ook begrip getoond.

4.6. Het voorgaande neemt niet weg dat verweerster meer had moeten en kunnen doen om de schade voor
appellante te beperken, waarbij meeweegt dat er voor de uiteindelijke positiebepaling door verweerster
begin 2014 gedurende geruime tijd ook daadwerkelijk sprake was van een diffuse situatie in vorenbedoelde
zin, waardoor het voor appellante niet steeds duidelijk hoeft te zijn geweest en naar haar zeggen ook niet
is geweest dat haar formele overstap naar de Baptistengemeente, uiteindelijk resulterend in de doop door
onderdompeling, voor verweerster onaanvaardbaar zou zijn. Gezien de leeftijd van appellante ten tijde
van het ingaan van het ontslag, haar steeds goede functioneren, de duur van het dienstverband, het inko‐
mensverlies voor appellante, de verwachte werkloosheidsduur (die moeilijk is in te schatten gezien ener‐
zijds de vraag naar personeel in het onderwijs en anderzijds de leeftijd van appellante) en het geheel ont‐
breken van enige voorziening ten tijde van het ontslag gericht op het vinden van ander werk, zoals out‐
placement en/of omscholing, is sprake van een kennelijk onredelijk opzegging als bedoeld in art. 7:681
BW.’

Uitspraken Identiteitscommissies
Over identiteitsontslagen die zijn gevallen na de inwerkingtreding van de Wet
werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015 hebben de Commissies van Beroep geen
rechtsmacht meer (zie §6.3). In plaats daarvan is er de mogelijkheid gekomen van
Identiteitscommissies voor de verschillende denominaties binnen het bijzonder
onderwijs. Deze commissie doet een toetsing vooraf in plaats van achteraf en moet
derhalve toestemming geven voor ontslag. De reformatorische koepelorganisaties
VGS en de VBSO hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, in tegenstelling
tot gereformeerd-vrijgemaakte, protestants-christelijke en evangelische scholen.
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De Identiteitscommissie ingesteld door de VBSO deed in 2016 de eerste uit‐
spraak.53 Zij gaf toestemming aan een reformatorisch schoolbestuur voor het ont‐
slaan van een personeelslid vanwege een verschil in theologische visie, nadat dit
bestuur na diverse gesprekken had geprobeerd tot een werkbare arbeidsrelatie te
komen. Ook de commissie stuurde nog aan op een onderling vergelijk en bevroeg
het bestuur kritisch of er geen alternatieven voor ontslag waren.54 Uiteindelijk liet
zij zich overtuigen dat er geen alternatief was voor ontslag. De commissie
omschrijft het als ‘een principieel verschil van visie op de uitwerking van de grondslag
van de school die ertoe leidt dat het door (persoon) gegeven onderwijs onverenigbaar is met
de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de
school.’55 Uit de samenvatting van de uitspraak wordt niet duidelijk wat het theolo‐
gische geschilpunt was. Maar dat houdt ook verband met dat het de commissie
niet exact duidelijk werd wat de theologische positie was van het betrokken perso‐
neelslid. Op sommige punten was het personeelslid conservatiever dan de school
maar soms leek dat juist weer niet het geval.56 Opvallend in deze eerste zaak is dat
de Identiteitscommissie VBSO neigt naar een houding van mediation tussen de
verschillende partijen.57 De Commissie van beroep voor het gereformeerd onder‐
wijs ingesteld door de LVGS nam juist de positie in dat het niet moest bemiddelen
maar oordelen.58 De Commissie van Beroep VGS in de Wartburg-zaak en de Iden‐
titeitscommissie VGS in de Driestar-zaak namen echter ook een mediërende hou‐
ding aan.59

Identiteitscommissie VGS 8 oktober 2018 (theatervoorstelling Driestar College)
De eerste zaak voor de Identiteitscommissie VGS betreft het verzoek voor toe‐
stemming voor identiteitsontslag van Arjan van Essen, docent Nederlands en Bur‐
gerschap op het vmbo van het reformatorische Driestar College te Gouda vanwege

53. Identiteitscommissie VBSO 28 december 2016 (ontslag principieel verschil qua visie op uitwerking
grondslag).

54. Interview A. Weggeman, 21 april 2017.
55. Identiteitscommissie VBSO 28 december 2016 (ontslag principieel verschil qua visie op uitwerking

grondslag).
56. Interview A. Weggeman, 21 april 2017.
57. Interview A. Weggeman, 21 april 2017.
58. Interview J. Krol, 12 januari 2016.
59. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016. Vgl. over de vereisten voor alternatieve geschilbeslechting in

relatie tot mensenrechten: McGregor EJIL 2015, afl. 26, nr. 3, p. 607-634.
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het meewerken aan een theaterproductie (zie ook §10.2.1).60 In het verzoekschrift
(5 september 2018) wees het schoolbestuur op art. 19.4 CAO VO dat bepaalt dat de
werknemer het bestuur in kennis moet stellen van (on)bezoldigde nevenwerk‐
zaamheden. Lid 3 bepaalt dat als deze werkzaamheden naar het oordeel van de
werkgever redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van de instelling deze niet
zijn toegestaan. Volgens het bestuur had Van Essen hen niet op de hoogte gesteld
van zijn voornemen voor een theaterproductie. Hij betwist deze stelling door aan
te geven dat hij de directie op de hoogte had gesteld met het verzoek om het
bestuur te informeren. De Identiteitscommissie VGS ging mee in de stelling van
het bestuur dat Van Essen het bestuur had moeten informeren, hoewel de voorzit‐
ter aangeeft dat hier nog over te twisten valt. Los van deze procedurele kwestie
draaide het in deze zaak vooral om de inhoudelijke vraag of het bestuur in rede‐
lijkheid tot ontslag mag overgaan op grond dat een theaterproductie onver‐
enigbaar is met de identiteit van de Driestar.

Binnen de procedure bij de Identiteitscommissie stonden de kenbaarheid en consis‐
tentie van het schoolbeleid ter discussie en daarmee de voorzienbaarheid van het
voorgenomen ontslag. De documentatie van de school benoemt nergens expliciet
de afkeuring van het theater als vorm. Het bestuur verwees bij de commissie naar
art. 19.2 CAO VO dat stipuleert dat de werknemer de functie moet vervullen ‘in
overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school, zoals die door de
rechtspersoon zijn vastgesteld en zoals deze zijn omschreven in de statuten’. Art. 2 van de
statuten bevat de grondslag, namelijk de Bijbel uitgelegd volgens de Drie Formu‐
lieren van Enigheid. Dit artikel bepaalt dat geheel en onvoorwaardelijk op basis
daarvan en daarop gebaseerde normen en waarden moet worden onderwezen en
‘alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords’. Volgens het bestuur behoort hiertoe de impliciete
norm van afkeuring van het theater (evenals de bioscoop) met verwijzing naar
kerkvaders en de traditie van de (Nadere) Reformatie, zoals ook uiteengezet door
ds. Meeuse, met verwijzing naar de Tien Geboden en Bijbelteksten. Daarbij ver‐
wees het bestuur naar het VGS Identiteitsprofiel waar de doorwerking van het Bij‐
bels gedachtengoed ten aanzien van kunst en cultuur wordt benoemd evenals de
houding van maatschappelijke distantie en vreemdelingschap.61

60. Deze zaak is gereconstrueerd op basis van interviews met Van Essen (28 september 2018 en
19 november 2018), een schoolbestuurder van de Driestar (16 november 2018) en de voorzitter
van de Identiteitscommissie VGS (2 november 2018); het verzoekschrift voor toestemming voor
identiteitsontslag en het daaropvolgende verweerschrift (5 september 2018); de pleitnotitie van
het schoolbestuur (8 oktober 2018) en de berichten in de media. Een schriftelijke uitspraak van de
Identiteitscommissie ontbreekt, deze gaf de commissie mondeling op zitting en is via de
interviews gereconstrueerd. Helaas was door een misverstand in de communicatie aan de kant
van de commissie mij niet bekend wat de datum, plaats en tijd van de zitting was zodat ik deze
niet heb kunnen bijwonen.

61. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 7-8.
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In het interview voor dit onderzoek gaf de bestuurder aan dat de Bijbelse argu‐
mentatie niet doorslaggevend was maar vooral de culturele opvattingen van de
(conservatieve) achterban en het bewaken van afstand tot ‘de wereld’.62 Voor een
deel van de achterban is het afwijzen van het theater een markering van hun iden‐
titeit en is afwijking van deze cultuurvisie voldoende grond voor ontslag. Het
bestuur gaat ervan uit dat dit de meerderheid van de achterban betreft maar heeft
daar geen hard bewijs voor. Hoe die verhouding precies ligt en dat een ander deel
van de achterban geen probleem heeft met het theater en hier ook gebruik van
maakt deed in dit verband voor het bestuur niet ter zake. Het bestuur verwees
naar uitspraken waarin is bepaald dat het aan het bevoegd gezag is om te besluiten
wat wel en niet binnen de grondslag en de identiteit van de school past.63 Ook ver‐
wees het bestuur naar de passage in het arrest Fernández Martinez van het EHRM
over autonomie voor religieuze gemeenschappen om interne geschillen op te los‐
sen en te handelen ten aanzien van dissidenten.64 De individuele vrijheid van de
werknemer is volgens het bestuur gewaarborgd door de optie om de gemeenschap
te verlaten.65 Het bestuur refereerde aan de houding van goede trouw en loyaliteit
aan de grondslag conform de Kaderrichtlijn en art. 5 lid 2 AWGB. Daarnaast
voerde het bestuur aan dat het bewaken van de eenheid binnen de school het
belang is van de instelling. Op grond daarvan zou het toestemming mogen ont‐
houden voor de nevenactiviteit van de theaterproductie conform art. 19.4 CAO
VO. De weigering van Van Essen om zijn activiteiten te staken leidde volgens het
bestuur tot schending dan wel verlating van de grondslag.66

In relatie tot de consistentie van het schoolbeleid wees Van Essen op een opvoering
van een Griekse tragedie door een VWO-6 klas voor de zomer van 2018 in het bij‐
zijn van het bestuur in hetzelfde theater als waar hij zou gaan optreden. Het
schoolbestuur beriep zich op het feit dat zij niet vooraf van deze voorstelling op de
hoogte waren gebracht en het niet meer met goed fatsoen vlak voor opvoering
konden verbieden. Na het zien van de voorstelling besloot het bestuur dat dit eens
maar nooit weer was. Dit onderstreept volgens het bestuur de consistentie van het
cultuurbeleid van de school. Dat beleid betreft ook het niet aanbieden van de vak‐
ken dans en drama maar van andere cultuurvakken, een keuze die mogelijk is
binnen de huidige wetgeving. Tot 1 augustus 2006 was de wetgeving over kern‐

62. Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018.
63. Verzoekschrift bestuur Driestar College tot toestemming opzegging dienstverband met A.J. van

Essen ex artikel 7:671 lid 1 sub h BW (5 september 2018). Met verwijzing naar: Hof Den Haag
16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3928 (weigering Messiaanse leerling reformatorische
school); CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus).

64. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007 (Fernández Martinez/
Spanje).

65. Met verwijzing naar: EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503 (Obst/
Duitsland); EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003 (Schüth/Duitsland).

66. Verzoekschrift bestuur Driestar College tot toestemming opzegging dienstverband met A.J. van
Essen ex artikel 7:671 lid 1 sub h BW (5 september 2018).
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doelen gedetailleerder en maakte de Driestar gebruik van de substitutieregeling
waarmee vervangende kerndoelen konden worden geformuleerd.67

Tot het cultuurbeleid van de school behoort ook de ‘notitie speelfilms’ die bepaalt
dat speelfilms niet zijn toegestaan mits ingezet voor een onderwijskundig doel in
afstemming met de sectiedirecteur, en dit is gedocumenteerd. Volgens Van Essen
is het (onder voorwaarden) toestaan van speelfilms een uiting van een veranderde
cultuurvisie binnen de school. Het bestuur benadrukte daarentegen de afwijzing
van speelfilms als uitgangspunt en de eventuele uitzondering daarop. Daarnaast
wees het bestuur op de consistentie van het eigen beleid overeenkomstig het beleid
van andere reformatorische middelbare scholen. Dit zou de consistentie van het
beleid van de Driestar ondersteunen in het licht van de AWGB. Juridisch gezien is
dit een opvallend nieuw argument voor de onderbouwing van een ontslag aange‐
zien het benoemingsbeleid van het Driestar College formeel losstaat van het beleid
van andere reformatorische scholen. Door de eis vanuit de AWGB om een consis‐
tent en consequent beleid te voeren voelde het bestuur zich gedwongen om in dit
geval snel te handelen richting de werknemer. Daarbij verwees het bestuur ook
naar de uitspraak van de Commissie van Beroep VGS in de Wartburg-zaak waar
het schoolbestuur het verwijt kreeg niet tijdig corrigerend te handelen jegens werk‐
nemers. Het bestuur voelde zich ten gevolge van deze (interpretatie van de) eisen
vanuit de wetgeving ingeperkt in de ruimte voor het voeren van een beleid.
Tegelijkertijd voelde het bestuur zich los van deze wettelijke eisen ook gedwongen
doortastend te handelen vanwege de publiciteit over de theatervoorstelling wat
een geleidelijke oplossing achter de schermen in de weg stond.

Hiervoor genoemde argumenten voerden partijen schriftelijk en op zitting (8 okto‐
ber 2018) aan. De zitting vond plaats in een vergaderzaal bij een wegrestaurant in
het bijzijn van enkele ouders en collega’s en media. Het schoolbestuur was voor‐
stander van een besloten zitting onder andere vanwege het tegengaan van publica‐
tie van namen van andere betrokkenen binnen de school. De commissie ging echter
mee in het verzoek van Van Essen tot een open zitting vanwege het fundamentele
belang van open rechtspraak en het afleggen van verantwoording richting de
maatschappij.68 Overigens voerde Van Essen zijn eigen verdediging aangezien hij
wilde besparen op de advocatenkosten die al hoog waren opgelopen als gevolg
van het ontbreken van een rechtsbijstandsverzekering of vakbondslidmaatschap.

Aan het begin van de zitting stelde commissievoorzitter Vergunst kritische vragen
aan Van Essen over dat hij had moeten weten dat theater gevoelig ligt binnen de

67. Zie Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 591.
68. Zie ook art. 9 lid 1 Huishoudelijk Reglement Identiteitscommissie ingesteld door VGS en RMU:

‘De zittingen van de commissie zijn openbaar. Indien echter één der partijen daarom verzoekt, vindt de zit‐
ting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaats.’
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school, waarom hij daar geen rekening mee had gehouden en waarom hij zich tot
zijn leerlingen had gericht via YouTube. Vergunst gaf zelf op zitting aan geen pro‐
bleem te zien met theater als vorm, en dat hij op zichzelf begrip heeft dat Van
Essen de kritiek op een theatervoorstelling ver vindt gaan. Dat raakt aan de vrij‐
heid van meningsuiting en het recht op privacy van de werknemer, hoewel de
commissie deze rechten niet expliciet afwoog tegen de vrijheid van onderwijs. Ver‐
gunst geeft kortweg aan dat de werknemer zijn individuele vrijheden niet volledig
kan uitoefenen. De commissie adresseerde zijn recht op gelijke behandeling voor
zover het de eis van consistent handelen door het schoolbestuur betrof volgens de
AWGB. De commissie benaderde de zaak vooral vanuit het belang van (het
behoud) van de vrijheid van onderwijs.

Het onbegrip van de samenleving over een dergelijk identiteitsontslag en het in
diskrediet raken van het reformatorisch onderwijs vanwege deze zaak baarde de
commissie zorgen. De commissie bevroeg Van Essen daarom ook kritisch op diens
mediaoptredens. Het schoolbestuur voerde aan dat het in diskrediet brengen van
de reputatie van de werkgever in de media een extra grond voor ontslag oplevert.
Het doet volgens het bestuur af aan de loyaliteit en goede trouw aan de grondslag
(in de zin van de AWGB) en goed werknemerschap. Daarnaast zou het ook ver‐
wijtbaar handelen van de werknemer betreffen en verstoorde arbeidsverhoudin‐
gen opleveren. Wat betreft de verstoorde verhoudingen zijn ook eerdere aanvarin‐
gen van de docent met het bestuur relevant (zie §10.2.1).69 Volgens Van Essen was
zijn open communicatie in eerste instantie van belang om speculaties onder leerlin‐
gen en ouders te voorkomen dat hij weer in het casino zou zitten. Daarnaast
hoopte hij vanuit gevoelens van onrechtvaardigheid een druk vanuit de school en
de samenleving te veroorzaken op het bestuur om ze tot een andere beslissing te
dwingen. Daarbij wilde hij overigens niet afdoen aan de vrijheid van onderwijs en
de ruimte voor een identiteitsgebonden benoemingsbeleid.

Volgens voorzitter Vergunst toetste de commissie het beleid van de Driestar niet
vol maar marginaal; ‘kan dit ontslag in redelijkheid binnen een gekozen identiteit
vallen’. Hij ziet de commissie als grensrechter, geen scheidsrechter. Volgens hem
geeft de commissie dan ook geen goedkeuring van het benoemingsbeleid van een
school. Opvallend is dat het schoolbestuur een andere visie op de rol van en de
procedure bij de commissie heeft. Zo zou de commissie volgens haar kijken of het
schoolbeleid in lijn is met het reformatorisch onderwijs als geheel zoals beschreven
vanuit de VGS. Daarnaast zou de commissie inhoudelijk toetsen en zou de rechter

69. Verzoekschrift bestuur Driestar College tot toestemming opzegging dienstverband met A.J. van
Essen ex artikel 7:671 lid 1 sub h BW (5 september 2018); Interview II D. Vergunst, 2 november
2018; Interview A. van Essen, 28 september 2018; Interview II A. van Essen, 19 november 2018;
Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018. De bestuurder van Driestar ontkende
in het interview dat de eerdere aanvaringen als zodanig een rol speelden binnen dit conflict.
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aan die uitspraak gebonden zijn en vervolgens alleen nog marginaal kunnen toet‐
sen. De voorzitter gaat er echter van uit dat de werknemer na een uitspraak van de
commissie nog naar de rechter kan die opnieuw volledig zal toetsen. Van Essen
ging daar ook vanuit en legde deze optie op tafel tijdens de zitting. De commissie
probeerde partijen echter vanaf het begin van de zitting te bewegen tot het sluiten
van een vaststellingsovereenkomst. Het schoolbestuur wilde ook het liefst tot een
overeenkomst komen met Van Essen en vond een uitspraak niet noodzakelijk.
Curieus is dat Van Essen zelf op zitting de commissie moest verzoeken om een uit‐
spraak te doen of het ontslag geoorloofd is. Dit terwijl het initiatief voor de
procedure bij de identiteitscommissie ligt bij het schoolbestuur dat vraagt om toe‐
stemming voor identiteitsontslag.

Vervolgens oordeelde de commissie mondeling op zitting dat het bestuur in rede‐
lijkheid tot ontslag kan besluiten.70 Daarbij stuurde de commissie meteen aan op
een overeenkomst tussen partijen waarbij op een ruimhartige wijze afscheid zou
worden genomen van Van Essen. De commissie achtte dit geschil over de theater‐
voorstelling op de rand van wat nog tot de identiteit van de school behoort. Daar‐
naast functioneerde Van Essen goed als docent. In het licht van deze factoren is
ontslag volgens de commissie een harde maatregel en moet een ruimhartige
regeling getroffen worden. Naar aanleiding van deze uitspraak gingen beide
partijen weer met elkaar in gesprek maar kwamen er niet uit. De commissie had al
aangegeven te hulp te willen komen om tot een overeenkomst te komen, als vorm
van mediation. Een week na de uitspraak van de commissie kwamen partijen bij
elkaar met advocaten, de voorzitter en een lid van de commissie om tot een over‐
eenkomst te komen. De commissievoorzitter dwong beide partijen tot elkaar te
komen waarbij hij beiden kapittelde over de wijze waarop zij de strijd gevoerd
hadden (‘met gestrekt been’). Uitkomst was dat Van Essen in dienst kon blijven tot
1 februari 2019 en doorbetaald zou krijgen. Daarnaast zou hij het salaris voor de
maanden februari tot en met juli 2019 meekrijgen als eenmalig bedrag evenals een
volledige vergoeding voor de advocatenkosten. Volgens Vergunst is dit een zeer
ruimhartige regeling in vergelijking met een procedure bij de rechter. Na het berei‐
ken van de overeenkomst hebben partijen met een gezamenlijke verklaring op
1 november 2018 een punt gezet achter het geschil.

Rb. Leeuwarden 1 oktober 2007 (ontslag als gevolg van richtingenstrijd Wouterswoude)
Er is nog een andere zaak van een orthodox-protestantse school bij de rechtbank
gekomen die raakt aan de identiteit van de school en onderscheid op grond van
godsdienst.71 Het draait in deze zaak echter niet om bepalingen in de AWGB. Het

70. Interview II D. Vergunst, 2 november 2018; Interview bestuurder Driestar College, 16 november
2018. Er is geen schriftelijke uitspraak gedaan in afwijking van art. 10 lid 5 Huishoudelijk Regle‐
ment Identiteitscommissie ingesteld door VGS en RMU.

71. Rb. Leeuwarden 1 oktober 2007, JIN 2007/493 (ontslag als gevolg van richtingenstrijd Wouterswoude).
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ging hier om een reformatorisch schoolbestuur (van de vereniging voor Christelijk
Nationale School voor Basisonderwijs te Wouterswoude) die een directeur wilde
ontslaan. Dat had ook te maken met een richtingenstrijd tussen verschillende per‐
soneelsleden, ouders en leden van de school. Het ging daarbij om de vraag in hoe‐
verre het een school moet zijn die open staat voor alle dorpsbewoners of een meer
belijnde reformatorische school. De school veranderde in de jaren ’90 van een her‐
vormde dorpsschool in een school met een duidelijke reformatorische grondslag.
Dit conflict heeft ook zijn effect gehad op de positie van de directeur, die meer op
de belijnde opvatting zat en de twee kampen niet bij elkaar kon krijgen. Het
bestuur wilde hem daarom ontslaan wegens disfunctioneren. De rechtbank Leeu‐
warden wijst dit af omdat er niet voldoende gelegenheid was geboden het functio‐
neren te verbeteren. Deze zaak toont aan dat (ook) in juridisch opzicht identiteits‐
kwesties en functioneren niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn.

8.3 Uitspraken over onderscheid op grond van homoseksuele
gerichtheid en/of burgerlijke staat

Uitspraken CGB/CRM
De CGB/CRM mocht zich ook vier maal uitspreken over onderscheid op grond
van homoseksuele gerichtheid en/of burgerlijke staat op orthodox-protestantse
scholen. Hierna volgt een overzicht van deze zaken en de lijn daarin.

CGB 10 juni 1996, oordeel 1996-39 (weigering sollicitant Wartburg)
Deze zaak betreft weigering bij de sollicitatie van een docent aardrijkskunde en
geschiedenis door reformatorische middelbare school Wartburg College, locatie De
Swaef, te Rotterdam. De betreffende man diende een klacht in bij de CGB maar het
is onduidelijk welke discriminatiegrond het betreft. Het is waarschijnlijk een klacht
op grond van seksuele gerichtheid en/of burgerlijke staat. De man, die lid was van
de Gereformeerde Gemeenten (de kerklidmaatschapseis is dus niet het probleem),
heeft tijdens een sollicitatiegesprek een formulier ontvangen dat hij in geval van
benoeming zou moeten ondertekenen. Hij wilde het formulier met een aantal
maatschappelijke stellingnames niet ondertekenen. Hij gaf niet aan waarom hij dat
niet wilde doen. De school deelde hem per brief mee dat hij niet voor benoeming in
aanmerking komt. Tijdens de procedure bij de CGB stelde de verzoeker bezwaren
te hebben tegen de stellingname over buitenhuwelijkse samenlevingsvormen. Hij
gaf aan dat zijn levenswijze aan de orde is omdat hij het formulier moet onderteke‐
nen. Beide partijen gaven aan dat niet over zijn levenswijze is gesproken. Verzoe‐
ker gaf niet aan op welke grond hij zou zijn gediscrimineerd.

Volgens de CGB mag de school de eis stellen om het formulier te ondertekenen,
omdat dit gelet op haar doel noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar
grondslag. De CGB komt niet toe aan een oordeel over de klacht dat het formulier
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in strijd is met de wet omdat verzoeker niet duidelijk maakt op welke grond
onderscheid zou zijn gemaakt. Daarom kan de Commissie niet vaststellen of er
sprake was van verboden onderscheid. Opvallend is de terughoudende opstelling
van de CGB in deze zaak, ook in vergelijking tot latere stellingnames van de Com‐
missie. Dat betreft zowel de geboden ruimte voor de school om ondertekening van
het formulier te eisen, als het niet ambtshalve overgaan tot een inhoudelijk oordeel
over het formulier.

CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38 (weigering homoseksuele sollicitant orthodoxe
protestants-christelijke school Westzaan)
Deze uitspraak gaat over weigering bij sollicitatie van een groepsleerkracht door
een christelijke school op gereformeerde grondslag in Westzaan, onderdeel van
een protestants-christelijk schoolbestuur.72 Het afdelingsbestuur van de school
deed zelf een verzoek aan de CGB om te bepalen of zij onderscheid had gemaakt
op grond van seksuele gerichtheid. Dat vloeide voort uit een conflict tussen het
overkoepelende bestuur en het afdelingsbestuur van de school in Westzaan.

In 1990 fuseerde de school in Westzaan met een andere vereniging, waarvan de
identiteit minder orthodox is dan de school. Dat leidde tot spanningen tussen het
afdelingsbestuur (van de school) en hoofdbestuur (van de vereniging) bij de selec‐
tie van een directeur en groepsleerkracht. Binnen de selectiecommissie zaten zowel
afgevaardigden vanuit het afdelingsbestuur als vanuit de vereniging. Voor de
functie van groepsleerkracht werd intern geworven binnen de vereniging op basis
van protestants-christelijke identiteitscriteria. Het afdelingsbestuur wilde werven
in door hen aan te wijzen media, maar het hoofdbestuur wees dit af.

Van de drie interne kandidaten wilde de meerderheid van de commissie doorgaan
met een kandidaat. Die kandidaat woonde ongehuwd samen met de persoon met
wie hij een homoseksuele relatie had. Het afdelingsbestuur maakte bezwaar tegen
benoeming vanwege ongehuwd samenwonen en de homoseksuele praxis die
volgens hen ‘haaks staan op de christelijke identiteit van onze school, vastgelegd in de
identiteitsparagraaf van het schoolwerkplan’. Het hoofdbestuur verzocht het afdelings‐
bestuur om dit standpunt te herzien, en nadat dit niet gebeurde werd het afde‐
lingsbestuur ontheven uit haar functie. Ondertussen had de betreffende sollicitant
de kandidatuur ingetrokken naar aanleiding van de bezwaren van het afdelingsbe‐
stuur. Het voormalige afdelingsbestuur stapte vervolgens naar de CGB om te toet‐
sen of zij onderscheid had gemaakt op grond van seksuele gerichtheid. Zij voerde
daar aan dat de kandidaat een geloofwaardigheidsprobleem had en niet de identi‐
teit van de school zou kunnen dragen.

72. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71, m.nt. B.P. Vermeulen (weigering homoseksuele sol‐
licitant orthodoxe protestants-christelijke school Westzaan).
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De CGB gaf aan dat niet duidelijk was uit de vacature welke eisen de school stelt
aan de gedragingen van personeel. Deze eisen werden kennelijk bekend veronder‐
steld, er was sprake van impliciete normen. Bij sollicitatiegesprekken in het verle‐
den werd pas tijdens het gesprek duidelijk dat deze eisen van toepassing waren.
De CGB twijfelde daarom of er een consequent en duidelijk beleid is. Daarmee zou
het beleid al in strijd zijn met de AWGB. Omdat het een vraag betreft over het
eigen handelen van verzoekers deed de CGB het hiermee niet af, maar gaf ze een
oordeel over de uitleg van de enkele-feitconstructie (zie het in §7.3 beschreven
toetsingskader waarin deze uitspraak is verwerkt).

De school nodigde de betrokken leerkracht niet uit voor een sollicitatiegesprek. Er
was geen toetsing van eventueel aanwezige bijkomende gedragingen. De leefwijze
van sollicitant in samenhang met zijn functioneren was niet aan de orde. De com‐
missie oordeelt dat de school onvoldoende rekening hield met het verbod van
onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksuele gerichtheid. Daartoe
behoort ook homoseksueel samenwonen. De school maakte geen belangen‐
afweging. Dus oordeelt de commissie dat er sprake is van verboden onderscheid
op grond van homoseksuele gerichtheid. Een afzonderlijke beoordeling of ook
sprake is van verboden onderscheid op grond van burgerlijke staat is daarom
volgens de CGB niet meer nodig. De school gaf tijdens de zitting aan beleid op
papier te willen zetten met het oog op concrete situaties en het beleid in concrete
bewoordingen uit te dragen. De CGB deed de aanbeveling om dit beleid aan de
commissie voor te leggen. Het is onbekend wat hier verder mee is gebeurd, de
Commissie deed hier in ieder geval geen uitspraak over.

CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (homoseksuele leraren op De Passie)
Deze zaak bij de CGB handelt over een klacht van de Stichting Meldpunt Discrimi‐
natie Amsterdam (MDA) over een uitspraak van evangelische middelbare school
De Passie, toenmalige locatie Amsterdam (zie ook §12.3.2).73 De directeur van de
school gaf tegenover het Parool aan dat homoseksualiteit niet strookt met de uit‐
gangspunten van de school, en ‘openlijk homoseksuele leerkrachten zult u hier niet aan‐
treffen’. De algemeen directeur van De Passie lichtte het standpunt nader toe in een
persbericht op de website:

‘Het op de bijbel gebaseerde standpunt van [verweerster] is dat intieme seksuele relaties thuishoren in het
monogame huwelijk van man en vrouw. Medewerkers die in dienst treden … ondertekenen een verkla‐
ring dat zij de Bijbelse uitgangspunten van de school persoonlijk zullen naleven en zullen voorleven aan

73. Zie Zijlstra & Barkhuis Nederlands Juristenblad 2007/1246, p. 1467, bevattende een reactie van LKP
en COC Amsterdam op deze zaak. Zie ook Post 2014, p. 308-310, 312-322. Zie over de strategie
van het MDA richting de CGB ook Strijkers 2005. De locatie Amsterdam van De Passie is in 2014
gesloten wegens een leerlingentekort, zie A. van Soest, ‘Christen Amsterdam bindt zich niet aan
evangelische school’, ND 17 juli 2012.
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de leerlingen. In het artikel in de scholengids is inderdaad het hebben van een homoseksuele relatie als
voorbeeld bedoeld, maar het beleid heeft ook betrekking op andere gedragingen als vreemdgaan,
ongewensteintimiteiten of, om maar eens iets heel anders te noemen, diefstal.’74

De directeur gaf een verdere toelichting in de Volkskrant: ‘En wij verwachten dat
onze leraren zich ook in het volle leven als zodanig gedragen ("). Prima als homoseksuelen
hier lesgeven, maar we willen dan wel dat ze erkennen dat God van hen vraagt geen relatie
aan te gaan.’75 MDA vroeg de school per brief naar aanleiding van de passage in het
Parool op welke grond de school mag eisen dat werknemers de standpunten van
de school ook persoonlijk naleven. Daarop reageerde de school per brief.
Vervolgens gaf MDA richting de school aan een oordeel van de CGB te vragen.76

In de uitspraak geeft de CGB allereerst aan een oordeel te mogen vellen over een
algemeen geldende regel binnen een organisatie die bij toepassing kan leiden tot
ongelijke behandeling, het maakt niet uit dat er geen concrete situatie voorligt.77

Duidelijk is voor de CGB dat openlijke homoseksualiteit in het benoemingsbeleid
een relevant criterium is, en daarmee sprake is van direct onderscheid op grond
van homoseksuele gerichtheid. De CGB bekijkt vervolgens of het beleid onder de
uitzondering van art. 5 lid 2 AWGB valt. De school beweert de AWGB na te willen
leven, nooit op het enkele feit van de homoseksualiteit te beoordelen en in gesprek
te gaan met een (potentiële) medewerker, om in samenspraak na te gaan of het zijn
van openlijk homoseksueel samengaat met het geloofwaardig uitdragen van de
grondslag. De commissie is niet overtuigd dat dit ooit tot een andere conclusie ‘zal
leiden dan dat reeds de enkele omstandigheid dat een (potentieel) personeelslid “openlijk”
homoseksueel is in de weg staat aan (continuering van) een dienstverband’. De CGB gaat
vervolgens verder door over de school te stellen:

‘Zij heeft er uitdrukkelijk blijk van gegeven zich niet te hebben verdiept in de vraag onder welke omstan‐
digheden het dienstverband wel of niet zou kunnen worden aangegaan of voortgezet, niettegenstaande de
commotie rond de scholengids en niettegenstaande de Commissie ambtshalve bekende initiatieven in ver‐
schillende geloofsgemeenschappen om homoseksualiteit in die geloofsgemeenschappen een plaats te geven.’

De laatste zinsnede is opvallend omdat de CGB hier inhoudelijk ingaat op de the‐
matiek van homoseksualiteit in orthodox-protestantse kring waar zij in andere
zaken aangeeft niet in theologische discussies te treden. De CGB oordeelt dat de
school verboden onderscheid maakte op grond van homoseksuele gerichtheid.

74. CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (homoseksuele leraren op De Passie), §2.5.
75. R. Gerrits, ‘Leraar mag best homoseksueel zijn, als hij er maar niets mee doet’, de Volkskrant

13 januari 2007.
76. Mw. Silversmith van het MDA heeft voor dit onderzoek inzage gegeven in de correspondentie

van MDA met De Passie en de CGB (Interview J. Silversmith, 21 december 2015).
77. Met verwijzing naar Kamerstukken II 1986/87, 19908, nr. 3 p. 25.
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Daarnaast beveelt zij de school aan ‘beleidsuitgangspunten te formuleren met het oog op
toepassing in concrete situaties en deze uitgangspunten of de voorgenomen toepassing
ervan in een concrete situatie aan de Commissie ter beoordeling of anderszins voor te leg‐
gen’.

CGB 1 juli 2011, oordeel 2011-102 (weigering ongehuwd samen reizende sollicitante
evangelische basisschool)
Deze uitspraak van de CGB betreft weigering bij sollicitatie van een vrouw voor de
functie van docent bewegingsonderwijs door evangelische basisschool Het Schat‐
rijk.78 De school maakt onderdeel uit van schoolbestuur Agora met algemeen
bijzondere, protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen.

De vrouw ging ongehuwd op wereldreis met haar vriend. Tijdens het sollicitatie‐
gesprek is hierover gesproken, en over haar visie hierop in relatie tot de evangeli‐
sche identiteit van de school. Ook was zij niet aangesloten bij een kerk. Vervolgens
is zij afgewezen voor de functie. Bij de CGB klaagde zij over verboden onderscheid
op grond van godsdienst, levensovertuiging en burgerlijke staat. De CGB laat de
grond levensovertuiging buiten beschouwing omdat het hier gaat om een overtui‐
ging waarbij een Opperwezen centraal staat (dus godsdienst en geen levensbe‐
schouwing). Zij kan een beroep doen op de gronden godsdienst en burgerlijke
staat. De Commissie ziet de basisschool als de instelling op godsdienstige grond‐
slag die een beroep kan doen op art. 5 lid 2 sub c AWGB, hoewel formeel het
bestuur op bredere grondslag de beslissing neemt. Voor de Commissie is het geen
probleem dat binnen dit bestuur per basisschool een ander beleid gevoerd kan
worden. Dat sluit aan bij de uitspraken van het Hof Amsterdam en de CGB over
kledingvoorschriften voor leerlingen.79

Uit het oordeel van de CGB volgt dat de school een consequent beleid voert waar‐
bij van het personeel wordt gevraagd om in te stemmen met de grondslag, meele‐
vend lid te zijn van een kerk, in het dagelijks leven Jezus Christus te volgen en de
Bijbel normatief te stellen voor het handelen. Dat betekent volgens de school ‘dat
het huwelijk de enige mogelijke samenlevingsvorm voor man en vrouw is en dat God een
God van liefde, rechtvaardigheid en oordeel is’. Ook wanneer de school geen geschikte
kandidaat vindt, houdt zij vast aan deze eisen. De Commissie oordeelt dat er een
objectiveerbare relatie is tussen de onderhavige functie-eis en de grondslag van de
basisschool. De eisen gelden voor alle functies omdat het uitdragen van de grond‐
slag niet specifiek gebonden is aan bepaalde delen van het onderwijs maar een
continu proces is. Ook de sportdocent kan vragen krijgen over de evangelische

78. Zie ook Post 2014, p. 303-307.
79. Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400 (Don Bosco);

CGB 25 oktober 2004, oordeel 2004-138 (toetsing beleid aan AWGB per afzonderlijke school),
§4.22-4.25.
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geloofsovertuiging. En het team doet ook andere niet-lesgebonden activiteiten
waarin de grondslag tot uitdrukking komt.

Daarnaast overweegt de CGB dat het feit dat verzoekster ongehuwd met haar
vriend op reis is geweest op zichzelf voor de school al reden voor afwijzing was en
dus op het enkele feit van burgerlijke staat. Dat de visie van verzoekster op het
huwelijk afwijkt van de school kan ‘niet als bijkomende omstandigheid gelden, omdat
dan de zogenoemde enkele-feitconstructie van artikel 5, tweede lid, onderdeel c, AWGB
haar beschermende werking zou verliezen’. De CGB geeft, in afwijking van andere uit‐
spraken, aan dat de school ook direct onderscheid maakt op grond van godsdienst
vanwege het verwijzen naar de geloofsopvattingen en het niet lid zijn van de kerk.
De commissie concludeert dat daarom het niet lid zijn van een kerk niet onder de
bijkomende omstandigheden valt, omdat daarmee de beschermende werking van
de enkele-feitconstructie zou komen te ontvallen (zie verder §12.3.2).

Uit hiervoor behandelde uitspraken wordt duidelijk dat onderscheid op grond van
het enkele feit van burgerlijke staat en seksuele gerichtheid door CGB/CRM snel
wordt aangenomen als een klager dit vermoeden kan staven met feiten en omstan‐
digheden. Niet duidelijk wordt welke bijkomende omstandigheden (die ook
onderdeel uitmaken van de enkele-feitconstructie) ervoor kunnen zorgen dat er
geen sprake is van verboden onderscheid bij dit type zaken.80 De enkele-feitcon‐
structie heeft daarmee dus in de uitspraken van CGB/CRM een restrictieve uitwer‐
king gekregen ten aanzien van de ruimte van bijzondere scholen om in hun benoe‐
mingsbeleid naleving van hun visie op huwelijk en relaties van hun personeel te
vragen. De bijkomende omstandigheden zijn overigens wel door het CRM aange‐
nomen in de zaak van een docent en tevens PVV-aanhanger die wegens uitlatingen
over de Islam op Twitter schorsing en geen nieuw contract kreeg van een katho‐
liek/interconfessioneel middelbaar schoolbestuur.81

Jurisprudentie Nederlandse rechtbanken en uitspraken Commissies van Beroep
Na invoering van de AWGB sprak de rechter zich een aantal keer uit over onder‐
scheid op grond van burgerlijke staat en/of seksuele gerichtheid. In 1997 oordeelt
de kantonrechter Almelo over een ontslagzaak op een reformatorische basisschool
op grond van burgerlijke staat. Opvallend is dat hoewel de AWGB kort daarvoor
van kracht was geworden deze geen primaire rol speelde in de discussie tussen
partijen en de argumentatie van de rechter.82 Er vond geen toetsing plaats van het
enkele feit van onderscheid op grond van burgerlijke staat of wat onder bijko‐
mende omstandigheden zou kunnen vallen. Het ging in deze zaak meer over het

80. Vgl. Kortmann 2012, p. 507-510.
81. CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9 (schorsing PVV-docent door katholieke middelbare school, enkele

feit onderscheid op grond van politieke gezindheid en bijkomende omstandigheden).
82. Zie ook Van Vliet 2016, p. 236.
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recht op privéleven dan over het recht op gelijke behandeling. Hierna volgt de
belangrijkste informatie over de rechtszaak, mede op basis van de uitspraak van de
CvBer voor het basisonderwijs ingesteld door de VGS.

Rb. Almelo 18 december 1997 (ontslag overspelige leraar reformatorische basisschool)
Deze rechtszaak bij de rechtbank Almelo handelt over ontslag van een onderwijzer
(op 48-jarige leeftijd) na een dienstverband van 26 jaar door een reformatorische
basisschool vanwege overspel.83 Deze zaak is eerder behandeld door de Com‐
missie van Beroep van de VGS. Uit het feitenrelaas in beide uitspraken blijkt het
volgende.

De onderwijzer was getrouwd en had kinderen. Hij kreeg een relatie met een col‐
lega op school, die eerst stagiaire was. Vervolgens ging hij met die relatie samen‐
wonen en kreeg met haar een kind. Hij deelde mee aan de school dat hij weer terug
zou komen bij zijn vrouw en schuldbelijdenis zou afleggen in de kerk. Daarna ging
hij toch weer samenwonen met die relatie, en wilde hij scheiden van zijn vrouw.
Vervolgens heeft de school hem ontslagen wegens plichtsverzuim en het niet vol‐
doen aan de voorwaarden van de akte van benoeming, zonder enige vorm van
schadevergoeding. Daarbij refereerde de school ook aan de (ernstig) verstoorde
verhoudingen tussen de man en de school, en met collega’s en ouders van leerlin‐
gen.

Bij de rechter betoogde de docent dat het ontslag kennelijk onredelijk was. Zijn
gedrag lag volgens hem in de privésfeer en het was niet aan de school zich daarin
te mengen. Daarnaast gaf hij aan dat vanwege zijn lange dienstverband, ongun‐
stige arbeidsperspectieven en goede functioneren, ontslag niet in de rede lag, maar
een minder zware sanctie. Het schoolbestuur gaf aan dat de man in strijd heeft
gehandeld met haar grondslag en de voorwaarden bij zijn aanstelling. Zij refe‐
reerde aan de wetsgeschiedenis van de AWGB over de bijkomende omstandig‐
heden bij de enkele-feitconstructie. Vanwege de eigenheid van reformatorisch
onderwijs liggend in de eenheid van gezin, kerk en school, wortelend in de belijde‐
nis, valt een buitenechtelijke relatie volgens haar niet uitsluitend in de privésfeer.
Schadeloosstelling is niet aan de orde omdat de man bewust is doorgegaan op zijn
weg. Er was een weg terug geweest als de man schuld zou hebben beleden, en
weer terug zou zijn gegaan naar zijn vrouw.

De rechtbank overweegt dat de onderwijzer bij zijn aanstelling in 1971 wist wat
verwacht werd qua levenswijze. Niet is gebleken dat hij daarmee in strijd heeft
gehandeld totdat hij zijn nieuwe relatie ontmoette. Vervolgens geeft de rechtbank

83. Rb. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998/4905 (ontslag overspelige leraar reformatorische basisschool).
Zie ook Vermeulen 1999, p. 60-61; Van Vliet 2016, p. 236; Monster, Vermeulen & Waaldijk 1999,
p. 176.
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aan dat er in 25 jaar, en ook in iets kortere tijd, veel verandert, in het maatschappe‐
lijke en persoonlijke leven. Waar die veranderingen de persoonlijke levenssfeer
betreffen moeten die door een ieder gerespecteerd worden, ook als dat in strijd is
met de levensovertuiging van de ander. Dat geldt ook in de relatie werkgever-
werknemer. Daarom is het handelen van de onderwijzer in ‘de zuiver persoonlijke
relationele sfeer’ dan ook niet aan te merken als tegenover de werkgever verwijtbaar
gedrag. Derhalve is ontslag, zonder het treffen van enige voorziening, kennelijk
onredelijk. Dat is nog meer zo vanwege het lange dienstverband, de leeftijd, en het
moment in de loopbaan waarop het lastig is nog weer in het onderwijs aan het
werk te komen. De kantonrechter oordeelt dat een betere route dan direct ontslag
een regeling tussen werkgever en werknemer zou zijn, of anders een ontbindings‐
verzoek. Dat verzoek zou volgens de rechter ‘ongetwijfeld ingewilligd zijn’ onder toe‐
kenning van een vergoeding. De rechter gaat vervolgens zelf over tot toekenning
van een vergoeding van 160.000 gulden. Dat de school volledig gesubsidieerd is, is
voor de rechter geen reden om het bedrag te matigen, omdat honorering van dat
standpunt tot gevolg zou hebben ‘dat de rechten van werknemers bij dergelijke instel‐
lingen onaanvaardbaar verkort worden.’

In de hiervoor behandelde uitspraak stelt de rechter het recht op privéleven van de
werknemer duidelijk boven het recht op vrijheid van onderwijs en godsdienst van
de werkgever. Anderzijds geeft de rechter aan dat een ontslag mogelijk is via de
arbeidsrechtelijke route, maar dan met een stevige ontslagvergoeding. Het lijkt er
hier op dat de rechter eerst het principiële punt wil maken dat een bijzondere
school een onderwijzer niet mag ontslaan vanwege overspel omdat het te ver
ingrijpt in het privéleven. Maar dat de rechter vervolgens wel de afweging maakt
dat partijen niet meer met elkaar door kunnen. De rechter komt dan uit op ontslag
met een stevige ontslagvergoeding.

Zoals aangegeven heeft de Commissie van Beroep ingesteld door de VGS ook uit‐
spraak gedaan over deze zaak.84 Deze uitspraak is diametraal tegenovergesteld aan
de uitspraak van de rechter. Allereerst geeft de CvBer VGS een uitgebreider feiten‐
relaas dan de rechter, waaruit blijkt dat het ging om overspel met een collega en
dat het ging om herhaald overspel. Ook geeft de CvBer aan dat beide partijen het
erover eens zijn dat het gedrag in strijd is met de reformatorische grondslag, de
levende geloofsopvattingen en daarmee gepaard gaande huwelijksmoraal. Ook
onderkent de onderwijzer volgens de Commissie dat ‘naast de overdracht van cogni‐
tieve kennis, tevens de religieuze en levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen over‐
eenkomstig de godsdienstige grondslag (…) centraal staat’. De CvBer concludeert daar‐
uit dat de buitenechtelijke relatie ‘niet uitsluitend binnen de privésfeer’ valt. Op grond
daarvan kon de school het gedrag als plichtsverzuim kwalificeren en aan het

84. CvBer po VGS 27 maart 1997 (ontslag overspelige leraar).
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ontslag ten grondslag leggen. De Commissie ziet zijn gedrag namelijk als in strijd
met die grondslag. De onderwijzer erkent niet in staat te zijn om zijn leven naar die
grondslag in te richten. Daardoor is er geen zicht op herstel van verstoorde ver‐
houdingen. Beëindiging van het dienstverband is daarom volgens de Commissie
geen onevenredig zware maatregel en het beroep daartegen verklaart de Com‐
missie ongegrond. Daarbij geeft de Commissie aan dat een zogeheten disciplinair
ontslag een te zware maatregel is, mede gezien het lange dienstverband. Maar de
Commissie is wel akkoord met een ontslag. In deze uitspraak van de CvBer VGS is
te zien dat de handhaving van de grondslag door de school voorop staat. De Com‐
missie spreekt zich daarbij, in tegenstelling tot de rechter, ook inhoudelijk uit over
de grondslag en het gedrag van de onderwijzer. Daarnaast is het verschil dat de
Commissie het gedrag ‘niet uitsluitend binnen de privésfeer’ vindt liggen, terwijl de
rechter het gedrag ziet in de ‘zuiver persoonlijke relationele sfeer’.

De CvBer VGS deed eerder in 1994 een bijna identieke uitspraak over een verge‐
lijkbare zaak op een reformatorische middelbare school, waarbij een docent
geschiedenis en maatschappijleer overspel pleegde met een voormalige leerlinge.85

De CvBer heeft dus tweemaal ontslag vanwege overspel geaccordeerd. Daarbij
speelt volgens voorzitter Vergunst ook de gewetensvrijheid van de mensen binnen
de schoolgemeenschap een rol. Als zij gedwongen zouden worden overspel te
accepteren dan komen ze volgens hem in gewetensnood. Volgens hem kon de
school binnen het juridisch kader overgaan tot ontslag op basis van het uitgangs‐
punt van huwelijkstrouw.86

Ook de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Basis-, Speciaal en
Voortgezet Speciaal Onderwijs (Besturenraad/Verus) deed in 1998 een uitspraak
met betrekking tot burgerlijke staat.87 Het betreft de directeur van een protestants-
christelijke basisschool die was gescheiden. Vervolgens ging hij wonen in de
garage van een moeder van school. Het bestuur vroeg hem ergens anders te gaan
wonen. Dat deed hij niet en na een half jaar trouwde hij met de vrouw. Het bestuur
wilde hem ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding, vanwege onrust,
incidenten en gebrek aan communicatie. De CvBer oordeelt dat een bestuur regels
mag stellen ten aanzien van ongehuwd samenwonen. Dat was niet het geschilpunt,
want beide partijen waren het erover eens dat dit niet wenselijk is maar het was
ook niet aan de orde in dit geval. Het bestuur vond alleen dat de directeur niet bij

85. CvBer vo VGS 21 september 1994 (overspel met voormalige leerlinge).
86. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016. Zie ook Drop 1985, p. 205-207; Kluveld 2017. Vgl. uitspraak van

het EHRM over gewetensbezwaarde ambtenaren: EHRM 15 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:
2013:0115JUD004842010, JIN 2013/21, m.nt. S. de Jong; EHRC 2013/67, m.nt. J.H. Gerards;
ARUpdates 2013/0055, m.nt. W.L. Roozendaal (Eweida e.a./Verenigd Koninkrijk).

87. CvBer po (Besturenraad) 24 april 1998, zaaknr. 9809. Zie Van Vliet 2016, p. 223-224.
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de moeder had moeten gaan inwonen. De commissie vindt dat dit de verant‐
woordelijkheid is van de werknemer en dat het bestuur hier niet in kan treden.

Rb. Zwolle 30 december 1998 (buitenechtelijke relatie Drexhage)
In 1998 oordeelt de kantonrechter in Zwolle dat de protestants-christelijke Ver‐
eniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Kampen, Dronten en omstreken
de schorsing van sectordirecteur Drexhage moest opheffen.88 Het schoolbestuur
schorste de directeur vanwege het aangaan van een buitenechtelijke relatie met een
ondergeschikte en omdat hij daarover geen informatie verschafte aan het bestuur.
Vanuit het reformatorische deel van de achterban kwamen hierover signalen naar
het bestuur. Volgens het bestuur raakte het gedrag van de directeur het belang van
de instelling, ook gezien zijn functie. De kantonrechter ging niet mee in deze rede‐
nering en oordeelde dat vanwege art. 8 lid 1 EVRM de werknemer geen medede‐
lingen hoeft te doen over relaties. Belangen van het schoolbestuur doen hier niet
aan af.

‘Het heeft er aldus weg van dat werkgeefster bevreesd is voor waardeoordelen vanuit haar eigen organisa‐
tie en van anderen over iets waarvan niet aannemelijk is geworden dat zij er iets mee te maken heeft,
waarvan zij niet hoefde te weten en waaraan zij, nu zij daar weet van heeft, niets kan veranderen: gebeurd
is gebeurd. Het enkele feit dat zij een buitenechtelijke relatie van enige tijd geleden moreel verwerpelijk
vindt, geeft werkgeefster niet het recht daar, in strijd met het EVRM en het Nederlandse arbeidsrecht,
arbeidsrechtelijke consequenties aan te verbinden.’89

De enige rechtszaak (na invoering van de AWGB) over het ontslag van een homo‐
seksuele leraar door een orthodox-protestantse school is de zaak Renkema.90 Deze
zaak is van groot belang geweest voor de discussie over de enkele-feitconstructie
en het annuleren daarvan (zie §7.7). Hierna volgt een bespreking van deze zaak.

Rb. Den Haag 2 november 2011 (ontslag homoseksuele leraar Renkema door gereformeerd-
vrijgemaakte basisschool Oegstgeest)
De heer Renkema was leraar van groep 4 op de gereformeerd-vrijgemaakte Klaas
Schilderschool te Oegstgeest, onderdeel van het gereformeerd-vrijgemaakte
schoolbestuur Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (GPO-WN). Uit
het feitenrelaas in de uitspraak van de rechtbank blijkt verder het volgende (voor
nadere beschrijving van de casus zie §11.2.2). Hij was getrouwd met een vrouw en
had kinderen maar verliet zijn gezin om te gaan samenwonen met een mannelijke

88. De Jong 2012, p. 167 met verwijzing naar: Rb. Zwolle 30 december 1998, JAR 1999/25 (buitenechte‐
lijke relatie Drexhage).

89. De Jong 2012, p. 167 die citeert uit: Rb. Zwolle 30 december 1998, JAR 1999/25 (buitenechtelijke rela‐
tie Drexhage).

90. Rb. Den Haag 2 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3104, JAR 2011/305, m.nt. W. Linde‐
boom (ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school). Zie ook Post 2014, p. 310-322; De
Jong 2012, p. 169; Strijkers 2012.
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partner. Dit gebeurde op 44-jarige leeftijd, na een dienstverband van 6 jaar (eerst
als onderwijsassistent en PR-medewerker, later als leraar). Renkema informeerde
de school over de scheiding van zijn vrouw en het samen gaan wonen met een
man. Er vonden gesprekken plaats waarbij GPO-WN aangaf niet te zien hoe hij
nog voor de klas kon staan. Toen is verkennend gesproken over een beëindiging
van de arbeidsovereenkomst en kwamen zij een schorsing overeen van 3 maanden.
Ze onderhandelden over een overeenkomst. Dat stopte toen Renkema een klacht
indiende bij de CGB en zijn verhaal in de publiciteit bracht. GPO-WN heeft
vervolgens een verzoek gedaan bij de rechtbank tot ontbinding van de arbeids‐
overeenkomst, waartegen Renkema zich verweerde.

De primaire grond die GPO-WN aanvoerde voor ontbinding van de arbeidsover‐
eenkomst was een onwerkbare en verstoorde arbeidsverhouding. Daarbij beriep zij
zich op de interpretatie van de grondslag, in lijn met de GKV-synode, dat seksuali‐
teit thuishoort binnen een duurzame huwelijksrelatie tussen man en vrouw.
Homoseksueel samenwonen, echtbreuk en overspel wijst de school af. Daarnaast
was op school al afscheid genomen van Renkema. Tevens wees de school op het
mediaoffensief van Renkema dat volgens hen geen juist beeld geeft. Ook vond de
school dat de gedragingen en uitlatingen van Renkema laten blijken dat hij zich
niet kan vinden in de seksuele moraal die volgt uit de grondslag en dat hij niet
meer geloofwaardig is als identiteitsdrager. Volgens GPO-WN viel dit binnen de
bijkomende omstandigheden van de enkele-feitconstructie.

Daarentegen gaf Renkema aan dat de school niet open stond voor dialoog over
voortzetting van werkzaamheden. Hij was vanwege de hectische privésituatie in
eerste instantie akkoord gegaan met gesprekken over een einde van de overeen‐
komst en een schorsing. Hij vond dat hij op een correcte wijze verslag had gedaan
aan ouders van de situatie. Ook zag hij zichzelf als overtuigd christen. Er was
volgens hem geen persoffensief. Daarnaast wees hij op de verantwoordelijkheid
van GPO-WN voor goed werkgeverschap. Hij vond dat geen recht gedaan werd
aan pluriforme gedachtevorming binnen het gereformeerde geloof. Ook zag hij de
school als inconsequent in het bestraffen van situaties van echtbreuk, overspel en
buitenechtelijke zwangerschappen, wat onderstreept dat het gaat om de homosek‐
sualiteit. Renkema vindt dat er sprake is van verboden onderscheid en vordert
afwijzing van het ontbindingsverzoek en wil (een kans op) zijn baan terugkrijgen.
Hij deed een beroep op het discriminatieverbod in de AWGB, en in tweede instan‐
tie op Richtlijn 2000/78/EG en op zijn grondrechten.

De rechter overweegt dat het enkele feit van de seksuele gerichtheid ook ziet op
het aangaan van relaties. Een homoseksuele leraar mag dan ook niet worden afge‐
wezen of ontslagen vanwege zijn homoseksualiteit en de omstandigheid dat hij
een relatie heeft of met die relatie samenleeft. Ook niet door een gereformeerde
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school die zich conformeert aan kerk en synode. Bijkomende omstandigheden
waren er volgens de rechter niet. Daarbij past in de arbeidsrelatie ook een
terughoudende beoordeling van omstandigheden die zozeer in de persoonlijke
levenssfeer liggen. Hij heeft de grondslag niet verworpen of belachelijk gemaakt,
maar gaf aan de Bijbelse leer ook nu nog ten volle te onderschrijven.

Volgens de rechter brengt goed werkgeverschap met zich mee dat partijen met
elkaar moeten spreken op basis van respect, met toepassing van hoor en weder‐
hoor waarbij het belang van leraar en school worden gewogen. In samenspraak
met de leraar moet de school nagaan of gedrag en levenswijze zodanig zijn dat
afbreuk wordt gedaan aan het goede functioneren van de leraar overeenkomstig
grondslag en doelstelling. Dat is volgens de LVGS-brochure ‘Gereformeerd onderwijs
en homoseksualiteit’ van oktober 2010 (zie ook §11.2.2). Uitgangspunt voor het
gesprek moet volgens de rechter zijn om te kijken of en hoe Renkema kan aanblij‐
ven als geloofwaardig identiteitsdrager. De rechter constateert dat GPO-WN een
openhartig en inhoudelijk gesprek hierover uit de weg is gegaan en op voorhand
heeft bepaald dat dat niet zou kunnen. Daarmee is niet voldaan aan de maatstaf
van goed werkgeverschap. Verhoudingen zijn niet dermate onwerkbaar of ver‐
stoord dat op grond daarvan de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.
De ‘vraag of Renkema nog als geloofwaardig identiteitsdrager – bijvoorbeeld ten aanzien
van de seksuele moraal zoals deze aan leerlingen van GPO-WN wordt geleerd – in de klas
zal kunnen optreden kan de kantonrechter in het bestek van deze procedure niet beoordelen
en behoort (…) punt van behoorlijk overleg tussen partijen te zijn.’

Op grond van deze overwegingen oordeelt de rechter dat het schoolbestuur
verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van het enkele feit van seksuele
gerichtheid en wijst de vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af.
Hij geeft de partijen de opdracht opnieuw in overleg te treden om te bezien of er
andere opties zijn dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter conclu‐
deert dat er geen bijkomende omstandigheden waren. Volgens Kortmann liet deze
uitspraak weinig over van bijkomende omstandigheden en is daarmee de vraag of de
uitspraak strijdig is met art. 23 lid 5 en 6 Gw.91 Tegelijkertijd laat de rechter open in
hoeverre Renkema nog verder kan als geloofwaardig identiteitsdrager. Daarmee
bleef er onzekerheid hangen over wat deze uitspraak juridisch gezien nou precies
betekent.92 Dat er uiteindelijk toch een beëindigingsovereenkomst is gesloten
tussen partijen sluit wel aan op deze conclusie. Deze uitkomst werd ook aangegre‐
pen als argument om de enkele-feitconstructie te schrappen (zie §7.7).

91. Kortmann 2012, p. 510.
92. Zie ook Post 2014, p. 316.

8 Overzicht relevante Nederlandse jurisprudentie en uitspraken 297



Vergelijking uitspraken rechters en commissies
In voorgenoemde uitspraken is een andere rechtsopvatting te ontwaren tussen de
commissies van beroep voor zowel reformatorisch als protestants-christelijk onder‐
wijs enerzijds en de rechtbank anderzijds. Er is bij de commissies meer ruimte voor
scholen om onderscheid te maken op grond van seksuele gerichtheid en burger‐
lijke staat, geredeneerd vanuit de grondslag en beginselen van de school. De balans
tussen de mensenrechten ligt anders bij deze commissies dan bij de CGB en de
rechter, met meer nadruk op onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid dan het recht
op gelijke behandeling en privéleven. Daarbij is ook relevant of het beleid van een
schoolbestuur ten volle of alleen marginaal wordt getoetst, vooral procedureel of
ook inhoudelijk. Het toetsingskader dat de rechters en commissies ter beschikking
staat loopt uiteen. Ook is er verschil of zij gebruik maken van alle ter beschikking
staande wetten, verdragen en jurisprudentie en hoe zij deze interpreteren. Bij deze
verschillen in toetsing spelen de persoonlijke en professionele waarden en achter‐
gronden van rechters en commissieleden ook een rol.93 De afweging tussen bot‐
sende rechten en belangen per situatie, en de open normen binnen het arbeidsrecht
bieden ook ruimte om die waarden mee te laten spelen. Het gelijkebehandelings‐
recht begrenst deze ruimte maar speelt in de praktijk een ondergeschikte rol bij de
commissies en soms ook bij de rechter. Slechts in twee van (in het gehele hoofd‐
stuk) genoemde uitspraken van de commissies van beroep en identiteitscommis‐
sies gebruikten zij de AWGB als toetsingskader.94 De CvBer VGS maakt in de zaak
over de disciplinaire maatregel wegens een overstap van kerk binnen de band‐
breedte een afweging tussen art. 23 Gw. en het grondwettelijke recht op eerbiedi‐
ging van de persoonlijke levenssfeer.95 Verder gaan de commissies niet over tot een
expliciete afweging tussen botsende rechten (in de Grondwet of internationale ver‐
dragen) van schoolbesturen en werknemers. Voor wat betreft het benoemingsbe‐
leid is de uitspraak in de zaak Renkema de enige waar de rechter de AWGB expli‐
ciet als toetsingskader hanteerde.96 In zaken over het toelatingsbeleid van leerlin‐
gen buigt de rechter zich vaker over de AWGB. Bij het toepassen van de AWGB

93. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016. Zie ook Post 2014, p. 316; Shahshahani & Liu Journal of Empir‐
ical Legal Studies 2017, afl. 14, nr. 4, p. 716-744; Cahill-O’Callaghan Journal of Law and Society 2013,
afl. 40, nr. 4, p. 596-623; Jonkers 2006; Vermeulen TREMA 2005, p. 243-250. Zie voor een interview
met Vergunst in het RD waar dit ook aan de orde komt: J. Visscher, ‘De hand op de mond’, RD
16 november 2016. Vgl. Vergunst 2018 voor een kritisch verhaal over de SGP. Naast voorzitter
Vergunst is Zondag één van de leden van de Identiteitscommissie VGS. Voor een illustratie van
de nadruk op het belang van de godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid van de religieuze werk‐
gever bij de balans tussen botsende mensenrechten zie Zondag 2011. Zie ook Van der Ploeg (2014)
die het gebruik van de open normen van het arbeidsrecht prefereert boven het gesloten stelsel van
de AWGB. Hij is ook voorstander van een marginale toetsing van besluiten van een organisatie
vanwege de verenigingsvrijheid.

94. CvBer LVGS 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3 (ontslag overstap GKV naar evangelische gemeente);
CvBer po (Besturenraad) 24 april 1998, zaaknr. 9809. Zie ook Van Vliet 2016, p. 233-236.

95. CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte).
96. Rb. Den Haag 2 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3104, JAR 2011/305, m.nt. W. Linde‐

boom (ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school).
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geeft de rechter vaak een ruimere interpretatie die meer tegemoetkomt aan de
werkgever tegenover een strengere interpretatie door CGB/CRM die meer tege‐
moetkomt aan de werknemer.97 De zaak Drexhage is de enige waar de rechter
expliciet het EVRM als toetsingskader gebruikt.98 In de uitspraak van de rechtbank
Almelo verwijst de rechter naar het recht op bescherming van het privéleven
zonder directe verwijzing naar de Grondwet of het EVRM.99 Mogelijk is het
verschil tussen de oordelen van rechters en commissie van beroep van de VGS te
verklaren uit de verplichte onvoorwaardelijke onderschrijving van de grondslag
van de VGS door de commissieleden.100 Voorzitter Weggeman van de Identiteits‐
commissie VBSO ziet daar soms wel spanning, maar geen probleem: ‘Ondanks de
persoonlijke verbondenheid met de grondslag van de VBSO, kan die grondslag niet de
maatstaf zijn waarlangs je de geschillen legt. Het toetsingskader aan de hand waarvan de
geschillen moeten worden beoordeeld, is immers de geldende wet- en regelgeving.’101 Deze
opstelling is ook terug te zien in de uitspraak van de CvBer VBSO die het ontslag
van vrouwen die moeder worden door een reformatorische school onrechtmatig
oordeelde op grond van de geldende regelgeving. De school draaide het ontslag
vervolgens terug.102

Strafrechtelijke jurisprudentie
Met betrekking tot de visie van (een deel van de) orthodox-protestanten op homo‐
seksualiteit waren er ook enkele relevante strafzaken. Een relevante rechtszaak is
de weigering door een bedrijf in Drachten van een homoseksuele stagiair waarbij
het de christelijke geloofsovertuiging als grond aanvoerde. De rechter gaf hier geen
ruimte voor en veroordeelde het bedrijf tot een boete en schadevergoeding van‐
wege verboden discriminatie.103 Het arrest Van Dijke van de Hoge Raad betreft een
interview waarin RPF-Tweede Kamerlid Van Dijke een vergelijking maakte tussen
de zonde van homoseksuele praxis en de zonde van diefstal.104 Hij bedoelde daar
mee te zeggen dat homoseksuele praxis niet als iets ergers moet worden gezien als
diefstal, in tegenstelling tot hoe sommige christenen dat onderscheid maken. Van‐

97. Zie ook De Jong 2012, p. 96-97.
98. Rb. Zwolle 30 december 1998, JAR 1999/25 (buitenechtelijke relatie Drexhage).
99. Rb. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998/4905 (ontslag overspelige leraar reformatorische basisschool).
100. Art. 4 lid 1 sub e Instellingsreglement Identiteitscommissie ingesteld door VGS en RMU. Dat geldt

ook voor de Identiteitscommissie VBSO: art. 4 lid 1 sub e Instellingsreglement Identiteitscommis‐
sie ingesteld door de VBSO.

101. Interview A. Weggeman, 21 april 2017.
102. Interview A. Weggeman, 21 april 2017. De betreffende uitspraak is niet gepubliceerd.
103. ‘Christelijke firma beboet voor afwijzen homostagiair’, ND 25 april 2016; ‘Bedrijf vervolgd om dis‐

crimineren stagiair’, ND 18 februari 2016. Zie ook F. Oldenhuis, ‘Christelijk bedrijf moet zich aan
wet houden’, ND 27 april 2016. De uitspraak is niet online te vinden. Eerder oordeelde het CRM
in deze zaak ook van verboden discriminatie, zie CRM 16 februari 2016, oordeel 2016-10 (verboden
onderscheid homoseksuele stagiair christelijk bedrijf Drachten).

104. HR 9 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9368, NJ 2001/203 (Van Dijke). Zie ook Peters & Vellenga
Justitiële verkenningen 2007, afl. 33, nr. 1, p. 70-82; Galenkamp TREMA 2005, p. 251-256; Van Noor‐
loos 2014; Oldenhuis 2006
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wege zijn formulering werd hij strafrechtelijk vervolgd voor deze vergelijking
tussen diefstal en homoseksualiteit vanwege het opzettelijk beledigend uitlaten
over een groep homoseksuele mensen wegens hun homoseksuele gerichtheid (art.
137 c Sr.). De Hoge Raad oordeelt dat het beledigend is om homoseksuelen op een
lijn te zetten met misdadigers. Daarmee miskende Van Dijke de waardigheid van
homoseksuelen. Maar omdat hij deze uitlating deed in een context om de inhoud
van een geloofsovertuiging uiteen te zetten ontneemt dit het beledigend karakter,
gezien de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Daarbij overwoog de Hoge
Raad ‘dat deze uitlatingen kenbaar in direct verband stonden met de uiting van de geloofs‐
opvatting van de verdachte en als zodanig voor hem van betekenis zijn in het maatschappe‐
lijk debat’. Eenzelfde overweging leidde ook tot de vrijspraak tot aan de Hoge Raad
van dominee Herbig die in de krant ‘homofilie als vieze en vuile zonde’ bestempelde
omdat hij dat deed op grond van teksten in het Bijbelboek Leviticus.105 Voor over‐
treding van het discriminatieverbod in het Burgerlijk Wetboek (zoals het arrest De
Goerees) geldt een lagere drempel dan voor een strafrechtelijke veroordeling.106

8.4 Tot besluit

In bijlage C, tabel C.1 is een chronologisch overzicht te vinden van hierboven
benoemde procedures. Uit dit overzicht valt op te maken dat in de tijdspanne van
1994 (vanaf invoering van de AWGB) tot 2018 er in totaal 26 procedures waren met
betrekking tot identiteit op orthodox-protestantse scholen. Daarvan waren er acht
procedures bij CGB/CRM, vijf procedures bij rechtbanken, en dertien procedures
bij commissies van beroep/identiteitscommissies. Met name voor die commissies
van beroep/identiteitscommissies geldt dat het overzicht mogelijk niet volledig is
vanwege gebreken in de administratie bij de commissies. Ook moet de kantteke‐
ning gemaakt worden dat dit overzicht is gemaakt op basis van wat de commissies
zelf hierover communiceerden ten behoeve van het onderzoek van Van Vliet en dit
onderzoek.107 De commissies van de VGS behandelden zes procedures. De com‐
missies van de LVGS deden uitspraak in vier zaken. De commissie van de Bestu‐
renraad deed eenmaal uitspraak en de commissie VBSO tweemaal. In tien van de
hierna benoemde procedures bogen twee verschillende instanties zich over het‐
zelfde geschil. Dat betekent dat het aantal unieke zaken eenentwintig is. Binnen
dat aantal zijn er twaalf zaken die betrekking hebben op (onder andere) gods‐
dienst, zeven zaken betreffen (onder andere) burgerlijke staat, vier zaken betreffen
(onder andere) seksuele gerichtheid en één zaak op grond van geslacht. In som‐

105. HR 14 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE7632, NJ 2003/261, m.nt. P.A.M. Mevis (Dominee Herbig).
Zie ook Smeets & Sterkens Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014, afl. 3, nr. 5, p. 55-70; Van
Noorloos 2014;

106. HR 5 juni 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AB9113, NJ 1988/702, m.nt. E.A. van der Alkema (De Goerees).
Zie ook Oldenhuis 2006.

107. Van Vliet 2016.
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mige zaken zijn meerdere gronden van onderscheid van toepassing. In de uit‐
spraken van CGB/CRM was het oordeel vijf keer geen verboden onderscheid en
drie keer verboden onderscheid. Rechters oordeelden vier keer dat een beroep
gegrond was en eenmaal dat een beroep ongegrond was (maar in dat geval was
het ontslag wel kennelijk onredelijk). In de dertien procedures bij commissies van
beroep/identiteitscommissies was het oordeel driemaal in het voordeel van de
werknemer (beroep gegrond).

Deze verschillen in uitkomst van de procedures bij commissies van beroep/identi‐
teitscommissies in vergelijking tot de rechter en CGB/CRM corresponderen met
verschillen in weging tussen rechten. Dit hangt samen met verschillen in (interpre‐
tatie van het) toetsingskader, de wijze van toetsing, taakopvatting en persoonlijke
en professionele achtergrond van commissieleden en rechters. Het toetsingskader
verschilt per gremium, en kan soms ook per zaak anders zijn (zie bijlage C, tabel C.
2). Zowel arbeidsrecht, gelijkebehandelingsrecht als mensenrechten vormen dit
toetsingskader, waarbij zowel Nederlands, Europees als internationaal recht in
principe relevant is (zie hoofdstuk 6 en 7). De rechter en commissie van beroep
beschikken over al deze instrumenten, maar hanteren meestal alleen het arbeids‐
recht. De CGB/CRM is vooral gebonden aan de AWGB, maar past daarbij ook
Europese en internationale bepalingen en uitspraken toe. Het kan echter geen
gebruik maken van het arbeidsrecht. De uitspraken van rechters en commissies in
Nederland inzake identiteitsgeschillen op orthodox-protestantse scholen zijn in
ieder geval een verdere illustratie van het meerlagige juridisch kader voor identi‐
teitsgebonden benoemingsbeleid. Het volgende hoofdstuk met een overzicht van
relevante Europese jurisprudentie geeft hiervan een verdere illustratie.
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9 Overzicht relevante Europese
jurisprudentie

9.1 Inleiding

Na de uiteenzetting van relevante uitspraken van commissies en rechters in Neder‐
land volgen in dit hoofdstuk belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de
Europese Unie (EHJ) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
De hierna te behandelen uitspraken van het EHJ en het EHRM werken ook door in
de nationale rechtsorde en geven een verdere illustratie van het meerlagige juri‐
disch kader voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen. Allereerst volgen hierna enkele uitspraken van het EHJ. Daarin is vooral
het non-discriminatiebeginsel relevant omdat de gelijkebehandelingsrichtlijnen
uitgangspunt zijn voor beoordeling door het Hof. Daarna volgen uitspraken van
het EHRM, waarin het gelijkebehandelingsrecht vaak pas in tweede instantie rele‐
vant is en in connectie tot een ander recht. Dit Hof beoordeelt casussen vooral van‐
uit de afweging tussen botsende rechten in het EVRM en botsende belangen van
partijen.

9.2 Jurisprudentie EHJ

Het EHJ bepaalde in Mangold en Kücükdeveci dat het algemene beginsel van non-
discriminatie, op grond van leeftijd, afgeleid van de rechten in het VWEU en het
EU-Handvest rechtstreekse en horizontale werking heeft (zie ook §6.3).1 Ook gaf
het Hof aan dat Richtlijn 2000/78/EG een uitdrukking is van dit beginsel. Op deze
wijze heeft de richtlijn toch betekenis in horizontale verhoudingen tussen particu‐
lieren in de nationale rechtsorde. Het EHJ bepaalde ook dat de nationale rechter de

1. HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, EHRC 2010/42, m.nt. De Mol; AB 2010/89,
m.nt. H. van Eijken en M.J.M. Verhoeven; ArA 2010, afl. 2, nr. 9, p. 70-87, m.nt. D.F. Berkhout
(Kücükdeveci/Swedex); HvJ EG 22 november 2005, C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, JAR 2005/289
(Mangold). Deze lijn is o.a. bevestigd in HvJ EU 19 april 2016, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278,
EHRC 2016/138 (Dansk Industri). Zie ook Rayer European Labour Law Journal 2010, afl. 1, nr. 2,
p. 264-268; Schiek European Labour Law Journal 2010, afl. 1, nr. 3, p. 368-379; Howard European Law
Journal 2011, afl. 17, nr. 6, p. 797-798; Waddington Maastricht Journal of European & Comparative Law
2006, afl. 13, p. 365-374; O’Cinneide 2012, p. 13-23; O’Cinneide Maastricht Journal of European &
Comparative Law 2015, afl. 22, nr. 3, p. 370-395.



nationale regels die strijden met het beginsel van non-discriminatie op grond van
leeftijd indien nodig buiten toepassing moet stellen.2 Rechtswetenschappers waren
het niet over eens of het EHJ doelde op het beginsel van non-discriminatie in het
algemeen of alleen specifiek op non-discriminatie op grond van leeftijd.3 Het EHJ
maakte aan deze onzekerheid een einde in Egenberger en dit standaardarrest is van
belang voor uitleg van art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG.4

Daarnaast is het arrest Bougnaoui van belang voor de uitleg van art. 4 lid 1 Richtlijn
2000/78/EG.5 Dit betrof ontslag van Bougnaoui door een bedrijf vanwege klachten
van klanten over het dragen van een hoofddoek. Het EHJ oordeelde dat er sprake
is van discriminatie op grond van godsdienst. Daarbij ging het Hof op grond van
art. 52 lid 3 EU-Handvest uit van een ruime interpretatie van godsdienst in art. 10
EU-Handvest conform art. 9 EVRM. Zowel het hebben van een overtuiging als het
openbaar belijden daarvan valt onder de reikwijdte van de godsdienstvrijheid
(§27-30). Het Hof toetste aan art. 4 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG. Dat is niet de speci‐
fieke uitzondering waar religieuze organisaties gebruik van kunnen maken (dat is
namelijk art. 4 lid 2). Desondanks kan deze bepaling ook voor deze organisaties
relevant zijn voor een rechtvaardiging van het maken van onderscheid (zie §7.5).
Het Hof benadrukt dat ‘slechts in een zeer beperkt aantal omstandigheden een kenmerk
dat verband houdt met in het bijzonder godsdienst een wezenlijk en bepalend beroepsver‐
eiste kan vormen’ (§38). Het begrip wezenlijk en bepalend beroepsvereiste verwijst
volgens het Hof ‘naar een objectief vereiste dat is ingegeven door de aard van de betrokken
beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgevoerd.’ Daartoe behoren volgens
het Hof geen subjectieve overwegingen zoals de wensen van klanten (§40).

2. HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, EHRC 2010/42, m.nt. De Mol; AB 2010/89,
m.nt. H. van Eijken en M.J.M. Verhoeven; ArA 2010, afl. 2, nr. 9, p. 70-87, m.nt. D.F. Berkhout
(Kücükdeveci/Swedex); HvJ EG 22 november 2005, C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, JAR 2005/289
(Mangold).

3. HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, EHRC 2010/42, m.nt. De Mol; AB 2010/89,
m.nt. H. van Eijken en M.J.M. Verhoeven; ArA 2010, afl. 2, nr. 9, p. 70-87, m.nt. D.F. Berkhout
(Kücükdeveci/Swedex); Rayer European Labour Law Journal 2010, afl. 1, nr. 2, p. 264-268; Schiek Euro‐
pean Labour Law Journal 2010, afl. 1, nr. 3, p. 368-379; Howard European Law Journal 2011, afl. 17,
nr. 6, p. 797-798; Waddington Maastricht Journal of European & Comparative Law 2006, afl. 13,
p. 365-374; O’Cinneide 2012, p. 13-23; O’Cinneide Maastricht Journal of European & Comparative Law
2015, afl. 22, nr. 3, p. 370-395; Papadopoulos European Human Rights Law Review 2011, afl. 4,
p. 437-447.

4. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB
2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).

5. HvJ EU 14 maart 2017, C-188/15, ECLI:EU:C:2017:204, EHRC 2017/97, m.nt. J.H. Gerards (Boug‐
naoui). Zie ook HvJ EU 14 maart 2017, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, EHRC 2017/96, m.nt.
J.H. Gerards (Achbita). Zie ook Hennette-Vauchez European Constitutional Law Review 2017, afl. 13,
p. 744-758.
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Egenberger
In 2018 wijst het Hof het eerste arrest (Vera Egenberger/Evangelisches Werk) inzake
het afwegingskader in art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG tussen de rechten van
werknemer en identiteitsgebonden religieuze werkgevers.6 Evangelisches Werk
publiceerde een vacature voor een tijdelijke baan voor het opstellen van een lan‐
denrapport voor naleving van het Rassendiscriminatieverdrag. Daarin eiste het dat
een sollicitant lid was van een christelijke kerk. Egenberger was geen lid van een
kerk en solliciteerde, maar werd niet uitgenodigd voor een gesprek, volgens beide
partijen vanwege dit feit. De hoogste federale rechter wilde het Duitse recht
uitleggen volgens art. 4 lid 2 van Richtlijn 2000/78/EG. De Duitse rechter onder‐
vond daar problemen omdat religieuze organisaties binnen het Duitse recht ruime
vrijheid hebben om zelf te bepalen wat wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde
beroepsvereisten zijn. Daarbij mag de rechter slechts controleren of dit plausibel is.
De rechter legde de vraag neer of de vrijheid van religieuze organisaties hier niet te
ruim is. Zou de rechter niet meer ruimte moeten krijgen om te beoordelen of
beroepsvereisten (zoals het aanhangen van een bepaalde godsdienst) inderdaad
wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn, op basis van de richtlijn? In aanvulling
daarop vroeg de Duitse rechtbank of het verbod van discriminatie op grond van
godsdienst of overtuiging zoals vastgelegd in art. 21 lid 1 EU-Handvest horizontale
werking heeft. Waarbij de rechter ook de vraag poneerde of strijdige nationale
bepalingen buiten toepassing verklaard moeten worden. Dezelfde vraag stelde de
rechter aangaande art. 17 VWEU lid 1 dat bepaalt: ‘De Unie eerbiedigt de status die
kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lid‐
staten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.’ De Duitse rechter legde hier dus de bot‐
sing tussen verschillende Europese grondrechten terug bij de Europese rechter en
ontvangt graag sturing hoe hiermee om te gaan. Vervolgens kan de rechter art. 4
lid 2 Richtlijn 2000/78/EG uitleggen en toepassen.

In het kort zijn de belangrijkste elementen uit het arrest-Egenberger de volgende.
Ten eerste geeft het Hof van Justitie een invulling, precisering en aanscherping van
de terminologie in art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG. Daarbij leest het Hof onder
andere een noodzakelijkheidsvereiste in voor de aan de werknemer te stellen eisen.
Deze uitleg is restrictief voor de beleidsvrijheid van religieuze organisaties maar er
blijft ruimte voor afweging in een concreet geval. Ten tweede geeft het Hof een
aanvulling op deze terminologie door ook een evenredigheidsbeginsel in te lezen
in art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG. Dit beginsel impliceert dat het gestelde
beroepsvereiste passend is en niet verder gaat dan nodig. Het Hof bepaalt dat er
ook een rechtstreeks beroep mogelijk is op het evenredigheidsbeginsel als
algemeen beginsel van Unierecht met directe horizontale werking. Ten derde

6. HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards; AB
2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenberger).
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bepaalt het Hof dat partijen een rechtstreeks beroep kunnen doen op het algemeen
beginsel van non-discriminatie in het Unierecht. In eerdere instantie had het Hof
dit alleen expliciet bepaald voor non-discriminatie op grond van leeftijd, maar nu
betreft het non-discriminatie in het algemeen, met inbegrip van de gronden gods‐
dienst, geslacht en seksuele geaardheid. Het beginsel heeft een dwingend karakter
en directe horizontale werking tussen personen. Ten vierde maakt het EHJ
duidelijk dat rechterlijk toezicht op de door religieuze organisaties gestelde eisen
noodzakelijk is, dat mogen die organisaties niet alleen zelf doen. Daarbij geeft het
Hof aan dat de toegang tot de rechter verzekerd dient te zijn. Ten vijfde bepaalt het
Hof dat een afweging tussen rechten en belangen van beide partijen noodzakelijk
is. In de Richtlijn is tussen deze rechten ook al een balans getroffen en die is
daarom uitgangspunt voor de rechter. Ten slotte maakt het Hof duidelijk dat
nationaal recht conform de Richtlijn uitgelegd moet worden. Hierna volgt een uit‐
werking van deze elementen.

Ten eerste geeft het Hof dus een nadere uitleg aan de terminologie in de uitzonde‐
ringsbepaling voor religieuze organisaties (art. 4 lid 2 Kaderrichtlijn). Het Hof sti‐
puleert wanneer een verschil in behandeling op grond van godsdienst conform de
Richtlijn is. Ten eerste hangt dit volgens het Hof af van het objectief verifieerbare
bestaan van een rechtstreeks verband tussen het door de werkgever gestelde
beroepsvereiste en de betrokken activiteit (§63). Een dergelijk verband kan voort‐
vloeien uit de aard van de activiteit (bijvoorbeeld deelname aan de bepaling van de
grondslag of het meewerken aan de verkondigingstaak) en de voorwaarden waar‐
onder die activiteit moet worden verricht (bijvoorbeeld de noodzaak om een
geloofwaardige vertegenwoordiging van de kerk of organisatie naar buiten toe te
waarborgen).

Daarnaast moet een religieuze organisatie volgens de uitzonderingsbepaling in de
Richtlijn een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste stellen. Deze
drieslag krijgt een nadere interpretatie van het Hof. Wezenlijk betekent volgens het
Hof dat het vereiste noodzakelijk is vanwege het belang van de betreffende
beroepsactiviteit voor de bevestiging van die grondslag of van de uitoefening van
het recht op autonomie (§65). Een legitiem vereiste betekent dat de eis niet moet
dienen om een doel na te streven dat geen verband houdt met die grondslag of met
de uitoefening van het recht op autonomie (§66). Het gaat hier dus om een doelbin‐
dingsvereiste. Een gerechtvaardigd vereiste betekent een verplichting om in het licht
van de feitelijke omstandigheden van het specifieke geval aan te tonen dat het ver‐
meende risico van aantasting van haar grondslag of recht op autonomie waar‐
schijnlijk en ernstig is, zodat de invoering van een dergelijk vereiste inderdaad
noodzakelijk is (§67). Uit deze uitleg blijkt dat het Hof een noodzakelijkheidsvereiste
stelt voor de te stellen beroepsvereisten. De term noodzakelijk is van belang omdat
dit aansluit bij de gewijzigde AWGB (na de annulering van de enkele-feitconstruc‐
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tie) en afwijkt van het woord nodig dat in de AWGB stond (zie §7.7 en §8.2). Voor
de praktijk van het benoemingsbeleid van scholen zou dit kunnen betekenen dat
voor een facilitair medewerker minder strenge eisen mogen gelden dan voor een
leerkracht.

Ten tweede voegt het EHJ nog een eis toe aan de uitzonderingsbepaling van art. 4
lid 2 door aan te geven dat ook moet worden getoetst aan het evenredigheidsbe‐
ginsel (§68). Dit beginsel staat wel in art. 4 lid 1, maar niet in art. 4 lid 2 van de
Richtlijn. Toch is toetsing aan dit beginsel volgens het Hof van belang omdat het
een algemeen beginsel van Unierecht is met dwingende kracht en directe horizon‐
tale werking tussen partijen. Partijen kunnen zich dus bij de nationale rechter
tegenover elkaar beroepen op dit beginsel. Dus moeten nationale rechters nagaan
of het desbetreffende vereiste passend is en niet verder gaat dan nodig is om het
nagestreefde doel te bereiken. Voor de Nederlandse situatie is dit een bevestiging
van de ontwikkeling in de wetgeving na de annulering van de enkele-feitconstruc‐
tie (zie §7.7).7

Volgens het Hof samengevat, is een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde
beroepsvereiste, een vereiste dat noodzakelijk is, en gezien de grondslag van de
desbetreffende kerk of organisatie, objectief wordt bepaald door de aard van of de
voorwaarden voor, de uitoefening van de betrokken beroepsactiviteit (§69). Dit
vereiste mag geen overwegingen omvatten die niet samenhangen met die grond‐
slag of met het recht van die kerk of organisatie op autonomie en dient in overeen‐
stemming te zijn met het evenredigheidsbeginsel (§69). In de uitwerking van deze
eisen verwijst het EHJ niet expliciet naar jurisprudentie van het EHRM maar impli‐
ciet gaat het hierin mee door het proportionaliteitsvereiste te stellen aan de eisen
die religieuze organisaties stellen.8

Ten derde benoemt het Hof het algemeen beginsel van non-discriminatie waarop
partijen zich kunnen beroepen. Dit beginsel van gelijke behandeling in arbeid en
beroep is volgens het Hof niet bij Richtlijn 2000/78/EG ingevoerd, maar vindt zijn
oorsprong in internationale verdragen en gemeenschappelijke constitutionele tra‐
dities van de lidstaten. Het betreft onder andere non-discriminatie op grond van
godsdienst of overtuiging (§75). Het verbod van discriminatie op grond van gods‐
dienst of overtuiging is een algemeen beginsel van Unierecht en heeft daarom een
dwingend karakter. Het verbod is neergelegd in art. 21 lid 1 EU-Handvest en geldt
ook tussen particulieren onderling (§76).

7. Zie ook Van Sasse van IJsselt, AB 2018/378, overweging 7.
8. Gerards, EHRC 2018/127, overweging 5.

9 Overzicht relevante Europese jurisprudentie 307



Ten vierde vindt het Hof vindt dat de naleving van de criteria in art. 4 lid 2 voor
een gerechtvaardigd verschil in behandeling op grond van godsdienst door de
rechter moet worden beoordeeld. Toezicht hierop zou namelijk betekenisloos
worden als de kerk of organisatie dit zelf beoordeelt en niet een onafhankelijke
autoriteit, zoals de rechter (§46). Er is recht op toegang tot de rechter om feiten aan
te voeren die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden. De ver‐
weerder dient dan te bewijzen dat dat beginsel niet werd geschonden (§48). Een
rechter moet in een geding tussen particulieren de concurrerende grondrechten in
het VWEU en EU-Handvest tegen elkaar afwegen en het evenredigheidsbeginsel
daarbij eerbiedigen (§80). Daarbij is het in de Richtlijn gelegde evenwicht tussen
die belangen uitgangspunt (§81).

Ten vijfde bepaalt het Hof dat de rechter een afweging moet maken tussen de rech‐
ten en belangen van de betrokken partijen. Daarbij geeft het Hof aan dat Richtlijn
2000/78/EG een concrete invulling is van het algemene beginsel van non-discrimi‐
natie zoals neergelegd in art. 21 EU-Handvest (§47). Tegelijkertijd houdt art. 4 lid 2
Richtlijn 2000/78/EG rekening met het recht op autonomie van kerken en reli‐
gieuze organisaties op basis van art. 17 VWEU, art. 10 Handvest en art. 9 EVRM
(§50). Art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG heeft ‘tot doel een juist evenwicht te garande‐
ren tussen bovengenoemde rechten in situaties waarin die rechten met elkaar in botsing
kunnen komen’ (§51). Met het oog op dat evenwicht bevat die bepaling de criteria
waarmee rekening moet worden gehouden bij de afweging die moet worden
gemaakt om een juist evenwicht te waarborgen tussen die mogelijk botsende rech‐
ten (§52). ‘In geval van een geding moet het echter mogelijk zijn dat de afweging zo nodig
wordt onderworpen aan toezicht door een onafhankelijke instantie en, uiteindelijk, door een
nationale rechterlijke instantie’ (§53). Het EHJ gaat niet nog eens expliciet de rele‐
vante rechten tegen elkaar afwegen maar toetst casussen aan de bepalingen in de
Richtlijn.

Ten slotte is het aan de nationale rechter om na te gaan of de nationale bepaling
kan worden uitgelegd volgens Richtlijn 2000/78/EG (§74). Als nationaal recht niet
conform de Richtlijn kan worden uitgelegd dan moet het buiten toepassing
worden gelaten vanwege strijdigheid met het beginsel van gelijke behandeling in
arbeid en beroep (§75-79). De richtlijnconforme interpretatie van nationale wet‐
geving is een algemeen uitgangspunt voor het Hof maar de herhaling met betrek‐
king tot deze Richtlijn is relevant. De tekst van en overwegingen bij de richtlijn ver‐
wijzen namelijk naar het respecteren van nationale (grond)wettelijke bepalingen,
hoewel daarbij al kaders van de Richtlijn golden.
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IR tegen JQ
Na Egenberger mocht het EHJ zich in de zaak IR tegen JQ opnieuw uitspreken over
een zaak waarin art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG centraal staat.9 Het betreft een
prejudiciële beslissing op verzoek van het Bundesarbeitsrecht (hoogste federale
rechter in arbeidszaken in Duitsland) in de zaak IR (katholieke humanitaire organi‐
satie die onder andere ziekenhuizen exploiteert) tegen JQ (afdelingshoofd Interne
Geneeskunde van ziekenhuis). JQ is katholiek en was getrouwd voor de kerk. Zijn
vrouw verliet hem in 2005 en in maart 2008 volgde de civiele scheiding, zonder een
nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk. In augustus 2008 trouwde hij
opnieuw voor de burgerlijke stand. Daarop nam IR in maart 2009 het besluit om
hem een half jaar later te ontslaan. Volgens JQ was er sprake van discriminatie op
grond van godsdienst omdat protestantse of niet-gelovige leidinggevende collega’s
met een tweede burgerlijk huwelijk geen ontslag kregen. Het Bundesarbeitsrecht
vroeg het EHJ of dit onderscheid tussen katholieke en niet-katholieke leidingge‐
venden conform de richtlijn is.10

Allereerst bevestigt het EHJ dat art. 4 lid 2 Richtlijn 2000/78/EG naast kerken ook
van toepassing is op privaatrechtelijke organisaties waarvan de grondslag op gods‐
dienst of overtuiging is gebaseerd (§40-41). Dat betreft dus ook bijzondere scholen.
Het Hof geeft daarbij aan dat de werking van de bepaling is beperkt tot de
beroepsactiviteiten van personen op grond van de frase ‘personen die (…) werkzaam
zijn’ (§42). Vervolgens herhaalt het Hof overwegingen uit Egenberger. Dat betreft de
uitleg van de termen in de richtlijn, het belang van doeltreffend rechterlijk toezicht
en het buiten toepassing laten van nationale bepalingen bij strijdigheid met Euro‐
pees recht. Het Hof herhaalt dat particulieren tegenover elkaar het recht op non-
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging kunnen laten gelden als bin‐
dend algemeen beginsel van Unierecht (§69). Ook geeft het Hof aanwijzingen aan
de nationale rechter om tot een uitspraak te komen in deze zaak. Het Hof consta‐
teert dat instemming van JQ met de huwelijksopvatting van de katholieke kerk
geen wezenlijk aspect lijkt van de beroepsactiviteit van een afdelingshoofd interne
geneeskunde (§58). Deze opvatting wordt ondersteund door het gegeven dat ook
niet-katholieke werknemers leiding kunnen geven (§59). Ook komt het Hof tot
deze conclusie vanwege de beperking van de werking van art. 4 lid 2 tot beroeps‐
activiteiten. Het Hof lijkt hier de professionele omgeving af te grenzen van de pri‐
vésfeer van werknemers in het bepalen of er sprake is van een wezenlijk beroeps‐

9. HvJ EU 11 september 2018, C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696, JAR 2018/259, m.nt. T. van Kooten;
EHRC 2018/214, m.nt. J.H. Gerards (IR/JQ).

10. Deze zaak betreft dus discriminatie op grond van godsdienst. Niet alleen wegens het aanvechten
van het verschil in behandeling tussen katholieke en niet-katholieke werknemers. Tevens vloeit
het maken van onderscheid op grond van huwelijkse staat voort uit religieuze regels. Waar de
AWGB onderscheid op grond van huwelijkse staat verbiedt doet Richtlijn 2000/78/EG dat niet.
In dergelijke zaken moet een beroep op de Richtlijn dus lopen via de band van discriminatie op
grond van godsdienst.

9 Overzicht relevante Europese jurisprudentie 309



vereiste. Uit verdere uitspraken moet blijken hoe de Egenberger-criteria verdere toe‐
passing krijgen in verschillende typen omstandigheden. Naar verwachting leidt dit
zowel op Europees als nationaal niveau tot verdere jurisprudentie en uitspraken
op het terrein van gelijkebehandelingswetgeving.11

9.3 Jurisprudentie EHRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (en de voormalige Euro‐
pese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM)) oordeelde een aantal keer
over een conflict tussen een religieuze identiteitsgebonden instelling en een perso‐
neelslid waarbij het een balans moest treffen tussen botsende mensenrechten. In
deze paragraaf volgt een beknopte beschrijving van deze zaken.

De zaak Rommelfanger/Duitsland (1989) betreft het ontslag van een assistent dokter
door een Rooms-Katholiek ziekenhuis die zich publiek uitte tegen het abortus‐
standpunt van de kerk.12 De vrijheid van meningsuiting van de werknemer (art. 10
EVRM) stond centraal, tegenover de vrijheid van godsdienst en meningsuiting van
het ziekenhuis (art. 9, 10 EVRM). De Commissie beoordeelt de klacht als onge‐
grond en niet-ontvankelijk, en constateerde dus ook geen schending van art. 10
EVRM op basis van de volgende overwegingen. Volgens de Commissie zijn op
nationaal niveau de concurrerende rechten afdoende tegen elkaar afgewogen. De
werkgever mag eisen stellen die het recht op vrije meningsuiting van de
werknemer beperken, ook ten behoeven van de ruimte voor de vrijheid van
meningsuiting van de werkgever. Het is niet zo dat de status van dokter bij een
katholiek ziekenhuis de bescherming van art. 10 EVRM van de werknemer weg‐
neemt. De eisen aan de werknemer mogen volgens de Commissie niet onredelijk
zijn, ook niet als ze voortvloeien uit het contract. De Commissie oordeelt echter dat
er geen onredelijke eis werd gesteld aan de werknemer in dit geval aangezien het
standpunt over abortus van cruciaal belang is voor de kerk. De dokter vervulde
daarnaast een essentiële taak in het uitoefenen van een charitatieve functie.

Het arrest Lombardi Vallauri/Italië (2009) betreft de niet-verlenging van het contract
van een leraar rechtsfilosofie door een katholieke universiteit vanwege zijn opvat‐
tingen die in strijd zouden zijn met de katholieke leer.13 De relevante rechten in het
EVRM van de werknemer zijn art. 6, 9, 10, 13 (jo. 14) EVRM. Het Hof oordeelt (met
een meerderheid van zes van de zeven rechters) van een schending van het recht
op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) en de vrijheid van meningsuiting (art. 10

11. CRM 11 oktober 2018, oordeel 2018-102 (afwijzing vrouw met hoofddoek als invalleerkracht SCOH);
CRM 1 november 2018, oordeel 2018-110 (verboden onderscheid door Stichting Kledingbank Zeeland
wegens afwijzing winkelmedewerker zonder christelijke geloofsovertuiging).

12. ECRM 6 september 1989, nr. 12242/86 (Rommelfanger/Duitsland). Zie ook De Jong 2012, p. 155-156.
13. EHRM 20 oktober 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD003912805 (Lombardi Vallauri/Italië).
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EVRM). De klacht over schending van art. 9 EVRM is ontvankelijk maar hoeft
volgens het Hof niet afzonderlijk in beschouwing genomen te worden omdat dat al
is gebeurd onder art. 10 EVRM. De universiteit gaf niet aan op grond waarvan de
opvattingen van Lombardi Vallauri in strijd zouden zijn met de katholieke leer
(§47). De nationale rechter had het gebrek aan motivering door de universiteit in
de afweging moeten betrekken (§52).

De arresten Obst/Duitsland en Schüth/Duitsland zijn vergelijkbaar maar hebben een
verschillende uitkomst. De zaak Obst/Duitsland (2010) betrof het ontslag van de PR
directeur door de Mormoonse kerk vanwege een buitenechtelijke affaire.14 Het
recht op respect voor privéleven, en familie- en gezinsleven van de werknemer
(art. 8 EVRM) moest worden afgewogen tegen de vrijheid van godsdienst en ver‐
eniging van de kerk (art. 9 jo. 11 EVRM). Het Hof oordeelt unaniem dat art. 8
EVRM niet is geschonden, op basis van de volgende overwegingen. De nationale
rechter heeft diepgaand onderzoek gedaan en een afweging gemaakt tussen de
rechten en belangen (§49). Obst, opgegroeid in de Mormoonse Kerk, was zich
bewust of had zich bewust moeten zijn bij het tekenen van het contract van het
belang van huwelijkse trouw voor de werkgever en dat een buitenechtelijke relatie
zou afdoen aan de loyaliteitseis die bij de functie van directeur Europa van de PR-
afdeling hoort (§50). Het gedrag lag in de privésfeer en was niet publiek bekend,
het element publiciteit was derhalve niet beslissend (§51). Er is een speciale aard
van de professionele verplichtingen van de werknemer die werkt voor een werkge‐
ver waarvan het ethos is gebaseerd op religie of geloof (§51, Richtlijn 2000/78/EG,
Lombardi Vallauri/Italië). Loyaliteitsverplichtingen in casu zijn aanvaardbaar van‐
wege het beschermen van de geloofwaardigheid van de Mormoonse kerk. Niet elk
overspel mag automatisch tot ontslag leiden. Maar overspel is een serieuze over‐
treding voor de Mormoonse kerk. Het betreft hier een belangrijke positie die een
hoge loyaliteitsverplichting met zich meebrengt. Derhalve oordeelt het EHRM dat
er geen sprake was van een schending van art. 8 EVRM, in tegenstelling tot het
arrest Schüth.

Het arrest Schüth/Duitsland (2010) betreft het ontslag van een organist en tevens
koordirigent van een Rooms-Katholieke parochie die kinderen kreeg bij zijn vrien‐
din terwijl hij getrouwd was en na zijn ontslag scheidde van zijn vrouw.15 Ook hier
ging het om een afweging tussen het recht op respect voor het privéleven en fami‐
lie- en gezinsleven van de werknemer (art. 8 EVRM) en de vrijheid van godsdienst

14. EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD0000042503, EHRC 2010/138, m.nt.
A.J. Overbeeke; NJ 2011/231, m.nt. E.A. Alkema (Obst/Duitsland). Zie ook Zondag 2011, p. 48-52;
De Jong 2012, p. 169-172; Besson 2017, p. 40-45.

15. EHRM 23 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, NJ 2011/232, m.nt.
E.A. Alkema; EHRC 2010/139, m.nt. A.J. Overbeeke (Schüth/Duitsland). Zie ook Zondag 2011,
p. 48-52; De Jong 2012, p. 169-172.
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en vereniging van de kerk (art. 9 jo. 11 EVRM). Het Hof oordeelt hier echter una‐
niem dat de rechten van de werknemer geschonden zijn op basis van de volgende
overwegingen. De nationale rechter heeft art. 8 EVRM onvoldoende meegewogen
en is zeer kort in de motivering van het oordeel (§66, 67). De volgende elementen
zouden daarin volgens het EHRM moeten meewegen. Burgerlijke status is in
Duitsland niet te verbergen voor de kerkelijke werkgever, al zoekt de werknemer
hierover geen publiciteit (§66, 67). Er is tevens geen onderzoek gedaan naar de
afstand van de activiteit van de persoon tot de verkondigende missie van de kerk
(§69). Ook hebben niet alle werknemers van de kerk een geestelijke status die het
volledige privéleven beheerst en inperkt (§70). Het tekenen van het contract bete‐
kent een loyaliteitsplicht en zekere mate van beperking van art. 8 EVRM, maar
betekent geen persoonlijke ontegenzeggelijke toezegging van een leven van ont‐
houding na een (echt)scheiding, aangezien dat de kern van het recht op respect
voor het privéleven zou raken. Dit geldt te meer aangezien voor de functie van
organist en koordirigent geen verhoogde loyaliteitsplicht gold. Deze persoon gaf
aan dat hij niet in staat was geweest om een scheiding te voorkomen, vanwege
strikt persoonlijke redenen, en dat hij niet in staat was om in onthouding te leven
voor de rest van zijn leven (§71). Daarnaast heeft de persoon in kwestie geen publi‐
citeit gezocht, geen afstand genomen van de leer van de kerk, maar het is hem
alleen niet gelukt deze leer in de praktijk na te leven (§72). Tenslotte heeft Schüth
beperkte mogelijkheden voor het vinden van een andere baan, zeker ook vanwege
de dominante positie van de werkgever (§73). Op grond van deze overwegingen
oordeelt het EHRM van een schending van art. 8 EVRM.

De zaak Siebenhaar/Duitsland (2011) betreft ontslag van een werknemer door een
protestantse dagopvang vanwege haar lidmaatschap van de Universele kerk/Broe‐
derschap.16 De vrijheid van godsdienst van de werknemer (art. 9 (jo. 14) EVRM)
staat tegenover de vrijheid van godsdienst en vereniging van de werkgever (art. 9
jo. 11 EVRM). Het Hof oordeelt unaniem dat er geen schending is van de vrijheid
van godsdienst van de werknemer. Derhalve beoordeelt het Hof de klacht over art.
14 jo. 9 EVRM niet meer afzonderlijk. Het Hof overweegt hiertoe specifiek voor
deze zaak het volgende (§44). Lidmaatschap van een organisatie waarvan de prin‐
cipes haaks staan op de principes van de werkgever biedt volgens het Hof geen
garantie dat de principes van de werkgever worden gerespecteerd. Activiteiten in
de Universele Kerk kunnen het werk in de dagopvang beïnvloeden. De geloof‐
waardigheid in de ogen van het publiek en ouders staat onder druk, het gevaar
bestaat van beïnvloeden van kinderen in een andere richting. En mogelijkheden
om een nieuwe baan te vinden zijn aanwezig gezien de jonge leeftijd van Sieben‐
haar en het feit dat zij een korte tijd werkzaam was bij de dagopvang.

16. EHRM 3 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0203JUD001813602, EHRC 2011/59, m.nt. A.J. Over‐
beeke (Siebenhaar/Duitsland).
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De zaak Fernández Martinez/Spanje (2014) betreft de niet-verlenging van het jaren‐
lang telkens verlengde contract van een priester-leraar door de Rooms-Katholieke
Kerk en de Spaanse Staat vanwege in het huwelijk treden zonder toestemming van
de kerk om een uitzondering te maken op de celibataire gelofte.17 Volgens de pries‐
ter zijn de volgende rechten in het geding: art. 8, 9 en 10 (jo. 14), 11 EVRM. Het
EHRM kiest ervoor de zaak te beoordelen vanuit art. 8 EVRM (§108) en daarbij een
afweging te maken met art. 9 jo. 11 EVRM. De gewone Kamer van het Hof oordeelt
dat er geen schending was van art. 8 EVRM (meerderheid van zes tegen één)
waarna de Grote Kamer van het Hof met een nipte meerderheid hetzelfde oor‐
deelde (stemverhouding van negen tegen acht). De klachten over schendingen van
andere rechten hangen volgens het Hof samen met de klacht over art. 8 EVRM en
hoeven niet afzonderlijk beoordeeld te worden. De overwegingen van de Grote
Kamer specifiek voor deze zaak zijn als volgt. Door het tekenen van het contract
heeft Fernández Martinez willens en wetens een hogere loyaliteitsplicht geaccep‐
teerd die leidde tot beperking van art. 8 EVRM (§135, Rommelfanger). Het onderwij‐
zen van jongeren is een cruciale functie die vraagt om een speciale trouw, zeker
voor een godsdienstleraar, en jongeren kunnen geen onderscheid maken tussen de
officiële leer en persoonlijke overtuigingen (§135). De publiciteit over de status van
de zonder toestemming van de kerk maar toch getrouwde priester raakte de speci‐
ale vertrouwensband tussen werkgever en werknemer, ook wegens de discrepan‐
tie tussen de leer van de kerk en persoonlijke overtuigingen (§136, 137). Daarnaast
raakt de publiciteit over lidmaatschap van een organisatie – die tegenovergestelde
opvattingen heeft van de leer van de kerk – de loyaliteitsplicht en de geloofwaar‐
digheid. Dat is zeker het geval omdat het in casu opvattingen betreft over
privéleven en persoonlijk geloof (§138-142). De meerderheid van het Hof beoor‐
deelt het gedrag als ernstig, en er is een nauwe verbinding tussen de activiteiten
van de persoon en de verkondigende missie van de kerk (§140). Fernández Marti‐
nez was zich bewust of had zich bewust moeten zijn van de inhoud en het belang
van zijn plicht (§141). Ook heeft hij zichzelf in deze situatie gebracht (§146). De
sanctie van ontslag vindt het Hof zwaar gezien de dominantie van de werkgever
op de arbeidsmarkt in relatie tot de kwalificatie van de werknemer (§144). Een
minder beperkende maatregel ten aanzien van de leraar zou echter niet dezelfde
effectiviteit gehad hebben voor de geloofwaardigheid van de werkgever (§146). Op
grond van deze overwegingen oordeelt de meerderheid van het Hof dat art. 8
EVRM niet is geschonden.

17. EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, EHRC 2014/219,
m.nt. A.J. Overbeeke; AR 2014/0685, m.nt. W.L. Roozendaal (Fernández Martinez/Spanje). Zie voor
de eerdere uitspraak van de Kamer: EHRM 15 mei 2012, nr. 56030/07, EHRC 2012/168, m.nt.
A.J. Overbeeke (Fernández Martinez/Spanje). Zie ook Martínez-Torrón 2017; Leigh 2017; Van den
Brink Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, afl. 6, nr. 1, p. 95-110; Van Bijsterveld Tijdschrift
voor Religie, Recht en Beleid 2014, afl. 5, nr. 2, p. 84-93; De Jong Arbeidsrechtelijke Annotaties 2013, afl.
12, nr. 1, p. 42-60.
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Een vergelijkbare zaak als Fernández Martinez is Travas/Kroatië (2016).18 Het betreft
ontslag van een leraar godsdienst door de Rooms-Katholieke Kerk en de Kroati‐
sche Staat gezamenlijk. De aanleiding was een burgerlijke scheiding van zijn
vrouw en het aangaan van een tweede burgerlijk huwelijk terwijl hij kerkelijk
gezien nog steeds met zijn eerste vrouw getrouwd was. De klachten van Travas
zien op schending van art. 8 (jo. 14), 12 EVRM. Evenals in Fernández Martinez
beoordeelt het EHRM de zaak alleen vanuit art. 8 EVRM, het recht om te trouwen
(art. 12 EVRM) valt namelijk ook onder art. 8 EVRM. Het Hof weegt dit af tegen de
rechten van de werkgever (art. 9 jo. 11 EVRM) en oordeelde dat art. 8 EVRM niet
was geschonden. De klacht over art. 8 jo. 14 EVRM hangt hiermee samen en hoeft
niet afzonderlijk te worden beoordeeld. Daarbij overweegt het Hof het volgende.
Godsdienstleraar is een essentiële functie, anders dan organist en koormeester
(§93, verwijzing naar Schüth). De leraar heeft willens en wetens de verplichting
aanvaard van speciale trouw aan leer en doctrine, inclusief de plicht tot het volgen
van de ware leer en getuige te zijn van een christelijk leven (§93). Hij gaf ook toe
dat hij wist wat de consequenties van zijn gedrag zouden zijn op zijn mandaat
(§94). En Travas heeft niet de kerkrechtelijke route gevolgd inzake het huwelijk
(§95). Daarmee heeft hij zichzelf in deze situatie gebracht (§96). Er is hier geen
sprake van publiciteit over de kwestie maar het ontbreken daarvan is op zichzelf
geen beslissend element (§97, zie Obst §51). Volgens het Hof is er voldaan aan de
vereisten van proportionaliteit en doelbinding (§102). Tevens is er schadevergoe‐
ding betaald en er is een werkloosheidsuitkering (§103). Op grond van deze over‐
wegingen oordeelt het Hof dat art. 8 EVRM niet is geschonden.

Een zaak waarin ook de rechten van werknemers en werkgever van een identiteits‐
gebonden instelling tegenover elkaar staan, maar geen betrekking heeft op het
benoemingsbeleid is Sindicatul Pastorul Cel Bun/Roemenië (2013).19 Deze zaak is wel
het vermelden waard omdat het een identiteitsgebonden instelling betreft die de
verenigingsvrijheid van werknemers beperkt. De leiders van de orthodoxe kerk
verboden hun priesters om een vakbond te vormen die contraire doelen en opvat‐
tingen zou hebben van de kerk en op grond daarvan weigert de staat de vakbond
te registreren. De priesters klagen over schending van de verenigingsvrijheid (art.
11 EVRM). Het Hof weegt dit recht af tegen de rechten van de werkgever (art. 9 jo.
11 EVRM). De Grote Kamer van het EHRM oordeelt met een verhouding van elf
tegen zes dat er geen sprake was van schending van art. 11 EVRM. Volgens het
Hof zijn op nationaal niveau de belangen en rechten afdoende tegen elkaar afge‐
wogen en valt dit verder binnen de beoordelingsmarge van de staat.

18. EHRM 4 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD007558113 (Travas/Kroatië).
19. EHRM (Grote Kamer) 9 juli 2013, nr. 2330/09 (Sindicatul Pastorul Cel Bun/Roemenië).
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Kader voor beperking en afweging van botsende rechten EVRM
Hiervoor genoemde rechten (art. 8, 9, 10, 11 EVRM, eventueel als combinatie met
art. 14 EVRM wanneer het discriminatiezaken betreft) kunnen beperkt worden op
grond van het lid 2 van het betreffende artikel. Daarbij is voor dit onderzoek in het
bijzonder de beperking op grond van de bescherming van rechten en vrijheden
van anderen relevant, en daarmee het afwegen van de rechten van de betrokken
partijen. Op basis van hiervoor genoemde jurisprudentie is het volgende
afwegingskader te destilleren voor zaken waarin de rechten van een religieuze
werkgever tegenover een werknemer worden afgewogen.20

Allereerst moet de rechter vaststellen of er sprake is van een inbreuk op een recht
(door publieke autoriteiten) zoals benoemd in lid 2 van art. 8, 9, 10, 11 EVRM. De
inbreuk kan ook het gevolg zijn van het niet voldoen aan de positieve verplichting
van de Staat om het recht van een persoon te beschermen tegen de inbreuk door
andere personen, zoals ongerechtvaardigd ontslag (zie ook art. 1 EVRM, Schüth
§55, Obst §41, Rommelfanger, Redfearn/Verenigd Koninkrijk21 §43).

Ten tweede bepaalt de rechter of de inbreuk in overeenstemming is met het recht
(zie art. 8 EVRM) ofwel voorgeschreven is door het recht (zie art. 9, 10, 11 EVRM).
Dat moet blijken uit een basis voor de inbreuk in nationale wetgeving. Daarbij han‐
teert het EHRM een ruime interpretatie van het begrip wet. Ook een contractuele
beperking van de vrijheid van werknemers en bijbehorende regels van de werkge‐
ver gelden als wettelijke basis (Schüth §46). Ook kijkt de rechter of de wetgeving
van voldoende kwaliteit is. Dat moet blijken uit de toegankelijkheid van de wet‐
geving en voorzienbaarheid van de effecten daarvan. Als op basis van grondslag
en statuten van een identiteitsgebonden organisatie voorzienbaar is dat bepaald
gedrag van werknemers niet wordt getolereerd dan is aan deze eis voldaan (Fer‐
nández Martinez §119, Sindicatul Pastorul Cel Bun §153-155). Daarnaast moet er over‐
eenstemming zijn met de rechtsstaat. Op het moment dat nationale rechters niet
hebben geoordeeld dat grondslag of statuten van een identiteitsgebonden organi‐
satie (op basis waarvan ontslag of weigering van een werknemer tot stand is geko‐
men) in strijd zijn met de wet of grondwet dan gaat het EHRM erin mee dat er
overeenstemming is met de rechtsstaat (Sindicatul Pastorul Cel Bun §156-157).

Ten derde kijkt de rechter of de inbreuk een legitiem doel dient. Een legitiem doel
is de bescherming van rechten en vrijheden van anderen (zie lid 2 van art. 8, 9, 11
EVRM) of de bescherming van reputatie en rechten van anderen (zie lid 2 van art.
10 EVRM). Ten vierde wordt bezien of de inbreuk noodzakelijk is in een democra‐

20. Zie ook Leigh 2017; Brems 2017; Morondo Taramundi 2017; Pearson Human Rights Law Review
2013, afl. 13, nr. 3, p. 580-602; Vickers Religion and Human Rights 2017, afl. 12, p. 164-173; Evans
Journal of Law and Religion 2010, afl. 26, p. 321-343.

21. EHRM 6 november 2012, nr. 47335/06, ECLI:NL:XX:2012:BY8672 (Redfearn/Verenigd Koninkrijk).
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tische samenleving, waarbij de bescherming van rechten en vrijheden van anderen
relevant is voor dit onderzoek. Het betreft namelijk een afweging tussen de rechten
en belangen van werkgever en werknemer (Fernández Martinez §123). Ook moet er
sprake zijn van een dringende maatschappelijke behoefte en proportionaliteit in
verhouding tot het nagestreefde legitieme doel. De rechtvaardiging door de natio‐
nale autoriteiten moet relevant en voldoende zijn (Fernández Martinez §124).

De beoordelingsmarge (‘margin of appreciation’) voor lidstaten of aan deze eisen
wordt voldaan is vaak ruim en nationale besluitvorming (door rechter en wet‐
gever) is belangrijk. Ten eerste omdat de relatie tussen kerk en Staat in Europa zeer
uiteenloopt, en er dus geen consensus is (Schüth §56, 58, Sindicatul Pastorul Cel Bun
§61, 171).22 Ten tweede betreft het een afweging tussen concurrerende rechten (Fer‐
nández Martinez §123, Sindicatul Pastorul Cel Bun §160, Obst §42, Schüth 56). Daar‐
naast is er het gevoelige karakter van de sociale en politieke issues die van toepas‐
sing kunnen zijn in het bereiken van een goede balans tussen de belangen van
werkgevers en werknemers, en de hoge mate van divergentie tussen de nationale
systemen ten aanzien daarvan (Sindicatul Pastorul Cel Bun §133; Redfearn §48). Der‐
halve is de nationale juridische procedure uitgangspunt voor het EHRM, en hoe op
nationaal niveau de afweging tussen de verschillende rechten heeft uitgepakt.
Maar het EHRM toetst wel of alle feiten en omstandigheden zijn meegenomen en
of de rechten en belangen van de betrokken partijen in voldoende mate tegen
elkaar zijn afgewogen en verenigbaar zijn met het EVRM (Fernández Martinez §124,
132, Schüth §65). Daarbij is een voorwaarde dat er een arbeidsrechtelijk systeem is
waar klachten over de bescherming van mensenrechten (zoals art. 8 EVRM) aange‐
bracht kunnen worden (Obst §45, Schüth §59). Tevens is de beoordelingsmarge
volgens het Hof beperkter wanneer een bijzonder belangrijk aspect van een indivi‐
du’s bestaan of identiteit op het spel staat. Wanneer dit het meest intieme deel van
iemands privéleven betreft, zoals het seksueel leven (waaronder homoseksuele
handelingen), dan moeten er bijzonder zwaarwegende redenen zijn voor een
inbreuk op het recht op privéleven (Dudgeon §52). De kern van de rechten van ver‐
schillende partijen mag niet geschonden worden.23

Daarnaast moet de Staat een balans treffen tussen rechten en belangen met inacht‐
neming van een aantal principes. Ten eerste is de Staat volgens het Hof de neutrale
en onafhankelijke organisator met betrekking tot de praktijk van religie en geloof,
en mag het in de afweging tussen de rechten en belangen niet bepalen welke reli‐
gieuze overtuigingen legitiem zijn (Schüth §58, Hasan en Chaush §78, Leyla Sahin
§107). Daarnaast is de Staat verplicht om wederzijdse tolerantie tussen groepen te

22. Zie ook Ambrus Religion and Human Rights 2013, afl. 8, p. 107-137; Berry Religion and Human Rights
2017, afl. 12, p. 198-209; Callamard Religion and Human Rights 2017, afl. 12, p. 153-163; Doe 2011;
Loenen 2013.

23. Brems Human Rights Quarterly 2005, afl. 27, p. 294-326; zie ook art. 52 lid 1 EU-Handvest.
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verzekeren die tegenover elkaar staan (Leyla Sahin §107). Ook geeft het Hof aan dat
pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid kenmerken zijn van een democratische
samenleving.24 Ook al moeten individuele belangen soms worden onderworpen
aan de groep, betekent democratie niet dat de mening van de meerderheid altijd
moet overheersen. Er moet daarom een balans worden bereikt die een eerlijke en
juiste behandeling van minderheden garandeert en misbruik van een machtsposi‐
tie vermijdt (Leyla Sahin §108). Ook vindt het Hof dat pluralisme en democratie
gebaseerd moeten zijn op dialoog en een geest van compromis. Daarbij moeten
individuen en groepen concessies doen die gerechtvaardigd zijn om de idealen en
waarden van een democratische samenleving te behouden en te bevorderen (Leyla
Sahin §108). Volgens het Hof is het nodig te accepteren dat de Staat vanwege
bescherming van rechten en vrijheden ook andere rechten en vrijheden moet
beperken. Het is exact deze zoektocht naar een balans tussen fundamentele rechten
van elk individu die de basis vormt van een democratische samenleving (Leyla
Sahin §108). In het zoeken naar de balans tussen rechten van identiteitsgebonden
religieuze werkgever en werknemer benoemt het Hof zowel de loyaliteitsverplich‐
ting van de werknemer als de rechten van de werknemer en de beperkingen van
de autonomie van de gemeenschap. Daarbij maakt het Hof zelf ook een inhoude‐
lijke afweging tussen botsende rechten en belangen op basis van de omstandig‐
heden van het geval op basis van enkele principes of uitgangspunten.25

Wat betreft de loyaliteitsverplichting van de werknemer sloeg het Hof de volgende
piketpalen. Religieuze gemeenschappen kunnen een zekere mate van loyaliteit ver‐
eisen (Fernández Martinez §131). De aard van de betrekking is relevant in het bepa‐
len van de proportionaliteit van de beperkende maatregel, de specifieke missie van
een persoon en of deze dichtbij de missie van de gemeenschap staat in het bepalen
of er een hogere loyaliteitsverplichting is (proportionaliteitsvereiste) (Fernández
Martinez §131, Obst §48-51, Schüth §69, Rommelfanger). Door het tekenen van een
contract aanvaardt de werknemer willens en wetens een zekere mate van beper‐
king van rechten, dit is acceptabel zolang hij of zij dit vrijwillig accepteert (Schüth
§71, Fernández Martinez §135, Rommelfanger). Het onderwijzen van jongeren leidt tot
een verhoogde loyaliteitsplicht, afhankelijk van het vak in meer of mindere mate.
Voor een godsdienstleraar geldt dit in ieder geval meer dan een taalleraar. De ver‐
hoogde loyaliteit is ook van belang omdat jongeren geen onderscheid kunnen
maken tussen de officiële leer en persoonlijke overtuigingen van de leraar. Daar‐
naast raakt het zoeken van de publiciteit door de werknemer over afwijkingen van
de leer van de werkgever in gedraging of overtuiging de loyaliteitsplicht (dit is
geen beslissend element wanneer er geen sprake is van publiciteit) (Fernández Mar‐

24. Zie over ‘pluralisme’ en ‘secularisme’ in EHRM-jurisprudentie: Nieuwenhuis European Constituti‐
onal Law Review 2007, afl. 3, nr. 3, p. 367-385; Calo Journal of Law and Religion 2010, afl. 26,
p. 261-280.

25. Besson 2017.
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tinez §136-142, Travas §88, Rommelfanger). Tevens is de ernst en het belang van de
kwestie of het gedrag van de werknemer relevant (Rommelfanger). Een voorbeeld in
dit verband is de zaak Pay/Verenigd Koninkrijk waarin het Hof oordeelt dat het
ontslag van een werknemer van een instituut die zedendelinquenten re-integreert
na het bekend worden van deelname aan BDSM handelingen proportioneel was.26

Gezien de aard van het werk en de geloofwaardigheid van het instituut vindt het
Hof de inbreuk op het privéleven gerechtvaardigd.

Daarnaast geeft het Hof ook aan wanneer beperkingen van de autonomie van de
religieuze gemeenschap aan de orde zijn in de afweging met rechten van de
werknemer (Fernández Martinez §132, Sindicatul Pastorul Cel Bun §159). Volgens het
Hof is een daadwerkelijke of potentiële bedreiging van de autonomie niet
voldoende voor een beperking van het recht van de werknemer. Het risico moet
ook waarschijnlijk en substantieel zijn. Daarnaast moet de inbreuk op het recht van
de werknemer niet verder gaan dan nodig is om het risico weg te nemen (proporti‐
onaliteit) en moet het geen ander doel dienen dan het beschermen van de autono‐
mie van de religieuze gemeenschap (doelbinding). Tevens mag de inbreuk niet de
kern raken van het recht van de werknemer (kernrechtbescherming). Daarnaast
speelt de zwaarte van de sanctie voor de werknemer een rol in de afweging (Obst
§48, Schüth §73, Fernández Martinez §144-146, Vogt27 §60). Daarbij zijn zaken rele‐
vant als de dominantie van de positie van de werkgever op de arbeidsmarkt, speci‐
fieke kwalificaties, reputatieschade, lengte van het dienstverband en de leeftijd van
de werknemer die de positie op de arbeidsmarkt bepalen en de mogelijkheden om
een nieuwe baan te vinden. Daarbij spelen de schadevergoeding, het bieden van
een overgangsperiode tot aan definitief ontslag en de werkloosheidsuitkering een
rol. Wat betreft de overgangsperiode maakt het Hof het wel ingewikkeld door dit
soms tegen te werpen aan de werkgever als een reden dat het kennelijk niet een
zeer urgente kwestie betreft waarvoor direct ontslag nodig is. Serieuze gevolgen
van ontslag voor het privé- en gezinsleven vanwege het verlies van inkomen
betrekt het Hof in de overwegingen. Het Hof weegt hier eveneens mee of de
persoon zichzelf in de situatie heeft gebracht door af te wijken van de regels (Obst
§48, Schüth §73, Fernández Martinez §144-146, Vogt §60).

In hiervoor genoemde zaken wordt een afwegingskader gehanteerd door het Hof
om tot een oordeel te komen of de rechten van werkgever of werknemer prevale‐
ren. Het EHRM neemt naast het EVRM en de nationale wetgeving ook art. 4 lid 2
van de Europese richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
2000/78/EG mee in de afweging tussen de rechten en belangen van werkgever en
werknemer. Het is in de genoemde zaken de werknemer die in verweer komt

26. EHRM 16 september 2008, nr. 32792/05 (Pay/Verenigd Koninkrijk). Zie ook De Jong 2012, p. 165.
27. EHRM 26 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0926JUD001785191 (Vogt/Duitsland).
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tegen de uitslag van de nationale procedure. Het Hof bekijkt deze zaken dan ook
vanuit het perspectief van de rechten van de werknemer. Daarbij geeft het wel aan
dat het voor het oordeel niet moet uitmaken vanuit welk perspectief de zaak wordt
bekeken. Stel dat de werkgever de zaak had aangespannen wegens verlies van de
nationale procedure dan zou de afweging dus hetzelfde moeten uitpakken (Sindi‐
catul Pastorul Cel Bun § 160).

De arresten Rommelfanger, Obst, Schüth, Siebenhaar en Travas betreffen ontslag, Lom‐
bardi Vallauri en Fernández Martinez gaan over niet-verlenging van het contract. In
de meeste uitspraken prevaleren de rechten van de werkgever. Dat is te verklaren
vanuit de hogere mate van loyaliteit die van werknemers van religieuze organisa‐
ties wordt gevraagd.28 Opvallend is dat het in de genoemde zaken telkens de
werknemer betreft die in verweer komt tegen de uitslag van de nationale
procedure. In het geval er sprake is van een systeem van kerk en staat waarbij de
staat werkgever is van leraren is dit vanzelfsprekend. Bij het EHRM kan namelijk
alleen een persoon een Staat aanklagen vanwege schending van het EVRM en niet
andersom. Maar in een systeem van kerk en Staat waarbij de kerk of religieuze
instellingen, onafhankelijk van de Staat, een werknemer benoemen (zoals in
Nederland) is het mogelijk dat zij als werkgever een nationale procedure verliezen
tegen een werknemer. In dat geval zouden deze religieuze instellingen ook naar
het EHRM kunnen stappen vanwege schending van hun rechten omdat de staat
deze onvoldoende zou beschermen in de relatie met hun werknemers. Geen van
hiervoor genoemde zaken ziet op een dergelijke situatie.

Overige relevante rechtszaken EHRM
Enkele arresten van het EHRM die geen werkgever-werknemer relatie betreffen
zijn wel relevant voor dit onderzoek. Dit betreft onder andere het arrest SGP/
Nederland. De SGP betoogde dat haar vrijheid van godsdienst, meningsuiting als
vereniging waren geschonden door haar te dwingen om kieslijsten open te stellen
voor vrouwen.29 Dit naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad dat de
Staat effectieve maatregelen moest treffen die ertoe leiden dat de SGP vrouwelijke
leden niet meer uitsluit van passief kiesrecht. Het Hof oordeelt unaniem dat gelet
op het tegengaan van discriminatie van vrouwen in hun recht op vrije verkiezin‐
gen, op basis van jurisprudentie en art. 3 Eerste Prot. jo. 14 EVRM, de klacht onge‐
grond en niet-ontvankelijk is. Het EHRM overweegt dat zeer gewichtige redenen
moeten worden aangevoerd om een verschil in behandeling tussen de seksen in
overeenstemming te laten zijn met het EVRM. De positie van de SGP om vrouwen

28. Sychenko 2017, p. 135; Van Kooten 2014.
29. EHRM 10 juli 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0710JUD005836910, AB 2012/333, m.nt. M.L.P. Loenen

(SGP/Nederland). Zie ook De Blois Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010, afl. 1, nr. 3, p. 61-69;
Post 2008; Loenen Nederlands Juristenblad 2010/1801, p. 2269-2274; Van Lieburg Religie & Samen‐
leving 2014, afl. 9, nr. 1, p. 44-61.

9 Overzicht relevante Europese jurisprudentie 319



niet toe te laten tot het passief kiesrecht is volgens het Hof onaanvaardbaar onge‐
acht de diepe religieuze overtuiging waarop het gebaseerd is.

Daarnaast doet het EHRM in het arrest Eweida e.a./Verenigd Koninkrijk uitspraak
over klachten van religieuze werknemers over een schending van hun godsdienst‐
vrijheid en non-discriminatie op grond van godsdienst door hun (neutrale) werk‐
gever.30 Het Hof moet hier ook een afweging maken tussen de rechten en belangen
van werknemers en werkgevers. Dit betreft onder andere de casus van Ladele die
als ambtenaar wegens gewetensbezwaren weigerde om geregistreerde partner‐
schappen van gelijk geslacht af te sluiten. De casus van McFarlane betreft de wei‐
gering om homoseksuele stellen te helpen met relatietherapie. Beide werknemers
kregen ontslag en vochten dit aan op grond van een schending van hun rechten.
Het EHRM overweegt dat het recht op godsdienstvrijheid en non-discriminatie op
grond van godsdienst van toepassing waren op hun casus. Deze rechten moeten
worden afgewogen tegen het recht op non-discriminatie op grond van seksuele
geaardheid, voor de beperking daarvan moeten er zwaarwegende rechtvaardi‐
gingsgronden zijn. Meer specifiek overweegt het Hof dat ontslag een zware straf is
met ernstige consequenties. Daarnaast speelt de vrijheid van de werknemer een rol
om een andere baan te zoeken. Doorslaggevend in casu om te oordelen dat de
rechten van werknemers niet zijn geschonden, is de ruime beoordelingsmarge van
de nationale autoriteiten om een balans te vinden tussen botsende rechten.

Het EHRM heeft ook uitspraken gedaan over het recht op toegang tot de rechter
van werknemers in dienst van de kerk. Het betreft onder andere een gedwongen
overplaatsing van Finse priester Ahtinen van de Evangelisch Lutherse Kerk.31 De
priester kwam in verzet en wilde een procedure bij een civiele rechtbank starten.
Dat bleek onmogelijk vanwege de kerkelijke autonomie in het benoemingsbeleid
van priesters. Er was ook binnen het kerkelijk recht geen mogelijkheid om op te
komen tegen de beslissing van de kerk. Toch vindt het EHRM dat het recht op toe‐
gang tot de rechter niet is geschonden aangezien hij door het tekenen van het con‐
tract de regels van de kerk aanvaardde. Daaronder valt ook de regel dat de kerk
hem gedwongen kon overplaatsen zonder de mogelijkheid tot beroep daartegen.
Een vergelijkbare uitspraak doet het EHRM in de zaak van Tsjechische priesters

30. EHRM 15 januari 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, JIN 2013/21, m.nt. S. de Jong;
EHRC 2013/67, m.nt. J.H. Gerards; ARUpdates 2013/0055, m.nt. W.L. Roozendaal (Eweida e.a./
Verenigd Koninkrijk). Zie ook Howard Religion and Human Rights 2015, afl. 10, p. 128-159; Sandberg
2017; Morondo Taramundi 2017; McCrea The Modern Law Review 2014, afl. 77, nr. 2, p. 277-307;
Pearson Human Rights Law Review 2013, afl. 13, nr. 3, p. 580-602; Temperman Arbeidsrechtelijke
Annotaties 2013, afl. 12, nr. 2, p. 87-104; Wintemute The Modern Law Review 2014, afl. 77, nr. 2,
p. 223–253.

31. EHRM 23 september 2008, 48907/99, NJCM-Bulletin 2009, afl. 34, nr. 3, m.nt. L. Koffeman &
N. Koffeman (Ahtinen/Finland).
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die tegen ontslag wilden opkomen via de rechter.32 Het EHRM oordeelt vergelijk‐
baar ten aanzien van de Hongaarse pastor Nagy die alleen via de kerkelijke rechter
en niet via de burgerlijke rechter zijn ontslag door de Hongaarse Calvinistische
kerk mocht aanvechten.33 Echter moeten kerkrechtelijke procedures volgens het
EHRM wel aan de eisen van art. 6 EVRM voldoen, zo moeten partijen kennis kun‐
nen nemen van alle processtukken en zich kunnen laten bijstaan door een advo‐
caat.34 Dit zijn ook relevante overwegingen voor de procedures bij de identiteits‐
commissies (voorheen commissies van beroep) in het bijzonder onderwijs. De pro‐
cedures bij deze commissies sluiten het recht op toegang tot de rechter echter niet
uit zoals in de hier aangehaalde jurisprudentie van het EHRM (zie ook §6.3).35

Het EHRM (en diens voorganger ECRM) heeft ook uitspraken gedaan over ontslag
van leraren op openbare scholen. Dat maakt de juridische situatie anders dan een
werknemer op een identiteitsgebonden instelling wier rechten een rol spelen in de
afweging. Het betreft onder twee zaken van ontslagen leraren door Duitse open‐
bare scholen wegens banden met de communistische partij. Enkele overwegingen
in deze zaken zijn relevant om mee te nemen, ook in relatie tot onderscheid op
grond van politieke gezindheid. Zo oordeelde het ECRM (stemverhouding 9-8) in
Glasenapp/Duitsland (1984) dat de vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) is
geschonden van een lerares die was ontslagen door een openbare grammatica‐
school. Het ontslag vond plaats naar aanleiding van publiciteit (persconferentie en
open brief) over steun aan een standpunt van de communistische partij om een
‘internationale’ kinderopvang te promoten.36 Daarbij overweegt de meerderheid
van het Hof dat een minder vergaande maatregel dan ontslag mogelijk is om loy‐
aliteit van de lerares af te dwingen (§123). Daarnaast kreeg de lerares de eis om
afstand te nemen van de communistische partij en haar standpunten, terwijl ze
geen lid was van de partij en alleen een standpunt deelde over kinderopvang
(§126). Wel ziet het Hof dat het standpunt over kinderopvang raakt aan het onder‐
wijs waar zij werkzaam is, en mogelijk politieke indoctrinatie oplevert van kinde‐
ren in haar werk, maar daar is geen bewijs voor geleverd (§127). Ook heeft het
schoolbestuur een plicht naar de werknemer om haar buiten het werk toe te staan
gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting en waar dit geen bedreiging
is voor de democratische orde (§128).

32. EHRM 30 januari 2001, nr. 40224/98 (Duda en Dudová/Tsjechië).
33. EHRM 1 december 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1201JUD0056665/09, EHRC 2016/55 (Károly Nagy/

Hongarije).
34. EHRM 20 juli 2001, nr. 30882/96 (Pellegrini/Italië).
35. Zie ook HvJ EU 17 april 2018, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, EHRC 2018/127, m.nt. J.H. Gerards;

AB 2018/378, m.nt. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt; JAR 2018/130, m.nt. T. van Kooten (Egenber‐
ger), §53.

36. ECRM 11 mei 1984, nr. 9228/80 (Glasenapp/Duitsland).
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De zaak Vogt/Duitsland (1995) levert een vergelijkbaar oordeel op als de zaak
Glasenapp.37 Het betreft ontslag van een lerares Frans en Duits door een openbare
middelbare school vanwege haar lidmaatschap van en politieke activiteiten voor
de communistische partij. Het Hof oordeelt (stemverhouding 10-9) dat de vrijheid
van meningsuiting (art. 10 EVRM) en de vrijheid van vereniging zijn geschonden
(art. 11 EVRM). De specifieke overwegingen voor deze zaak staan in §60. Daarin
overweegt het Hof dat de positie van lerares Frans en Duits niet intrinsiek veilig‐
heidsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast is er geen kritiek op het functioneren,
en geen aanwijzingen van indoctrinatie. Dat blijkt ook uit het lange tijd laten aan‐
blijven na de aanzegging van ontslag. Ook zijn leraren autoriteitsfiguren voor hun
leerlingen. Hun speciale verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn daarom in
zekere mate ook van toepassing buiten school. Er zijn geen anticonstitutionele uit‐
latingen gedaan buiten school. Daarnaast was de communistische partij niet
verboden. En het Hof oordeelt dat ontslag een zeer zware maatregel is gezien het
effect op de reputatie van de persoon, verlies van broodwinning, de onmogelijk‐
heid om een nieuwe baan te vinden gezien haar kwalificaties en de specifieke roe‐
ping tot het beroep van leraar. Derhalve vindt het Hof ontslag Hof disproportio‐
neel in verhouding tot het legitieme doel van het beschermen van de nationale vei‐
ligheid.

Daarnaast oordeelt het EHRM in Dahlab/Zwitserland (2001) over het niet mogen
dragen van een hoofddoek door lerares Dahlab op een Zwitserse openbare basis‐
school.38 Het Hof oordeelt dat de maatregel niet onredelijk is en binnen de beoor‐
delingsmarge van de overheid. Daarbij benoemt het Hof de godsdienstvrijheid van
leerlingen en ouders binnen de school en de denominatieve neutraliteit van de
school. Dat rechtvaardigt volgens het Hof een beperking van de godsdienstvrijheid
van de docent, ondanks dat er geen klachten waren over de docent. Opvallend is
dat het Hof daarbij uitspreekt dat de islamitische hoofddoek niet verenigbaar lijkt
met een boodschap van tolerantie, respect voor anderen en gelijkheid en non-dis‐
criminatie die alle leraren in een democratische samenleving moeten overdragen
aan leerlingen.

9.4 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting van relevante jurisprudentie van het EHJ en
het EHRM over identiteitsgeschillen met betrekking tot religie, in het bijzonder
tussen religieuze organisaties en hun werknemers. De uitspraken van het EHJ
bevatten een interpretatie van de gelijkebehandelingsrichtlijn, die op zichzelf al een
afweging bevat van het recht op gelijke behandeling in verhouding tot andere

37. EHRM 26 september 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0926JUD001785191 (Vogt/Duitsland).
38. EHRM 15 februari 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC004239398 (Dahlab/Zwitserland).
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rechten. Daarentegen maakt het EHRM zelf een afweging van het recht op privacy
(of eventueel de vrijheid van meningsuiting en godsdienst) van de werknemer in
relatie het recht op godsdienstvrijheid en eventueel vrijheid van meningsuiting
van de werkgever. Het discriminatieverbod is alleen in tweede instantie relevant in
de rechtspraak van het EHRM en komt meestal niet aan de orde. Zoals eerder aan‐
gegeven werken de uitspraken van het EHJ en het EHRM door in de Nederlandse
rechtsorde. Op basis van dit hoofdstuk en de voorgaande drie hoofdstukken kan
daarom een antwoord worden gegeven op de derde deelvraag: Wat is het meerlagige
juridisch kader voor een identiteitsgebonden benoemingsbeleid van personeel voor ortho‐
dox-protestantse basis- en middelbare scholen, binnen de politiek-maatschappelijke context
in Nederland? Een nadere duiding hiervan komt aan de orde in het verklarende
hoofdstuk 13. Daaraan gaat een beschrijving vooraf in hoofdstuk 10, 11 en 12 van
de werking van het recht in de praktijk van identiteitsgebonden benoemingsbeleid
voor orthodox-protestantse scholen, onderscheiden naar denominatie op basis van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
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10 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid
reformatorische scholen

10.1 Inleiding

Na het uiteenzetten van het juridisch kader voor identiteitsgebonden benoemings‐
beleid van orthodox-protestantse scholen is het zaak om te kijken hoe deze scholen
in de praktijk vorm geven aan dit beleid. Ten aanzien van benoemingsbeleid van
orthodox-protestantse scholen is het niet vanzelfsprekend dat er volledige overeen‐
stemming is tussen de grondslag en de overtuigingen en levensstijl van personeel.
Orthodox-protestantse scholen gaan vaak uit van een grote mate van overeenstem‐
ming maar ook binnen deze scholen is er diversiteit in leer en leven wat kan leiden
tot conflicten.1 Dat blijkt ook uit de casuïstiek op basis van mijn sociaal-weten‐
schappelijke onderzoek.

In dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken (11 en 12) komen enkele casussen
die passeerden bij de bespreking van het juridisch kader opnieuw aan de orde.
Daarbij ligt de nadruk nu op ervaringen van betrokkenen bij deze casussen. Daar‐
naast volgt er een bespreking van casussen die niet hebben geleid tot uitspraken
van een gerechtelijke instantie. Al deze casussen komen aan de orde bij de beschrij‐
ving van het benoemingsbeleid per denominatie. Ik beschrijf het benoemingsbeleid
per denominatie omdat er theoretische gezien relevante verschillen zijn tussen de
denominaties die als verklaring dienen voor identiteitsgebonden benoemingsbe‐
leid van orthodox-protestantse scholen. Naast de casuïstiek gaat deze beschrijving
uit van het beleid van scholen in het algemeen op basis van de survey voor dit
onderzoek, interviews met schoolbestuurders-/directeuren en de documentatie
van scholen. Ter illustratie van het algemene beleid dienen specifieke voorbeelden
van het beleid van enkele scholen.

Allereerst beschrijft dit hoofdstuk identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
reformatorische scholen met oog voor geloofsopvattingen en kerklidmaatschap,

1. De Muynck 2008, p. 19; Bakker & Rigg 1999; Dijkstra & Miedema 2003; De Wolff 2000; Bakker
2003; Bakker & Rigg 2004; Bertram-Troost e.a. 2015.



mediagebruik, positie van de vrouw, kleding en uiterlijk, en seksuele ethiek.2
Daarna volgt in hoofdstuk 11 een beschrijving van benoemingsbeleid in de praktijk
van gereformeerd-vrijgemaakte scholen met betrekking tot geloofsopvattingen en
kerklidmaatschap, en seksuele ethiek. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 12 identi‐
teitsgebonden benoemingsbeleid van orthodoxe protestants-christelijke en evange‐
lische scholen met aandacht voor geloofsopvattingen en kerklidmaatschap en sek‐
suele ethiek. Tevens volgt in hoofdstuk 12 een beschrijving van overkoepelende
thema’s binnen het benoemingsbeleid voor orthodox-protestantse scholen in het
algemeen.

10.2 Benoemingsbeleid reformatorische scholen

10.2.1 Identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen in verschillende fasen

De grondslag van reformatorische scholen verwijst naar de Bijbel en daarop gefun‐
deerde gereformeerde belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Enigheid
(Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels).
De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) biedt een identiteitspro‐
fiel aan voor de leden dat veel reformatorische scholen gebruiken.3 Dit document
bevat een vertaling van de Tien Geboden naar waarden en normen voor de school,
alsmede een visie op mens en maatschappij, school en personeel. Het document
wijst op zondigheid en schuld van de mens tegenover God en afhankelijkheid van
de mens van Gods genade en vergeving, en de noodzaak om in het onderwijs kin‐
deren te vormen tot mensen die tot eer van God en medemensen leven in een zon‐
dige en tijdelijke wereld (zie ook §5.4). Om deze identiteit van het reformatorisch
onderwijs te verwezenlijken vervult het personeel een cruciale rol.4 Personeel heeft
richting kinderen de rol van (mede)opvoeder, gezagsdrager en identificatiefiguur.5
Dit gegeven vormt aanleiding voor reformatorische scholen om identiteitseisen aan
hun personeel te stellen.

Het personeel op reformatorische scholen moet de grondslag, identiteit en doelstel‐
lingen van de school onderschrijven en in leer en leven uitdragen.6 Veel scholen
vragen daarbij aan het personeel om de identiteitsverklaring te ondertekenen

2. Voor reformatorische scholen zijn specifieke thema’s relevant binnen identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid die voor andere denominaties weinig onderscheidend of niet (meer) van belang zijn,
zoals kledingeisen, mediagebruik en de positie van de vrouw. Dit blijkt ook uit interviews en
schooldocumenten, waaronder: Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Interview R.-J. de
Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.

3. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018.
4. Interview P. Moens, 6 maart 2015.
5. Strategisch Beleidsplan 2012-2015 RBS Genemuiden, p. 10.
6. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018; art. 11.2. cao reformatorisch po 2018-2019. Zie bijv. Strate‐

gisch Beleidsplan 2012-2015 RBS Genemuiden, p. 10. Zie ook Mak-Blom DRS 2006, nr. 1.
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hoewel dit volgens de VGS juridisch geen toegevoegde waarde heeft.7 Wel geeft de
VGS aan dat het juridisch van belang is om het identiteitsprofiel formeel vast te
stellen als schoolbestuur na consultatie van toezichthouders, medezeggenschaps‐
raad en eventuele identiteitsraad, en een consequent en consistent beleid te voeren
en bekend te maken door middel van het ter hand stellen van het identiteitsprofiel
en gesprekken daarover.8 Op deze wijze is het personeel juridisch aan de identiteit
van de school gebonden. Ook zijn er reformatorische scholen die bepalingen of
documenten toevoegen aan het VGS-identiteitsprofiel. De VBSO-scholen maken
gebruik van een eigen identiteitsprofiel.9 De documenten die scholen gebruiken in
aanvulling op het identiteitsprofiel zijn meestal te vinden op de websites van de
scholen. Daarnaast staan deze documenten vermeld bij vacatureteksten. Soms zijn
deze echter niet publiek zichtbaar en komen alleen tijdens het sollicitatieproces
boven tafel.10

Kerklidmaatschapseis
Reformatorische scholen eisen van werknemers lidmaatschap van (enkele nader
gespecificeerde) bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen. Het VGS-identi‐
teitsprofiel (2018) vraagt om (belijdend) lidmaatschap van: ‘Christelijke Gerefor‐
meerde Kerken; Gereformeerde Gemeenten; Gereformeerde Gemeenten in Nederland; Her‐
steld Hervormde Kerk; Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die zich bijzonder ver‐
bonden weten met de gereformeerde belijdenisgeschriften); (Vrije) Oud Gereformeerde
Gemeenten (in Nederland).’11 Deze kerken zijn vaak ook betrokken bij het benoe‐
mingsbeleid van de school via hun positie binnen het bestuur, Raden van Beheer,
Toezicht of Identiteit (zie §5.4). Een deel van de reformatorische scholen geeft ook
ruimte aan personeel dat (zeer conservatieve) reformatorische gemeenten bezoekt
die geen onderdeel zijn van een kerkelijk verband en thuis bij elkaar komen (zoge‐
heten ‘thuislezers’).12 Interessant is dat de Gereformeerde Gemeenten in art. 54
Kerkorde (2008) ook stellen dat schoolmeesters de belijdenisgeschriften moeten
onderschrijven. Reformatorische scholen vragen soms om een kerkelijke referent

7. Handreiking bij Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 7.
8. Handreiking bij Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 7.
9. Herziene (maar nog niet officieel vastgestelde) versie van Identiteitsdocument VBSO zoals per

e-mail ontvangen op 25 februari 2019.
10. Interview juridisch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015 en daaruit voort‐

vloeiende correspondentie; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch),
16 december 2016.

11. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 6-7. Deze voorkeur blijkt ook duidelijk uit de survey waar
respondenten helemaal mee eens (GG, GGiN, OGG, HHK) of mee eens (PKN, CGK) aangeven en
(helemaal) mee oneens voor de overige kerkgenootschappen. Zie bijlage F.1, vraag 6.

12. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017. Bij de open antwoorden op de vra‐
genlijst geeft de ene directeur aan dat volgelingen van dominee Paauwe (een groep ‘thuislezers’)
wel benoemd worden en een andere directeur doet dat juist niet.
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(dominee of ouderling) die de school kan informeren over gedrag en levenswandel
van de betreffende persoon.13

Werknemers van reformatorische scholen dienen dus te voldoen aan een kerklid‐
maatschapseis. Het moet een actief kerklidmaatschap zijn waarbij de werknemers
naar de kerk gaan.14 Dat kan een dooplidmaatschap zijn wanneer werknemers nog
geen belijdenis hebben gedaan.15 Soms stappen werknemers over naar een andere
kerk. Dat is binnen de bandbreedte van de voor de school aanvaardbare kerken
wel aanvaardbaar en daarbuiten over het algemeen niet.16 Toch kan er in de prak‐
tijk wel verschil optreden tussen de kerklidmaatschapseis voor en achter de poort,
waarbij handhaving achter de poort niet altijd streng is.17 Bij aanname van perso‐
neel hanteren scholen meestal een harde kerklidmaatschapseis. Die eis kan volgens
sommige directeuren zachter worden bij een gebrek aan docenten uit de achter‐
bankerken.18 Een reformatorische schoolbestuurder vertelt een zogeheten ‘ventiel‐
bepaling’ te hanteren. Dit maakt het mogelijk om mensen die buiten de kerklid‐
maatschapseis vallen te benoemen, wanneer er weinig sollicitanten uit eigen kring
zijn.19 Juridisch gezien kunnen deze verschillen tussen beleid voor en achter de
poort tot problemen leiden vanwege het verwijt van willekeur en de eis in de

13. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldi‐
recteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.

14. Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch),
10 maart 2017; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.

15. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017. Belijdenis doen is
het publiekelijk in de kerk uitspreken dat je gelooft, waarbij in orthodox-protestantse kerken ook
de leer van de kerk zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid hier onderdeel van is.

16. Uit de survey blijkt dat een overstap naar andere bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen
(GG, GGiN, OGG, HHK) aanvaardbaar is en richting PKN (Drie Formulieren van Eenheid) en
CGK een beetje aanvaardbaar. Een overstap naar andere kerkgenootschappen is (helemaal)
onaanvaardbaar. Zie bijlage F.1, vraag 7.

17. Zie Wartburg-casus verderop in deze paragraaf. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformato‐
risch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 janu‐
ari 2017.

18. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16
(reformatorisch), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch),
20 januari 2017. Zie ook dit open antwoord bij de vragenlijst: ‘(…) Iemand die deze formulieren (NR:
Drie Formulieren van Enigheid) niet onderschrijft, herkennen we mogelijk wel als christen. Toch betekent
dit dat zo iemand in principe niet benoemd wordt. In noodgevallen (als er echt niemand anders beschikbaar
is) is het niet uitgesloten.’

19. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.
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AWGB om consistent en consequent te handelen.20 De VGS benadrukt het belang
van consistentie voor en achter de poort:

‘Daarom geldt het aanvaarden van het profiel niet alleen bij benoeming, maar ook tijdens het gehele
dienstverband. Als een personeelslid zich op enig moment van dit profiel distantieert, heeft dat rechtsposi‐
tionele gevolgen. Een personeelslid kan dan immers geen geloofwaardige bijdrage meer leveren aan de ver‐
wezenlijking van de opdracht van de school.’21

Een aantal geïnterviewde directeuren van reformatorische scholen betoogt dat zij
op grond van de AWGB (aspirant)personeel kunnen weigeren of ontslaan op
grond van godsdienst mits ze consequent zijn.22 Eén directeur ziet ook weinig
ruimte binnen de AWGB voor ontslag op grond van godsdienst en hoopt vooral
dat personeel zelf conclusies trekt.23

Aangaande de kerklidmaatschapseis vragen reformatorische scholen dus lidmaat‐
schap van (bepaalde) reformatorische kerken. Er is een zekere bandbreedte, ook in
theologisch opzicht, waarbij dit uiteenloopt per type reformatorische school.
Binnen de bandbreedte voeren sommige scholen een voorkeursbeleid voor werk‐
nemers uit bepaalde kerken (GG, en/of GGiN en OGG), eventueel op basis van een
spreidingsbeleid waarbij scholen soms kijken naar een evenredige vertegenwoordi‐
ging van de schoolpopulatie in het personeelsbestand.24 Directeuren zien PKN en
CGK binnen de bandbreedte als de ‘lichtste’ kerkverbanden.25 De smalle ofwel
meest conservatieve of orthodoxe reformatorische scholen vinden lidmaatschap
van CGK en PKN (GB) vaak niet aanvaardbaar voor hun personeel, en hebben een
nauwere kerklidmaatschapseis (met daarbinnen de OGG, GGiN, GG en eventueel

20. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformato‐
risch), 16 december 2016. Zie ook het Hoornbeeck-arrest: Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulle‐
tin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389; JA 2007/140 (Hoornbeeck College). Macdaniel (adjunct-
directeur VGS) pleit vanuit het juridische beginsel van redelijkheid en billijkheid voor juridische
ruimte voor een ruimer beleid achter dan voor de poort.

21. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 6.
22. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview

bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reforma‐
torisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21 (reformatorisch),
17 februari 2017.

23. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.
24. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Schoolgids

2015-2016 Eben-Haëzerschool Capelle aan de IJssel, p. 2; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool
Rhenen, p. 7; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzerschool Oud-Beijerland, p. 7.

25. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016.

10 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid reformatorische scholen 329



HHK).26 Deze smalle scholen zijn lid van de VGS en/of het conservatievere en klei‐
nere verband VBSO. De VBSO is ontstaan uit de GGiN maar beperkt zich qua kerk‐
lidmaatschapseis niet tot deze kerk en accepteert ook OGG, GG, HHK. Eventueel
kunnen besturen binnen dit verband hierop zelf wijzigingen aanbrengen.27

Alleen de meest orthodoxe kerken binnen de PKN en CGK passen binnen de kerk‐
lidmaatschapseis van reformatorische scholen. Het VGS-identiteitsprofiel benoemt
CGK en PKN (verbonden aan gereformeerde belijdenisgeschriften) als mogelijke
kerkverbanden. Soms zijn reformatorische scholen hier strikter dan het profiel
door deze kerkverbanden niet toe te staan of alleen PKN (Gereformeerde Bond) en
CGK (Bewaar het Pand). Gezien de (toenemende) diversiteit binnen de CGK accep‐
teren reformatorische scholen in de praktijk vaak alleen de Bewaar het Pand
gemeentes. Scholen kijken naar de kleur van de lokale PKN of CGK waar sollici‐
tanten vandaan komen.28 Het meest spannend qua kerkgrens is de grens tussen
PKN (GB)/PKN-confessioneel en de midden-orthodoxie. Deze grens is niet altijd
helder. Niet altijd is precies duidelijk wat PKN (GB) is, en hoe je personeel daarop
kan aanspreken. Er kan ook sprake zijn van een ontwikkeling binnen een kerk die
minder orthodox wordt en het is lastig om vertrek uit een kerk te eisen.29

De vorming van de PKN (als fusie van hervormden, gereformeerden en luthera‐
nen) op 1 mei 2004 had een weerslag op het benoemingsbeleid van het reformato‐
risch onderwijs. Niet alle hervormde kerken gelieerd aan de Gereformeerde Bond
gingen op in de PKN, en zij vormden de Hersteld Hervormde Kerk. Dit kerkver‐
band behoort op de meeste reformatorische scholen tot de bandbreedte. De PKN
(GB) heeft als gevolg van deze ontwikkelingen, op sommige reformatorische scho‐
len nu minder de voorkeur, aangezien de meest bevindelijke mensen naar de HHK

26. Uit de enquête onder schooldirecteuren blijkt dat op de vraag van welke kerkverbanden een lid‐
maatschap wenselijk is, de bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen ‘helemaal mee eens’
scoren, en de PKN (GB/confessioneel) en CGK iets lager scoren (zie bijlage F.1, vraag 6). Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldi‐
recteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.

27. Herziene (maar nog niet officieel vastgestelde) versie van Identiteitsdocument VBSO zoals per
e-mail ontvangen op 25 februari 2019, p. 7; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (refor‐
matorisch), 20 januari 2017.

28. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015.
Dit blijkt ook uit de open antwoorden bij de vragenlijst.

29. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart
2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 19
(reformatorisch), 17 februari 2017; Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College),
6 januari 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017. De
laatste vertelt te kijken of sollicitanten uit de PKN (GB) gestudeerd hebben aan de Driestar hoge‐
school, dat is een pluspunt.
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zijn gegaan. De PKN (GB) is (daarom) minder bevindelijk van kleur en vaker
orthodox-gereformeerd. Hoewel de PKN (GB) op sommige scholen (bij sollicitatie)
minder de voorkeur mag hebben (na vorming van de PKN), zeker voor leidingge‐
vende functies, geven directeuren aan niet tot ontslag van personeel over te gaan
vanwege lidmaatschap van de PKN (GB).30

Eventuele afgenomen voorkeur van reformatorische schoolbesturen voor ruimere
kerkverbanden als PKN en CGK speelt ook een rol wanneer medewerkers die
afkomstig zijn van ‘zwaardere’ kerken naar deze kerken overstappen. Overstap
naar een andere kerk binnen de bandbreedte is vaak op papier aanvaardbaar, maar
in de praktijk soms toch ongewenst.31 Vaak is het een overstap naar een minder
zware kerk (zie §3.3 en bijlage B, figuur B.2). Een volgorde van zware naar lichte
kerkgenootschappen ziet er dan als volgt uit: GGiN/OGG, GG, HHK, CGK, PKN
(GB), PKN-confessioneel. Voor smalle reformatorische scholen met een nauwere
kerklidmaatschapseis dan het VGS-identiteitsprofiel is het mogelijk om vanwege
een overstap naar PKN en CGK tot ontslag over te gaan. Zo geeft Tromp (mede‐
werker VGS) het voorbeeld van een reformatorische school verbonden aan de
GGiN die het tijdelijk contract van een medewerker niet verlengde vanwege een
overstap naar de PKN.32 Vaak zullen smalle refoscholen niet tot ontslag overgaan
vanwege deze kerkoverstap wanneer werknemers goed blijven functioneren en
zich blijven conformeren aan de schoolidentiteit. Dat kunnen scholen nagaan aan
de hand van identiteitsdocumenten en een checklist. Zo is er bijvoorbeeld een
schoolbestuur die een werknemer die van kerkverband verandert vraagt of die nog
achter de prediking staat in de kerk(en) waar de school vanuit gaat, en naar de
visie op kerkelijke leerstukken inzake doop, avondmaal en belijdenis, naar media‐
gebruik, de visie op kleding en haardracht, en of de Bijbel in de Statenvertaling
gelezen wordt.33 Volgens een bestuurder biedt herplaatsing naar een bredere refo‐
school een mogelijke uitweg.34 Dat smalle refoscholen niet gauw tot eenzijdig
ontslag overgaan van werknemers die overstappen naar de PKN of CGK is gerela‐
teerd aan de eis van de AWGB om consistent en consequent te handelen. Wanneer
ze dit beleid hanteren moeten ze dat namelijk bij iedereen toepassen en dat achten
ze vaak ongewenst (zie ook casus ‘Gerard’). Mogelijk geven deze scholen een solli‐

30. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview J. Macdaniel,
4 maart 2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015.

31. Uit de survey blijkt dat een overstap naar andere bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen
(GG, GGiN, OGG, HHK) aanvaardbaar is en richting PKN (Drie Formulieren van Eenheid) en
CGK een beetje aanvaardbaar. Een overstap naar andere kerkgenootschappen is (helemaal)
onaanvaardbaar. Zie bijlage F.1, vraag 7. Zie ook casus ‘Gerard’ verderop in deze paragraaf. Zie
ook Wisse 2017.

32. Interview R. Tromp, 27 mei 2016.
33. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016. De geïnter‐

viewde stuurde een gespreksleidraad die het schoolbestuur gebruikt bij kerkverandering.
34. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.
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citatieadvies aan deze werknemers, waarbij ze zijn gericht op het sluiten van een
beëindigingsovereenkomst in plaats van eenzijdig ontslag. Aangezien deze scholen
werknemers uit de PKN (GB) en CGK niet zouden benoemen is er een verschil
tussen beleid voor en achter de poort. Daarbij kan een rol spelen dat de kerklid‐
maatschapseis van bepaalde smalle reformatorische scholen nauwer is geworden
en dat onder het oude regime wel leraren uit PKN (GB) en CGK benoemd worden.
Soms is er verwarring onder bestuurders en werknemers over de grenzen van de
kerklidmaatschapseis. Reformatorische scholen maken namelijk over het algemeen
gebruik van het VGS-identiteitsprofiel maar wanneer ze hiervan op punten afwij‐
ken vermelden ze dit niet altijd expliciet.35

Andersom zijn er soms bredere reformatorische scholen die wel scherp zijn op een
overstap binnen de bandbreedte hoewel hier formeel geen consequenties aan ver‐
bonden zijn. Toch willen besturen en/of directies dat deze kerkoverstap binnen de
bandbreedte wordt gemeld. Naar aanleiding daarvan gaan zij vaak het gesprek
aan om na te gaan of zij nog steeds achter de grondslag en identiteit staan (zie ook
casus ‘Gerard’ verderop).36 Hierbij speelt de dominantie van bepaalde kerkverban‐
den (met name GG) binnen scholen een rol en mogelijke concurrentie en spanning
tussen kerken op lokaal niveau. Dit speelt onder andere tussen GG en PKN (GB)
vanwege de uitstroom vanuit de GG naar de PKN (GB). De afgevaardigden van
kerken binnen het schoolbestuur of de Raad van Toezicht kunnen dit meenemen in
de school.37 Ook een eventueel spreidingsbeleid met betrekking tot personeel over
verschillende kerken kan hierbij een rol spelen vanwege een mogelijke disbalans in
de verhouding qua kerklidmaatschap als gevolg van overstap door medewer‐
kers.38 Volgens de Commissie van Beroep ingesteld door de VGS (nu Identiteits‐
commissie VGS) zijn medewerkers echter niet verplicht om zich te verantwoorden
bij een overstap binnen de bandbreedte (zie §8.2).39 Vergunst (destijds secretaris,
later voorzitter van de Commissie) constateert dat scholen niet blij waren met deze
uitspraak en geeft de volgende toelichting bij deze uitspraak:

35. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformato‐
risch), 16 december 2016; Interview ‘Gerard’, 12 december 2015; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2
(reformatorisch), 16 december 2016.

36. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017.

37. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview docent (anoniem) (Wartburg College), 1 septem‐
ber 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Janse
2015, p. 199-200; Wisse 2017.

38. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.
39. CvBer vo VGS 28 juni 2001 (disciplinaire maatregel overstap kerk binnen bandbreedte); Interview

D. Vergunst, 1 juli 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016.
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‘Zeker, daar waren ze niet blij mee. Kijk, die man beweegt zich binnen de bandbreedte van de statuten. En
de school is werkgever. Geen kerkenraad. Als de man binnen de bandbreedte beweegt dan zit hij gewoon
in de beweging. En hij hoeft daarover geen verantwoording af te leggen want dat is helemaal niet hun
taak. Je kan alleen ontslaan als iemand buiten de bandbreedte gaat, zoals bij die kwestie van de doop. Dan
moet je ook respecteren dat iemand binnen de bandbreedte zijn eigen bewegingsruimte heeft’.40

Wisse merkt over de kerkelijke bandbreedte binnen refoscholen het volgende op:

‘Ik denk dat die pluraliteit de laatste jaren alleen maar sterker is geworden. Om maar een voorbeeld te
noemen: op sommige plaatsen bestaat de Gereformeerde Bond in (nu) de PKN vooral uit mensen die de
Gereformeerde Gemeenten om allerlei redenen hebben verlaten. Ook bij sommige Hersteld Hervormde
Gemeenten is dat het geval. Niet zelden heeft die uittocht betrekking op mensen die gestudeerd hebben. Zo
kan het dus zijn dat de kinderen die naar een reformatorische school gaan, daar les krijgen van mensen die
juist niet meer lid zijn van een strenge reformatorische kerk en is de kerkelijke binding van het leraren‐
korps van een reformatorische school in een aantal gevallen geen weerspiegeling van de kerkelijke binding
van de leerlingen. Schoolbesturen kunnen er veel aan doen om deze ontwikkeling af te remmen, maar niet
zelden kan de school niet worden bemenst als de kerkelijke scheidslijnen al te streng zouden worden door‐
getrokken naar het personeel van de school waarvan men bestuur is.’41

Gezien de theologische bandbreedte binnen reformatorische scholen en de nadruk
van bevindelijk-gereformeerden op de individuele geloofsweg, en daarmee
gepaard gaande onzekerheid over geloof, uitverkiezing, heil en behoud, zijn keu‐
zes als belijdenis van het geloof doen en ‘aan het avondmaal gaan’42 een indivi‐
duele aangelegenheid.43 Werknemers worden niet gedwongen tot een bepaalde
keuze op dat vlak. Op het moment dat werknemers zich qua opvattingen of gedra‐
gingen begeven buiten de grenzen van de Drie Formulieren van Enigheid en de
Bijbel zoals uitgelegd in de kerk waarvan ze lid zijn kunnen ze wel in de proble‐
men komen op school.44 De kerk en/of de school kunnen maatregelen nemen.
Daarbij zal een reformatorische school meestal niet direct overgaan tot een een‐

40. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016.
41. Wisse 2017, p. 218.
42. Het ritueel van het avondmaal met brood en wijn naar het voorbeeld van het laatste avondmaal

van Jezus Christus en zijn discipelen (zie o.a. Mattheüs 26:17-29).
43. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview

docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016; Interview E. Vonkeman, 11 janu‐
ari 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017. Uit de survey blijkt dat reformatorische direc‐
teuren neutraal staan tegenover de wenselijkheid van gebruik van het avondmaal door medewer‐
kers. Uit de toelichting in de open antwoorden blijkt dat het gebruik van het avondmaal op zich
wenselijk is maar dan wel in lijn met de gegeven uitleg van Bijbel en het is geen voorwaarde voor
benoeming.

44. Dat blijkt ook uit de survey waarbij schooldirecteuren aangeven dat orthodoxe geloofsopvattin‐
gen als voorwaarde gelden en tevens inachtneming van de zondagsrust en van voorschriften voor
kleding en uiterlijk, en gebruik van de juiste Bijbelvertaling. Zie bijlage F.1, vraag 8, 9.
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zijdig gedwongen ontslag, maar eerst een gesprek voeren.45 Wanneer de kerk
tuchtmaatregelen neemt, kan dat uiteindelijk uitmonden in uitzetting uit de kerk.
De werknemer zou dan vervolgens niet meer voldoen aan de kerklidmaatschaps‐
eis. Er zijn grote verschillen in het functioneren van de tucht tussen kerken. De
PKN, en ook wel de CGK, hanteren de tucht nauwelijks of in ieder geval veel min‐
der (streng) dan de bevindelijk-gereformeerde kerken.46 Hier blijkt dat een speci‐
fieke kerklidmaatschapseis en de eisen aan geloofsopvattingen en levenswandel
met elkaar kunnen samenhangen.

Bij een kerkelijke overstap van een werknemer buiten de bandbreedte eisen bestu‐
ren van werknemers dat ze dit melden en zullen zij vaak wel tot maatregelen
(moeten) overgaan.47 Heel vaak vinden besturen en directies het spijtig dat ze lera‐
ren moeten ontslaan vanwege een kerkoverstap en doen ze dit niet van harte.48

Overstap naar orthodox-gereformeerde, evangelische of midden-orthodoxe kerken
zal over het algemeen leiden tot een vertrek. Toch loopt de houding van reformato‐
rische scholen ten opzichte van de orthodox-gereformeerde GKV en NGK nog wel
uiteen.49 Voor veel reformatorische scholen vallen GKV en NGK simpelweg buiten
de kerklidmaatschapseis, zoals blijkt uit het VGS-identiteitsprofiel.50 Daarbij komt
dat veel scholen leden van deze kerken niet als mogelijk personeelslid beschouwen
omdat ze zich eenvoudigweg niet melden, en omdat orthodox-gereformeerden
hun eigen scholen hebben.51 Voor andere directeuren zijn deze kerken juist wel
acceptabel omdat daar de Drie Formulieren van Eenheid ook leidend zijn.52

Andere directeuren zien dat GKV en NGK een andere interpretatie hanteren van
de Drie Formulieren van Eenheid en benoemen daarom geen personeel uit deze
kerken.53 Er zijn ook reformatorische scholen die wel GKV’ers en NGK’ers in

45. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview P. Moens,
6 maart 2015.

46. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21 (reformato‐
risch), 17 februari 2017.

47. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.

48. Interview R. Tromp, 27 mei 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch),
13 januari 2017.

49. Lidmaatschap of overstap naar GKV en NGK vinden reformatorische directeuren over het
algemeen onwenselijk. Zie bijlage F.1, vraag 6 en 7. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7
(reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016;
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017.

50. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.
51. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐

directeur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.
52. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017.
53. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.
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dienst hebben of hadden.54 In het verleden was het voor GKV’ers vaker mogelijk
om op brede reformatorische scholen te werken ondanks theologische verschillen
(met name de ‘verbondsvisie’ van vrijgemaakten die afweek van het reformatori‐
sche gedachtegoed). Dat betreft met name de beginperiode van reformatorische
scholen (zowel in de jaren ’20 en ’30 als ’60 en ’70 van de twintigste eeuw) toen er
een tekort aan personeel was.55 Leden van de GKV die onder het ‘oude regime’
benoemd zijn op deze scholen kunnen daar blijven werken, zij vallen onder een
pardonregeling. Dat er op deze scholen sinds enkele jaren geen werknemers meer
benoemd worden uit deze kerk is volgens een bestuurder meer ingegeven door
juridische dan theologische argumenten. De aanscherping van de AWGB in de
loop der tijd, met name de druk vanuit overheid en rechters op de vereiste van een
consequent en consistent beleid, zou dwingen tot deze stap om het benoemingsbe‐
leid van de school in het algemeen overeind te houden.56 De conservatieve groep
die is afgesplitst van de GKV vanaf het begin van de 21e eeuw kan volgens een
directeur eventueel terecht op een managementfunctie binnen een reformatorische
school.57 Ook een overstap van zittend personeel naar GKV en NGK is bij uitzon‐
dering voor een enkele directeur bespreekbaar.58

Vergelijkbaar met de verminderde ruimte voor werknemers uit GKV en NGK is
het niet (meer) gedogen van evangelische leerkrachten binnen reformatorische
scholen. Ook voor evangelische leerkrachten was eerder (in de beginfase) meer
ruimte op een deel van de reformatorische scholen. Tegenwoordig levert een over‐
stap naar evangelische gemeenten, wat vaak gepaard gaat met een geloofsdoop,
meestal problemen op als werknemer van een reformatorische school. Directeuren
verwachten van personeel dat ze een overstap naar een evangelische gemeente
en/of geloofsdoop melden op school. Deze verwachting is soms geformaliseerd op
papier en bestaat soms impliciet. Naar aanleiding van de melding zullen ze in

54. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview J. Schreuders, 4 december 2015.

55. Janse 2015, p. 168, 186, 188; Wisse 2017. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformato‐
risch), 16 december 2016. Open antwoord bij vraag 6 van de vragenlijst: ‘Op onze school is de Bijbel
de norm. Als interpretatie van de Bijbel gebruiken we de Drie formulieren van Enigheid. Iedereen die dit
onderschrijft kan een serieuze sollicitant zijn. Degene die lid is van de ‘bevindelijke’ kerken past beter
binnen het profiel. Iemand die behoort bij de meer ‘verbondsmatige hoek’ is niet bij voorbaat ongeschikt. Er
zal nadrukkelijker op doorgevraagd worden. De kans is veel groter dat zo iemand niet binnen het profiel
past. Er zijn namelijk ook allerlei zaken die horen bij onze subcultuur. Hier moet wel op een goede manier
mee omgegaan kunnen worden. Iemand die deze formulieren niet onderschrijft, herkennen we mogelijk wel
als christen. Toch betekent dit dat zo iemand in principe niet benoemd wordt. In noodgevallen (als er echt
niemand anders beschikbaar is) is het niet uitgesloten.’

56. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017.
57. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016. Zie ook ‘Her‐

steld-gereformeerden willen eigen scholen’, ND 5 mei 2006.
58. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview

schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017.
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gesprek gaan en dit leidt over het algemeen tot een vertrek.59 Het ontslaan van
deze leerkrachten veroorzaakt echter ook spanning vanwege een verruiming (en
soms evangelicalisering) die tegelijkertijd plaatsvindt binnen reformatorische ker‐
ken en scholen, vooral op het grondvlak. Juist om deze evangelicalisering een halt
toe te roepen nemen reformatorische besturen echter (steviger) maatregelen in het
benoemingsbeleid. Daarmee ontstaat er eveneens spanning binnen een school
tussen de leiding en de medewerkers (zie de Wartburg-casus).60 Reformatorische
scholen geven wel vaak de tijd om ander werk te vinden wanneer het overstap van
kerklidmaatschap en geloofsdoop betreft. Daarbij geven ze het advies aan deze
werknemers om te gaan solliciteren (zogeheten ‘sollicitatieadvies’) met de afspraak
om zich tot die tijd in gedragingen te conformeren aan de schoolidentiteit.61 Enkele
directeuren (van brede refoscholen) zien ruimte voor het aanblijven van personeel
dat overstapt naar evangelische gemeenten en kiest voor de geloofsdoop, mits ze
dit niet expliciet uitdragen binnen de school en zich conformeren aan de lijn van de
school. Complicerende factor bij het kiezen voor deze ruimere lijn door directeuren
is dat (overkoepelende) besturen soms een conservatievere lijn hanteren.62

Verschil beleid smalle en brede reformatorische scholen
Zoals §5.4 uiteenzet zijn er twee typen reformatorische scholen te onderscheiden;
smalle en brede reformatorische scholen. Dit onderscheid betreft vooral basisscho‐
len, aangezien de verschillen tussen middelbare scholen kleiner zijn. Voor som‐
mige smalle reformatorische basisscholen is de kerklidmaatschapseis ook smaller.
Deze scholen benoemen (bij voorkeur) alleen personeel uit GG, OGG en GGiN (en
eventueel HHK) en geen leden van CGK en PKN (GB).63 In hoeverre er verschil is
tussen de twee typen reformatorische scholen qua eisen en maatregelen ten

59. Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview R. Tromp, 27 mei 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017.

60. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016. Zie ook ‘Evangelische invloeden dringen door in onderwijs’,
RD 27 maart 2010.

61. Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview bestuurder en P&O Wart‐
burg College, 29 januari 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 16 (reformatorisch),
3 februari 2017. Zie ook Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart
2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017. Anders:
Interview R. Tromp, 27 mei 2016, hij vertelt dat het middel van een sollicitatieadvies geen voor‐
keur heeft maar dat hij direct afspraken wil maken over einde van het dienstverband.

62. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8
(orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.

63. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016. Zie bijv. Benoemingsbeleid 2013 Ds. Fraanjeschool Barne‐
veld, p. 1, waarbij alleen personeel uit GG benoemd wordt wat te verklaren is omdat dit een zelf‐
standig onderdeel van een kerkelijk lichaam is van twee gereformeerde gemeenten. Zie bijv. ook
Jaarverslag 2014 Eben-Haëzerschool Barneveld, p. 27.
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aanzien van geloofsdoop en kerkoverstap is niet eenduidig tussen de responden‐
ten. Brede reformatorische scholen hebben een open toelatingsbeleid voor leerlin‐
gen en smalle scholen een gesloten beleid. Het is de vraag hoe dit zich vertaalt naar
het benoemingsbeleid. Er zijn respondenten die betogen dat een opener toelatings‐
beleid juist leidt tot een strenger benoemingsbeleid, omdat dit dan nog belangrijker
zou worden om de identiteit te kunnen handhaven.64 Toch wijzen interviews met
schooldirecteuren van brede reformatorische scholen erop dat zij een ruimer
benoemingsbeleid hanteren wat betreft (de hantering van) de kerklidmaatschaps‐
eis, geloofsopvattingen, kledingvoorschriften, mediagebruik, werkende moeders
op school en de mogelijkheid voor leidinggevende functies voor vrouwen.65 De
verschillen tussen brede en smalle reformatorische scholen vertonen gelijkenis met
regionale verschillen. Scholen in het westen en stedelijke omgevingen hanteren
vaak een ruimer beleid.66 Tegelijkertijd doen de genoemde verschillen zich soms
ook voor binnen een reformatorisch schoolbestuur.67

Geloofsopvattingen
Reformatorische schooldirecteuren vereisen volledig orthodoxe en bevindelijke
geloofsopvattingen van medewerkers, en geen evangelische opvattingen.68 Daarbij
is er een zekere theologische bandbreedte overeenkomstig de verschillen tussen en
binnen reformatorische kerken die zich naar de school vertalen. Het VGS-identi‐
teitsprofiel en eventueel aanvullende documentatie binnen de school bepalen de
kaders voor het personeel. Een directeur beweert dat het van belang is om de
regels strak te hanteren om gewetensbezwaren te voorkomen voor het personeel

64. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformato‐
risch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 19 (reformatorisch),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017.

65. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7
(reformatorisch), 13 januari 2017. Zie ook Roest DRS 2009, nr. 4.

66. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview J. Macdaniel,
4 maart 2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015.

67. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017.

68. De survey (bijlage F.1, vraag 8) geeft de volgende resultaten. Op bijna alle stellingen is het ant‐
woord helemaal mee eens (meest orthodox). Op de stelling die bevindelijkheid moet meten (over
dat een persoonlijke ervaring van ingrijpen van God in je leven noodzakelijk is om behouden te
blijven) antwoordden de directeuren gemiddeld ‘mee eens’. Uit de interviews en open antwoor‐
den blijkt dat er verschil mogelijk is qua (theologische) interpretatie van deze stelling waardoor
sommige directeuren toch oneens antwoordden. Ook de stelling dat de uitverkiezing door God
onzeker blijft moest bevindelijkheid meten maar de reformatorische directeuren waren het hier‐
mee oneens. Uit de interviews en open antwoorden blijkt dat deze stelling op verschillende wij‐
zen is geïnterpreteerd en dus niet heel goed bruikbaar is. Ook antwoordden zij oneens met de
stelling dat je als mens een keuze moet maken voor Jezus Christus (deze stelling meet de mate
van evangelicalisme).
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dat zich aan die regels gebonden acht.69 Vanuit het perspectief van tegengaan van
onwelgevallige opvattingen, voornamelijk evangelische tendensen, staan sommige
scholen het personeel niet toe om met elkaar Bijbelstudie te doen aangezien dat
toezicht vereist vanuit bevindelijk-gereformeerde kerken. Zo kon het starten van
een dergelijke Bijbelkring in combinatie met het vertolken van evangelische opvat‐
tingen leiden tot conflict met een schoolbestuur en vertrek van een leerkracht op
een strenge refoschool. Omdat er weinig juridische grond was onder het ontslag
ging dit gepaard met een ruimhartige vertrekregeling.70 Directeuren verwachten
van personeel een afwijzende houding tegenover de evolutietheorie hoewel een
van de geïnterviewde directeuren aangeeft dat afwijking soms wel mogelijk is.71

Daarnaast is er een duidelijke voorkeur voor gebruik van een bepaalde Bijbelverta‐
ling, namelijk de Statenvertaling (SV) en afwijzing van andere vertalingen. Op een
enkele school is er (discussie over) ruimte voor de Herziene Statenvertaling (HSV).
Reformatorische scholen verwachten dat personeel zich conformeert aan bepaalde
liederen en psalmberijmingen. Onder het personeel is hierover verschil van opvat‐
ting, wat vaak samenhangt met kerklidmaatschap. Er is ruimte voor de HSV
binnen PKN en CGK in tegenstelling tot de reformatorische kerkgenootschappen.
Afwijking van deze normen door een medewerker kan leiden tot een conflict met
bestuur en directie (zie casus ‘Gerard’).72 Reformatorische directeuren geven over
het algemeen aan geen onderscheid tussen de eisen per functie te maken omdat
volgens hen iedereen een voorbeeld is binnen de school, zichtbaar is binnen de
school en deel uitmaakt van een schoolgemeenschap.73 Toch zijn er ook reformato‐

69. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.
70. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview ‘Gerard’, 12 december 2015; ‘Evangelische

invloeden dringen door in onderwijs’, RD 27 maart 2010; ‘Dr. Fieret: Niet laconiek spreken over
reformatorische zuil’, RD 30 september 2011.

71. Op de stelling over wenselijkheid van geloof door personeel in een feitelijke schepping van zes
dagen antwoordden de schooldirecteuren in de survey ook ‘helemaal mee eens’ (zie bijlage F.1,
vraag 8); Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Anders:
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016 geeft ruimte voor
afwijking. In de praktijk denken niet alle docenten binnen het reformatorisch voortgezet onder‐
wijs hier meer eenduidig over volgens het RD: ‘Identiteit reformatorisch onderwijs onder druk’,
RD 11 december 2009. Zie ook W. de Kloe & J. Kloosterman, ‘Geef handvatten voor gesprek over
wetenschap’, RD 29 augustus 2017.

72. Janse 2015, p. 190; Exalto TNK 2011, afl. 14, p. 94-103; Wisse 2017. Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformato‐
risch), 20 januari 2017; Schoolgids 2015-2016 Eben Haezer Oostkapelle, p. 10. Volgens de survey
zijn directeuren het helemaal eens met de stelling dat het gewenst is dat personeel gebruik maakt
van de op school gangbare vertaling (zie bijlage F.1, vraag 9). Daarbij tekenen enkele directeuren
wel aan dat dit alleen op school geldt en niet privé.

73. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformato‐
risch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari
2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.
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rische schooldirecteuren die (na verder doorvragen) graduele verschillen aanbren‐
gen (zie verder §12.4).74

Volgens Macdaniel (adjunct-directeur VGS) zou de grotere nadruk op de benoe‐
mingseisen (onder andere met introductie van het VGS-identiteitsprofiel) in combi‐
natie met aanscherping van de AWGB tot heroverweging bij schoolbesturen kun‐
nen leiden en het gevoel dat ze er iets mee moeten.75 Uit de casussen Wartburg en
Driestar blijkt dat deze bredere (minder strenge) reformatorische middelbare scho‐
len het beleid aanpassen. Ze schuiven op richting smallere reformatorische middel‐
bare scholen en daarbij refereren zij aan het VGS-identiteitsprofiel. In de Driestar-
casus komt het argument naar voren dat dit nodig zou zijn om aan de eisen in de
AWGB te voldoen.76

Daarnaast blijkt uit deze casussen dat scholen moeten reageren op toegenomen
interne diversiteit. Het VGS-identiteitsprofiel werd in 2018 herzien (de vorige ver‐
sie was van 2010) en is te lezen als een reactie daarop. De VGS benadrukt in de
handreiking bij het identiteitsprofiel dat volledige instemming van personeelsle‐
den nodig is zonder afwijking op onderdelen.77 Daarmee reageerde de VGS op ont‐
wikkelingen in eigen kring waarbij docenten soms andere keuzes maken ten
aanzien van de doop (zie verder casus geloofsdoop Wartburg) of zondagsrust
(door te kiezen voor de joodse sabbat vanwege overstap naar een Messiaanse
gemeente).78 Macdaniel refereert aan de consequenties van deze toenemende
interne diversiteit voor het benoemingsbeleid:

‘In dat opzicht speelt de huidige tijd ons een beetje parten, en hoe ons leven is ingericht. Het kan een
beetje van dit en van dat zijn. Terwijl het vroeger duidelijk was hoe je leefde als je bijvoorbeeld lid was
van de Gereformeerde Gemeenten. Dat was veel helderder natuurlijk. In deze tijd zijn ook andere dingen

74. Uit de survey (zie bijlage F.1, vraag 12) blijkt dat reformatorische directeuren deze eisen voor
onderwijsgevend personeel en de directeur van het grootste belang vinden. Voor de secretaresse
en conciërge zijn de eisen ook van belang. Voor een schoonmaker zien ze dit neutraal. Voor een
ICT’er, roostermaker en P&O’er zijn de eisen in afnemende mate van belang. Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch),
16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari
2017.

75. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016.
76. Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018; Interview bestuurder en P&O Wart‐

burg College, 29 januari 2016.
77. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 6. Zie ook L. Vogelaar, ‘VGS wil gesprek op school

over identiteit’, RD 6 februari 2018.
78. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017. Zie ook ‘Israël‐

themadag GG: ‘Niet terug naar Joodse feesten’, RD 26 mei 2017.
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interessant, of spreken ze aan, of heb je er een goed gevoel bij, of moet dat toch ook kunnen. Dat maakt het
voor schoolbesturen echt moeilijker.’79

Als reactie verwerpt het nieuwe VGS-identiteitsprofiel de keuze voor de sabbat in
plaats van de zondagsrust: ‘Op grond van het Nieuwe Testament verwerpen wij het
houden van de rustdag op de laatste dag van de week.’80 Daarnaast is er in eigen kring
ook discussie over schepping en evolutie waarop het identiteitsprofiel reageert.81

‘Ons uitgangspunt stempelt ook de visie van de school op, bijvoorbeeld, de schepping. De
school belijdt dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Deze overtuiging ver‐
draagt zich niet met de evolutietheorie, die wij dan ook verwerpen.’82 Ook reageerde de
VGS op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de aandacht voor transgenders
door te expliciteren dat ‘God wil dat wij ons lichaam, dat wij van hem ontvangen hebben,
aanvaarden (…)’.83

Daarnaast reageerde de VGS met de herziening van het identiteitsprofiel ook op de
wijziging van de AWGB met de annulering van de enkele-feitconstructie, door
gebruik te maken van de nieuwe terminologie (goede trouw en loyaliteit en wezenlijk,
legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste):

‘Daarom worden er dus, naast de professionele eisen die aan elk personeelslid gesteld worden, ook voor‐
waarden gesteld die te herleiden zijn tot de identiteit van onze school (zoals die formeel is vastgelegd in de
statuten van de juridische entiteit waarvan de school uitgaat, de arbeidsovereenkomst en daaruit voort‐
vloeiende documenten).Trouw en loyaliteit aan de identiteit zijn voor de school namelijk essentieel voor de
verwezenlijking van zijn opdracht.
Daarbij gaat het ook om de geloofwaardigheid van personeelsleden als dragers van de identiteit van onze
school. Vanwege het belang hiervan, is het stellen van deze eisen wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd
en kunnen wij niet accepteren dat personeelsleden in woord of daad van de in dit identiteitsprofiel neerge‐
legde uitgangspunten afwijken.’84

79. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview P. Moens, 6 maart 2015.
80. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 5.
81. Op de stelling over wenselijkheid van geloof door personeel in een feitelijke schepping van zes

dagen antwoordden de schooldirecteuren in de survey ook ‘helemaal mee eens’ (zie bijlage F.1,
vraag 8); Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Anders:
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016, geeft ruimte
voor afwijking. In de praktijk denken niet alle docenten binnen het reformatorisch voortgezet
onderwijs hier meer eenduidig over volgens het RD: ‘Identiteit reformatorisch onderwijs onder
druk’, RD 11 december 2009. Zie ook W. de Kloe & J. Kloosterman, ‘Geef handvatten voor
gesprek over wetenschap’, RD 29 augustus 2017.

82. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 7.
83. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 5-6.
84. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 6; zie ook ‘Kerken en scholen bezinnen zich op wijziging

Wet Gelijke Behandeling’, RD 19 juni 2015.
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De VGS licht deze reactie op veranderde wetgeving verder toe in de handreiking
bij het identiteitsprofiel:

‘Het moge duidelijk zijn: het geactualiseerde identiteitsprofiel is volledig in lijn met de wetgeving zoals
die op dit moment in Nederland geldt, waaronder de Algemene wet gelijke behandeling. Deze wet wordt
specifiek genoemd, omdat ze in het kader van identiteit en personeelsbeleid belangrijk is (…).
(…) Ook op grond van de, sinds het vorige profiel, aangescherpte wettekst is het, zij het onder voorwaar‐
den, nog steeds mogelijk onderscheid te maken op grond van godsdienst. Juridische maatregelen nemen op
basis van burgerlijke staat en seksuele gerichtheid op zichzelf kan dus nooit, maar op grond van ‘identi‐
teit’ kan dat in principe wel (al zijn aan dat laatste natuurlijk ook voorwaarden verbonden).
(…) Heel simpel gezegd betekent dit dat er een link gelegd moet kunnen worden tussen de eisen die door
de werkgever gesteld worden en de grondslag van de school. Die eisen moeten relevant zijn en bovendien
moet het nakomen daarvan in alle redelijkheid van het personeel kunnen worden gevraagd. Uit de juris‐
prudentie blijkt dat een consequent en consistent beleid ook een voorwaarde is. Het uitgangspunt dient
dus te zijn: gelijke monniken, gelijke kappen. Je kunt docent B niet ontslaan voor een feit waaraan je bij
docent A geen consequenties hebt verbonden.’85

Evenals de VGS reageert de VBSO op de gewijzigde wetgeving door in het her‐
ziene identiteitsprofiel per functie de beroepsvereisten te benoemen en te conclu‐
deren dat deze wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn. Dit onderbouwt de
VBSO door voor elke functie aan te geven dat deze een identificatiefiguur is binnen
de pedagogische context van de school, onderdeel uitmaakt van het team en
(mede)bepalend is voor het schoolimago. De eisen zijn volgens de VBSO te herlei‐
den ‘tot de godsdienst die de grondslag vormt van de school en de houding van goede
trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan’.86 Overigens staat de
terminologie ‘verwezenlijking van de grondslag’ niet in de Kaderrichtlijn en niet
meer in de AWGB.87

Sollicitatieprocedure
De fase van werving en aanstelling van personeel is voor reformatorische scholen
van groot belang om de identiteit te bewaken. Een sollicitatieprocedure op refor‐
matorische scholen kent dan ook een uitgebreid aantal stappen waarbij de identi‐
teit expliciet aan de orde komt. Over het algemeen plaatsen besturen een vacature
op de website van de school en eventueel op de websites van het Reformatorisch
Dagblad (RD), De Reformatorische School (DRS) en soms de VGS. Het bestuur stelt
een sollicitatiecommissie aan met (in het basisonderwijs) leden uit het bestuur en

85. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 4-5.
86. Herziene (maar nog niet officieel vastgestelde) versie van Identiteitsdocument VBSO zoals per

e-mail ontvangen op 25 februari 2019, p. 3.
87. Kamerstukken II 2014/15, 32476, nr. C, p. 4: ‘Naast het feit dat de “verwezenlijking van de grondslag van

de instelling” niet in de richtlijn voorkomt, hebben de initiatiefnemers tegen het opnemen van dit element
ook het bezwaar, dat het kan leiden tot het stellen van zwáárdere eisen dan de houding van goede trouw en
loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van werknemers kan worden verlangd.’
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eventueel directie of management (soms als adviseur) en raad van toezicht, beheer
of identiteit. In het voortgezet onderwijs zitten in de sollicitatiecommissie leraren
en directieleden van de betreffende sectie waar de vacature bestaat. In de vacature
staat dat sollicitanten actief of meelevend lid moeten zijn van een van de met name
genoemde kerken en de grondslag van de school in leer en leven moeten onder‐
schrijven en uitdragen. In de sollicitatiebrief moet vaak ook de naam van een ker‐
kelijke referent staan.88 Dat is een ambtsdrager (dominee, ouderling of diaken) die
de school kan informeren over geloof en levenswandel van de sollicitant. Op basis
van alle informatie kan de sollicitatiecommissie besluiten een sollicitant uit te nodi‐
gen voor gesprek.

Vervolgens kan de commissie een sollicitant uitnodigen voor een proefles en vaak
nog een tweede gesprek. De gesprekken met de commissie betreffen zowel het uit‐
oefenen van het vak en het functioneren binnen het team als de aansluiting bij de
schoolidentiteit. Mocht de commissie de persoon voordragen dan vindt er nog een
gesprek plaats met het (algemeen) schoolbestuur dat zich met name richt op identi‐
teit. Enkele respondenten geven voorbeelden van sollicitanten die uiteindelijk van
het bestuur nog een afwijzing kregen vanwege zaken als TV-bezit of lidmaatschap
van de EO.89 Als het bestuur akkoord is met de benoeming dan vraagt men van de
persoon om de grondslag (als onderdeel van de benoemingsakte) en identiteitsdo‐
cumenten of gedragscodes volledig te onderschrijven.90

Identiteitsborging
Reformatorische schooldirecteuren benadrukken dat een streng wervings- en selec‐
tiebeleid niet voldoende is om de identiteit te bewaken maar dat dit onderdeel
moet zijn van personeelsbeleid.91 Zo benoemt bijvoorbeeld de Steenblokschool in
Goes dat ‘identiteitsgevoelige onderwerpen’ worden besproken in de personeelsverga‐
dering: ‘Er is dan diversiteit in opvattingen maar wel binnen de ruimte die de grondslag
biedt.’92 Er zijn meer reformatorische scholen die beweren dat er groeiende diversi‐
teit in gedrag en opvattingen is onder personeel en ouders.93 Onderzoek naar
reformatorische jongeren laat zien dat er veel ‘schakelaars’ zijn, dat wil zeggen jon‐

88. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.

89. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reforma‐
torisch), 13 januari 2017.

90. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Handreiking Identi‐
teitsprofiel VGS 2018, p. 6-7.

91. Schoolplan 2015-2019 SmdB Nieuw-Beijerland, p. 45: ‘Identiteit wordt bewaakt door vastlegging ervan
in het schoolplan, het toezicht houden op leer en leven van de leraren, het letten op de identiteit bij het aan‐
schaffen van nieuwe methoden en het bezoeken van lessen. Het bespreken van deze onderwerpen vindt
plaats tijdens teamvergaderingen en (pop)gesprekken.’

92. Jaarverslag 2013 Steenblokschool Goes, p. 10.
93. Zie bijvoorbeeld Schoolplan 2015-2019 De Zandbaan Rilland-Bath, p. 8.
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geren die meerdere waarden- en normenstelsels naast elkaar hanteren op verschil‐
lende momenten en plekken.94 Voor de jongere leraren in het reformatorisch
onderwijs kan dit voor spanningen in het identiteitsgebonden benoemingsbeleid
zorgen.95

Over het algemeen zien respondenten dat de interne diversiteit binnen het refor‐
matorisch onderwijs is toegenomen. Er zijn verschillende stromingen onder perso‐
neel, ouders en leerlingen, gerelateerd aan verschillen tussen maar ook binnen ker‐
ken. Veel respondenten zien daarbij ook groeiende verschillen tussen de leiding
van scholen en het grondvlak. Daarbij worden besturen en raden van toezicht,
vaak bevolkt door reformatorische kerkelijke leiders, als de meest conservatieve
gremia gezien. De directeuren vervullen een brugfunctie tussen besturen en perso‐
neel en zoeken vaker naar meer praktische en flexibele oplossingen. Als reactie op
groeiende diversiteit en afwijking van (impliciete) normen door personeel gaan
besturen soms over tot explicitering, aanscherping en steviger handhaving van
normen. Volgens betrokkenen hebben aanscherpingen van de AWGB een verster‐
kend effect op deze ontwikkeling. Dit betreft met name de eis om een consistent en
consequent beleid te voeren. Daarnaast leeft er onzekerheid of voor alle functies
(ook ondersteunend) gelijke eisen gesteld mogen worden.96

Tegelijkertijd zijn er besturen die ruimte geven aan personeel voor afwijking op
onderdelen van het identiteitsprofiel. Sommige besturen gedogen deze afwijkingen

94. Fieret 2013.
95. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview school‐

directeur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017.
96. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 23 (reformato‐

risch), 10 maart 2017; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016; Interview
P. Moens, 6 maart 2015; Interview docent (voorheen locatie ‘Z’, Wartburg College), 19 februari
2016; Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016; E. van Dijkhui‐
zen, ‘Leraar is identificatiefiguur, maar conciërge?’, RD 5 november 2014. Zie ook artikelen in het
RD: ‘Identiteit reformatorisch onderwijs onder druk’, RD 11 december 2009; Zorg over identiteit
refoschool’, RD 11 december 2009; L. Vogelaar, ‘Principes in de praktijk’, RD 11 december 2009;
L. Vogelaar, ‘Pleidooi in reformatorisch onderwijs voor gesprek over identiteit’, RD 18 december
2009; L. Vogelaar, ‘Gezinnen veranderen de school’, RD 18 december 2009. Deze artikelen verwij‐
zen naar onderzoek van het RD onder 222 docenten en 879 leerlingen van reformatorische mid‐
delbare scholen. Volgens het onderzoek staat 57% van de docenten geheel achter de identiteit en
40% grotendeels. In de perceptie van 91% van de leerlingen staan docenten voluit achter de iden‐
titeit van de school. Volgens 57% van de docenten zijn ze hetzelfde blijven denken over identiteit.
Een kwart van de docenten is het niet eens met het toelatings- en benoemingsbeleid van de
school. Volgens de helft van de docenten zijn in het reformatorisch onderwijs principiële verande‐
ringen gaande. Volgens 75% van de docenten zijn er wat dat betreft veranderingen binnen het
docentenkorps en 92% ziet dat met betrekking tot de leerlingenpopulatie. Uit de open antwoor‐
den blijkt dat er zowel docenten zijn die vinden dat er binnen het benoemingsbeleid teveel
nadruk is op uiterlijke zaken vanuit de reformatorische cultuur, anderen zien juist gevaar in evan‐
gelicalisering en secularisering (ten aanzien van zondagsrust, mediagebruik, kleding, gezagsver‐
houdingen).
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stilzwijgend.97 Vaak gaan bestuurders en toezichthouders met medewerkers in
gesprek. Het verschilt per onderwerp en is ook afhankelijk van de context hoe de
school en medewerkers hiermee omgaan en wat de uitkomst is. Hierboven staat al
benoemd dat reformatorische scholen soms ruimte geven om medewerkers te laten
blijven die een geloofsdoop ondergaan en naar evangelische of orthodox-gerefor‐
meerde gemeenten overstappen, mits ze zich conformeren aan de schoolidentiteit.
Daarbij kunnen praktische overwegingen mede een rol spelen als een personeels‐
tekort.98 Er zijn echter scholen die minder ruimte geven voor afwijking op onder‐
delen van de identiteit. Zo blijkt uit de casus ‘Gerard’ dat het bestuur overging tot
intensieve monitoring na constatering dat deze docent ruimte ziet voor andere Bij‐
belvertalingen dan de Statenvertaling. Deze monitoring bestond onder andere uit
het bijwonen van Bijbellessen.99 Ook uit de ontslagcasussen op het Wartburg (van‐
wege geloofsdoop) en de Driestar (vanwege theaterproductie) blijkt dat er grenzen
zijn aan de ruimte voor interne diversiteit. Daarbij is relevant dat gezagsverhou‐
dingen, op basis van religieuze argumentatie, voor reformatorische scholen essen‐
tieel zijn. Het uitgangspunt van gehoorzaamheid van personeel aan het bevoegd
gezag vloeit hieruit voort (zie casus ‘Gerard’ en casus ‘Driestar College’).100 Wisse
merkt het volgende op over de omgang met de toegenomen interne pluraliteit
binnen refoscholen: ‘In de wandelgangen doen dan verhalen de ronde over een lastig
gesprek met het schoolbestuur, waarbij men in de juiste kleding dient te verschijnen, zeker
als het dames betreft, en waarbij men vooral instemmend moet knikken bij bezorgde vragen
en de juiste woorden moet gebruiken, terwijl men in de praktijk van het schoolleven, buiten
de strenge blik van het schoolbestuur, aanzienlijk meer ruimte geniet.’101

Alle bovengenoemde elementen komen terug in de handreiking van de VGS bij het
herijkte identiteitsprofiel van 2018. Uit de interviews met Moens en Macdaniel

97. Interview R. van der Velde, 26 februari 2016.
98. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview school‐

directeur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3
(reformatorisch), 16 december 2016. Zie ook een open antwoord bij vraag 6 van de vragenlijst: (…)
‘Iemand die deze formulieren niet onderschrijft, herkennen we mogelijk wel als christen. Toch betekent dit
dat zo iemand in principe niet benoemd wordt. In noodgevallen (als er echt niemand anders beschikbaar is)
is het niet uitgesloten.’ Zie ook C. Klaasse, ‘Basisscholen met de handen in het haar: de juffen zijn
op’, RD 26 juni 2018; Werkgroep “Meer leraren in het PO”, ‘Kom werken in het onderwijs en
vorm je leerlingen’, RD 5 oktober 2018.

99. Interview ‘Gerard’, 12 december 2015.
100. Art. 11.2 lid 3 cao reformatorisch po 2018-2019; Notitie Identiteit 2015 Augustinusschool Papen‐

drecht, p. 11: ‘Gods Woord heeft gezag ten aanzien van de verhoudingen tussen ouders en kinderen, tussen
werkgevers en werknemers en daarom ook in de verhoudingen tussen bestuur, personeel, ouders en leerlin‐
gen in en rondom de school.’ Zie ook Toes 2015; Mak-Blom DRS 2005, nr. 2; Mak-Blom DRS 2005,
nr. 8, met verwijzing naar 1 Petrus 2:18: ‘Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren,
niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.’ Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
Vonkeman benoemt dit als onderscheidend kenmerk van reformatorische scholen ten opzichte
van andere orthodox-protestantse scholen.

101. Wisse 2017, p. 218.
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blijkt dat de VGS zoekt naar een balans tussen enerzijds ruimte voor gesprek,
maatwerk en niet alles willen dichttimmeren in protocollen, en anderzijds duide‐
lijkheid verschaffen naar de achterban.102 Beide elementen komen terug in de
handreiking:

‘a. Consequent en consistent
De toepassing van dit in de jurisprudentie ontstane begrippenpaar is niet altijd eenvoudig. In de praktijk
wordt nog weleens bewust, of soms onbewust, toegestaan dat personeelsleden in leer en of leven niet met
alle onderdelen van het identiteitsprofiel instemmen. Een leerkracht functioneert al jaren tot volle tevre‐
denheid van een ieder, alleen heeft hij afwijkende ideeën over een bepaald onderwerp en die worden getole‐
reerd. Dit is dan een bewuste keuze. Maar het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat iemand zich heeft laten
overdopen, zonder dat de werkgever dat weet. Als dit pas bekend wordt als een volgend geval zich aan‐
dient, dan is het voor het bestuur niet goed mogelijk meer om daarin op te treden.
Overigens: voor bewust toegestane uitzonderingen kunnen heel respectabele redenen bestaan, goed (of zo
u wilt: christelijk) werkgeverschap en het besturen van een school vergen immers meer dan rigiditeit.
Daarnaast is het bij ontwikkelingen waarvan een werkgever niet weet, van belang of het wel geweten had
moeten c.q. kunnen zijn. Hoe ver gaat de onderzoeksplicht van een werkgever?
Het inmiddels bekende (of zelfs beruchte) begrippenpaar leidt er wel dat toe dat bij docent B in een toe‐
komstig geval niet meer kan worden ingegrepen, als dat bij docent A niet is gebeurd. Scholen dienen zich
van deze consequentie terdege bewust te zijn als zij in het geval van A (bewust) geen maatregelen treffen.
Het niet meer kunnen ingrijpen geldt ook als ze eigenlijk van een bepaalde situatie hadden moeten weten.

b. Draagvlak
Een complicerende factor bij het vormgeven van het beleid is dat het voor een werkgever niet eenvoudig is
om maatregelen te treffen, als daarvoor het draagvlak onder de overige personeelsleden en/of onder de
ouders en leerlingen ontbreekt. Er kunnen dan opmerkingen gemaakt worden als: “Wat doet dat bestuur
moeilijk over uitgerekend één van de beste docenten, die alleen maar…”.

c. Weggroeien bij de identiteit
Een misschien nog veel moeilijkere kwestie is die van een personeelslid dat langzaam maar zeker weg‐
groeit bij de identiteit van de school (en ook bij de identiteit die hij bij zijn benoeming zelf had). Wanneer
grijpt een werkgever in zo’n geval in? Vaak is er immers sprake van een stapsgewijze ontwikkeling. En
waar ligt dan de grens? Dit probleem is extra lastig als de ontwikkeling die zich bij het betreffende perso‐
neelslid voordoet, niet op zichzelf staat, maar overeenkomt met die in een deel van de achterban van de
school.

d. Vaststelling inhoud/uitwerking identiteit door werkgever
Het is in dit kader nog wel van belang om erop te wijzen dat het op grond van de jurisprudentie in prin‐
cipe de werkgever is die de inhoud van de identiteit vaststelt en ook de uitwerking daarvan (dat wat daar
wel en niet mee verbonden is). Dit uitgangspunt betekent dat een school kan besluiten de identiteit c.q. de

102. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview P. Moens, 6 maart 2015.

10 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid reformatorische scholen 345



uitwerking en de handhaving daarvan, aan te scherpen. Het meergenoemde begrippenpaar “consequent
en consistent” betekent dus niet dat er nooit een aanpassing mogelijk is (in de zin van dat als iets eenmaal
is geaccepteerd, dat ook altijd zo dient te blijven). Voor aanpassing is dan echter wel een formele beleids‐
wijziging nodig (met inbegrip van de voorwaarden die de Wet medezeggenschap op scholen daaraan stelt)
én bekendmaking daarvan.’103

Wanneer een reformatorisch schoolbestuur een medewerker wil ontslaan op grond
van identiteit dan is dat mogelijk na toestemming van de Identiteitscommissie van
de VGS of van de VBSO (afhankelijk of het schoolbestuur lid is van VGS of VBSO)
(zie §6.3 en §8.2). De Identiteitscommissie van de VBSO deed in 2016 de eerste uit‐
spraak waarin ze toestemming gaf voor ontslag van een werknemer vanwege
verschil in theologische opvattingen (zie §8.2). De commissie probeerde in eerste
instantie tot een vergelijk te komen tussen partijen waarin ze het bestuur kritisch
bevroeg of het wel streng en consistent van alle werknemers vraagt om de uit‐
gangspunten van de leer zoals verwoord in de grondslag te onderschrijven.
Volgens voorzitter Weggeman bleek dit niet steeds het geval omdat het bestuur
niet zoekt naar polarisatie binnen de school en uitvergroting van de verschillen.
Wel zorgt het bestuur voor waarborging van de identiteit door Bijbellessen te
bezoeken. Het bestuur gaf aan dat in dit geval de werknemer bewust meermaals
de confrontatie zocht over bepaalde theologische verschillen. Op basis daarvan
besloot de commissie dat er geen alternatief was voor ontslag.104

Voor de instelling van deze commissies per juli 2015 was het mogelijk voor perso‐
neel van reformatorische scholen om zich na ontvangst van ontslag daartegen te
verweren bij de Commissies van Beroep van de VGS (een commissie voor PO en
(V)SO en een commissie voor VO) en VBSO (zie §6.3 en §8.2).105 De ‘Wartburg-
casus’ was de laatste zaak van de Commissie van Beroep VO VGS. Hierna volgt
een beschrijving van deze casus.

103. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 5-6.
104. Interview A. Weggeman, 21 april 2017.
105. Voor een overzicht van de uitspraken van 1996-2004 van de Commissies van Beroep ingesteld

door de VGS zie Van Vliet 2016, p. 197-199. De Commissie van Beroep ingesteld door de VBSO
wordt niet vermeld in het proefschrift vanwege onbekendheid met het bestaan van deze com‐
missie. Ik ben zelf ook in een later stadium op het bestaan van deze commissie gewezen. Op
internet en in publicaties is er niets over deze commissie te vinden. De geringe omvang van de
VBSO met 23 scholen en het geringe aantal zaken bij de Commissie van Beroep van de VBSO zal
hierbij een rol spelen.
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Casus Wartburg College (vo): ontslag drie docenten vanwege geloofsdoop en overstap
evangelische gemeenten
De casus betreft het ontslag in 2014 van drie docenten van het Wartburg College te
Rotterdam wegens geloofsdoop en verandering van (actief) kerklidmaatschap.106

Medio juni 2015 kwam in het nieuws dat het Wartburg drie docenten had
ontslagen vanwege het ondergaan van een tweede doop bovenop hun kinder‐
doop.107 Het betrof twee mannelijke docenten en één vrouwelijke docent. Een van
de mannelijke docenten nam in een eerder stadium met een regeling afscheid. De
andere docenten trokken samen op in het juridische traject. De docente deed haar
verhaal in de krant naar aanleiding van publiciteit over de casus. Zij vertelt dat de
school daar niet blij mee was en het conflict klein wilde houden.108

De Wartburg-casus is als volgt samen te vatten. De betrokken docenten hebben
zich opnieuw laten dopen en zich aangesloten bij een evangelische of baptistenge‐
meente, naast passief kerklidmaatschap van de plaatselijke protestantse
gemeente (PKN). Bestuur en docenten verschilden van mening of daarmee de
grondslag is verlaten. In het geval van grondslagverlating vanwege doop en veran‐
dering van actief kerklidmaatschap mag een bijzondere school daar de consequen‐
tie van ontslag aan verbinden. Personeel is daar niet altijd van op de hoogte zo
bleek uit deze casus.109 Volgens de AWGB mag een bijzondere school onderscheid
maken op grond van godsdienst mits dit consequent en consistent gebeurt (zie
§7.3). Het was een twistpunt tussen bestuur en betrokken docenten of het Wart‐
burg consequent en consistent handelde ten aanzien van docenten die evangelische
gemeenten of andere kerken buiten de bandbreedte van de school bezoeken en
zich een tweede keer laten dopen.

106. Deze beschrijving van de Wartburg-casus is eerder (in ongeveer dezelfde bewoordingen maar
dan uitgebreider) gepubliceerd in een bundel over ‘De multiculturele refoschool’, zie Rijke 2017.
Voor het promotieonderzoek heb ik alle drie ontslagen docenten geïnterviewd. Zij hebben toe‐
stemming gegeven om geciteerd te worden (Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg
College), 6 januari 2016; Interview docent (voorheen locatie ‘Z’, Wartburg College), 19 februari
2016; Interview docent (voorheen locatie ‘X’, Wartburg College), 26 februari 2016). Daarnaast is
een nauw betrokken collega en vriend van een van de ontslagen docenten geïnterviewd (Inter‐
view docent (anoniem) (Wartburg College), 1 september 2016). Vanuit de school hebben de
bestuurder en P&O een interview gegeven (Interview bestuurder en P&O Wartburg College,
29 januari 2016). Ten slotte is voorzitter Vergunst van de Commissie van Beroep voor het Refor‐
matorisch Voortgezet Onderwijs geïnterviewd.

107. H. Hopman, ‘Docenten ontslagen om tweede doop’, ND 18 juni 2015; ‘Drie docenten Wartburg
College weg na overdoop’, RD 19 juni 2015.

108. T. Heijmans, ‘Hermineke werd ontslagen omdat ze van kerk wisselde’, de Volkskrant 3 juli 2015; H.
Hopman, ‘Docenten ontslagen om tweede doop’, ND 18 juni 2015; J.-D. Verheij, ‘Deze beleids‐
keuzes zijn niet die van God’, AD/De Dordtenaar 27 juni 2015. Overigens gaf ze zelf aan niet blij te
zijn met het volgens haar stigmatiserende artikel in de Volkskrant (Interview docente (voorheen
locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016).

109. Interview docent (voorheen locatie X, Wartburg College), 26 februari 2016.
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De zaak veroorzaakte verdeeldheid binnen het Wartburg College. Het bestuur
stelde zich op het standpunt dat de drie betrokken docenten door hun tweede
doop afstand namen van hun eerste doop (de kinderdoop), en daarmee van de
Drie Formulieren van Enigheid en dus van de grondslag van de school.110 De
betrokken docenten keerden zich naar hun zeggen niet af van de kinderdoop.111

Naast het ondergaan van een tweede doop gingen de betrokken docenten ook naar
een evangelische gemeente, alhoewel ze wel lid bleven van hun plaatselijke PKN
gemeente. De school zag voldoende gegronde redenen om de betrokken docenten
medio 2014 een sollicitatieadvies te geven of in het vooruitzicht te stellen. Een van
de docenten pakte deze handschoen op, nadat hij zich in november 2014 liet dopen
ondanks de waarschuwing dat ontslag zou volgen. Daarbij moet worden aangete‐
kend dat volgens hem de samenwerking met de leiding van de betreffende vesti‐
ging niet goed was en dat hij gezien zijn arbeidsmarktprofiel gemakkelijk ergens
anders werk kon vinden.112 De overige twee docenten zagen niet direct aanleiding
om te gaan solliciteren. Immers, er liepen enkele evangelische collega’s in de
school rond, van wie sommigen al lange tijd geleden een sollicitatieadvies hadden
ontvangen, zonder dat het bestuur daar verdere consequenties aan had verbonden.
Daarvan zegt het schoolbestuur dat er ook mensen zijn vertrokken na een sollicita‐
tieadvies zonder dat daar verder ruchtbaarheid aan is gegeven. Tevens speelt de
fusie van de verschillende vestigingen van het Wartburg College in 1995 tot de
vorming van deze school een rol. Er zijn docenten van wie bekend was dat ze zich
hadden laten dopen en/of zich hadden aangesloten bij een evangelische gemeente,
die al voor de fusie op een van de scholen werkten. Voor de fusie tot Wartburg
College zou er meer ruimte zijn geweest voor evangelische docenten, ook omdat
het in de beginfase van de reformatorische middelbare scholen soms zoeken was
naar voldoende docenten. Twistpunt tussen schoolbestuur en de in deze zaak
betrokken docenten is of er na de fusie nog steeds sprake was van een gedoogbe‐
leid ten aanzien van evangelische docenten.

Ook in hun geval was de school volgens betrokken docenten niet duidelijk gericht
op een spoedig vertrek. Van één docent was al in 2009 breed binnen de school
bekend dat hij een evangelische gemeente bezocht. Van een andere docent was
binnen een deel van de school bekend dat ze zich in 2008 had laten dopen. Rele‐
vant is volgens de betrokken docenten verder dat er naast evangelische collega’s
ook nog andere collega’s zijn die lid zijn van een kerk buiten de bandbreedte van

110. ‘Drie docenten Wartburg College weg na overdoop’, RD 19 juni 2015. De hier genoemde ‘tweede
doop’ noemen de evangelischen ‘geloofsdoop’ of ‘volwassendoop’. De reformatorischen spreken
van ‘overdoop’, waaruit al een negatieve waardering spreekt. De doop heb je namelijk als kind al
ondergaan, en zou je niet over moeten doen of opnieuw moeten doen. Dat zou volgens hen neer‐
komen op een afwijzing van de kinderdoop.

111. Interview docent (voorheen locatie X, Wartburg College), 26 februari 2016; Interview docente
(voorheen locatie Y, Wartburg College), 6 januari 2016.

112. Interview docent (voorheen locatie X, Wartburg College), 26 februari 2016.
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de school en desondanks op school kunnen blijven werken. Het bestuur betwist
een verandering van beleid en betoogt dat er wel degelijk docenten zijn vertrokken
vanwege verlating van de grondslag, maar dat zij vrijwillig en met stille trom zijn
vertrokken waardoor dit niet bekend is binnen de school.113 Ook geeft het bestuur
aan niet officieel op de hoogte te zijn van andere evangelische en ‘overgedoopte’
docenten die nog binnen de school werken, buiten degenen die vallen onder de
pardonregeling vanwege de fusie.

Eind 2014/begin 2015 zegde het College van Bestuur de twee docenten, voor hen
plotseling, ontslag aan. Vervolgens kwamen zij met collega’s in verweer en kwam
de zaak daarna in de media. Het verzet en de daaruit voortkomende media-aan‐
dacht relateren de betrokken docenten aan de communicatie vanuit het bestuur en
de discrepantie met het optreden ten opzichte van evangelische docenten in het
verleden. Ten aanzien van het besluit an sich leefden er bij alle betrokkenen binnen
de school dubbele gevoelens. Er is zowel begrip en respect voor de beslissing van
het bestuur, als onbegrip voor en teleurstelling en verdriet over het verlies van
goede docenten en collega’s.114 Er waren ouders en docenten die een duidelijk
standpunt innamen maar over het algemeen is er bij alle betrokken actoren zelf ook
sprake geweest van deze dubbele gevoelens.115 Ook benoemde het bestuur de
AWGB en de noodzaak om consistent en consequent te handelen.116 In hoeverre
het bestuur de beslissing tot ontslag uit eigen beweging heeft willen nemen, naast
de gevoelde juridische noodzaak, blijft een vraag.

Deze thematiek komt ook terug in het identiteitsprofiel van de VGS in 2018, wat te
lezen is als een reactie onder andere op de casus op het Wartburg-college. Zo is
ook te zien in de handreiking van de VGS aan de scholen bij het identiteitsprofiel:

‘Nog meer dan in het vorige profiel worden in de nieuwe versie van het identiteitsprofiel de personeelsle‐
den gezien als dragers van de identiteit. Hun geloofwaardigheid is daarom van eminent belang. Dit
betreft zowel de ‘leer’ als het ‘leven’. Een punt dat daarbij een rol speelt, is dat in de achterban een ten‐
dens te bespeuren is om “identiteit” als een “winkelmandje” te zien. Ze wordt “bij elkaar gesprokkeld”.
Bepaalde onderdelen van de belijdenis worden aanvaard, maar andere juist niet. Een voorbeeld daarvan is
het afstand nemen van de kinderdoop en/of het vervangen van de zondag door de zaterdag/sabbat.
Naar de mening van de VGS ontstaat zo een ongewenste heterogeniteit op identiteitsgebied. Bovendien
zijn de hoofdlijnen van de belijdenis aan de Schrift ontleend en daarmee zijn keuzemogelijkheden veelal

113. Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016.
114. Zo blijkt uit de interviews met de betrokkenen vanuit het Wartburg College. Ook bleek dit in

gesprekken met docenten op het Wartburg College bij een symposium ter gelegenheid van het
promotieonderzoek van Toes (toenmalig directeur Guido de Brès, Wartburg College, nu voorzit‐
ter College van Bestuur Wartburg College) op 1 december 2015.

115. Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016.
116. W. Büdgen en G.J. Heijboer, ‘Doopvisie te belangrijk voor refo-onderwijs om in het midden te

laten’, RD 27 juni 2015; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016.
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uitgesloten. Met het oog daarop is in het vernieuwde profiel dan ook gesteld, dat niet geaccepteerd kan
worden “dat personeelsleden in woord of daad van de in dit profiel neergelegde uitgangspunten afwij‐
ken”. In verband met het “consequent en consistent” is daaraan toegevoegd dat er rechtspositionele gevol‐
gen aan zullen worden verbonden, als dit onverhoopt toch gebeurt. Het treffen van maatregelen in con‐
crete gevallen zal maatwerk zijn. Voorafgaand hierover contact opnemen met een jurist is raadzaam.’117

Na het aangezegde ontslag op het Wartburg College zijn de drie docenten in ver‐
weer gekomen. Samen met collega’s poogden zij het bestuur tot andere gedachten
te brengen. Toen dit mislukte, kwam een van de docenten tot een vaststellings‐
overeenkomst.
De andere twee docenten werden ontslagen en stelden vervolgens beroep in bij de
Commissie van Beroep voor het Reformatorisch Voortgezet Onderwijs. Het was
een expliciete keuze van de ontslagen werknemers bij het Wartburg om zich te
wenden tot de commissie van beroep en niet tot de rechter. ‘Omdat een seculiere
rechter geen wijs oordeel kan vellen in dergelijke identiteitsgebonden zaken. Dit leek ons
redelijker.’118

De juridische afwikkeling van deze casus staat beschreven in §8.2. Naar aanleiding
van deze casus gaf de toenmalige bestuurder aan dat de school duidelijker wil
communiceren richting het personeel over de eisen in het benoemingsbeleid.
Daarbij gaf hij aan dat de school de eis om een kerkoverstap en geloofsdoop te mel‐
den zal formaliseren. Daarbij wil de school de verantwoordelijkheid van de mede‐
werker zelf benadrukken om conclusies voor het dienstverband te trekken.119

Na de beschrijving van de Wartburg-casus volgt hierna de beschrijving van een
andere casus op een reformatorische school met betrekking tot ontslag op grond
van godsdienst. Dit conflict had zowel betrekking op kerklidmaatschap als de
zienswijze op Bijbelvertalingen.

Casus ‘Gerard’ (fictieve naam): conflict Bijbelvertaling en kerklidmaatschap refoschool
Deze casus begon met een ingezonden stuk in de krant in 2004.120 Hierin betoogde
een leraar op een reformatorische basisschool op persoonlijke titel (zonder vermel‐
ding van zijn functie) dat een andere Bijbelvertaling breed gedragen zou zijn, dit in
tegenstelling tot de Statenvertaling (SV). Hij (‘Gerard’, fictieve naam) wilde een
tegengeluid geven aan artikelen in de krant waarin leiders in de reformatorische
gezindte deze nieuwe vertaling afwezen, en omdat hij de begrijpelijkheid van de
Bijbel voor zijn leerlingen van belang vond.121 Deze andere vertaling wijzen veel

117. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 6.
118. Interview docente (voorheen, Wartburg College), 6 januari 2016.
119. Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016.
120. Deze casus is gebaseerd op twee interviews met de betrokken docent (Interview ‘Gerard’,

12 december 2015; Interview II Interview ‘Gerard’, 13 oktober 2018) en een gesprek met de direc‐
teur op de VGS Directeurenconferentie op 5 februari 2016.

121. Zie ook Janse 2015, p. 190; Exalto TNK 2011, afl. 14, p. 94-103.
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leiders in de reformatorische gezindte echter af. De afwijzende houding bleek ook
uit de reacties van het schoolbestuur en de kerkenraad van de plaatselijke Gerefor‐
meerde Gemeente (waar de betreffende leraar lid van was) op de ingezonden brief.
De dominee van deze kerk was ook de voorzitter van het schoolbestuur. Hij
dreigde in het gesprek met Gerard met ontslag. Dit vanwege de twijfel van het
bestuur of Gerard nog wel verbonden was met de identiteit en de onrust onder
ouders die ook reageerden. Hij ontving echter zelf geen reacties van ouders. Ten
tijde van het conflict met het bestuur zocht Gerard ook contact met het lokale anti‐
discriminatiebureau, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU, reformato‐
rische vakbond) en de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Deze partijen vroeg
hij (ook) naar de consequenties wanneer hij van kerk zou veranderen. Zij adviseer‐
den hem dat niet te doen wanneer dit kerkverband buiten de bandbreedte van de
school zou zijn omdat dit tot ontslag zou leiden. Gerard bleef lid van de GG en in
de jaren daarna ondervond hij frustratie vanwege de prediking van de dominee, en
hoe die waarschuwde tegen onchristelijke leer. Theologisch gezien is daarin
volgens Gerard het belangrijkste punt dat de dominee constant hamerde op beke‐
ring in plaats van verlossing en levensheiliging.

Vervolgens stapte Gerard in 2012 over van de GG naar een PKN (GB). Hij ging er
vanuit dat dit geen probleem was omdat hij een paar jaar daarvoor het VGS-identi‐
teitsprofiel moest ondertekenen dat de PKN (GB) noemt als kerk binnen de band‐
breedte. Toch kreeg hij naar aanleiding van de overstap weer te maken met
bestuursgesprekken en monitoring of zijn lessen wel in overeenstemming waren
met het gedachtegoed van de school. De samenstelling van het bestuur veran‐
derde, waaronder de positie van voorzitter. Daarnaast was er ook een nieuwe
directeur die samen met de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur met Gerard in
gesprek ging. Tijdens dat gesprek vroegen ze hem zijn kerkoverstap uit te leggen.
Hij legde daarin de moeizame voorgeschiedenis uit en de theologische en persoon‐
lijke moeilijkheden. Ook gaf hij aan zijn werk niet anders te doen en nog steeds
achter de belijdenisgeschriften en het identiteitsdocument te staan. Toch was het
daarmee niet afgedaan want het bestuur monitorde zijn lessen periodiek. Ook was
het bestuur niet zeker of zijn kerk gebonden was aan de gereformeerde belijdenis‐
geschriften.

Na advies van het antidiscriminatiebureau gaf Gerard aan dat hij lid is van een
kerk die past binnen het kader en daarmee binnen de AWGB, en dat monitoring en
intimidatie daar niet bij past. Het bestuur schrok van die bewoordingen en gaf aan
dat intimidatie niet de bedoeling was. Zij betoogden dat het was om hem in
bescherming te nemen tegen vragen van ouders vanuit een deel van de achterban
(GG, OGG, GGiN, HHK) en de onrust die hiermee veroorzaakt wordt. De monito‐
ring stopte vervolgens, ook omdat er volgens het bestuur op de lessen geen aan‐
merkingen waren ondanks de theologische verschillen. Volgens de directeur
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waren er zowel geschilpunten met Gerard met betrekking tot zijn functioneren als
identiteit. De directeur gaf aan dat hij het lastig vindt om vanuit het uitgangspunt
van goede relaties met personeel tegelijkertijd de grenzen van de school te bewa‐
ken in dit soort situaties. Hij zag een verbeterpunt vanuit school dat kerkelijke
kwesties en schoolkwesties nu meer worden gescheiden, dat ging volgens hem niet
goed in deze casus. In 2016 gaf de directeur aan dat de arbeidsmarktpositie (rich‐
ting pensionering, lang dienstverband) van betrokkene eerder een rol speelde in de
afweging om niet te ontslaan. Daarbij speelde de AWGB ook een rol. Vanwege de
eis van een consistent en consequent beleid zouden ze in het geval van ontslag op
grond van kerklidmaatschap namelijk ook een andere collega met een lang dienst‐
verband die vele jaren lid was van de PKN moeten ontslaan. Echter raakten de ver‐
houdingen vervolgens dermate verstoord dat Gerard niet meer goed kon functio‐
neren en het tot een vaststellingsovereenkomst kwam. In deze casus lopen identi‐
teit en het functioneren van de werknemer dan ook dwars door elkaar heen.
Volgens Gerard hebben leraren niets in te brengen tegen de lijn van het gezag
binnen reformatorische scholen. Terugkijkend op het proces geeft Gerard aan dat
zijn rechten zijn geschonden, met name zijn vrijheid van meningsuiting.

Mediagebruik
Naast geloofsopvattingen en direct religieuze gebruiken is voor reformatorische
scholen de levensstijl die daaruit voortvloeit van belang in het benoemingsbeleid.
Dat betreft onder andere het mediagebruik van (aspirant-)personeel. Sollicitanten
op reformatorische scholen kregen voorheen de vraag of zij thuis een TV bezitten.
Het gewenste antwoord luidde ontkennend. In het geval sollicitanten bevestigend
antwoordden was de kans op benoeming klein.122 Sommige refoscholen (vooral in
het midden en oosten van het land) blijven vragen naar TV-bezit.123 Veel directeu‐
ren en bestuurders zien hier echter verandering. Zij leggen nu meer de focus op het
mediagebruik in plaats van het bezit. Deze verandering komt mede door het
internet waartegen, mits gefilterd, geen bezwaar is. Daarmee kwam de TV toch de

122. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19
(reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch),
3 februari 2017; Interview J. Schreuders, 4 december 2015. Ook voor toelating van leerlingen kan
dit een rol spelen (Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017.
Zie ook het Hoornbeeck-arrest: Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506;
NJF 2007/389; JA 2007/140 (Hoornbeeck College).

123. Uit de survey blijkt dat reformatorische directeuren TV-bezit gemiddeld enigszins onaanvaard‐
baar bezien (zie bijlage F.1, vraag 10). Uit de interviews blijkt dat sommige directeuren het als
neutraal zien en anderen als onaanvaardbaar. Ook blijkt hieruit de verschuiving in opvattingen.
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview
J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch),
16 december 2016. Een directeur benoemt het zo in een open antwoord bij vraag 10 van de vra‐
genlijst: ‘T.a.v. televisiebezit: tegenwoordig kan iedereen alles kijken op internet. In wezen is daardoor dit
standpunt door de praktijk ingehaald.’
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huiskamer en de school binnen. Op school zijn educatieve video’s na uitgebreide
screening vaak wel toegestaan. Dat geldt overigens ook voor boeken en tijdschrif‐
ten.124 Ook maken directeuren wel onderscheid tussen mediagebruik in de privé‐
situatie en op school en geven aan dat zij terughoudender zijn dan kerken bij het
innemen van een standpunt hierover.125 De meningen en praktijken ten aanzien
van mediagebruik binnen de achterban van reformatorische scholen lopen steeds
meer uiteen.126 Kerken zijn huiverig voor de invloed van TV en open internet, wat
kan leiden tot het ‘censurabel stellen’ van deze media. Als tegenreactie op de rui‐
mere praktijken vindt er ‘verstrakking’ van de regels plaats.127 Volgens veel refor‐
matorische schooldirecteuren zijn radio en sociale media wel aanvaardbaar, maar
popmuziek, speelfilms en open internet niet.128 Sommige directeuren vragen solli‐
citanten naar hun kijk- en luistergedrag.129 De inzet van digitale media op school
wordt kritisch beoordeeld op het ten dienste komen van het onderwijs en of het in
lijn is met normen en waarden op school.130 In dat verband vindt een deel van de
reformatorische schooldirecteuren het lidmaatschap van de EO onaanvaardbaar
voor hun personeel.131 Sommigen scholen klagen over het ruimere mediagebruik
van de achterban thuis in vergelijking tot de school.132 Er zijn ook refoscholen die
een ruimer mediagebruik binnen de school toestaan.133 In relatie tot het mediage‐
bruik op reformatorische scholen is de casus op het Driestar in 2018 over het
ontslag van docent Van Essen wegens een theaterproductie relevant.

124. Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018; Interview schooldirecteur/-bestuurder
nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformato‐
risch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december
2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Notitie (speel)films en audiovisuele middelen
Driestar College; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016.

125. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016.
126. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.
127. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview

J. Schreuders, 4 december 2015; Schoolgids 2016-2017 Graaf Jan van Nassauschool Gouda, p. 11.
128. Resultaten vragenlijst (bijlage F.1, vraag 10); Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (refor‐

matorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12 (reformatorisch),
20 januari 2017.

129. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017.

130. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.
131. Resultaten vragenlijst (bijlage F.1, vraag 10); Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (refor‐

matorisch), 23 december 2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017.

132. Schoolgids 2015-2016 Eben Haezer Capelle aan de IJssel, p. 14: ‘Op school zijn we terughoudend in
het gebruik van moderne media. Zo worden er in de klassen geen speelfilms vertoond. Soms lijkt het echter
alsof er in de gezinnen thuis veel makkelijker en ruimhartiger gebruik gemaakt wordt van Internet, Dvd’s
en spelcomputers. Het is goed u te bezinnen op de vraag wat uw kind ziet en kan zien via de apparatuur die
beschikbaar is. Als school proberen we uw kinderen te helpen in het bewust en verantwoord omgaan met
moderne media. Maar uw kind heeft ook uw leiding en begeleiding hierin nodig!’

133. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017.
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Casus Driestar College (vo): ontslag docent vanwege theaterproductie
Begin september 2018 kwam in de landelijke media het bericht dat het Driestar
College te Gouda docent Arjan van Essen op non-actief had gesteld vanwege het
meewerken aan een theatervoorstelling.134 Deze docent Nederlands en Burger‐
schap op het vmbo was in 2009 op het Driestar aangenomen door het bestuur na
een reeds turbulente persoonlijke geschiedenis. Van Essen was destijds net afge‐
kickt van een gokverslaving en had een dubbelleven achter zich gelaten. Hij com‐
bineerde activiteiten voor de SGP met bezoeken aan het casino. Dat resulteerde in
torenhoge schulden en toen dit publiek werd kreeg hij ontslag als docent op het
reformatorische Van Lodenstein College te Amersfoort. Kerkelijk gezien is hij
opgevoed in de GGiN in een dorp op de Veluwe en stapte hij later over naar de
PKN (GB). Hij was van de kern van de reformatorische gezindte opgeschoven naar
de rand. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn inzet voor homo-emancipatie binnen
school en kerk.135 Hij profileerde zich als kritische progressieve commentator (naar
eigen zeggen: ‘luis in de pels’) binnen de eigen kring via zijn blog en columns in het
Gouds Dagblad en Nederlands Dagblad. Dat leverde botsingen op met het College
van Bestuur van de Driestar, onder andere toen hij kritiek leverde op de problemen
bij een bouwproject van de school. Tegelijkertijd had hij binnen de school goede
relaties met collega’s en leerlingen en werd hij in juni 2018 nog sectievoorzitter van
de vakgroep Nederlands.

In maart 2018 communiceerde Van Essen richting zijn afdelingsdirectie over zijn
voornemen voor een theatervoorstelling met als thema het levensverhaal over het
breken met zijn verslaving en dubbelleven. Hij voelde aan dat niet iedereen binnen
de school zijn gang naar het theater zou waarderen, maar had niet het idee dat toe‐
stemming van het bestuur nodig was. Het bestuur hoorde van de directie over dit
voornemen, maar besloot niets met dit voornemen te (kunnen) doen. In juli 2018
nam het plan serieuze vormen aan en kwamen er berichten in de krant en op
sociale media over de voorstelling getiteld ‘Kop of Munt’.136 Bij de start van het
nieuwe jaar (27 augustus 2018) gaf het bestuur hem te kennen dat hij binnen drie

134. Deze zaak is gereconstrueerd op basis van interviews met de betrokken docent (Interview A. van
Essen (voormalig docent Driestar College), 28 september 2018; Interview II A. van Essen (voorma‐
lig docent Driestar College), 19 november 2018), het schoolbestuur (Interview bestuurder Driestar
College, 16 november 2018) en de voorzitter van de Identiteitscommissie VGS (Interview II
D. Vergunst (voorzitter Identiteitscommissie ingesteld door de VGS), 2 november 2018); het ver‐
zoekschrift voor toestemming voor identiteitsontslag en het daaropvolgende verweerschrift; de
pleitnotitie van het schoolbestuur en de mediaberichten. Een schriftelijke uitspraak van de Identi‐
teitscommissie ontbreekt. De uitspraak is mondeling op zitting gegeven. Helaas was door een
misverstand bij de commissie mij niet bekend wat de datum, plaats en tijd van de zitting was
zodat ik deze niet heb kunnen bijwonen.

135. Zie bijvoorbeeld A. van Essen, ‘Ik ben verdrietig’, Gouds Dagblad 3 juni 2018. Zie ook A. van Essen,
‘Roze kast opruimen’, ND 4 januari 2019.

136. R. Moeliker, ‘Tegeltjeswijsheden breken dubbelleven’, ND 14 juli 2018; M. van Velzen, ‘Gokken
tot het niet meer gaat’, AD/Groene Hart 21 juli 2018.
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dagen moest kiezen of delen; of de voorbereidingen voor de theatervoorstelling
stoppen vanwege strijdigheid met de schoolidentiteit of ontslag. De inhoud van de
voorstelling stond daarbij niet ter discussie, maar wel het theater als vorm en
omgeving. Het bestuur gaf Van Essen een alternatief door in de aula van de school
zijn verhaal te doen. Van Essen wilde dat echter niet en hij stopte niet met zijn
voorbereidingen voor de theatervoorstelling. Daarop werd hij geschorst en ontving
hij een bericht van voornemen tot ontslag. Het bestuur wilde vervolgens graag tot
een vaststellingsovereenkomst komen. De partijen kwamen er niet met elkaar uit
en het bestuur gaf aan tot ontslag over te willen gaan via de Identiteitscommissie
ingesteld door de VGS (zie over deze procedure ook §8.2).

Vervolgens maakte Van Essen een YouTube filmpje waarin hij zich richtte tot zijn
leerlingen en ging hij op zijn blog (4 september 2018) in op de ontstane situatie:

‘Prima dat mijn werkgever vragen heeft over mijn theater. Ook goed als het eventueel onverenigbaar
blijkt met de identiteit van de school. Dat we toch wel wat uit elkaar gedreven zijn. Alles bespreekbaar.
Iemand op de eerste schooldag zonder welk voorafgaand gesprek dan ook, naar huis sturen, is niet de
manier.’137

De dagen en weken erna kwam de berichtgeving in de media los over het voorge‐
nomen ontslag waarin Van Essen zijn verhaal deed in het ND, AD, de Volkskrant,
Telegraaf en Gouds Dagblad, bij de EO (radio), SBS Hart van Nederland (tv) en
Pauw (tv).138 Er kwamen veel reacties van verontwaardiging en onbegrip op het
voorgenomen besluit in seculiere media en het ND, dat de meeste aandacht
besteedde aan de casus, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat Van Essen
columnist is.139 Uit de berichtgeving in het ND blijkt ook het (gegroeide) verschil
tussen de orthodox-gereformeerde en bevindelijk-gereformeerde wereld. De
Bruijne reflecteerde hier in zijn ND-column op door aan te geven dat orthodox-
gereformeerden enkele decennia geleden theater en bioscoop ook afwezen. Hij
maakte vervolgens een vergelijking tussen het handelen van het bestuur met de
farizeeërs waarbij hij aangaf: ‘Als traditionele morele opvattingen onder druk staan,
moet je die realiteit niet met machtswoorden en disciplinaire maatregelen ontkennen en zo
de schone schijn formeel ophouden.’140 Het ND gaf eveneens een podium aan emeritus
GG-predikant Kees Meeuse voor een toelichting op de bezwaren tegen toneel van‐
uit bevindelijk-gereformeerde hoek. Meeuse schreef eerder een boek waarin hij
zich verzette tegen zowel de aanstootgevende inhoud van theaterproducties als het

137. A. van Essen, ‘Proloog’, 4 september 2018, arjanvanessen.blogspot.com.
138. M. van Velzen, ‘Opeens mag ik geen les geven’, AD/Groene Hart 7 september 2018; E. Verhoeven,

‘Driestar zet docent op non-actief’, ND 13 september 2018; ‘Kop of munt kost Arjan van Essen zijn
kop’, Gouds Dagblad 9 september 2018; B. Dijkstra, ‘Ik wil voor de klas staan’, Telegraaf 20 septem‐
ber 2018; K. Bouma, ‘Een beetje bang’, de Volkskrant 24 oktober 2018.

139. Zie ook A. van Essen, ‘Ik mis mijn spullen’, ND 26 september 2018.
140. A. de Bruijne, ‘Toneelspel’, ND 13 oktober 2018.
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karakter van toneel. Het theater als vorm is volgens hem verwerpelijk vanwege dat
het een schijnwereld betreft die strijdig is met het negende gebod (‘Gij zult geen
valse getuigenis spreken tegen uw naaste’, Exodus 20:16) en vanwege bezwaren in de
christelijke en reformatorische traditie tegen deze vorm van werelds volksver‐
maak.141

Op 5 september 2018 diende het bestuur een verzoekschrift in bij de Identiteits‐
commissie ingesteld door de VGS die toestemming kan verlenen voor ontslag op
grond van identiteit. Bij de zaak voor de commissie stond centraal of het bestuur in
redelijkheid tot ontslag kon overgaan op grond dat een theaterproductie onver‐
enigbaar is met de identiteit van de Driestar. Binnen de school en de reformatori‐
sche gezindte is er verdeeldheid over het bestuursbesluit en of het theater als zoda‐
nig verkeerd is. Het standpunt van ds. Meeuse gericht tegen theater als zodanig
vertolkt de conservatieve zijde van het spectrum. Het bestuur refereerde hieraan
bij de commissie. Daarbij geeft het bestuur aan dat het standpunt over theater niet
de kern van het reformatorisch onderwijs betreft. Voor het bestuur was de Bijbelse
argumentatie tegen theater niet doorslaggevend maar vooral de traditionele cultu‐
rele afstand tot deze ‘wereldse omgeving’. Deze culturele normen houden
vervolgens wel weer verband met religieuze normen ten aanzien van het mijden
van de mainstream cultuur en het voorkomen van wereldgelijkvormigheid. Het
bestuur refereerde ook aan het beleid van andere reformatorische scholen en het
VGS-identiteitsprofiel voor de onderbouwing van de consistentie van het eigen
beleid. Naast dat dit argument juridisch opvallend is, is de vraag hoe dit argument
zich in sociologisch opzicht verhoudt tot het door respondenten geschetste verschil
qua achterban (groter deel PKN (GB)) en (ruimer) beleid van Driestar (en Wart‐
burg) in vergelijking tot de andere reformatorische middelbare scholen.142

Tijdens het interview en op de zitting (8 oktober 2018) gaf voorzitter Vergunst van
de Identiteitscommissie zelf aan geen problemen te hebben met het theater als
vorm. Hij ziet een verschil tussen leer en leven op dit punt binnen de reformatori‐
sche gezindte waarbij volgens hem dominees de moed ontbreekt om het formele
standpunt te wijzigen. Volgens Vergunst betreft het theater een dynamisch ethisch
thema wat over tien jaar mogelijk geen thema meer is. Tegelijkertijd sprak de Iden‐
titeitscommissie uit dat de school in redelijkheid tot het besluit tot voorgenomen
ontslag kon komen. Volgens Vergunst valt de afwijzing van een theaterproductie
nog net binnen de kaders van de schoolidentiteit. Daarbij gaf de commissie rich‐
ting Van Essen aan dat reformatorische scholen consistent dienen te handelen om
hun identiteitsbeleid te handhaven. Vanaf het begin van de procedure stuurde de
Identiteitscommissie aan op een overeenkomst tussen de partijen waarbij op een

141. E. Verhoeven, ‘Toneel is zedeloos en onoprecht vermaak’, ND 20 september 2018.
142. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016. Vergunst geeft ook aan dat de Driestar niet de strengste refor‐

matorische school is.
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ruimhartige wijze afscheid zou worden genomen. Deze overeenkomst kwam er
uiteindelijk met behulp van de tussenkomst van commissieleden een week na de
uitspraak, waarna er een gezamenlijke verklaring kwam en het bestuur in de publi‐
citeit trad. 143 Op 3 november 2018 maakte Van Essen zijn debuut in het theater.144

Na de uitspraak van de Identiteitscommissie kwam er pas publiciteit en discussie
in het RD over deze casus.145 Onder het personeel en de achterban van de Driestar
waren de meningen verdeeld over het ontslag van Van Essen. In het algemeen
schetst Van Essen een school die bestaat uit subgroepsculturen waar verschillend
wordt gedacht en gehandeld, ook ten aanzien van mediagebruik. Deze verschillen
zijn vooral impliciet voor iedereen duidelijk en groepsvorming vindt op basis daar‐
van plaats. Er vinden geen discussies plaats tussen de verschillende groepen over
identiteitskwesties als theater. Met betrekking tot het ontslag hebben enkele perso‐
neelsleden bij het bestuur direct kenbaar gemaakt of ze het ermee eens of oneens
waren. Een massaal protest brak echter niet uit, wat Van Essen in verband brengt
met de volgzaamheid en gezagsgetrouwheid in reformatorische kring. Wel blijkt
volgens het bestuur dat er naar aanleiding van deze casus gevoelens van onrust,
onzekerheid en onveiligheid onder het personeel zijn ontstaan, met name in de
progressieve en culturele hoek van de school over wat (nog) wel en niet is toege‐
staan.

Tijdens de procedure stelde de Identiteitscommissie het belang van de vrijheid van
onderwijs en het reformatorisch onderwijs als geheel voorop en bekritiseerde het
de handelswijze van beide partijen. Dat uitte zich op zitting in de kritische vragen
van de voorzitter aan Van Essen. Dit gaf de docent het gevoel dat de commissie het
standpunt al had bepaald voor de zitting. Ook vond hij het problematisch dat hij
de commissie moest verzoeken om een uitspraak terwijl hij het initiatief voor deze
procedure niet had genomen. Tegelijkertijd voelde hij zich gehoord door de com‐
missie en vond hij de sfeer op de zitting goed. Achteraf gezien had Van Essen lie‐
ver toch zijn advocaat naar de zitting meegenomen. De advocaatkosten hielden
hem echter tegen en daarover merkt hij op dat een rechtsbijstandsverzekering voor
werknemers verplicht zou moeten zijn. Zonder rechtsbijstand kan je als
werknemer namelijk niet je recht halen zonder hoge kosten te maken. Deze factor

143. ‘Driestar College en A.J. van Essen komen vertrek overeen’, 1 november 2018, driestar.nl. (niet
meer online); R. Moeliker & E. Verhoeven, ‘We moeten de wereld mijden’, ND 1 november 2018;
H.-L. Zuurman, ‘Akkoord over vertrek docent Van Essen’, ND 2 november 2018.

144. R. Moeliker, ‘Steeds weer die grens verleggen’, ND 5 november 2018.
145. ‘Ontslag docent om theaterstuk toegestaan’, RD 9 oktober 2018; D.J.H. van Dijk, ‘Christen op

toneel’, RD 24 oktober 2018; B.J. Spruyt, ‘Wie tegen toneel is, moet op zoek naar betere argumen‐
ten’, RD 23 november 2018; C.J. Meeuse, ‘Toneelspel blijft uit den boze’, RD 7 november 2018;
C.J. Meeuse, ‘Predikant hoede zich voor bedrieglijke schijn’, RD 28 november 2018; W. de Kloe,
‘De wereld is een schouwtoneel’, RD 15 december 2018. Zie ook J. Belder, ‘Toneelspelers’, RD
27 november 2018.
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speelde een rol in het afzien van een verdere rechtsgang naast de onzekere uit‐
komst daarvan. Tevens voelde van Essen een rem om de stap naar de rechter te
zetten vanuit zijn reformatorische achtergrond waarbij hij refereert aan Bijbeltek‐
sten die ertoe oproepen om geschillen onderling op te lossen zonder tussenkomst
van de wereldlijke rechter. Alleen het inschakelen van een advocaat aan het begin
van het proces voelde daarom al als een grote drempel. Daarnaast wilde Van Essen
ook geen afbreuk doen aan de vrijheid van onderwijs als mogelijk resultaat van
een rechtsgang.146 Uiteindelijk is Van Essen tevreden met de overeenkomst die
gesloten is en de rol die de commissie speelde om dit af te dwingen. Het bestuur
kijkt positief terug op de procedure via de commissie. De bestuurder is van
mening dat de commissie heeft uitgesproken dat het ontslag terecht was en vindt
dat er recht is gedaan. Naar aanleiding van de procedure en de discussie over (ken‐
baarheid en consistentie van) het standpunt van de school over theater bezint het
bestuur zich op explicitering van dit standpunt. Dit zou helderheid binnen de
school kunnen geven waarmee het bestuur hoopt gevoelens van onrust, onzeker‐
heid en onveiligheid onder het personeel te adresseren over wat wel en niet is toe‐
gestaan. Hier treden echter spanningen op met het streven van het bestuur om
geen ‘regelschool’ maar een ‘waardenschool’ te zijn.

Wanneer Vergunst terugkijkt op de eerste zaak van de Identiteitscommissie ziet hij
geen verschil met de zaken bij de Commissie van Beroep, hoewel zij nu vooraf
toetst in plaats van achteraf en het initiatief voor de procedure bij de werkgever
ligt en niet bij de werknemer. Hij ziet niet in dat de commissie een andere rol aan‐
neemt. De beeldvorming in de media is echter dat de commissie aan de kant van
de werkgever staat (ook vanwege verwarring in de media over de verhouding van
de commissie tot de VGS) en inhoudelijk toestemming zou geven voor het
ontslag.147 Vanwege de vraagstelling op de zitting ontstond ook bij Van Essen het
gevoel dat er sprake was van een vooringenomen standpunt, hoewel hij de onaf‐
hankelijkheid van de commissie niet betwist. De voorzitter benadrukt de onafhan‐
kelijke positie tot de VGS en de vrijheid die hij voelde om zijn beslissing te nemen.
De commissie geeft volgens hem geen goedkeuring van het schoolbeleid maar oor‐
deelt of de school in redelijkheid het eigen beleid kan voeren.

Naar aanleiding van de publiciteit over deze zaak en de uitspraak van de com‐
missie vroeg SP-Kamerlid Kwint aan minister Slob (OCW, ChristenUnie) of hij het
eens was met het besluit van de Identiteitscommissie. Daarnaast vroeg hij naar de
onafhankelijkheid van de identiteitscommissie en de mogelijkheid van dergelijk
identiteitsontslag binnen het arbeidsrecht. Ook vroeg hij naar de vrijstellingen van
kerndoelen voor dans en drama die de Driestar zou hebben (naar aanleiding van

146. ‘Ontslagen Driestar-docent niet naar rechter om vertrek’, AD/Groene Hart 3 november 2018.
147. ‘Ontslag docent om theaterstuk toegestaan’, RD 9 oktober 2018; S. Tielemans, ‘Driestar ontslaat

docent om ‘cultuur geschil’’, AD/Groene Hart 10 oktober 2018.
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uitlatingen van het bestuur hierover). De minister ging in zijn antwoord in op
beide kanten van de zaak:

‘Allereerst wil ik opmerken dat de ontstane situatie in de eerste plaats voor de betreffende docent en zijn
directe omgeving, en ook voor zijn collega’s en leerlingen, verdrietig is. Zoals ook in de berichtgeving is
gemeld, is hij erin geslaagd een moeilijke, ruim 20 jaar durende periode van gokverslaving achter zich te
laten. In de hoop hiermee ook iets te betekenen voor anderen die met verslaving worden geconfronteerd,
heeft hij besloten van zijn levensverhaal een theatervoorstelling te maken. Ik vind dit heel bijzonder. Het
is daarom spijtig dat dit heeft geleid tot een arbeidsrechtelijk geschil met zijn werkgever, het Driestar
College in Gouda, waarbij hij feitelijk voor de keuze werd gesteld te stoppen met de theaterproductie of
ontslagen te worden.
Tegelijkertijd realiseer ik me dat (een deel van) de achterban van de school moeite heeft met theater als
kunstvorm. Scholen hebben de ruimte om eigen inhoudelijke afwegingen te maken en worden niet
gedwongen onderwijs te verzorgen die indruist tegen de eigen identiteit. Het bestuur van het Driestar
College stelt dat een leraar een voorbeeldfiguur is, en dat van een voorbeeldfiguur verwacht mag worden
dat hij of zij geen aanstoot geeft door actief waarden uit te dragen die niet zouden passen bij de identiteit
van de school of door actief in tegenspraak met die identiteit te handelen.’148

Vervolgens legde de minister de arbeidsrechtelijke situatie uit met de mogelijkheid
van identiteitsontslag via de commissie. Hij acht de Identiteitscommissie onafhan‐
kelijk als commissie omdat de VGS (werkgever) en RMU (werknemers) twee leden
kiezen en die leden hun voorzitter kiezen, en hij geen aanwijzingen heeft dat de
commissie de regels niet navolgt die op de procedure van toepassing zijn. Wat
betreft de kerndoelen gaf hij aan dat er een misverstand was bij het bestuur over
een vrijstelling voor kerndoelen (dat was de situatie voor 1 augustus 2006), en dat
de Driestar gebruik maakt van de ruimte binnen de kerndoelen om het vak drama
niet aan te bieden. Ten slotte gaf de minister aan dat hij blij was dat Van Essen
inmiddels een nieuwe baan had gevonden per 1 januari 2019 als directeur van een
school voor speciaal primair onderwijs.149

Positie van de vrouw
Met betrekking tot de positie van de vrouw op reformatorische scholen is er
discussie of een moeder voor de klas kan staan en een vrouw directeur kan zijn.
Tussen en binnen scholen, besturen en directies zijn hierover verschillen van
opvatting. In de praktijk komt het steeds vaker voor. De voorstanders op beide the‐
ma’s hanteren zowel principiële als pragmatische redeneringen, de tegenstanders
zitten er principieel in. De schooldirecteuren hanteren vanuit de dagelijkse school‐
praktijk vaker de pragmatische lijn terwijl de schoolbesturen vaker de principieel

148. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 591.
149. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 591; Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 1001. Zie ook A. van

Eijsden, ‘Arjan van Essen nieuwe directeur Haagse school’, ND 29 november 2018; A. van Essen,
‘Ik zal wel zien’, ND 30 januari 2019.
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afwijzende lijn kiezen. Veel refoscholen accepteren een moeder voor de klas. Vaak
zijn deze moeders invalleerkracht vanwege de wens of eis aan moeders om full‐
time of voor een groot deel (bijvoorbeeld minimaal 0.6 fte) te werken. Vooral het
type smalle, meest conservatieve reformatorische scholen blijft deze eisen aan
vrouwen stellen. Enkele scholen doen een verzoek aan (aanstaande) moeders om
de baan neer te leggen. Daarbij vermelden scholen meestal dat dit een moreel
appel is en juridisch niet mogelijk is, maar geldt soms een stilzwijgende afspraak
om de baan neer te leggen. Sommige scholen doen een sekseneutraal geformuleerd
beroep op de gehuwde leerkracht met zorg voor kinderen.150 De Commissie van
Beroep van de VBSO wees ontslag vanwege moederschap door een refoschool af,
hoewel conform de akte van benoeming, omdat dit stuitte op het wettelijk discri‐
minatieverbod. Op grond van deze uitspraak draaide de school het ontslag terug
en bleef deze vrouw in dienst.151

Tevens proberen bepaalde refoscholen om zo min mogelijk werkende moeders in
dienst te hebben via een sekseneutraal geformuleerd kostwinnersprincipe. Dat
houdt in dat bij gedwongen inkrimping van het personeelsbestand de kostwinners
(ofwel, uitgaande van de reformatorische zienswijze, de mannelijke werknemers)
mogen blijven en dat scholen niet-kostwinners als eerste ontslaan.152 Anderzijds
hebben scholen steeds vaker behoefte aan personeel waardoor moeders toch les
mogen geven. Reformatorische moeders willen zelf ook vaker (blijven) werken als
gevolg van veranderde opvattingen over de positie van de vrouw en van moeders,
dus vraag en aanbod sluiten hier wel op elkaar aan. De volgende passages uit
interviews met directeuren van reformatorische scholen illustreren de principiële
en pragmatische argumenten die een rol spelen inzake werkende moeders.

‘NR: Is dat dan vooral een organisatorische kwestie of, zoals bij sommige scholen ook vanuit een visie dat
moeders ook worden geacht om thuis te zijn bij hun kinderen?
Directeur: Nou, er zijn bij ons bijvoorbeeld best wel wat vacatures geweest de laatste tijd. En dan komen
er ook moeders op af, zelfs uit de kerkelijke gemeente, die een kind hebben gehad, en zwanger geweest zijn,
die weer terug zijn in het arbeidsproces en voor de klas willen. Dan hebben wij echt een praktisch
dilemma ook. Als we dan iemand voor twee dagen nodig hebben, ja dan ontkom je er eigenlijk niet aan,
want als mensen daar op reageren dan zijn het parttimers. En dat zijn in de meeste gevallen in het onder‐
wijs moeders. En daar zitten we op dit moment een beetje op een wip: zeggen we daar nou per definitie

150. Interview juridisch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 13 (reformato‐
risch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari
2017; A. van Soest, ‘Reformatorisch onderwijs weert vrouwen als directeur’, ND 29 augustus 2006;
Dubbeld DRS 2009, nr. 5.

151. Interview A. Weggeman, 21 april 2017. De betreffende uitspraak is niet gepubliceerd.
152. Interview juridisch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015.
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nee tegen? En dan vanuit een zorg van die moet in het gezin blijven. Aan de andere kant ook wel heel
pragmatisch van dat kunnen wij wel zeggen, maar ten eerste ligt die verantwoordelijkheid wel bij ons als
school? Mijn persoonlijke mening is van niet. Ten tweede, als wij iemand niet aannemen, en die persoon
wil wel werk hebben, dan zal die waarschijnlijk ergens anders gaan zoeken, en ergens anders werk krij‐
gen. Dus het ideologische motief van, je helpt die ouders om zichzelf te beschermen tegen teveel werk, dat
gaat gewoon niet op, ze gaan gewoon dan ergens anders aan de slag. Dus dat zijn sentimenten die op dit
moment in onze molen zitten, om te verwerken en om te kijken wat we daar dan concreet mee gaan doen.
(…)
NR: En hanteren jullie tot nu toe meer de pragmatische of meer de principiële lijn?
Directeur: Tot voor kort de pragmatische, de laatste tijd meer de principiële kant.
NR: En hoe uit zich dat dan concreet?
Directeur: Een concreet voorbeeld van iemand uit de kerkelijke gemeente is een onderwijsassistente die
had één kindje, zocht weer werk, want de andere school waar ze was, die had het beleid dat iedereen na
zwangerschap weg moet, weggaat. Die persoon is gewoon weggegaan, maar heeft bij ons gesolliciteerd.
Maar op basis van wat scherper kijken naar dat soort dingen, hebben we gezegd, we laten haar niet komen
voor het gesprek. Dus met andere woorden die selecteerden wij niet.
NR: En geeft u dat dan ook op als reden?
Directeur: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet, of dat is opgegeven als reden. Ik denk het niet. Maar
goed, die moeder zit bij ons in de kerkelijke gemeente, en die heeft inmiddels al ergens anders werk. Daar
zit iets heel vervelends, of nee lastigs in. Je kan gewoon heel principieel zijn, de vraag is of dat principieel
is, om werkende moeders niet aan te nemen, dat is ook nog een vraag. Maar je ziet dat als wij ze niet
aannemen, dat een ander dat wel doet.’153

Een andere directeur geeft juist aan dat een beweging is gemaakt van een principi‐
ele naar een pragmatische benadering inzake participatie van moeders.

‘Directeur: Nee, wij vragen dat niet meer expliciet, want de praktijk heeft onze wens en principe inge‐
haald, en daarom heb ik altijd gezegd dat we het geen principe moeten maken. We staan er volledig achter
dat een moeder er is voor haar kind, daar heeft een kind recht op. Maar niet iedereen heeft de bevoegdheid
om voor de klas te staan. Net als in de verpleegzorg ben je maar wat blij dat de moeders in de school werk‐
zaam zijn. Dat is alleen maar geweldig.
NR: Sinds wanneer is dat gaan veranderen?
Directeur: (…) ik denk dat we dat de laatste 20 jaar niet meer expliciet vragen om terug te treden. Als ze
het wel vragen, dan begin ik te lachen en zeg ik er meteen bij dat we het heel fijn vinden als mensen als‐
nog bereid zijn om een beetje terug te komen. Want we hebben je nodig.’154

Het pragmatische argument van behoefte aan vrouwkracht speelt zeker ook voor
wat betreft directieposities, met name vanuit schooldirecteuren. Deze lijn staat
tegenover de principiële afwijzing van leidinggevende posities voor vrouwen door

153. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016.
154. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.
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het conservatieve deel van de schoolbesturen. De principiële afwijzingslijn hante‐
ren sommige besturen ook wel in interne notities en kan ertoe leiden dat bij vacatu‐
res voor directeuren niet altijd m/v staat. Binnen deze scholen zouden vrouwen
zich ook niet melden voor directieposities. Tegelijkertijd zijn er ook binnen deze
meest conservatieve refoscholen veranderingen en zijn er vrouwelijke coördinato‐
ren.155 De VGS probeert deze thematiek op de kaart te zetten en scholen te stimule‐
ren om vrouwen en moeders in dienst te houden of te nemen, ook als directeur.156

Volgens VGS-directeur Moens is er een tendens binnen het reformatorisch onder‐
wijs om alles hetzelfde te laten en geen discussie te voeren. De VGS heeft derhalve
een belangrijke stimulerende rol voor het voeren van discussies, en het interprete‐
ren van de Bijbel in de huidige context, ook over de positie van de vrouw.157

Enkele (reformatorische) basisscholen documenteren in het schoolplan dat zij het
volgens art. 30 Wpo verplichte document hebben inzake evenredige vertegenwoor‐
diging van vrouwen in de schoolleiding (art. 30 Wpo) (zie §6.2).158 Aangezien veel
schoolplannen (van reformatorische en andere orthodox-protestantse scholen) dit
document niet vermelden is het in het algemeen de vraag in hoeverre deze
wettelijke verplichting leeft en wordt nageleefd.159 In de praktijk is te zien dat er in
het reformatorisch primair onderwijs enkele vrouwelijke (adjunct)directeuren zijn.
Steeds vaker zijn er vrouwelijke teamleiders of coördinatoren (die onderdeel uit‐
maken van het managementteam). Sommige scholen hebben vrouwelijke locatie‐
leiders. Een enkele keer zitten er vrouwen in het bestuur. Tegelijkertijd kunnen op
veel reformatorische scholen vrouwen statutair geen lid worden van de schoolver‐

155. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview juridisch adviseur (anoniem) refor‐
matorisch onderwijs, 15 mei 2015.

156. P.W. Moens & L.N. Rottier, ‘Wie gaat de reformatorische basisscholen leiden?’, RD 27 februari
2016; Both DRS 2013, nr. 2; J. Visscher, ‘Leider reformatorische school lastig te vinden’, RD
20 augustus 2018.

157. Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch),
13 januari 2017.

158. Zie o.a. Schoolplan 2015-2019 SmdB Nieuw-Beijerland, p. 42; Schoolplan 2015-2019 De Zandbaan
Rilland, p. 21; Schoolplan 2015-2019 Willem Teellinckschool, p. 73. Deze documenten zijn niet te
vinden op de websites van scholen wat overigens overeenkomt met art. 30 lid 3 Wpo.

159. Ook komt de controle van deze verplichting van art. 30 Wpo niet terug in enkele geconsulteerde
kwaliteitsonderzoeken van reformatorische basisscholen door de Inspectie van het Onderwijs. De
kwestie van effectiviteit van deze wetgeving speelde ook een rol in de wetsgeschiedenis: Kamer‐
stukken I 1996/97, 24149, nr. 142.
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eniging.160 Voor het onderwijsgevend personeel is, net als over het algemeen in
Nederland, de situatie juist omgekeerd met een oververtegenwoordiging van vrou‐
wen, wat sommige scholen brengt tot een voorkeursbeleid voor mannen.161 In het
reformatorisch voortgezet onderwijs zitten vrouwen in directies, maar zijn de Col‐
leges van Bestuur masculien. Op deze scholen werken veel leerkrachten die het
moederschap combineren met een parttime baan.162

Kleding en uiterlijk
Zoals gezegd zijn voorschriften ten aanzien van kleding en uiterlijk op reformatori‐
sche scholen in verschillende mate van toepassing. De uitgebreide en expliciete
vorm van deze voorschriften is als volgt. De man dient kort haar te hebben, een
lange en geen te strakke broek te dragen, geen pet of oorbellen te dragen en ingeto‐
gen gekleed te gaan. Dat laatste geldt ook voor de vrouw, die lang haar moet
hebben (op basis van 1 Corinthiërs 11:15), geen broek mag dragen, soms geen leg‐
ging (staat ter discussie) maar wel een rok (ook wel genoemd: ‘rokregel’) of jurk
(tot op de knieën), geen mouwloze bovenkleding of een lage hals, geen slippers,
geen make up, geen oorbellen maar eventueel wel een oorknopje.163 Het onder‐
scheid tussen mannen en vrouwen moet duidelijk naar voren komen in kleding en
uiterlijk. Veel scholen kiezen voor deze algemene formulering zonder het te expli‐
citeren in een lijstje zoals hierboven. Dit raakt ook aan de relatief recente maat‐
schappelijke discussie over de acceptatie van transgenders en intersekse personen,
wat overigens geen apart onderwerp is binnen dit onderzoek (zie §10.2.2).164 In het
algemeen moet er zo min mogelijk bloot zijn. Op de kleding mogen ook geen aan‐
stootgevende afbeeldingen of teksten (uit de populaire cultuur) staan. Onder de
achterban van refoscholen is trouwens verschil van opvatting over voorschriften

160. Op basis van een analyse van schoolgidsen en websites van refoscholen kwam ik in 2017 tot de
volgende aantallen: 2 locatiemanagers, 6 adjunct/plaatsvervangende directeuren. Daarnaast zijn
er schoolbesturen waar vrouwen participeren in het bestuur (6), schooldirectie (4, waarvan één
ook aangeeft te streven naar vrouwen in de directie), teamleiders (4), management (1), coördina‐
tor (4) en MR (1). De cijfers tussen haakjes geven het aantal besturen aan waar dit het geval is.
Voor 10 besturen geldt dat het lidmaatschap van de vereniging is voorbehouden aan mannen,
waarbij sommige besturen wel de mogelijkheid geven aan de vrouw om lid te worden wanneer
de man is overleden, of vrouwen mogen de vergadering wel bijwonen en eventueel (als buitenge‐
woon lid) adviseren. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december
2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016. Zie ook Bregman-De Groot DRS
2008, nr. 8; Dubbeld DRS 2009, nr. 5; L. van Baars, ‘We leven wel in deze wereld, maar we zijn
niet ván deze wereld’, Trouw 28 juli 2017.

161. Jaarverslag 2014 CBS De Wegwijzer Berkenwoude, p. 13.
162. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017.
163. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview school‐

directeur/ -bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017. Zie voor (onderdelen van) deze
voorschriften o.a.: Schoolgids 2014-2015 Gomarus Alphen aan de Rijn, p. 10; Schoolgids 2015-2016
Versluijsschool Aagtekerke, p. 7; Schoolplan 2015-2019 Kon. Julianaschool St. Philipsland, p. 18;
Schoolgids 2015-2016 SmdB Streefkerk, p. 19.

164. Zie ook Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 6.
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voor kleding en uiterlijk, en wijkt een deel daar in de praktijk wel vanaf, tot onge‐
noegen van het meest conservatieve deel van de achterban.165

Toch houden scholen vast aan kledingvoorschriften vanwege de meest orthodoxe
achterban uit de kerken waarin aan deze regels absoluut niet valt te tornen. Der‐
halve stellen scholen een regel om de eenheid in de achterban te bewaren. School‐
directeuren denken persoonlijk verschillend over de Bijbelse onderbouwing voor
deze voorschriften. Ook binnen schoolbesturen zijn er verschillen tussen scholen
wat dit betreft.166 Handhaving van de regels op school ten aanzien van kleding en
uiterlijk is een gevoelige aangelegenheid, zeker van een mannelijke directeur rich‐
ting een vrouwelijk personeelslid. Vaak worden personeelsleden informeel aange‐
sproken, soms speelt een directeur dit via een andere medewerker.167

10.2.2 Seksuele ethiek

Voor het reformatorisch onderwijs is de norm van het monogame levenslange
huwelijk van man en vrouw uitgangspunt voor de seksuele ethiek. Het identiteits‐
profiel van de VGS verwoordt dit als volgt:

‘Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwe‐
lijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats. Daarbij zijn de Bijbelse voor‐
schriften bindend voor het seksuele leven. Deze seksuele moraal betekent dat de huwelijksrelatie geëerbie‐
digd wordt. (…) Ook voor losse seksuele contacten is geen ruimte, omdat het monogame huwelijk als de
door God gegeven vorm van omgang tussen man en vrouw wordt gezien.’168

Het identiteitsdocument van de VBSO verwoordt het nog wat explicieter: ‘Seksuali‐
teit heeft alleen een plaats in het huwelijk van één man en één vrouw. Het huwelijk wordt
dus geëerbiedigd als een instelling van God. Seksualiteit binnen alternatieve samenlevings‐
vormen is zonde en wordt dan ook afgewezen.’169 Daarnaast benadrukt de VBSO nog op

165. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Wisse 2017. Zie ook
Post 2014, p. 323-331 over het Hoornbeeck-arrest en deze discussie binnen reformatorische
gezindte. Zie over diversiteit onder personeel en achterban: Schoolplan 2015-2019 Kon. Juliana‐
school St. Philipsland, p. 18. Zie ook Jaarverslag 2013 Steenblokschool Goes, p. 12: ‘Wel horen we
van sommige ouders van gezinnen die al langer op school zitten dat ze constateren dat het ‘achteruit gaat’.
Men wijst dan op kleding en haardracht van ouders, m.n. moeders.’

166. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Wisse 2017. Zie ook bijlage F.1,
vraag 9, waaruit blijkt dat reformatorische schooldirecteuren het van belang vinden dat personeel
zich houdt aan voorschriften voor kleding en uiterlijk.

167. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016.
168. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 5.
169. Herziene (maar nog niet officieel vastgestelde) versie van Identiteitsdocument VBSO zoals per

e-mail ontvangen op 25 februari 2019, p. 7.
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andere plekken het belang van onderschrijven en naleven van de visie op huwelijk
en gezin:

‘Hieronder wordt voor onderscheiden functies aangetoond dat het beroepsvereiste van het leven in over‐
eenstemming met de Bijbelse normen voor de wijze waarop het leven ingericht dient te worden, bij‐
voorbeeld het huwelijk en gezin, wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd is.
(…)
In het algemeen kan gezegd worden met betrekking tot alle functionarissen van de christelijke school op
gereformeerde grondslag dat ze allen een aandeel hebben in het realiseren van de missie, de doelstelling
van de school. Ieder personeelslid op welke plaats dan ook is daarbij nauw betrokken en zet zich daarvoor
in. Hij of zij kan niet op een geloofwaardige manier de identiteit van de school in zake huwelijk en seksua‐
liteit uitdragen en voorleven aan de leerlingen, als hij of zij die opvattingen zelf niet deelt en in praktijk
brengt. Pedagogisch gezien is de stelling onbetwist dat waarden slechts op een goede manier overgedragen
kunnen worden als de daden met de woorden overeenkomen. Er moet dus eenheid zijn in leer en leven.’170

Uit deze passages, en uit de survey en interviews voor dit onderzoek blijkt ook de
afwijzing van seksuele relaties buiten het huwelijk van man en vrouw.171 Volgens
reformatorische schooldirecteuren leidt het aangaan van seksuele relaties buiten
het huwelijk van man en vrouw tot afstand doen van het gedachtengoed en de

170. Herziene (maar nog niet officieel vastgestelde) versie van Identiteitsdocument VBSO zoals per
e-mail ontvangen op 25 februari 2019, p. 1-2, 4.

171. Zie ook Visienota seksualiteit 2016 Pieter Zandt Kampen, p. 13: ‘(…) Alhoewel er in sommige verbin‐
tenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht meer sprake is van liefde en trouw dan in sommige
huwelijken tussen man en vrouw, dan nog noemt de Heere gemeenschap tussen twee mensen van hetzelfde
geslacht een zonde. Het geschenk van een seksuele relatie heeft God uitsluitend gegeven als een geschenk
aan een man en een vrouw die door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. (…) Onze goede Schepper heeft
het huwelijk van man en vrouw gegeven om de seksualiteit te beleven. Alle seksuele gemeenschap buiten het
huwelijk valt onder Gods oordeel, of het nu gaat om heteroseksuele of homoseksuele relaties. De ernst daar‐
van mogen wij niet verzwijgen. Tegelijk realiseren we ons dat voor Gods aangezicht niemand rein is, omdat
de Heere ons hart weegt.’

10 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid reformatorische scholen 365



grondslag van het reformatorisch onderwijs.172 Een directeur vertelt tijdens een
sollicitatie niet te vragen naar iemands seksuele gerichtheid of burgerlijke staat
(hoewel dit vaak al blijkt uit het CV), maar wel naar de standpunten op dit ter‐
rein.173 Over het algemeen maken reformatorische scholen geen onderscheid
tussen homoseksuele en heteroseksuele relaties buiten het huwelijk. Wel onder‐
scheiden reformatorische scholen verschillende typen situaties. Echtscheiding ligt
minder zwaar dan overspel of ongehuwd samenwonen, volgens Moens omdat er
verschil is tussen een situatie die achterligt of een keuze die voorligt.174 Er zal
waarschijnlijk een gesprek maar minder snel (dan voorheen) ontslag volgen in het
geval van echtscheiding. Daarbij maakt het wel uit of de medewerker schuld had
aan de scheiding en of deze een nieuwe relatie heeft en of deze daarmee samen‐
woont.175 In een intern beleidsdocument verwijst een reformatorische school naar
het verbod in de AWGB om op grond van echtscheiding tot ontslag over te gaan.176

Hetzelfde discriminatieverbod is echter niet doorslaggevend in andere situaties.
Ongehuwd samenwonen en buitenechtelijke seksuele relaties accepteren reforma‐
torische scholen niet. Dat geldt zowel in de fase van sollicitatie als tijdens het
dienstverband.177 Dergelijke zaken zijn echter niet altijd zichtbaar en niet alle scho‐
len vragen hun personeel daarnaar. De zichtbaarheid maakt verschil of het een

172. Uit de survey blijkt dat echtscheiding veroorzaken, het aangaan van een homoseksuele of lesbi‐
sche relatie, ongehuwd samenwonen met iemand van het andere of hetzelfde geslacht, en geregis‐
treerd partnerschap of huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht, geheel onaanvaardbaar is (zie
bijlage F.1, vraag 10). Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari
2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10
(reformatorisch), 13 januari 2017; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari
2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12
(reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch),
20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016;
Interview P. Moens, 6 maart 2015. Zie ook de leer-leven bepaling in art. 11.2. cao reformatorisch
po 2018-2019 lid 2: ‘De werknemer verplicht zich zijn leven in te richten overeenkomstig de in lid 1
genoemde grondslag van de rechtspersoon, waarvan de instelling uitgaat en in zijn levenswandel een goed
voorbeeld voor de leerlingen te zijn.’ Zie ook §7.3 met een beschrijving van de volgende uitspraken:
Rb. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998/4905 (ontslag overspelige leraar reformatorische basisschool);
CvBer vo VGS 21 september 1994 (ontslag overspel met voormalige leerlinge); CvBer po VGS 27 maart
1997 (ontslag overspelige leraar). Zie ook Mak-Blom DRS 2006, nr. 1 met verwijzing naar de leer-
leven bepaling in de cao reformatorische po op basis waarvan volgens haar rechtspositionele
maatregelen mogelijk zijn bij ongehuwd samenwonen.

173. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017.
174. Interview P. Moens, 6 maart 2015.
175. Volgens de geënquêteerde schooldirecteuren is echtscheiding veroorzaken onaanvaardbaar, maar

echtscheiding overkomen is aanvaardbaar (zie bijlage F.1, vraag 10).
176. Intern document reformatorische school ‘Beleid omtrent echtscheiding’; Interview schooldirec‐

teur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; dit blijkt ook uit Interview R. Tromp,
27 mei 2016.

177. Zie resultaten vragenlijst (bijlage F.1, vraag 10); Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 23
(reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21 (reformatorisch),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016.
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identiteitskwestie wordt. Niet-kerkelijk hertrouwen is ook problematisch. Navol‐
ging van kerkelijke uitspraken in individuele casussen is namelijk van belang voor
het benoemingsbeleid van reformatorische scholen. Scholen proberen er in dit
soort situaties via gesprekken met de medewerker uit te komen. Ook in het geval
van overspel en samenwonen proberen veel besturen om er nog met iemand uit te
komen.

Wanneer de situatie verder niet bekend wordt dan kan het bij het stoppen van de
relatie namelijk weer goedkomen, soms onder de dekmantel van ziekte en re-inte‐
gratie en eventueel herplaatsing op een andere school. Bij openbaarheid van het
overspel of samenwonen gaan reformatorische scholen in ieder geval tot ontslag
over vanwege bezwaren vanuit de achterban. Overspel binnen de schoolgemeen‐
schap weegt daarbij extra zwaar. De uitoefening van censuur (tucht) door de kerk
kan in dergelijke situaties een argument betekenen voor scholen om tot maatrege‐
len over te gaan. Tegelijkertijd wachten scholen over het algemeen niet op de kerk
alvorens maatregelen te nemen, en proberen meestal tot een beëindigingsovereen‐
komst te komen. De commissie van beroep van de VGS ging tweemaal akkoord
met een ontslag vanwege overspel, volgens Vergunst vanwege verstoorde arbeids‐
verhoudingen en een probleem qua geloofwaardige waardenoverdracht (zie
§8.3).178 Geïnterviewde bestuurders en andere respondenten geven voorbeelden
van hiervoor genoemde algemene lijnen binnen reformatorische scholen.

Zo is er het voorbeeld van een getrouwde juf op een reformatorische school die een
relatie kreeg met een getrouwde man uit haar kerk. Dit werd bekend in de privé-
sfeer. Ze meldden dit op school, vroegen om vergeving en kregen dat. Vervolgens
zei het schoolbestuur dat de vrouw niet weg hoefde maar dat dit wel de voorkeur
had. Daarna vond ze werk op een andere school. Een schooldirecteur geeft het
voorbeeld van een leerkracht die tot opluchting van de directeur zelf ontslag nam
en buiten school nog een tijdje wat werk afmaakte. Dit gebeurde nadat het over‐
spel publiek was geworden en veel spanningen veroorzaakte binnen de school.
Daarnaast is er het voorbeeld van een getrouwde docent op een reformatorische
school die seks had met een oud-leerling. Dit werd bekend bij de school en leidde
tot een vertrekregeling. Een andere directeur geeft het voorbeeld van een leer‐
kracht die een buitenechtelijke relatie opbiechtte en zelf vroeg om tot een beëindi‐
gingsovereenkomst te komen. Overigens veronderstelt deze directeur dat ontslag
op die grond mogelijk is bij een consistent benoemingsbeleid. Veel schoolbestuur‐
ders zijn zich juist bewust van het discriminatieverbod in dergelijke situaties en
ervaren daardoor grote spanningen over de haalbaarheid van ontslag. Toch gaan
schoolbesturen ondanks het discriminatieverbod tot ontslag over op grond van

178. CvBer vo VGS 21 september 1994 (ontslag overspel met voormalige leerlinge); CvBer po VGS 27 maart
1997 (ontslag overspelige leraar); Interview D. Vergunst, 1 juli 2016.
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overspel of samenwonen wanneer zij dit nodig achten vanwege de ernst en open‐
baarheid van de normovertreding.179

Over homoseksualiteit hebben reformatorische scholen in het afgelopen decen‐
nium veel nagedacht. Naar aanleiding van de nota ‘Gewoon homo zijn’ van kabi‐
net Balkenende IV bracht de VGS in 2008 een visienota (homo)seksualiteit uit.
Daarin gaf de VGS het volgende aan:

‘Op grond van de Bijbel stemt homoseksualiteit niet overeen met de seksualiteit zoals die door God is
bedoeld en daarom als teken van gebrokenheid moet worden gezien. Dat betekent niet dat er op onze
school geen plaats kan zijn voor medewerkers of leerlingen met een homoseksuele gerichtheid. De binding
aan de grondslag die we vragen betreft de leer (het onderwijs) en het leven. De aard en de gerichtheid van
mensen kunnen nooit een reden zijn om onderscheid te maken. (…)
Wij menen dat christenen met een homoseksuele gerichtheid deze niet hoeven ontkennen. Ze mogen er
eerlijk over zijn, tegenover zichzelf en degenen die ze vertrouwen. De school kan haar medewerkers en
leerlingen daarbij tot steun zijn. (…)
Het aannemen van het homo-zijn als identiteit, zoals wordt gestimuleerd door de seculiere homobewe‐
ging, achten we in strijd met Gods Woord en derhalve verwerpelijk. De Bijbel spreekt over identiteit in
termen van wie iemand is in de relatie tot God en de naaste. (…) Dus niet: ik ben homo en probeer mijn
christelijk geloof daarin in te passen. Maar: ik ben christen en heb met Gods normen strijdige begeerten,
onder andere op (homo)seksueel terrein; vanuit mijn christen zijn wil ik, hoewel dat moeilijk is, door de
genade van de Heere strijden tegen alle zondige begeerten, dus ook tegen deze. Ik kies met Gods hulp voor
een leven zonder homoseksuele praxis en relatie.’180

179. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10
(reformatorisch), 13 januari 2017; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari
2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12
(reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch),
20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016;
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Intern document
refoschool ‘Beleid omtrent echtscheiding’; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview
P. Moens, 6 maart 2015; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview R. Tromp, 27 mei
2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview juridisch adviseur
(anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015. Over de verhouding tussen kerkelijke tucht en
maatregelen van de school zie J.G. Macdaniel, ‘Identiteit niet door tucht te waarborgen’, RD
7 maart 2015; M. van Essen, ‘Kerk partij bij bescherming identiteit instelling’, RD 7 maart 2015.

180. Visienota (homo)seksualiteit VGS 2008, p. 5-6. Deze nota wordt waarschijnlijk in 2019 herzien. Zie
ook de samenvatting van de Visienota seksualiteit 2016 Pieter Zandt Kampen op p. 16: ‘God heeft
een seksuele relatie bedoeld voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Ten opzichte van leerlingen
met een homoseksuele gerichtheid past ons fijngevoeligheid en barmhartigheid, en een besef van de zwaarte
van het kruis dat zij te dragen hebben. In een christelijke school wordt krachtig opgetreden tegen kwetsend
gedrag in de richting van leerlingen met een homoseksuele gerichtheid.’
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Volgens veel geënquêteerde reformatorische schooldirecteuren kan personeel uit‐
komen voor een homoseksuele geaardheid.181 Daarbij moet worden aangetekend
dat een deel van de directeuren van personeel vraagt dit in vertrouwen met een lei‐
dinggevende of collega te bespreken. Het breder uit de kast komen moet in dat
geval in overleg gaan met de schoolleiding. Een deel van de directeuren is terug‐
houdend wat betreft openheid over de homoseksuele gerichtheid door de leraar in
de klas of in de school als geheel. Andere directeuren hebben minder moeite met
de openheid. Op brede reformatorische scholen is er vaak meer ruimte voor open‐
heid over de geaardheid in vergelijking tot smalle reformatorische scholen. Verder
is er over het algemeen geen verschil tussen de twee typen reformatorische scholen
op het terrein van huwelijk en relaties.182 Een enkele directeur op een brede refo‐
school staat persoonlijk open voor de mogelijkheid van een homoseksuele rela‐
tie.183 De VGS vraagt in de ‘Handreiking Sociale veiligheid en seksuele diversiteit’
van directeuren dat zij zorgen voor de sociale veiligheid van de openlijk homosek‐
suele leraar of bij een geruchtencircuit.184 Overigens blijkt uit interviews en docu‐
mentatie dat reformatorische scholen de term ‘gerichtheid’ verkiezen boven
‘geaardheid’. Dit beargumenteren ze vanuit de visie dat homoseksualiteit geen
onveranderlijk en wezenlijk bepalend onderdeel van de identiteit van een persoon
is. Uit de casus ‘Johannes’ blijkt dat deze leraar ook uitgaat van deze interpretatie

181. Uit de survey komt naar voren dat reformatorische directeuren over het algemeen openheid over
een homoseksuele geaardheid enigszins aanvaardbaar vinden (zie bijlage F.1, vraag 10); Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5
(reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformato‐
risch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari
2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016. Anders:
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017. Zie ook Visienota
(homo)seksualiteit VGS 2008, p. 5-6. Zie bijvoorbeeld ook het verhaal van Derk Harlaar (voorma‐
lig docent op reformatorische Gomarus College) die publiekelijk uit de kast kwam: M. Terpstra,
‘Christen-homo voor de klas’, mei 2016, https://verscheurd.nl/ik-mijn-coming-out-derk/. Hij
verliet echter wel de reformatorische gezindte, zie A. van Soest, ‘Derk verdrong homoseksuele
gevoelens. Dat werd bijna zijn dood’, ND 12 januari 2019.

182. Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1
(reformatorisch), 16 december 2016.

183. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017.
184. Handreiking VGS Sociale veiligheid en seksuele diversiteit 2014, p. 15. In de survey wordt uit de

spreiding qua antwoord op deze vraag duidelijk dat er tussen directeuren verschil is van opvat‐
ting hierover (zie bijlage F.1, vraag 10). Zie ook Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 5
(reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch),
16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari
2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017. Het laatste
interview laat zien dat er soms wel open communicatie is over de homoseksuele geaardheid van
een medewerker. Dit bljkt ook uit Interview R. Venema, 24 april 2015. Hij geeft het voorbeeld van
een homoseksuele leraar op een reformatorische school die uit de kast kwam en geen relatie had.
Het uit de kast komen op school werd afgeraden maar uiteindelijk werd het toch bekend en
kwam er een gesprek maar niet direct ontslag.
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en daarom juist de term ‘geaardheid’ verkiest boven ‘gerichtheid’. Deze sociaal-
religieuze interpretatie van deze terminologie leeft binnen reformatorische kring
en staat los van de juridische terminologie. Juridisch is er namelijk geen verschil in
betekenis tussen de termen geaardheid (Europese richtlijn) en gerichtheid
(AWGB).185

Uit onderhavig onderzoek komen voorbeelden naar voren dat reformatorische
scholen aan homoseksuele (aspirant)leraren die uit de kast zijn vragen naar hun
visie over het al dan niet aangaan van een relatie of seksuele contacten in het
algemeen. Mocht iemand vertellen daarvoor open te staan dan levert dat op zich‐
zelf een probleem op voor de positie van de sollicitant of werknemer (zie ook casus
‘Johannes’). Directeuren vragen van homoseksuele medewerkers dat zij kiezen
voor een leven van seksuele onthouding. Het daadwerkelijk aangaan van een
homoseksuele relatie als leraar op een reformatorische school zal over het
algemeen tot vertrek leiden.186 Dat komt overeen met de publieke uitingen van
reformatorische scholen over seksuele moraal en de consequenties voor het benoe‐
mingsbeleid. Daarbij zoeken de meeste scholen naar formuleringen om niet tot een
schending van het discriminatieverbod te komen. Dat doen ze door de link te leg‐
gen van levensstijl naar het afstand nemen van de grondslag en identiteit van de
school, en de leer in de aan de school verbonden kerken. Daarbij geven ze aan dat
er nooit sprake is van ontslag op grond van het enkele feit van een homoseksuele
relatie.187 Het volgende citaat van een reformatorische schooldirecteur over ontslag
van praktiserend homoseksuele leerkrachten illustreert deze werkwijze:

‘Juridisch mag dat niet, dat realiseren we ons echt wel. In de gedragscode hebben we staan dat ongehuwd
samenwonen en een homoseksuele levenswijze als zijnde in strijd met Gods Woord worden afgewezen. En
dat we verwachten van de leerkracht dat hij of zij op grond van de Bijbel het huwelijk beschouwt als de

185. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview ‘Johan‐
nes’, 3 juni 2015.

186. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; Interview R. Venema, 24 april 2015; Interview ‘Johannes’, 3 juni
2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 13 (reformato‐
risch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december
2016. Anders: Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017.
Deze directeur zou niet tot ontslag over willen gaan maar gaat daarmee tegen de lijn van het
bestuur in.

187. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018; Janse 2015, p. 213-215; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017. Zie ook Post 2014, p. 314. Veel
reformatorische schooldirecteuren noemen in dit verband nog het enkele feit. De VGS benoemde
in de handreiking ‘Omgang met personeel en leerlingen inzake (homo)seksualiteit’ uit 2014 dat
onder het enkele feit (dat toen nog onderdeel was van de AWGB) zowel een homoseksuele relatie
valt als ongehuwd samenwonen.
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enige geoorloofde samenlevingsvorm. Er staat niet in, stel dat hij dat toch doet dan. Dit geven we aan
nieuwe kandidaten, en de afspraak is als mensen zich er niet meer in kunnen vinden dat ze dat melden.
Als iemand dat echt op de spits zou drijven, dan weet ik niet hoe dat zou verlopen. Je kunt binnen onze
achterban soms best wat verschuiven qua ligging, dat mag ook, maar dit is zo een totaal andere ziens‐
wijze, dat dat niet heel vaak gebeurt. Als het echt nodig zou zijn, dan denk ik wel dat we afscheid van
iemand zouden moeten nemen. Al zou dat juridisch lastig worden, maar dat zou dan in een gesprek gaan
denk ik, door te vragen of iemand hier nog wel past.’188

Na het schrappen van de enkele-feitconstructie verwijst de VGS in het identiteits‐
profiel van 2018 naar de nieuwe wetsterminologie en ziet het de volgende ruimte
om een benoemingsbeleid te voeren: ‘Juridische maatregelen nemen op basis van bur‐
gerlijke staat en seksuele gerichtheid op zichzelf kan dus nooit, maar op grond van ‘identi‐
teit’ kan dat in principe wel (al zijn aan dat laatste natuurlijk ook voorwaarden verbon‐
den).’189

Vanwege de (aanscherpingen van de) AWGB ervaren reformatorische schoolbestu‐
ren druk in het geval van een conflict met een medewerker met betrekking tot sek‐
suele ethiek. Ze ervaren de druk in strijd te handelen met het discriminatieverbod
en de dreiging van mogelijke publiciteit over een dergelijk conflict. De directeuren
voelen de druk vanuit de overheid en de maatschappij om zich aan te passen aan
de dominante norm van acceptatie van homoseksuele relaties en ongehuwd
samenwonen. Ze weerstaan deze druk echter vanuit een sterke religieuze norm en
prioriteren deze boven de juridische norm van het discriminatieverbod.190 Hierbij
plaatsen enkele directeuren religieuze normen tegenover juridische normen.
Volgens een directeur ‘staat de Bijbel boven de wet.’191 Een andere directeur betoogt

188. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.
189. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 5. Zie ook ‘Kerken en scholen bezinnen zich op wijzi‐

ging Wet Gelijke Behandeling’, RD 19 juni 2015.
190. Handreiking Identiteitsprofiel VGS 2018, p. 5: ‘De Algemene wet gelijke behandeling gaat ver (veel te

ver, in de optiek van de VGS)(…)’. Janse 2015, p. 213-215; Oomen e.a. 2009. Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder
nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reforma‐
torisch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 janu‐
ari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Strategisch Beleidsplan
2012-2015 RBS Genemuiden, p. 15; Jaarverslag 2014 Arnemuiden en Katwijk, p. 2: ‘De ont‐
wikkelingen binnen de overheid baren ons al langere tijd zorgen, maar in 2014 hebben deze ontwikkelingen
zeker niet stil gestaan. Het Blasfemie verbod is afgeschaft, er wordt gesproken over het toelatingsbeleid van
de scholen, daarbij zou het respecteren van de grondslag voldoende moeten zijn en zou er geen onderschrij‐
ven van de grondslag nodig zijn. Ook worden de marges steeds kleiner om mensen die een homoseksuele
praxis er op na houden, te weren als personeelslid van de scholen. Al deze zaken zorgen ervoor dat de ortho‐
dox christelijke minderheid steeds verder gemarginaliseerd wordt. Toch mogen we niet bij de pakken neer‐
zitten. We weten dat de duivel om gaat en om zal gaan als een briesende leeuw. Maar, hij zal het niet win‐
nen en vanuit die overtuiging mogen we ook voluit getuigen en proberen de overheid waar het kan, nog te
beïnvloeden, want het verlaten van Gods geboden leidt tot de ondergang.’

191. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017.
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dat ‘dat betekent dat wij dat stukje burgerlijke ongehoorzaamheid zouden moeten plegen,
zonder die mens af te schrijven.’192 Nog een andere directeur spreekt over verant‐
woording ‘in de eerste plaats aan onze Schepper, maar ook (…) naar leerlingen en
ouders.’193 Deze opstelling leidt in de praktijk niet vaak tot problemen op reforma‐
torische scholen omdat een grote meerderheid deze norm deelt (zie hoofdstuk 4 en
§5.4). Mensen die deze norm niet delen zullen vaak op een andere school sollicite‐
ren of bij een sollicitatieprocedure vanwege verschil van opvatting worden afge‐
wezen, of uit zichzelf vertrekken, soms na enige druk vanuit het bestuur.194 Binnen
reformatorische kring lopen de visies op homoseksuele geaardheid wel vaker uit‐
een. Over het algemeen wordt de geaardheid vaker geaccepteerd, zo blijkt ook uit
de VGS-documentatie en bijvoorbeeld de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’.195

Daarnaast verschuift onder een deel van de reformatorische achterban ook de visie
op homoseksuele relaties, hoewel afwijzing daarvan de meerderheidsnorm is (zie
§4.3). Een situatie die veel aandacht kreeg in de media is de casus Emst, waarin een
School met de Bijbel een homoseksuele leraar met een relatie ontsloeg. Deze school
heeft reformatorische kenmerken, zoals het lidmaatschap van de VGS. Ten tijde
van deze casus was deze school echter nog geen lid van de VGS en daarom volgt
deze casus onder de beschrijving van het benoemingsbeleid van orthodoxe protes‐
tants-christelijke scholen (zie §12.2.2). Uit het onderzoek zijn nog wel andere voor‐
beelden gekomen die hierna volgen.

Casuïstiek homoseksuele leraren refoschool
Er is het voorbeeld van een jonge leraar die zich ziek meldde bij zijn reformatori‐
sche school en een paar dagen onbereikbaar was. Daarna vertelde hij dat hij homo‐
seksueel was en een relatie wilde en zich ziek voelde vanwege de spanningen die
dat gaf.196 Daarbij gaf de betrokken schooldirecteur aan dat hij gefaald had door dit
niet op te merken in het gesprek met deze docent. Deze directeur was volgens
Moens niet direct uit op een vertrek van deze docent. Dat gebeurde uiteindelijk
wel, ook omdat deze docent aangaf dat hij het niet meer eens was met de leer van
de kerk. Volgens Moens ondersteunt dit voorbeeld de visie dat het aangaan van
een homoseksuele relatie samenhangt met het afstand doen van de grondslag van

192. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017.
193. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016.
194. Janse 2015, p. 215. Zie casus Johannes; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformato‐

risch), 20 januari 2017. Voor een voorbeeld van een vertrek uit eigen beweging zie het verhaal van
Ada (afkomstig uit de OGG) in De Wolf, Van Hoof & Van den Berg 2013, p. 30-32: ‘Wanneer Jean‐
net als maatschappelijk werker een hulpvraag krijgt van iemand die uit de kast wil komen bij haar christe‐
lijke familie, is dit in 1999 aanleiding voor Ada en Jeannet om ook zelf uit de kast te komen. Samen zoeken
ze eerst een andere kerk en Ada moet op zoek naar een andere baan, want ze werkt als juf op een reformatori‐
sche school. Ze denkt dat als ze uit de kast zal komen, ze ontslagen zal worden. Ze solliciteert veel, maar
omdat ze niet eerlijk kan zijn over de reden van vertrek bij haar oude school lukt het haar niet om een
nieuwe baan te vinden. Ada en Jeannet ervaren dit als een erg moeilijke tijd.’

195. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015; Interview ‘Johannes’, 3 juni 2015.
196. Interview P. Moens, 6 maart 2015.
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de school. Een soortgelijke situatie deed zich volgens Moens in 2017 opnieuw voor
op een reformatorische school.197 Volgens anderen, zoals vanuit de christelijke
LHBT-beweging, kunnen een homoseksuele relatie en het onderschrijven van de
grondslag wel samen gaan.198 Dit betoogt ook een leraar die op een reformatori‐
sche school werkte en in de problemen kwam vanwege zijn homoseksualiteit.
Hierna volgt bespreking van zijn casus.

Casus ‘Johannes’ (fictieve naam) : ontslag homoseksuele leraar refoschool
Voorafgaand aan de behandeling van de annulering van de enkele-feitconstructie
in de AWGB in de Eerste Kamer stuurden vijf christelijke LHBT-organisaties
(verenigd in het samenwerkingsverband LCC Plus) een brief naar alle fracties.199

Daarin betoogden ze dat de enkele-feitconstructie geschrapt zou moeten worden
om aan de onzekerheid een einde te maken voor LHBT-leraren en –leerlingen van‐
wege de ‘bijkomende omstandigheden’, die onderscheid op grond van seksuele
gerichtheid toch mogelijk maakten. Ter ondersteuning hiervoor haalden de organi‐
saties het volgende citaat aan van een homoseksuele leraar (‘Johannes’ (fictieve
naam)) op een reformatorische basisschool:

‘Homoseksualiteit op zich is op mijn reformatorische basisschool nog een groot taboe. Op dit moment voel
ik me zo ontzettend bang en onveilig; ik kan echt mezelf niet zijn. De mening van bestuur en collega's dat
'je-het-wel-mag-zijn-maar-niet-doen' ervaar ik constant als een enorme psychische verscheurdheid in me:
het maakt me kapot. Ook voel ik 'het zwaard van Damocles' boven m'n hoofd hangen door die onduide‐
lijke enkele-feitconstructie.’200

In het eerste interview (juni 2015) voor dit onderzoek gaf Johannes, die lid was van
de hersteld-hervormde kerk in een dorp in de Bible Belt, aan dat hij zijn homosek‐
suele gevoelens eerst een tijd wegstopte omdat hij ze als zondig zag.201 Hij poogde
genezing te krijgen van zijn homoseksualiteit met behulp van evangelische LHBT-
organisatie Different. Toen dat niet werkte oriënteerde hij zich op andere opties en
kwam tot de visie dat vanuit de Bijbel een homoseksuele relatie niet het ideale
plaatje is maar wel tot de mogelijkheden behoort. Daarbij had hij ook steun aan de
christelijke LHBT-organisatie Contrario en het boek ‘Verscheurd’ van Justin Lee.202

Johannes kwam tegenover de helft van de collega’s uit de kast. Hij deed dit omdat
hij psychisch vastliep door het bij zichzelf te houden. De collega’s begrepen dat het
moeilijk voor hem was, en dat ze niet geloven dat je van homoseksualiteit genezen

197. Interview P. Moens en T. Mulder, 4 juli 2018.
198. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015.
199. Brief LCC Plus-organisaties aan Eerste Kamer der Staten-Generaal, betreffende: Plenaire behande‐

ling annulering enkele-feitconstructie, 23 januari 2015.
200. Brief LCC Plus-organisaties aan Eerste Kamer der Staten-Generaal, betreffende: Plenaire behande‐

ling annulering enkele-feitconstructie, 23 januari 2015.
201. Interview ‘Johannes’, 3 juni 2015.
202. Lee 2014.
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kan worden, maar gaven aan dat de Bijbel vraagt om alleen te blijven. Hij drukte
de collega’s op het hart zijn verhaal niet door te vertellen aangezien media en COC
er wel happig op zouden zijn. Hij vertelde het niet aan de directie uit angst dat hij
voor het bestuur zou moeten verschijnen en niet vrij zijn visie zou kunnen geven.
Het was psychisch heel zwaar voor hem om niet zichzelf te kunnen zijn op school
en in zijn omgeving. Johannes vertelde ook over homoseksualiteit bij de seksuele
voorlichting aan leerlingen waarbij hij afweek van de standaardmethode ‘Wonder‐
lijk gemaakt’ van de Driestar omdat hij het daar niet mee eens was.

Met betrekking tot zijn citaat in de brief over de wijziging van de AWGB moti‐
veerde Johannes dit vanuit zijn angst dat hij de volgende zou zijn na Renkema en
‘Emst’ die ontslagen zou worden. Toen het wetsvoorstel voor annulering van de
enkele-feitconstructie in de Eerste Kamer kwam had hij contact met LHBT-organi‐
saties. Ondanks aanname van het wetsvoorstel was voor zijn gevoel het ‘zwaard
van Damocles’ toch niet weggenomen. Voor zijn gevoel zou de school uiteindelijk
toch wel van hem af kunnen komen als ze dat zouden willen.

Uit het tweede interview (december 2018) komt naar voren dat Johannes inder‐
daad is ontslagen.203 Hij vertelt dat hij in 2016 uit de kast kwam richting alle colle‐
ga’s en de directeur, die het met zijn toestemming doorspeelde naar het bestuur.
Daarop volgde een gesprek met het bestuur en een jurist. In dat gesprek vroegen
ze hem naar zijn uitleg van Bijbelteksten zoals over Sodom en Gomorra, en of hij
het op grond daarvan eens was dat seks tussen twee mannen zondig is. Johannes
gaf aan dat hij niet wist of dit verhaal daarover gaat, maar hij zei ook niet dat hij
het niet zo wilde uitleggen. Naar aanleiding daarvan zou de jurist al hebben gecon‐
stateerd dat hij ontslagen zou kunnen worden. Dat gebeurde evenwel niet en een
aantal maanden later kwam er een vervolggesprek met het bestuur, zonder de
jurist. Het bestuur vroeg hem of hij praktiserend homoseksueel was, oftewel of hij
seks had met mannen. Hij gaf aan dit een impertinente vraag te vinden en dat hij
het bestuur zou inlichten als hij een relatie zou krijgen. Hij liet in het midden rich‐
ting het bestuur of hij een relatie zou zien zitten maar was er ondertussen voor
zichzelf wel uit dat dit kon. Ook sprak hij naar het bestuur uit dat hij zich confor‐
meerde aan de lijn van het bestuur dat een homoseksuele relatie zonde is. Hij was
zelf ook overtuigd van de lijn dat een relatie tussen man en vrouw het ideaalplaatje
is.

Intussen raadpleegde Johannes een jurist van de vakbond om zijn situatie te
bespreken. Tegelijkertijd was hij al een tijd aan het solliciteren. Totdat hij als gevolg
van een incident moest vertrekken van school. Het betrof klachten van de meest
conservatieve ouders over zijn seksuele voorlichtingslessen die volgens hen te

203. Interview II ‘Johannes’, 14 december 2018.
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expliciet waren qua terminologie, dat er een lacherige sfeer ontstond, en omdat hij
(buiten de handleiding om) had gesproken over transgenders. Deze situatie greep
het bestuur aan om te constateren dat partijen te ver uit elkaar gegroeid waren.
Daarbij refereerden ze aan klachten van ouders over identiteit en zijn lessen, wat
voor hem als een verrassing kwam. Ze vroegen Johannes om een jurist mee te
nemen naar een gesprek om tot een einde dienstverband te komen. Hij was kapot
van de situatie, ging naar hulpverleners en meldde zich ziek. Omdat hij zich onvei‐
lig voelde op de school en er psychisch aan onder door ging besloot hij met het
bestuur tot een vaststellingsovereenkomst te komen waarin hij een half jaarsalaris
meekreeg. Zijn homoseksualiteit en de eerdere gesprekken daarover kwamen in
dit proces niet naar voren maar speelden volgens Johannes een heel grote rol. Hij
overwoog niet om met zijn situatie in de publiciteit te treden omdat hij het psy‐
chisch zwaar had. Na zijn vertrek van de reformatorische school vond hij werk op
een basisschool van een andere denominatie.

10.3 Tot besluit

Dit hoofdstuk beschrijft identiteitsgebonden benoemingsbeleid binnen reformato‐
rische scholen met betrekking tot diverse thema’s, waaronder de kerklidmaat‐
schapseis, doop, Bijbelvertaling, media en theater, eisen aan kleding en uiterlijk, de
positie van vrouwen en moeders, overspel, echtscheiding en homoseksualiteit. Het
betreft zowel een beschrijving van dit beleid in het algemeen, met onderscheid
naar brede en smalle reformatorische scholen, als van casussen. Zowel de sollicita‐
tieprocedure, identiteitsborging als geschillen en eventueel ontslag, komen aan de
orde. In het algemeen blijkt uit deze beschrijving dat reformatorische scholen spe‐
cifieke eisen stellen aan hun personeel op grond van religieuze en culturele nor‐
men. Deze normen zijn echter aan verandering onderhevig, onder andere vanwege
externe invloeden zoals secularisatie en evangelicalisering die doordringen binnen
de reformatorische scholen als semi-autonome sociale velden. Ondanks de relatief
grote homogeniteit in de bevindelijk-gereformeerde gemeenschappen ontstaat er
meer verschil van opvatting over deze normen. Dat leidt tot identiteitsgeschillen
binnen reformatorische scholen, over bijvoorbeeld zaken als het ondergaan van
geloofsdoop (Wartburg-casus), meewerken aan een theaterproductie (Driestar-
casus) en het gebruik van een Bijbelvertaling (casus ‘Gerard’). Daarbij zijn de for‐
mele banden van deze scholen met bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschap‐
pen van belang. De leiders van de kerken willen over het algemeen vasthouden
aan de traditionele normen in de strijd tegen secularisatie en evangelicalisering.
Daarbij speelt de interpretatie van de AWGB een belangrijke rol. Dat betrof zowel
de enkele-feitconstructie als de tekst die deze constructie heeft vervangen, alsmede
de eis van een consistent en consequent beleid. Directeuren en bestuurders van
reformatorische scholen zijn zich over het algemeen bewust van deze eisen. Samen
met de koepelorganisatie VGS zoeken ze naar wegen om zich aan dit juridisch
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kader te houden en tegelijkertijd hun eigen normen te handhaven. Daarbij steekt
de VGS met name in op een juridische redenering vanuit de vrijheid van onderwijs
en godsdienst. Tegelijkertijd zien enkele reformatorische schooldirecteuren zich
eventueel genoodzaakt om van de gelijkebehandelingsnorm af te wijken om de
religieuze en culturele normen te handhaven. Deze laatste positie blijkt met name
relevant voor zaken als overspel en homoseksualiteit. Dat blijkt ook uit de casus
‘Johannes’ en de casuïstiek inzake homoseksuele leraren op refoscholen. In deze
casussen blijkt dat werknemers die openstaan voor een homoseksuele relatie ver‐
trekken zonder escalatie van het conflict. Voor gereformeerd-vrijgemaakte scholen
ligt dit bijvoorbeeld weer net anders, zo blijkt uit de beschrijving van benoemings‐
beleid van deze scholen in het volgende hoofdstuk.
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11 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid
gereformeerd-vrijgemaakte scholen

11.1 Inleiding

Na de uiteenzetting over benoemingsbeleid van reformatorische scholen volgt
hierna een beschrijving van (de ontwikkeling van) identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Daarbij komen de verschil‐
lende fasen van dit beleid aan bod, van sollicitatieprocedure tot een eventueel
ontslag. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van een harde kerklidmaat‐
schapseis die deze scholen stelden naar een inhoudelijke omschrijving van de iden‐
titeit. Daarbij komt aan de orde wat dit betekent voor wat betreft geloofsopvattin‐
gen, onder andere met betrekking tot de doop. Ook gaat dit hoofdstuk in op de
relatie tussen identiteit van deze scholen en seksuele ethiek met betrekking tot het
benoemingsbeleid.

11.2 Benoemingsbeleid gereformeerd-vrijgemaakte scholen

11.2.1 Identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen in verschillende fasen

Kerklidmaatschapseis
Het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs is vanaf de jaren ’50 van de twintigste
eeuw ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKV) (zie §5.5). In
1960 werd de gereformeerd-vrijgemaakte richting in het onderwijs erkend bij
Koninklijk Besluit. Voor deze richting was de ‘zeer nauwe binding met de GKV’
een onderscheidend kenmerk.1 De band tussen kerk-school-gezin was vanaf het
begin dan ook statutair vastgelegd en derhalve bepalend voor lidmaatschap van
schoolverenigingen en het benoemingsbeleid. Dat betekende dat personeel lid
moest zijn van de GKV. Deze kerklidmaatschapseis is vanaf de jaren ’90 intern ter
discussie komen te staan. Dit resulteerde na uitgebreide discussie onder aansturing
van koepelorganisatie LVGS in een verbreding van deze eis naar de CGK in 2002
en 2003.2 De scholen vonden de basis voor dit besluit in een uitspraak van de

1. KB 28 december 1960, nr. 95 (gereformeerd-vrijgemaakte richting).
2. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Vonkeman 2004; LVGS 2006.



synode (vergadering) van de GKV in 1999 waarbij eenheid in leer met de CGK
werd geconstateerd.3 Deze wijziging voerden verenigingen door in de statuten,
wat nog wel de nodige voeten in de aarde had vanwege benodigde gekwalifi‐
ceerde meerderheden van leden.4 Als tussenoplossing verruimden enkele scholen
via een bestuursbesluit het benoemingsbeleid richting de CGK. Dat gebeurde bij‐
voorbeeld op de GSR in Rotterdam. Dit stond ter discussie in een ontslagzaak op
de GSR van een docent die behoorde tot de zogeheten ‘nieuwe vrijgemaakten’ (van
de GKV afgescheiden conservatieve groepen) terwijl christelijk-gereformeerden
wel welkom waren. De Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs ging
akkoord met de redenering dat de school de besluitvorming in de GKV volgde.5
De onderlinge erkenning van GKV en de CGK als ‘ware kerk’ was de basis voor de
verruiming van het benoemingsbeleid van gereformeerd-vrijgemaakte scholen
naar de CGK in 2002-2003. In 2009 verruimden veel scholen de kerklidmaatschaps‐
eis verder naar de NGK vanwege de constatering van de GKV en de NGK dat ze
op dezelfde grondslag staan. Dat gebeurde uiteindelijk ook in de richting van de
‘nieuwe vrijgemaakten’ nadat scholen daarvoor, vooral in 2004, (vaak met tegen‐
zin) docenten hadden ontslagen die deze overstap maakten.6

Met de verruiming van de kerklidmaatschapseis kwam ook de discussie op gang
over wat gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs betekent. In 2004 startte de LVGS
met het inhoudelijk verwoorden van de gereformeerd-vrijgemaakte identiteit. Tot
dan toe was deze inhoud impliciet gebleven vanuit de koppeling van de school aan
de GKV, waarmee de identiteit vanuit de kerk verzekerd zou zijn. Die vanzelfspre‐
kendheid nam af vanaf de jaren ’90 vanwege het openbreken van de gereformeerd-
vrijgemaakte zuil en toenemende individualisering, diversiteit en evangelicalise‐
ring binnen de GKV.7 Deze veranderingen werkten ook door onder het personeel
en de achterban van gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Tegelijkertijd was er nog
lange tijd een scherp afgebakende kerklidmaatschapseis, en dat leidde tot conflic‐
ten en ontslagen. Dat kwam voort uit de handhaving van de eis door besturen,
hoewel met steeds meer tegenzin. De eis in de AWGB om een consistent en conse‐
quent beleid te voeren is daarbij ook van belang. Overigens betrof de kerklidmaat‐
schapseis de eis van belijdend lidmaatschap van de kerk. Dit gold voor medewer‐
kers, niet voor stagiaires. Ook dit aspect leidde tot problemen vanwege verande‐

3. Verweerschrift LVGS inzake de casus Bazuin bij de CvBer Gereformeerd Onderwijs, 7 september
2004. Dit komt uit het LVGS-archief bij het ADC Kampen, zie https://adckampen.nl/wp-con‐
tent/uploads/2017/03/364_lvgs.pdf.

4. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
5. CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe vrijgemaakte). Zie

voor de uitspraak van de CGB over deze zaak: CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168 (ontslag
‘nieuwe vrijgemaakte’ GSR). Op het Greijdanus College speelde dit vraagstuk ook, zie ’‘Greijdanus’
in tweestrijd over ontslag’, ND 22 november 2003.

6. LVGS 2012; LVGS, Koersbepalend voorstel verruiming leden- en benoemingsbeleid ALV
12 november 2009.

7. LVGS 2012; Vonkeman 2004.
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ringen binnen de achterban, met name wat betreft het aannemen van nieuwe,
jonge personeelsleden. Het was namelijk voor jongeren binnen de gereformeerde
kerken steeds minder een automatisme om op 18-jarige leeftijd de geloofsbelijdenis
in de kerk af te leggen, om dit steeds vaker uit te stellen.8

Vanwege de kerklidmaatschapseis van gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn er
relatief veel ontslagen van deze denominatie bekend in vergelijking tot andere
orthodox-protestantse denominaties (zie §12.4). Uit de cijfers en dossiers van het
Participatiefonds (PF) blijkt dat er in de periode 1995-2015 voor zowel gerefor‐
meerd-vrijgemaakte als protestants-christelijke scholen 59 ontslagen waren op
grond van denominatie (zie bijlage D.1). Daarvan vielen er 41 ontslagen op gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen, waarvan 37 ontslagen in het primair onderwijs en 4
ontslagen in het voortgezet onderwijs. Relevant om daarbij te vermelden is dat het
voortgezet onderwijs tot 2006 onderdeel was van het PF en er dus alleen cijfers
bekend zijn tot 2006. Verder valt op dat er aanzienlijk meer identiteitsontslagen
vielen in het oosten (24), dan in het midden (9) en westen (8). De bij het PF geregis‐
treerde ontslagen beslaan vooral de periode 1999-2009. Volgens Vonkeman (voor‐
malig medewerker LVGS) gingen mensen in de periode daaraan voorafgaand
eerder zelf weg wanneer zij niet meer voldeden aan de kerklidmaatschapseis:

‘Mensen gingen zelf weg. Dat het in het nieuws komt en er zaken over zijn gevoerd kwam toen de scholen
gingen nadenken over de benoemingsnorm. Toen werd het een punt van discussie. Voor die tijd was er
gewoon een norm, en geen discussie. Toen de scholen de norm ter discussie gingen stellen, gedwongen
door de maatschappelijke en kerkelijke context, begon dit ook te spelen. Gingen mensen zich verzetten.’9

Wat betreft de inhoud van de dossiers van identiteitsontslagen van gereformeerde
scholen die geregistreerd zijn bij het PF zijn de volgende lijnen te schetsen. De dos‐
siers bevatten zeer vergelijkbare ontslaggevallen van medewerkers die van een
GKV overstappen naar een kerk buiten de kerklidmaatschapseis. In 2008 was er
nog een ontslagdossier vanwege overstap naar de NGK. Meestal betreft het een
ontslag vanwege een overstap naar een evangelische gemeente of Baptistenge‐
meente, waarbij ook de geloofsdoop soms een rol speelt. Zo zorgt het ondergaan
van de doop er in één dossier voor dat een medewerker automatisch lid wordt van
een evangelische gemeente waar de doop is uitgevoerd. Tegelijkertijd was die
persoon nog lid van de GKV en wilde de kerkenraad deze persoon vanwege het
lidmaatschap van een andere kerk dwingen de kerk te verlaten. Een soortgelijk
geval deed zich voor in een ander dossier waar de kerkenraad vanwege het onder‐
gaan van de geloofsdoop de conclusie trok dat de persoon geen lid meer was van
de GKV.

8. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (gere‐
formeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016.

9. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
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Uit de dossiers valt over het algemeen de volgende gang van zaken te destilleren.
Het schoolbestuur ontslaat de medewerker op grond van het niet meer voldoen
aan de grondslag, statuten en de benoemingseis om lid te zijn van de GKV of CGK
(of soms NGK). Dat gebeurt meestal direct op de grond ‘denominatie’ maar een
enkele keer onder de noemer ‘gewichtige omstandigheden’. Ontslag vindt plaats
na enkele gesprekken met de medewerker. Het bestuur betoogt dat kerkelijke bin‐
ding noodzakelijk is voor de gereformeerde identiteit van het onderwijs. Er is
volgens het bestuur een verschil ontstaan qua identiteit wat ontslag noodzakelijk
maakt. Het functioneren van de medewerker is over het algemeen geen probleem.
Collega’s, ouders en leerlingen willen de medewerker meestal niet kwijt. Maar dit
alles kan ontslag niet voorkomen. Daarbij geven besturen steeds vaker aan moeite
te hebben met het geven van ontslag. Zo geven ze aan geen vrijmoedigheid te
hebben om af te wijken van statuten. Kennelijk is dat dus wel iets wat ze
overwogen. Ook erkennen ze dat het pijnlijk is als christenen gescheiden optrek‐
ken, maar dat ze vooralsnog vasthouden aan bestaande landelijke afspraken binnen
het gereformeerd onderwijs.

Verder blijkt uit de dossiers dat medewerkers soms nog wel via een verweer pro‐
beren toch op de school te mogen blijven werken. Zo betoogt een ontslagen mede‐
werker dat een overstap naar een ander kerkverband niet betekent dat de grond‐
slag niet meer wordt onderschreven. Daarnaast zou het enkele feit van kerkveran‐
dering volgens de werknemer geen grond voor ontslag kunnen zijn vanwege de
individuele vrijheid van godsdienst. Het bestuur brengt hier tegenin dat kerkelijke
binding noodzakelijk is voor het waarborgen van de gereformeerde identiteit, en
dat door ergens anders lid te worden, personeel de grondslag niet langer op deze
wijze onderschrijft. Daarbij verwijzen besturen naar de triangel school-kerk-gezin,
en de leer in de GKV (en CGK) die de bron is van het onderwijs en leidend is voor
het handelen van al het personeel, waaronder de Drie Formulieren van Enigheid,
verbondsleer en de doopbelofte. Daarnaast is het veranderen van kerkverband
volgens de school een vrije keuze van de medewerker waar de school zich niet in
mengt. Daarom is er geen strijd met diens vrijheid van godsdienst.

Een verweer van een andere medewerker is dat kerklidmaatschap voor de betref‐
fende functie geen relevante eis is. Echter maakten gereformeerd-vrijgemaakte
scholen wat betreft de kerklidmaatschapseis in principe geen onderscheid tussen
functies. Daarnaast verwijzen medewerkers vaak naar vergelijkbare situaties rond
andere medewerkers binnen de school die niet zijn ontslagen. Zo vindt een
ontslagen medewerker het raar dat collega’s die ook een evangelische gemeente
bezoeken maar formeel nog lid zijn van de GKV wel op school mogen blijven wer‐
ken. Het bestuur wijst dit punt af met het argument dat het alleen uit kan gaan van
de formele situatie. Een andere ontslagen medewerker wijst op het verruimde toe‐
latingsbeleid en dat dit in analogie zou moeten gelden voor het benoemingsbeleid.
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Het betreffende bestuur brengt daartegenin dat het benoemingsbeleid van een
andere orde is aangezien dit identiteitsdragers betreft. Weer een andere ontslagen
medewerker wijst op collega’s die geen lid zijn van een GKV, CGK of NGK.
Daarop antwoordt het bestuur dat dit een andere situatie is omdat het een tijdelijke
functie betreft. Daarnaast is het verweer dat het bestuur de betrokkene niet direct
heeft ontslagen nadat duidelijk werd dat deze meer aan de benoemingseis vol‐
deed. De redenering is dat het ontslag kennelijk niet zo dringend was en het
bestuur er ook vanaf kan zien. Het bestuur brengt daar tegenin dat het juist goed
werkgeverschap is dat het iemand niet direct de deur wijst en de kans geeft om een
nieuwe baan te zoeken, en dat het vanaf het begin communiceerde dat de persoon
wel zou moeten vertrekken.

Daarnaast is uit het archief van de LVGS een zaak naar voren gekomen uit 2006
waarbij een persoon ontslag kreeg vanwege overstap van de GKV naar de PKN als
gevolg van een huwelijk.10 Deze persoon voldeed daarmee niet meer aan de kerk‐
lidmaatschapseis en kreeg ontslag. De medewerker verweerde zich door te wijzen
op inconsequent beleid van het bestuur met verwijzing naar het ruimere toela‐
tingsbeleid voor leerlingen en het ruimere beleid inzake stagiairs. Het bestuur
vond deze zaken niet vergelijkbaar met deze situatie. Toelatingsbeleid is namelijk
een zaak van het bestuur dat niet wordt beperkt door de statuten, en het benoe‐
mingsbeleid wel. En stagiairs hebben volgens het bestuur geen arbeidsovereen‐
komst en vallen daarmee niet onder de statuten. Een ander dossier uit het LVGS
archief uit 2007 komt overeen met een dossier bij het PF. Daaraan kan worden toe‐
gevoegd dat de school expliciet aangeeft zich door de AWGB gedwongen te voelen
om consistent en consequent te handelen. Een dossier uit 2003 betreft ontslag
wegens verschil van mening over de wijze waarop de medewerker de werkzaam‐
heden moet verrichten als gevolg van overstap van de GKV naar de Evangelische
Gemeente. Opvallend is dat hier een koppeling van identiteit naar het functioneren
wordt gemaakt. Dat geldt ook voor een rechtszaak in 2006 die naar voren komt uit
het LVGS-archief. In deze zaak kreeg de docent ontslag vanwege een onttrekking
aan (verlaten van) de GKV. Gezondheidsredenen lagen volgens de docent ten
grondslag aan dit vertrek. Deze docent werd naar eigen zeggen ziek van de kerke‐
lijke structuur, de verzuiling en het oordeel over buitenkerkelijken.

Hiervoor genoemde argumenten komen overeen met de zaken die passeerden bij
de CvBer LVGS, CGB/CRM en de rechter vanaf 1994 met betrekking tot ontslag

10. LVGS-archief bij ADC Kampen, zie https://adckampen.nl/wp-content/uploads/2017/03/
364_lvgs.pdf.
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vanwege kerklidmaatschapswijziging door gereformeerd-vrijgemaakte scholen.11

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de juridische kwesties in deze zaken
§8.2. In deze uitspraken komen ook arbeidsrechtelijke aspecten naar voren als het
bieden van een ontslagvergoeding en outplacement. De mogelijkheid tot het vin‐
den van een nieuwe baan in relatie tot de positie op de arbeidsmarkt speelt hierbij
een rol. Dit kan een ontslag kennelijk onredelijk maken, wat betekent dat de school
een hogere ontslagvergoeding moet betalen. Dit komt eveneens naar voren uit de
dossiers van het PF.

De ontwikkeling binnen vrijgemaakte scholen om de kerklidmaatschapseis te ver‐
ruimen is verder gegaan nadat in 2009 de NGK hierbij werd gevoegd. Op lokaal
niveau voegden enkele besturen de kerkverbanden van de ‘nieuwe vrijgemaakten’
(GKN en GKH) en soms ook PKN (GB) en PKN-confessioneel toe. Ook lidmaat‐
schap van evangelische gemeenten is voor meer besturen mogelijk, afhankelijk van
de opvattingen van het personeelslid.12 Uit de survey blijkt dat vrijgemaakte
schooldirecteuren lidmaatschap van orthodox-gereformeerde kerken wenselijk
vinden, en licht negatief staan tegenover lidmaatschap van evangelische en bevin‐
delijk-gereformeerde kerken.13 Tegelijkertijd blijkt uit de open antwoorden bij de
vragenlijst (zie citaten hierna van verschillende directeuren) en de interviews dat
lidmaatschap van specifieke kerken als zodanig steeds minder belangrijk is voor
gereformeerd-vrijgemaakte scholen.14 Enkele directeuren/bestuurders gaven de

11. Zie ook Van Vliet 2016, p. 194-197, 225 voor een overzicht van de uitspraken van de CvBer Gere‐
formeerd Onderwijs van 1996 tot 2014. Dit overzicht is niet volledig omdat niet alle uitspraken
zijn gearchiveerd door de LVGS of CvBer. De oordelen over identiteitsontslag (namelijk het afwij‐
ken van de kerklidmaatschapseis) die naar boven zijn gekomen resulteerden allemaal in het ver‐
werpen van het beroep van de werknemer: CvBer LVGS (datum onbekend) 2000 (ontslag overstap
GKV naar NGK); CvBer LVGS 15 november 2004, uitspraak 2004-(nr. onbekend) (ontslag nieuwe
vrijgemaakte); CvBer LVGS 14 oktober 2011, uitspraak 2011-2 (ontslag overstap GKV naar Baptisten‐
gemeente); CvBer LVGS 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3 (ontslag overstap GKV naar evangelische
gemeente).

12. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview
E. Harinck, 31 augustus 2015; Identiteitsverklaring Leerkracht Cordeo; Identiteitsdocument Flo‐
rion 2019; Identiteitsdocument Greijdanus 2014.

13. Zie bijlage F.1, vraag 6. De directeuren zijn het enigszins oneens met wenselijkheid van lidmaat‐
schap van bevindelijk-gereformeerde kerken en evangelische gemeenten. Lidmaatschap van
GKV, NGK, CGK is wenselijk, van PKN met 3 Formulieren en de van de GKV afgescheiden ker‐
ken enigszins. Voor de VGKN is dat neutraal. Voor PKN zonder 3 formulieren zijn de directeuren
het hier enigszins mee oneens. Lidmaatschap van de RK is onwenselijk.

14. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview
E. Harinck, 31 augustus 2015. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015 (m.n. p. 44-46).

382 Een voortdurende schoolstrijd



volgende (aanvullende) toelichting op de vraag of het gewenst is dat een sollicitant
actief lid is van bepaald (nader genoemde) kerken/gemeenten:

‘Wij zitten midden in een traject dat tot doel heeft om breder toegankelijk te zijn qua benoemen en toela‐
ten. De vraagstelling in het begin maakt het lastig om onze organisatie te duiden. Ooit begonnen vanuit
de GKV zijn wij nu een school voor iedereen uit de kerken in de gereformeerde traditie.’

‘We werken met een identiteitsverklaring waarbij het aan de sollicitant/medewerker is of deze zich hierin
kan vinden. Hierbij ga ik ervanuit dat leden uit de eerstgenoemde en allerlaatst genoemde kerkgenoot‐
schappen zich minder zullen thuis voelen op onze school.’

‘Deze vraag is wat mij betreft niet goed te beantwoorden. Ik ben nu geneigd om naar de kerk te kijken en
niet naar de persoon.’

‘Nu de strikte kerkeis binnen onze schoolvereniging is losgelaten, ondertekenen leerkrachten een identi‐
teitsdocument. Leerkrachten dienen wel de 3 formulieren te erkennen en in te kunnen stemmen met het
document, lidmaatschap van 1 specifieke kerkgenootschap is niet noodzakelijk, actief lidmaatschap echter
wel.’

‘Waar het mij om gaat: Heeft de medewerker een persoonlijk geloof, welke aansluit bij de identiteit van de
school, en kan de werknemer dit uitdragen is zij of hij van harte welkom. In het team hebben wij regel‐
matig geloofsgesprekken en staan we sterk. Zo is de ervaring. De diverse kerken geven juist een mooi
gesprek en een sterke identiteit/verbondenheid. Hoe iemand er persoonlijk in staat is voor mij meer lei‐
dend dan de kerk.’15

Derhalve moet personeel dus de grondslag en identiteitsdocumenten onderschrij‐
ven. De grondslag verwijst naar de Bijbel en de Drie Formulieren van Eenheid. De
identiteitsdocumenten van gereformeerd-vrijgemaakte scholen bevatten een aantal
orthodox-gereformeerde theologische stellingen. Tegelijkertijd is er een beweging
richting evangelische opvattingen als gevolg van interne evangelicalisering.16

Onderschrijving van de Drie Formulieren van Eenheid kan in de praktijk een
obstakel vormen voor evangelischen als zij niet kunnen afwijken van de gerefor‐
meerde leer over de doop.17 Tegelijkertijd blijkt dat gereformeerd-vrijgemaakte
schooldirecteuren vaker neutraal tot enigszins negatief staan tegenover het onder‐
gaan van geloofsdoop, waar dit voorheen in vrijgemaakte kring breed werd afge‐

15. Open antwoorden bij vraag 6 van de vragenlijst, bijlage F.1.
16. Dat blijkt ook uit de stelling die evangelicaliteit moet meten (over de wenselijkheid van de opvat‐

ting van personeel dat je als mens een keuze moet maken voor Jezus Christus) waarop directeu‐
ren enigszins mee eens antwoorden. Zie bijlage F.1, vraag 8.

17. Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016.
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wezen.18 Volgens een geïnterviewde directeur is er discussie over het ondergaan
van de geloofsdoop:

‘De volwassendoop is wel een discussiepunt. De een zegt dat het wel kan, de ander zegt van niet. Op dit
moment kan het niet. In de toekomst zou het kunnen dat het wel kan. Ik heb gezegd dat het eigenlijk niet
kan.’19

Lidmaatschap van reformatorische kerken is voor geënquêteerde vrijgemaakte
directeuren ongewenst. Weliswaar gebruiken ze binnen deze kerken ook de Drie
Formulieren maar ze vallen buiten het kader van ofwel de kerklidmaatschapseis,
ofwel het identiteitsdocument, gezien het verschil in theologische opvattingen. Dat
verschil zit kort gezegd in de mate van zekerheid over het behouden worden van
de mens en het krijgen van het eeuwige leven dankzij de genade van God door het
offer van Christus. De vrijgemaakte scholen vinden reformatorischen hierin te
terughoudend over de zekerheid van behoud op grond van geloof.20 Zoals een vrij‐
gemaakte directeur zegt over een negatieve ervaring met een reformatorische
invalkracht: ‘Je mag blij zijn wie je mag zijn in Christus. Als ik dan mensen ont‐
moet die daar heel voorzichtig zijn, dat er misschien vergeving is, dan denk ik dat
dat echt te zwaar is voor onze school.’21

Uit de antwoorden van vrijgemaakte directeuren die wijzen op (een ontwikkeling
naar) aanvaardbaarheid van overstap van kerkverband door personeel blijkt nog
sterker de verandering van een harde kerklidmaatschapseis naar een voorkeursbe‐
leid met meer ruimte voor afwijking.22 Deze verruiming qua kerklidmaatschapseis
ging gepaard met het ontwikkelen van identiteitsdocumenten die personeelsleden
moeten ondertekenen. Vonkeman omschrijft dit als de overgang van een kokos‐
nootmodel (harde afbakening, zachte inhoud) naar een perzikmodel (flexibele
schil, harde inhoud).23 Schooldirecteuren zijn van mening dat de eisen in het

18. Bijlage F.1, vraag 9.
19. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017.
20. Geënquêteerde vrijgemaakte directeuren zijn het oneens met de stellingen over bevindelijkheid in

de survey (zie bijlage F.1, vraag 8 over of de uitverkiezing onzeker en of een persoonlijke ervaring
van God noodzakelijk is). Dat komt overeen met het resultaat van een beetje mee oneens ten
aanzien van de wenselijkheid van lidmaatschap van reformatorische kerken (zie bijlage F.1, vraag
6). Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/ -bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017.

21. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017.
22. Zie resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 7. Een overstap naar de GKV, CGK en NGK is aan‐

vaardbaar. Voor de overige orthodox-gereformeerde kerken is dat neutraal tot licht aanvaardbaar.
Voor bevindelijk-gereformeerde kerken en evangelische gemeenten is dit over het algemeen neu‐
traal en voor niet-confessionele PKN gemeenten is dit licht onaanvaardbaar.

23. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Vonkeman 2004. Zie ook A. van Soest, ‘Scholen met een
harde pit’, ND 21 mei 2015.
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benoemingsbeleid in de periode 2011-2016 zijn versoepeld.24 Ontslag vanwege niet
meer voldoen aan de kerklidmaatschapseis is afgenomen. De cijfers van het PF
laten een daling zien van het aantal ontslagen op grond van denominatie in de
periode 2010-2015 vergeleken met de periode 1999-2009 (zie bijlage D.1). De LVGS
zette deze beweging in maar ondertussen is er steeds meer (regionale/lokale)
diversiteit tussen vrijgemaakte scholen wat betreft de kerklidmaatschapseis en de
inhoud van identiteitsdocumenten. Daarbij houden enkele scholen in het noord‐
oosten nog meer vast aan de oorspronkelijke eisen.25 Tevens is er diversiteit in hoe
schoolbesturen tijdens de transitiefase van binding aan een kerklidmaatschapseis
richting een identiteitsdocument omgaan met verandering van kerklidmaatschap
door personeel. Bepaalde besturen houden tijdens die periode vast aan de formele
eis die nog geldt tot een wijziging van de grondslag heeft plaatsgevonden. Daarbij
is van belang dat ze geen precedent willen scheppen waarmee ze het beleid al wij‐
zigen, dit ook gezien de eis van een consistent en consequent beleid volgens de
AWGB. Andere besturen kiezen ervoor in deze fase leraren niet te ontslaan die
naar een kerk overgaan buiten de kerklidmaatschapseis, en bevragen die leraren
naar hun inhoudelijke opvattingen, en wijzigen daarmee feitelijk al het beleid.26 De
populatie op de scholen varieert dan ook, evenals de binding van de school met de
GKV. Er zijn wel algemene lijnen te trekken wat betreft de identiteit van gerefor‐
meerd-vrijgemaakt onderwijs en de eisen aan geloofsopvattingen (zie §5.5).

Geloofsopvattingen
De gereformeerd-vrijgemaakte schoolbesturen benadrukken het cruciale belang
van hun personeel, met name docenten, als identiteitsdrager. Zij moeten de identi‐
teit van de school vormgeven. Concreet stellen vrijgemaakte scholen een aantal
eisen aan hun personeel. Voor gereformeerd-vrijgemaakte schooldirecteuren is er
over het algemeen enig verschil tussen de benoemingseisen per functie (met inbe‐
grip van de eisen aan seksuele ethiek, maar exclusief de kerklidmaatschapseis die
over het algemeen voor iedereen geldt).27 Het bestuur Cordeo maakt hierbij onder‐
scheid tussen onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel met aparte

24. Zie resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 13.
25. Zie Identiteitsdocument GBS De Wierde Winsum; Koersplan 2015-2019 VGPO De Oosthoek, p. 7.

Zie ook Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016;
Interview G. Varwijk, 24 november 2015. Het Greijdanus College in Zwolle is weer een uitzonde‐
ring op deze algemene stelling. Zie ook A. van Soest, ‘Evangelische docent kan op Greijdanus
werken’, ND 1 december 2014.

26. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
‘Vincent’, 10 oktober 2015.

27. De benoemingseisen zijn volgens de directeuren/bestuurders van belang voor onderwijsgevend
personeel en de directeur (‘mee eens tot zeer mee eens’), een beetje mee eens voor RT’ers, secreta‐
resses, conciërges en P&O’ers, en niet echt van belang voor schoonmakers, roostermakers en
ICT’ers. Zie bijlage F.1, vraag 12.
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identiteitsverklaringen. Onderwijsgevend personeel moet een extra paragraaf teke‐
nen over vormgeving van identiteit in de klas.28 Van onderwijsgevend personeel
vraagt Cordeo om niets te onderwijzen in strijd met de grondslag (Bijbel en Drie
Formulieren van Eenheid) en om de missie en visie van harte te onderschrijven.
Daarnaast vertellen leraren elke dag een Bijbelverhaal aan de hand van de door
school gekozen methode ‘zodat de kinderen God leren liefhebben en Jezus leren volgen,
zichzelf en elkaar leren accepteren en waarderen als unieke door God geschapen kinderen.
God is met ons begonnen en wil dat we zijn liefde beantwoorden en zijn grootheid erken‐
nen’.29 De relatie met God stimuleren de leraren door te zingen en bidden in de
klas. Daarnaast vraagt Cordeo instemming om bewust niet mee te doen aan
bepaalde feesten, zoals Halloween. Tevens vraagt dit bestuur instemming met de
Apostolische Geloofsbelijdenis en gereformeerde dogma’s, en om dit in het eigen
leven vorm te geven.

Volgens de geënquêteerde schooldirecteuren zijn orthodoxe geloofsopvattingen
van personeel gewenst.30 De Bijbel moet worden gezien als het onfeilbare en histo‐
rische betrouwbare Woord van God, maar over de schepping in letterlijk zes dagen
mag een medewerker volgens sommige directeuren anders denken. 31 Daarnaast
wordt van medewerkers verwacht dat ze zich houden aan kerkgang en zondags‐
rust, al gaat het personeel daar in de praktijk mogelijk verschillend mee om.32 Uit
de survey blijkt dat het doen van belijdenis en het aangaan aan het avondmaal
gewenst zijn. Er is wel vaker ruimte voor individuele keuzes hierin ten opzichte
van het verleden.33 Dat geldt ook voor voorschriften voor kleding en uiterlijk die al
geruime tijd niet bijzonder van belang zijn binnen het benoemingsbeleid.34 Direc‐

28. Cordeo, Identiteitsverklaring onderwijsgevend personeel, 2015. Zie ook Nagel-Herweijer & Visser-
Vogel 2017.

29. Cordeo, Identiteitsverklaring onderwijsgevend personeel, 2015. De Bijbelverhalen komen zowel uit het
Oude als Nieuwe Testament. Westert gaf het voorbeeld van een schooldirecteur die hem belde
wat te doen met een leerkracht die weigerde verhalen (over wraak) uit het Oude Testament te
vertellen. Na gesprek accepteerde de docent het schoolbeleid om deze verhalen ook te vertellen,
anders zou het vanwege werkweigering tot een einde van het dienstverband zijn gekomen (Inter‐
view J. Westert, 12 mei 2015).

30. Dit blijkt uit de survey waar de antwoorden van directeuren/bestuurders op de stellingen mee
eens tot helemaal mee eens luiden (met uitzondering van de stellingen die bevindelijkheid meten)
(zie bijlage F.1, vraag 8).

31. Volgens de antwoorden op de enquête zijn de directeuren het helemaal eens dat het gewenst is
dat personeel de Bijbel als onfeilbaar en historisch betrouwbaar Woord van God ziet en vinden ze
het enigszins gewenst dat personeel gelooft dat God de aarde letterlijk in 6 dagen geschapen heeft
(zie bijlage F.1, vraag 8). Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt),
12 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt),
20 januari 2017. Zie ook Nagel-Herweijer & Visser-Vogel 2017, p. 54.

32. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 9; Bertram-Troost e.a. 2015, p. 61-62.
33. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 9; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview

schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017.
34. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 9. Tot de jaren ’70-’80 waren deze voorschriften nog

relevant op vrijgemaakte scholen, zie Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
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teuren geven aan dat zij vooral belang hechten aan de persoonlijke relatie van per‐
soneel met God en Christus en hoe dit in hun leven tot uiting komt.35

Wat betreft de kerklidmaatschapseis op vrijgemaakte scholen is er een situatie
ontstaan dat er veel docenten zijn die daar formeel aan voldoen (nog lid zijn), maar
die niet meer naar die kerk gaan (op zondag dan wel doordeweekse bijeenkom‐
sten).36 Ze gaan ofwel naar een andere kerk, ofwel niet meer naar een kerk. Het is
een schijnwerkelijkheid waar de scholen vanaf willen.37 Dat is eveneens aanleiding
voor de verruiming van de kerklidmaatschapseis en invoering van identiteitsdocu‐
menten door veel besturen. Daarmee is een deel van dat probleem opgelost, voor
zover het docenten betrof die evangelische kerken bezochten maar op papier nog
lid waren van de GKV, CGK of NGK. Bij de invoering van identiteitsdocumenten
kregen docenten de vraag om deze te ondertekenen. Niet alle docenten deden dit.
Hier zijn geen rechtspositionele gevolgen aan verbonden aangezien deze docenten
onder een oud regime aangenomen waren. Voor nieuwe benoemingen is onderte‐
kening van het identiteitsdocument wel vereist. Daarmee ontstaat een verschil
tussen het beleid aan en achter de poort, maar hierbij beroepen scholen zich op
verschillende regimes.38

Uit de hiervoor behandelde algemene schets over geloofsopvattingen en de kerk‐
lidmaatschapseis blijkt dat er meer diversiteit is ontstaan onder personeel op gere‐
formeerd-vrijgemaakte scholen. Bertram-Troost geeft hiervan een schets op een
specifieke school:

‘Alle mensen die op deze school werken, hebben een kerkelijke achtergrond in de gereformeerde traditie. Er
zijn verschillen in visie tussen de medewerkers over de doop, de liederen die je zingt en het scheppingsver‐
haal uit Genesis. Docenten geven aan dat de diversiteit in christen-zijn de afgelopen jaren erg is toegeno‐
men. Dat geeft ook zorgen, want niet alle docenten hebben het gevoel dat de diversiteit aan opvattingen
ook expliciet gedeeld kan en mag worden.’39

Sollicitatieprocedure
Gereformeerd-vrijgemaakte besturen werven personeel via de websites van het
bestuur en de school, onderwijstalenten.nl (website van de LVGS) en het Neder‐
lands Dagblad. In de advertenties vragen ze van sollicitanten zaken als: overtuigd
en actief christen zijn, Jezus Christus volgen en uitstralen, zich laten inspireren

35. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017.

36. Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-
vrijgemaakt), 17 februari 2017.

37. Interview J. Westert, 12 mei 2015 (volgens schatting van Westert 5%).
38. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐

view schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017.
39. Bertram-Troost 2017, p. 46.
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door Gods Woord, Gods liefde uitdragen, meelevend lid zijn van een (eventueel
nader gespecificeerde) kerk en om van harte in te stemmen met de identiteit (even‐
tueel het identiteitsdocument). In het selectiegesprek vragen scholen naar zaken als
de visie op bijbelgetrouw christelijk onderwijs; de voorbeeldrol als christelijk
docent en de betekenis van regels en afspraken; de eigen rol in het nastreven van
de missie en visie van de school; en wat iemand doet als organisatiedoelen niet
passen bij de persoonlijke opvatting. Een selectiegesprek vindt plaats met een
benoemingscommissie bestaande uit leden van een ouder- of identiteitscommissie,
personeel en (meestal) de schooldirecteur. Na gesprekken en een proefles besluit
deze commissie over een voordracht voor benoeming aan het bestuur. Het bestuur
zal deze voordracht normaliter overnemen en schriftelijk de benoeming regelen,
zonder zelf nog een gesprek te voeren met de sollicitant.40

Identiteitsborging
De gereformeerd-vrijgemaakte directeuren gaan in functioneringsgesprekken meer
dan voorheen ook in op de identiteit. Waar deze scholen eerder automatisch aan‐
namen dat het qua identiteit in orde was zolang personeel lid was van de juiste
kerk maken ze identiteit nu expliciet bespreekbaar. Er zijn regelmatig personeelsle‐
den die een beweging maken van orthodox-gereformeerde kerken richting evange‐
lische gemeenten. Veel vrijgemaakte besturen hebben daarvoor ruimte gemaakt in
de grondslag en identiteitsdocumenten. Hoewel deze documenten in meer of min‐
dere mate gekleurd zijn door gereformeerde opvattingen zoals ontleed aan de Drie
Formulieren van Eenheid. Dat kan dan toch tot inhoudelijke obstakels leiden voor
evangelisch personeel. Besturen spannen zich in om deze personeelsleden te
behouden via het persoonlijk gesprek en door hen te vragen zich binnen de school
te conformeren aan de lijn van de school. In dat laatste geval kan er meer ruimte
ontstaan voor discrepantie tussen persoonlijke opvattingen en de lijn van de
school. Deze toenemende diversiteit wordt door directeuren ook als positief
gewaardeerd.41 Wanneer deze discrepantie volgens gereformeerd-vrijgemaakte
scholen te groot zou worden of personeel zich binnen de school niet zou willen
conformeren aan de schoolidentiteit zouden zij vervolgens wel tot ontslag kunnen
overgaan, zo blijkt ook uit jurisprudentie van het College voor de Rechten van de
Mens (CRM).42 Het bestuur Cordeo ondervangt dit ook door in de identiteitsver‐
klaring van personeel te vragen om het te melden bij het bestuur wanneer zij niet
langer achter (elementen uit) de verklaring kunnen staan en de eventuele rechtspo‐
sitionele consequenties te aanvaarden.43 Gereformeerd-vrijgemaakte besturen han‐
teren dus een nieuwe werkwijze waarbij identiteitsdocumenten vaker uitgangs‐
punt zijn dan (alleen) kerklidmaatschap. Daarmee proberen zij ook iets te doen aan

40. Zie onderwijstalenten.nl en de vacatures op websites van gereformeerd-vrijgemaakte scholen.
41. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017.
42. CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus).
43. Cordeo, Identiteitsverklaring onderwijsgevend personeel, 2015.
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de interne schijnwerkelijkheid waarbij een substantieel deel van het personeel
alleen op papier lid is van een (specifieke) kerk maar deze niet meer bezoekt en
qua opvattingen daarvan afwijkt.44 Hoe besturen handelen wat betreft seksuele
ethiek volgt in §11.2.2. Eerst volgt nu een beschrijving van een casus inzake ontslag
op grond van geloofsdoop in combinatie met de kerklidmaatschapseis op een gere‐
formeerd-vrijgemaakte school.

Casus ‘Vincent’ (fictieve naam) : ontslag geloofsdoop en kerklidmaatschap gereformeerd-
vrijgemaakte school
Deze casus betreft ontslag van een leraar van een gereformeerd-vrijgemaakte basis‐
school vanwege het niet meer voldoen aan de kerklidmaatschapseis.45 ‘Vincent’
(fictieve naam) was namelijk geen lid meer van de plaatselijke GKV als gevolg van
het ondergaan van een geloofsdoop in een evangelische gemeente.46 Betrokkene
woonde eind 2009 een doopdienst bij in de lokale evangelische gemeente waar een
vriend (die was overgestapt vanuit de GKV) zich liet dopen. Ongepland liet Vin‐
cent zich ook dopen na een oproep van de voorganger, hoewel hij al wel langer het
verlangen hiertoe had. Hij ziet deze doop als een levensvernieuwing en herijking
van zijn geloof, en tevens een bevestiging van zijn oude doopbelofte en belijdenis.
Vincent grijpt dus ook terug op de rituelen kinderdoop en belijdenis die plaatsvon‐
den in de GKV, en ziet de geloofsdoop als volwassene niet zozeer als breuk daar‐
mee maar eerder als doorgaande lijn. Hij geeft dan ook aan geen afstand te doen
van het ritueel kinderdoop. Volgens hem zijn zowel kinderdoop als geloofsdoop
opties volgens de Bijbel. Daarnaast wilde Vincent geen afstand doen van de GKV
en niet overstappen naar de evangelische gemeente waar hij zich liet dopen. Ook
omdat hij samen met zijn gezin lid was van de GKV en zijn sociale netwerk zich
daar bevond. De evangelische gemeente waar hij zich liet dopen stelde (anders dan
sommige andere evangelische gemeenten) ook niet de eis dat hij lid zou worden
van de gemeente wanneer hij zich zou laten dopen. De plaatselijke GKV trok ech‐
ter andere conclusies uit het ondergaan van de geloofsdoop.

Nadat Vincent de geloofsdoop onderging kwam er een proces op gang binnen de
plaatselijke GKV. De kerkenraad vergaderde (met allerlei personen) over de bete‐
kenis van de doop, ook voor het lidmaatschap van de kerk. Zij kwam na een half
jaar tot de conclusie dat Vincent zich met zijn doop had onttrokken aan de kerk
(‘onttrekking metterdaad’) en derhalve geen lid meer was van de kerk. De lokale
kerkenraad oordeelde in eerdere casussen op eenzelfde wijze.47 Ten tijde van deze

44. Interview J. Westert, 12 mei 2015 (volgens schatting van Westert betreft dit 5% van het personeel);
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017.

45. Over deze casus heb ik informatie verkregen via mijn persoonlijke netwerk. Betrokken leraar
‘Vincent’ (fictieve naam) die is ontslagen is een bekende voor mij. Ik ben niet zelf betrokken
geweest bij deze casus, maar ben bekend met de lokale context.

46. Interview ‘Vincent’, 10 oktober 2015.
47. G. ter Horst, ‘Doopdissidenten in de kerk’, ND 2 juli 2007.
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beslissing was er nog geen uitspraak van de classis (meerdere vergadering van de
lokale GKV samen met andere GKV’s in de regio) over de implicatie van het
ondergaan van het ondergaan van een geloofsdoop voor lidmaatschap. Het
beleidsstuk van de lokale GKV met de titel ‘Eén doop!’ lag daar nog voor ter beoor‐
deling. Tegelijkertijd kon de lokale kerkenraad hierover een eigenstandig besluit
nemen, gezien de kerkrechtelijke structuur in de GKV. Wel had de kerkenraad
ervoor kunnen kiezen om de uitspraak van de classis af te wachten alvorens zelf al
consequenties door te voeren op het ingenomen standpunt. Volgens Vincent moest
en zou de kerkenraad echter een statement maken om het vrijgemaakte erfgoed te
beschermen tegen het evangelische gedachtegoed. De beslissing had tot gevolg dat
het gereformeerd-vrijgemaakte schoolbestuur tot ontslag overging wegens het niet
meer voldoen aan de kerklidmaatschapseis.

Binnen de betreffende lokale vrijgemaakte school was ontslag vanwege de kerklid‐
maatschapseis eerder voorgekomen. Dit betrof een leerkracht die overstapte naar
de lokale evangelische gemeente. De situatie in dit geval was wel anders omdat
Vincent geen overstap maakte naar een andere kerk en lid wilde blijven van de
GKV. De directeur van de school vond het vervelend maar gaf aan dat ontslag
onvermijdelijk was. Hij ging er ook niet over, want dat was het bovenschoolse
bestuur. Binnen de school reageerden collega’s begripvol of afwijzend, ook op
basis van hoe ze hier vanuit geloof en kerk tegenaan keken. Vincent schreef een
brief aan zijn collega’s met een verklaring voor zijn keuze en zijn visie op doop en
kerklidmaatschap. Hij nam afscheid van zijn collega’s en kwam met het schoolbe‐
stuur tot een vaststellingsovereenkomst waarin hij ook outplacement kreeg.

Dat de beslissing van de lokale kerk een bepalende factor was in het ontslag van
Vincent is duidelijk. Dit blijkt te meer aangezien binnen het overkoepelende
schoolbestuur nog een andere gereformeerd-vrijgemaakte school was met een
medewerker die zich had laten dopen en lid wilde blijven van de GKV. De lokale
GKV daar besloot dat dit mogelijk was en derhalve kwam het niet tot een ontslag.
Kerkrechtelijk kwam het uiteindelijk tot een uitspraak van de GKV-synode (lande‐
lijke vergadering) dat een geloofsdoop weliswaar in strijd met de Schrift is en dat
bijbels onderwijs en zo nodig vermaning aan de orde is maar dat het geen onttrek‐
king metterdaad betekent.48 Zou deze uitspraak terugwerkende kracht hebben dan
vervalt daarmee dus het besluit van de lokale GKV en daarmee de grond onder het
ontslag van Vincent. Het ontslag was echter niet meer terug te draaien.

48. GKV Acta Generale Synode Harderwijk 2011-2012, p. 23-24: ‘Ook in het geval van ‘overdoop’ kan de
constatering van een onttrekking alleen volgen uit een bewuste overgang naar een andere gemeente. (…)
wanneer een zich opnieuw laten dopen voor een gemeentelid niet de betekenis heeft van onttrekking en over‐
gang naar een andere gemeente (maar bijvoorbeeld die van bevestiging van geloofsvernieuwing) blijft het
gemeentelid dus lid van de gemeente en heeft hij recht op vermaan en goed onderwijs over de doop.’
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Evenwel voerde betrokkene verweer tegen het besluit van het schoolbestuur waar‐
bij hij wees op het gebrek aan landelijke consensus over de betekenis van de
geloofsdoop voor het lidmaatschap van de GKV. Het schoolbestuur kon hier echter
niets mee doen omdat de beslissing van de lokale GKV leidend is totdat een meer‐
dere vergadering (inclusief deze lokale GKV) een andere uitspraak doet. Had Vin‐
cent zelf een kerkrechtelijke procedure gestart tegen het besluit van de lokale GKV
dan was de situatie mogelijk anders geweest. Vincent had deze procedure dan
kunnen inbrengen in zijn verhouding met het schoolbestuur, en het bestuur kun‐
nen verzoeken om hun beslissing aan te houden tot de afloop van de kerkrechte‐
lijke procedure. Mocht het bestuur hier niet in mee zijn gegaan dan had Vincent
zijn kansen nog kunnen beproeven in een procedure bij de Commissie van
Beroep.49 Vincent heeft op aanbeveling van het schoolbestuur ook nog pro forma
bezwaar ingediend bij deze commissie vanwege arbeidsrechtelijke redenen om
daarmee aanspraak te kunnen maken op een ontslagvergoeding. Toch wilde Vin‐
cent geen juridische procedure starten omdat hij de zaak niet op de spits wilde drij‐
ven en omdat de jurisprudentie over ontslag op grond van kerklidmaatschap door
vrijgemaakte scholen eenduidig was. Hij trok het beroep bij die commissie dan ook
weer in. Daarbij speelt ook een rol dat de situatie emotioneel al zeer belastend was
voor Vincent en zijn naasten. Het heeft ook veel tijd gekost voordat het arbeids‐
rechtelijke proces om tot een overeenkomst te komen met het bestuur was afge‐
rond.

Terugkijkend op wat er is gebeurd geeft Vincent aan dat hij zich niet ongelijk
behandeld voelde. Hij voelde zich geen minderheid of onheus bejegend. Zo geeft
hij ook aan:

‘Tegen de uitkomst zelf heb ik eigenlijk nooit bezwaar gehad. Het is wel een consequentie van iets wat ik
zelf heb gedaan. Misschien in een opwelling, maar wel bewust. En die ik ook van tevoren wist. Ik heb me
niet laten overvallen door dingen. Dus het feitelijke ontslag vind ik geen ongelijke behandeling. Ik schik
me in dit soort dingen niet gauw, maar wel als ik zie of voel dat het systeem groter is dan ik. En ik niet in
een positie ben om daar echt een punt in te maken. Dan kan ik het punt wel voelen. Maar maak ik me er
wel gauw aan ondergeschikt.’

Hij wilde dan ook geen juridische procedure omdat het hem daarom niet te doen
was, en ook niet om een kerkelijke of maatschappelijke verandering tot stand te
brengen, zoals het volgende citaat verder benadrukt:

‘Omdat ik me daarom niet heb laten dopen. Als je dan weer terug gaat naar waar het hele balletje mee is
gaan rollen, dan is dat die doop (… ) Dat heb ik gedaan voor mij. Daar ben ik op aanspreekbaar. Maar

49. Commissievoorzitter Krol betoogt dat in dergelijke zaken beter gewacht kan worden op uit‐
spraken van meerdere kerkelijke vergaderingen (Interview J. Krol, 12 januari 2016).
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daar heb ik geen maatschappelijke of kerkelijke uitspraak mee willen doen in wat voor verband ook. Daar
vanuit voel ik geen energie of drive om me daar dan wel sterk voor te maken.’

11.2.2 Seksuele ethiek

Naast de kerklidmaatschapseis en geloofsopvattingen is seksuele ethiek voor gere‐
formeerd-vrijgemaakte scholen een belangrijk identiteitsthema. Binnen orthodox-
gereformeerde kerken zijn er ontwikkelingen aangaande seksuele ethiek die door‐
werken binnen de scholen. De norm van seksualiteit binnen het huwelijk van man
en vrouw blijft uitgangspunt. Tegelijkertijd is een afwijking van de norm soms
mogelijk waarbij trouw zijn in alle relaties voorop komt te staan.50 Wisselende sek‐
suele relaties en overspel zien scholen als het meest problematisch. Dat is nog meer
het geval wanneer dit gebeurt binnen de schoolgemeenschap en onrust veroor‐
zaakt. Toch leidt dit niet per definitie (meer) tot ontslag.51 Het veroorzaken van
echtscheiding blijkt voor geënquêteerde vrijgemaakte schooldirecteuren enigszins
onaanvaardbaar.52 Echtscheiding als zodanig is geen reden meer voor ontslag
omdat dit juridisch niet mag en aangezien de norm dat dit onaanvaardbaar is zach‐
ter is geworden.53 Seksuele relaties voor het huwelijk en ongehuwd samenwonen
als man en vrouw zijn licht onaanvaardbaar volgens geënquêteerde directeuren.
Daar zullen de meeste gereformeerd-vrijgemaakte scholen geen consequenties
meer aan verbinden. Er zijn voorbeelden van medewerkers op deze scholen die
samenwonen.54 De kaders voor seksuele ethiek zijn verruimd, er is meer ruimte
voor persoonlijke keuzes van personeel in de privésfeer. Dit komt overeen met de
versoepeling in het benoemingsbeleid als geheel die directeuren van gereformeerd-
vrijgemaakte scholen schetsen in de periode 2011-2016.55

Vrijgemaakte scholen kijken vaker naar de persoonlijke situatie in het geval van
ongehuwd samenwonen en echtscheiding. In het geval van samenwonen is rele‐
vant of er de intentie is om te gaan trouwen, waarbij meeweegt dat (nog) niet-trou‐

50. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gere‐
formeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Interview J. Westert,
12 mei 2015.

51. Volgens geënquêteerde directeuren is overspel plegen onaanvaardbaar (zie bijlage F.1, vraag 10);
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Inter‐
view E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Interview
E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.

52. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10.
53. Interview R. van der Velde, 26 februari 2016.
54. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gere‐

formeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview R. Venema, 24 april 2015.
55. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 13; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview

schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
J. Westert, 12 mei 2015.
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wen soms ook een financiële reden heeft. Daarnaast speelt een rol of het de school
raakt (publiciteit, verzet achterban). Dat blijkt ook uit het volgende antwoord van
een directeur in de survey:

‘Ik heb wel een persoonlijke mening over seks voor het huwelijk. Als directeur vind ik niet dat dit een
issue mag zijn in benoemingen. Eventueel kunnen wel meningen bespreekbaar gemaakt worden met toe‐
stemming van de medewerker uiteraard. Dat is toch een privéaangelegenheid. Ik maak medewerkers er wel
van bewust dat privékeuzes impact op de achterban kunnen hebben en dit leidt tot bepaalde beeldvorming,
die mogelijk verstorend kan werken in arbeidsverhoudingen en samenwerkingsrelaties met ouders. Echter,
rechtspositioneel is het lastig om als werkgever hier stelling in te nemen. Dus bij voorkeur terughoudend‐
heid en behoedzaamheid.’56

Verder is bijvoorbeeld relevant of er sprake is van overspel binnen de school
(tussen collega’s of met een ouder).57 Uit het archief van de LVGS blijkt dat dit het
geval was in een zaak in 2004. De ontslagen leerkracht was gescheiden en kreeg
een nieuwe relatie met een getrouwde collega. Dit veroorzaakte onrust bij een
groep leerlingen en ouders en veroorzaakte twijfel aan de integriteit. Het bestuur
legde vervolgens een link naar het functioneren van de leerkracht door te stellen
dat er een ‘onoverbrugbaar verschil van mening is over de wijze waarop verweerder zijn
werkzaamheden dient te vervullen’.58

Evenals een heteroseksuele relatie buiten het huwelijk is een homoseksuele relatie
licht onaanvaardbaar volgens de geënquêteerde directeuren.59 Maar uit de
interviews en casuïstiek blijkt wel dat dit toch ingewikkelder ligt. Homoseksuali‐
teit als geaardheid is binnen gereformeerd-vrijgemaakte scholen algemeen geac‐
cepteerd, ook onder schooldirecteuren. De diversiteit is toegenomen wat betreft
denken over homoseksuele relaties, binnen de scholen en de orthodox-gerefor‐
meerde achterbankerken (GKV, CGK, NGK).60 De kerkelijke discussies over homo‐
seksuele relaties zijn nog steeds gaande op landelijk en lokaal niveau. Er is een ont‐
wikkeling naar meer acceptatie van homoseksuele relaties. Tegelijkertijd is er (nog)
geen volledige acceptatie van homoseksuele relaties en geen gelijke positie binnen
de kerk voor leden met een homoseksuele relatie. Sommige orthodox-gerefor‐
meerde kerken bieden ruimte aan homoseksuele stellen met een geregistreerd part‐

56. Open antwoord bij vraag 10 van de vragenlijst, bijlage F.1.
57. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Inter‐

view schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017.

58. Archief LVGS bij ADC Kampen. Zie https://adckampen.nl/wp-content/uploads/
2017/03/364_lvgs.pdf.

59. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10.
60. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Bertram-Troost e.a. 2015, p. 66-67; Interview R. van

der Velde, 26 februari 2016; Interview D. Renkema, 30 januari 2016.
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nerschap, terwijl andere kerken dat niet doen. Dergelijke discussies hebben een
weerslag op het benoemingsbeleid van vrijgemaakte scholen (zie verder §4.3).61

Celibatair leven door homoseksuelen is meestal voorkeursoptie en uitgangspunt in
discussies op gereformeerd-vrijgemaakte scholen, totdat in de praktijk het tegen‐
deel blijkt door zichtbaar homoseksuele leraren.62 Volgens geënquêteerde schooldi‐
recteuren is ongehuwd homoseksueel samenwonen en een homohuwelijk van per‐
soneel niet aanvaardbaar en geregistreerd partnerschap licht onaanvaardbaar. Een
homoseksuele relatie in liefde en trouw accepteren zij steeds vaker, eventueel met
een geregistreerd partnerschap, maar een huwelijk van gelijk geslacht heeft niet de
voorkeur.63 Dat blijkt ook uit het voorlichtingsmateriaal van ChristenQueer (voor‐
heen Contrario) en GRIP (Gereformeerd Identiteitsplatform) over homoseksualiteit
(‘Homo in de klas’) dat gereformeerd-vrijgemaakte scholen gebruiken. Daarin wordt
geen standpunt ingenomen over de toelaatbaarheid van een relatie, waarmee de
facto daarvoor ruimte bestaat.64 De norm is dan dus in de praktijk meer verscho‐
ven naar trouw zijn. Toch staat dit niet zwart op wit, bijvoorbeeld in een identi‐
teitsdocument. Dit is verklaarbaar vanwege de interne verdeeldheid over dit
thema.65 Alleen het schoolbestuur in Best is uitgesproken dat seksualiteit samen‐
hangt met liefde en trouw binnen het huwelijk.66 Het bestuur Cordeo vraagt van
personeel het volgende, zonder nadere specificatie: ‘Ik ben aanspreekbaar voor mijn
collega’s, directeur, identiteitscommissie en het college van bestuur op mijn levensstijl. Ik
wil naar vermogen leven naar de Bijbelse leefregels voor onder andere relatievorming, sek‐
sualiteit, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke betrokkenheid zoals deze in de gerefor‐
meerde traditie gelden.’67

In 2010 publiceerde de LVGS een notitie over ‘Gereformeerd onderwijs en homoseksua‐
liteit’.68 Dit document zet uiteen hoe scholen in het benoemingsbeleid om kunnen
gaan met homofiele medewerkers. Het constateert dat bijbelgetrouwe christenen
verschillend denken over homofilie en een homoseksuele relatie, ook tussen en
binnen gereformeerde scholen.69 De algemene lijn op basis van enkele Bijbelteksten
is idealiter een huwelijk tussen man en vrouw waarbinnen seksualiteit plaatsvindt,
en dat de homoseksuele praxis daarvan afwijkt. De homoseksuele geaardheid en
gerichtheid wordt algemeen geaccepteerd maar ‘over de vraag of de Bijbelse passages

61. Interview B. Tol, 2 april 2015.
62. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015.
63. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gere‐

formeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017.
64. Zie ook Nagel-Herweijer & Visser-Vogel 2017, p. 55. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015.
65. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017.
66. Schoolgids 2014-2015 GBS Immanuël Best, p. 10-11.
67. Cordeo, Identiteitsverklaring onderwijsgevend personeel, 2015, p. 3.
68. LVGS 2010.
69. De methode ‘Homo in de klas’ kiest overigens voor gebruik van het woord homoseksualiteit in plaats

van homofilie, omdat de seksuele aantrekkingskracht juist relevant is (zie ook De Bruijne De Refor‐
matie 2010, afl. 85, nr. 13, p. 201-204).
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over homoseksualiteit betekenen dat God ook duurzame homoseksuele relaties verbiedt,
wordt niet in alle opzichten gelijk gedacht.’70 De LVGS benadrukt het belang van een
veilige omgeving voor homo’s binnen de school. Tegelijkertijd constateert de ver‐
eniging dat het onderwerp verlegenheid oproept binnen de school en dat veel
homo’s niet uit de kast durven komen op gereformeerde scholen. Daarbij ziet de
LVGS dat er wel samenwonende homoseksuelen zijn op scholen die door hun
gereformeerde kerkenraad niet onder tucht worden gesteld. Het document gaat
vervolgens in op de (toenmalige) wetgeving met de enkele-feitconstructie in de
AWGB en hoe met deze situaties om te gaan vanuit het perspectief van goed werk‐
geverschap.

Vervolgens benoemt het LVGS-document drie opties hoe besturen in de praktijk
omgaan met een medewerker die homoseksueel samenwoont. De eerste optie is
ontslag omdat een homoseksuele relatie als zonde wordt gezien (zie casus Ren‐
kema). De tweede mogelijkheid is dat het bestuur de relatie niet afkeurt, maar van‐
wege de achterban (ouders en kerken) tot ontslag overgaat (zie ook casus ‘Klaas’
en casus ‘Katrien’). De derde optie is dat openlijk homoseksuele medewerkers aan‐
blijven, op voorwaarde van het onthouden van provocerende opmerkingen of
gedragingen (zie casus ‘Frank’). Deze drie opties komen in de praktijk voor zo
blijkt uit de casussen die hierna behandeld worden en de interviews.71 Uit de
interviews blijkt verder dat de derde optie soms een ‘don’t ask, don’t tell’ beleid
lijkt te betekenen waarbij de homoseksuele relatie binnen de school onzichtbaar en
buiten het gesprek blijft. Andere directeuren geven echter aan juist openheid hier‐
omtrent te willen betrachten.72 Bij de eerste optie tekent de LVGS aan dat dit juri‐
disch niet kan omdat dit ontslag is vanwege het enkele feit.

‘Op dit punt heeft zich in de loop van de tijd een verschuiving voorgedaan. Aanvankelijk werd – in ieder
geval in gereformeerde kring – alleen het homofiel zijn gerekend tot het enkele feit en kon een schoolbe‐
stuur het feit, dat een medewerker een seksuele relatie had met iemand van hetzelfde geslacht (homoseksu‐
eel zijn), rekenen tot “bijkomend” gedrag op grond waarvan de arbeidsrelatie kon worden beëindigd. In de
interpretatie vallen beide – het zijn van homofiel en het hebben van een seksuele relatie met iemand van
hetzelfde geslacht – onder het “enkele feit”.’73

70. LVGS 2010, p. 6.
71. Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016;

Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijge‐
maakt), 12 januari 2017; C. Duinkerken, ‘Openlijk homo op een gereformeerde school’, COC
Zwolle Magazine juli 2011.

72. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gerefor‐
meerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview J. Westert, 12 mei 2015.

73. LVGS 2010, p. 11. Zie bijv. F.A.J.Th. Kalberg, ‘AWGB biedt ruimte om homoleraar te ontslaan’,
RD 3 oktober 2008.
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De LVGS constateerde op basis van de toenmalige wetsgeschiedenis dat gedragin‐
gen en uitingen waarmee de grondslag worden verworpen of belachelijk gemaakt
wel reden kunnen zijn tot ontslag als bijkomende omstandigheden. Het document
geeft een aantal voorbeelden, zoals ‘het propageren van een gay-parade’. Op basis van
de huidige wetsgeschiedenis zou dit voorbeeld niet kunnen opgaan als gedraging
die afdoet aan loyaliteit en goede trouw.74 De LVGS benadrukte in de notitie dat
scholen loyaliteit en trouw aan de grondslag mogen vragen, begrippen die ook in
de huidige AWGB terugkomen. Daarvoor moet volgens de LVGS wel helder zijn
‘welke fundamentele morele standpunten in de school gelden ten aanzien van huwelijk en
(homo)seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een identiteitsdocument waarin
de kernwaarden van het gereformeerde onderwijs in de school worden verwoord.’75 Zoals
hierboven geconstateerd ontbreekt juist deze helderheid op papier vanwege
interne meningsverschillen.

Ook uit de enquête, interviews en casussen voor dit onderzoek blijkt dat er in de
praktijk een grijs gebied is hoe gereformeerd-vrijgemaakte scholen omgaan met
homoseksuele medewerkers. Het lijkt voor homoseksuele medewerkers daarom
soms veiliger om niet open te zijn over een homoseksuele gerichtheid en/of een
relatie. Zo er documentatie van scholen zelf is over dit thema dan is deze intern en
vaak alleen op directieniveau. Dergelijke documentatie bevat een afwegingskader
hoe met dit soort zaken om te gaan. Daarbij spelen media, achterbannen, het juri‐
disch kader en de verschillende visies vanuit het geloof op dit thema een rol.
Besturen leggen deze bestuurlijke argumenten ook bij de medewerker met een
homoseksuele relatie zelf neer om deze medeverantwoordelijk te maken voor hoe
met deze situatie om te gaan. Bestuurders willen vaak niet in strijd handelen met
het discriminatieverbod en zijn zich van dit verbod bewust. Als zij vanwege de
opvatting dat een homoseksuele relatie zondig is ofwel vanwege de reputatie van
de school richting de achterban toch afscheid willen nemen van een medewerker
geven zij dit vaak ook expliciet toe naar de betreffende medewerker, en treffen
vervolgens na een aantal gesprekken een ruimhartige regeling.76 Deze mogelijk‐
heid staat expliciet benoemd in het LVGS document uit 2010:

‘In de eerste situatie, waarin het hebben van een homoseksuele relatie voor het bevoegd gezag voldoende
reden is om de arbeidsrelatie te beëindigen, kan in eerste instantie getracht worden tot onderlinge over‐
eenstemming te komen. Ook al biedt het juridische kader formeel geen mogelijkheid, in onderling overleg
kan de homoseksuele medewerker zelf zijn ontslag indienen en elders gaan werken. Het bevoegd gezag kan

74. Handelingen I 2014/15, 22, item 6, p. 5-6.
75. LVGS 2010, p. 12.
76. Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016;

Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview
B. Tol, 2 april 2015; Interview ‘Katrien’, 23 juni 2015; Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.
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hierbij faciliterend te werk gaan. In de praktijk is dit vaak een goede weg gebleken. Als deze aanpak in het
visiedocument of anderszins van te voren bij de benoeming helder wordt gecommuniceerd, hoeft dit niet
tot problemen te leiden. In de tweede situatie, waarin het bevoegd gezag een homoseksuele relatie in prin‐
cipe niet afwijst maar het vanwege andere redenen niet wenselijk acht een medewerker met een homosek‐
suele relatie op school werkzaam te laten zijn, kan op dezelfde wijze gehandeld worden.’77

In een vaststellingsovereenkomst (regeling) zal de school nooit willen verwijzen
naar een ontslag vanwege een homoseksuele relatie, eventueel naar een verschil
van inzicht met betrekking tot identiteit en grondslag (zie casus ‘Klaas’). Het
schoolbestuur zal niet altijd van mening zijn dat de medewerker de grondslag niet
meer kan onderschrijven. Er is namelijk geen theologische strijd tussen bestuur en
werknemer, en geen sprake van enig verwijt jegens de werknemer.78 Juist omdat
bestuur en directie vaak op een lijn zitten waarbij ze wel ruimte zien voor een rela‐
tie (zie casus ‘Katrien’). Soms speelt die theologische discussie wel in het geval van
een conservatievere school en/of bestuurder (zie casus ‘Frank’ en casus Renkema).
De situatie van de betreffende medewerker maakt daarbij ook verschil, waarbij het
uit de kast komen in combinatie met een scheiding van vrouw en kinderen het
minst geaccepteerd zal worden en het meest kwetsbaar is voor ontslag (zie casus
Renkema). Als een medewerker van een vrijgemaakte school een homoseksuele
relatie heeft dan is dit vaak alleen mogelijk zonder consequenties voor de rechtspo‐
sitie als het in kleine kring en niet publiek bekend is. Soms is bekendheid bij direc‐
tie of bestuur problematisch (alleen al als er verdeeldheid is over de thematiek),
maar die hebben daar steeds vaker geen problemen mee. Het probleem voor
bestuurders zit dan bij het meest conservatieve deel van de achterban die grote
moeite heeft met homoseksuele praxis. Die conservatieve achterban kan zowel
bestaan uit traditionele leden van de GKV, CGK en evangelische gemeenten, even‐
als reformatorische ouders die hun kinderen soms naar vrijgemaakte scholen stu‐
ren. Het aanblijven van een homoseksuele leraar met een relatie levert richting dat
deel van de achterban risico’s op voor de reputatie van de school en behoud van de
leerlingaantallen.79 Het volgende open antwoord in de survey geeft hiervan een
illustratie:

‘Ik weet dat de achterban hier anders over denkt dan ik, maar ik zal een collega niet kapittelen als hij of zij
gaat samen wonen of een lesbische relatie heeft. Over veel zaken is een gesprek mogelijk of misschien
noodzakelijk, maar ik wil terughoudend zijn in het mengen in privélevens nadat mensen hier in dienst
zijn gekomen. Het vraagt fijngevoeligheid van de collega's hoe zij zich in de rol van opvoeder opstellen.

77. LVGS 2010, p. 12.
78. Interview B. Tol, 2 april 2015.
79. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview ‘Katrien’, 23 juni 2015; Interview A. Untiedt,

11 juni 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt),
11 maart 2016; Interview R. Venema, 24 april 2015; Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.
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Zij moeten rekening houden met de ouders die bewust deze school gekozen hebben. Kinderen in verwar‐
ring brengen kan niet de bedoeling zijn.’80

Tegelijkertijd geeft een directeur van een gereformeerde school aan dat een
persoon met een homoseksuele relatie ook directeur zou kunnen zijn.81 Daarnaast
was voormalig GSR-schoolleider Harinck open over zijn homoseksualiteit en deze
school biedt ook expliciet ruimte voor LHBT-leerlingen.82 Bertram-Troost beschrijft
hoe de interne diversiteit op een gereformeerd-vrijgemaakte school op dit punt kan
uitwerken:

‘Er zijn homoseksuele medewerkers in de school en dit lijkt te worden geaccepteerd. Ze worden in elk
geval niet geweigerd. Maar het zou volgens sommige docenten niet toelaatbaar zijn als homoseksuelen
‘voor het oog van iedereen’ een relatie zouden hebben. (…) Op het Heiland College (fictieve naam, NR)
lijken de docenten (of een deel van hen) meer moeite te hebben met homoseksualiteit dan de schoolleider.’83

Voorheen liepen eenzijdige identiteitsontslagen binnen de vrijgemaakte scholen
meestal via de band van de kerklidmaatschapseis. Dat kon ook omdat de GKV (en
CGK) tucht hanteerden. Op het moment dat een medewerker, die lid was van de
GKV, zich gedroeg in strijd met de leer van de kerk kon hij of zij uiteindelijk uit de
kerk worden gezet. Vervolgens kon de school daar ook consequenties aan verbin‐
den. Dat kan nog steeds op deze wijze lopen omdat scholen nog steeds een (welis‐
waar ruimere) kerklidmaatschapseis hebben. Afhankelijk van de lokale context
hanteren bepaalde kerken de tucht nog wel. Binnen de NGK en PKN functioneert
die tucht echter wel minder dan de GKV. Ook binnen de GKV gaat men steeds
minder over tot tuchtmaatregelen.84 En de verschillen binnen kerkverbanden
nemen steeds meer toe ten aanzien van bijvoorbeeld seksuele ethiek. Als medewer‐
kers zonder problemen lid konden blijven van de achterbankerken en blijven vol‐
doen aan de kerklidmaatschapseis dan konden scholen moeilijk maatregelen
nemen. Ook liep ontslag vanwege seksuele ethiek in de praktijk meestal niet via
deze kerkelijke route omdat er veel tijd overheen gaat voordat een kerkrechtelijke
procedure is afgerond. Een school ging dan echter niet zelf over tot ontslag van‐
wege de gedraging, maar op advies van de LVGS werd de betreffende medewer‐
ker ‘eruit gemotiveerd’.85 De strategie van ‘eruit motiveren’ richtte zich erop om op
een positieve wijze de medewerker zelf in te laten zien dat die niet kon blijven wer‐
ken op de school en zelf afscheid zou nemen (zie ook casus ‘Katrien’). Deze werk‐
wijze pasten vrijgemaakte scholen zowel toe bij homoseksuele relaties als bij bui‐

80. Open antwoord bij vraag 10 van de vragenlijst.
81. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017.
82. Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; W. Pekelder, ‘Een veilige school voor roze christenen’,

Trouw 29 januari 2017.
83. Bertram-Troost 2017, p. 46, 51. Zie Bertram-Troost e.a. 2015, p. 66-68.
84. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016.
85. LVGS 2010; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview J. Westert, 12 mei 2015.
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tenechtelijke heteroseksuele relaties. Daarbij speelde de AWGB een belangrijke rol
aangezien de LVGS wist dat het discriminatieverbod op grond van burgerlijke
staat en seksuele gerichtheid eenzijdig ontslag onmogelijk maakte. Dit advies volg‐
den vrijgemaakte scholen altijd op totdat GPO-WN eenzijdig probeerde Renkema
te ontslaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval past een deel van de
vrijgemaakte scholen de strategie van ‘eruit motiveren’ nog steeds toe zoals blijkt uit
de casuïstiek in dit onderzoek.86 De juridische elementen van de rechtszaak in de
casus Renkema zijn te vinden in §8.3. Hierna volgt een nadere beschrijving van
deze casus en overige casuïstiek van homoseksuele leraren binnen het gerefor‐
meerd-vrijgemaakt onderwijs die via dit onderzoek naar boven is gekomen, met
behulp van respondenten die mij in contact hebben gebracht met leraren die ten
tijde van het interview in een moeilijke situatie zitten of zaten op hun vrijgemaakte
school vanwege hun homoseksualiteit.

Casus Renkema: ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school
De casus Renkema is bekend als de enige rechtszaak over een homoseksuele leraar
die werd ontslagen door een gereformeerde school. Dit voorbeeld waar zo vaak
over gesproken was in het maatschappelijke en politieke debat in het kader van de
AWGB werd nu werkelijkheid. Deze zaak veroorzaakte veel beroering. Zowel bij
de direct betrokkenen als breder in het onderwijsveld en bij belangenorganisaties
voor orthodox-protestanten en/of LHBT’ers. Dat bleek ook uit de media waarin
medestanders van Renkema en GPO-WN lijnrecht tegenover elkaar kwamen te
staan. De verslaggeving in de seculiere media en christelijke media liep uiteen,
waarbij in de seculiere media vooral begrip was voor Renkema en in christelijke
media vaker voor het schoolbestuur. De rechtszaak werd via de media uitgevoch‐
ten (‘trial by media’) met inbegrip van de interpretatie van de uitspraak van de
rechter.87

Tijdens het interview voor dit onderzoek vertelde Renkema dat hij binnen korte
tijd nadat hij zijn vriend ontmoette met hem ging samenwonen en scheidde van
zijn vrouw.88 Hij had altijd wel geweten dat hij homoseksueel dan wel biseksueel
was. Daar had hij niet over verteld omdat hij getrouwd was met een vrouw en het
volgens hem niet noodzakelijk was om over die kant open kaart te spelen. Overi‐
gens had hij zijn vrouw vele jaren verzorgd tijdens haar ziekte. Toen hij zijn

86. Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 20 (gerefor‐
meerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (gerefor‐
meerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview B. Tol, 2 april 2015; Interview ‘Katrien’, 23 juni
2015; Interview ‘Klaas’, 11 maart 2016.

87. R. Bokelman, ‘Homo niet ontslagen vanwege geaardheid’, CIP 3 oktober 2011; P. Bergwerff, ‘De
homoseksuele tijdbom is ontploft’, ND 1 oktober 2011; H. Meijer, ‘Gereformeerde homoleraar tro‐
fee voor COC Nederland’, ND 30 september 2011; E. van der Staaij, ‘Weinig kans op fair debat
rond homodocent’ RD 30 september 2011.

88. Interview D. Renkema, 30 januari 2016.
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nieuwe partner tegenkwam viel het voor hem allemaal op zijn plek. Het had wel
tot gevolg dat vanuit zijn eigen GKV alle banden werden doorgesneden. In deze
kerk was hij opgegroeid en had hij zijn sociale netwerk. Dat verdween opeens. Er
was geen contact meer, zonder dat de kerk verder tuchtmaatregelen nam. Volgens
Renkema zou de kerkenraad dit niet aandurven omdat het teveel verzet zou oproe‐
pen binnen de kerk vanwege de verschillende opinies binnen de gemeente. Hij
wist dat de kerkleiding zo zou reageren omdat hij het eerder in de kerk had zien
gebeuren met mensen die uit de kast kwamen.

Voor Renkema zelf was het duidelijk dat hij volgens zijn christelijk geloof homo
mocht zijn met een relatie. Dat hij op school problemen zou krijgen met zijn keuze
had hij ook wel verwacht maar niet dat hij direct ontslag aangezegd zou krijgen.
De communicatie met school verliep direct met het schoolbestuur (bevoegd gezag
en werkgever) en niet met de lokale Klaas Schilderschool in Oegstgeest waar Ren‐
kema werkte. Volgens hem kreeg hij wel veel steun van ouders in de school. Nadat
de partijen trachtten om tot een overeenkomst te komen zocht Renkema contact
met het COC, dat hem vervolgens hielp in het traject naar een rechtszaak.

‘Het COC vond dit heel belangrijk want was al heel lang aan het lobbyen om de enkele-feitconstructie uit
de AWGB te krijgen. Steeds kregen ze vanuit politiek Den Haag te horen dat het niet nodig was, want het
was een papieren wet. Het COC had er heel veel baat bij dat iemand die rechtszaak aan zou gaan. Dat ze
konden laten zien dat het wel degelijk ergens over gaat, want we hebben hier nu een rechtszaak. Dat ver‐
klaart de energie en inzet van het COC.’89

Voor Renkema zelf was het vooral zijn rechtvaardigheidsgevoel dat hem dreef om
de rechtszaak aan te gaan. Daarbij zag hij het bredere belang dat homoseksuelen
binnen orthodox-christelijke organisaties uit de kast moeten kunnen komen en een
relatie moeten kunnen hebben zonder (angst voor) ontslag. Renkema kende andere
homoseksuelen die werkten op gereformeerd-vrijgemaakte scholen en niet uit de
kast durfden te komen of ontslag kregen. Daarbij was hij het niet eens met de
uitleg van het schoolbestuur van de gereformeerd-vrijgemaakte identiteit. Hij zag
daarin namelijk een diversiteit aan opvattingen, ook ten aanzien van homoseksua‐
liteit. Het identiteitsdocument van GPO-WN was niet expliciet over seksuele
ethiek, dat was voor meerdere uitleg vatbaar. Renkema was destijds nog christelijk
betrokken en wilde niet dat zijn zaak tegen christenen gebruikt zou worden. Hij
gaf ook in de media aan te geloven in een God van liefde waarbij ruimte is voor
homoseksuelen.90 Toenmalig Contrario-voorzitter Venema was het oneens met het
ontslag. Tegelijkertijd vreesde hij voor christenvervolging en voor het stokken van
het gesprek onder orthodox-protestanten over homoseksualiteit. Dit mede als

89. Interview D. Renkema, 30 januari 2016.
90. ‘Renkema hoopt dat CGB-zaak christenheid niet schaadt’, ND 3 oktober 2011; H. Meijer, ‘School

gaf me geen kans’, ND 1 oktober 2011.
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gevolg van een volgens hem contraproductieve inzet op nieuwe wetgeving.91 Tij‐
dens het interview voor dit onderzoek gaf Renkema aan nu antireligieus te zijn
mede als gevolg van zijn ervaringen binnen kerk en school. Overigens was het niet
Renkema zelf die een rechtszaak begon. Dat was GPO-WN die de rechtbank vroeg
om ontbinding van het contract. In reactie daarop vorderde Renkema juist voort‐
zetting van het contract. Daarnaast diende Renkema een klacht in bij de CGB. Het
conflict escaleerde toen het in de media kwam. De mediaoorlog begon nadat Ren‐
kema zijn zaak via het COC in de media bracht bij tv-programma Nieuwsuur en de
Volkskrant. Het COC regisseerde de berichtgeving op zijn verzoek, ook omdat alle
media zich bij hem meldden. De media trad evenwel ver in het privéleven van
Renkema, waarop hij vroeg om dit te respecteren.92 De kwestie ging vervolgens
ook politiek spelen. De seculiere partijen stonden aan zijn kant. In antwoord op
Kamervragen van Marcouch (PvdA) gaf minister Van Bijsterveldt (OCW, CDA) in
het algemeen aan dat bijzondere scholen geen onderscheid mogen maken op grond
van het enkele feit van een homoseksuele relatie en samenwonen.93 Daarnaast
diende D66 de reeds in voorbereiding zijnde initiatiefwet in tot het schrappen van
de enkele-feitconstructie (zie §7.7).

Vervolgens kwam de rechtszitting die leidde tot een uitspraak met verschillende
interpretaties.94 Dat blijkt ook uit de woorden van Renkema zelf. Aan de ene kant
geeft hij aan dat hij de rechter kon overtuigen dat hij was ontslagen vanwege het
enkele feit van zijn homoseksuele relatie. Dat zag hij als een overwinning. Ander‐
zijds liet de rechter wel ruimte voor de vraag of hij geloofwaardig kon blijven wer‐
ken op school omdat hij daarover met het bestuur in gesprek moest. De uitspraak
leidde dan ook tot verschillende interpretaties door de verschillende kampen. In de
woorden van Renkema: ‘Het christelijke deel van Nederland interpreteerde het dat ze
toch een klein beetje gelijk hadden, maar op punten en komma’s waren veroordeeld. Het
andere deel van Nederland was een beetje aan het juichen, want niemand mag ontslagen
worden om zijn geaardheid.’95 Overigens onderschreef Westert (toenmalig voorzitter
LVGS) het oordeel van de rechter dat de school in dit geval geen goed werkgever‐

91. ‘Streng gereformeerde leraar schorst homoleraar’, Trouw 30 september 2011. In het interview voor
dit onderzoek gaf Venema ook aan dat Contrario geen belangenvereniging was die partij koos bij
conflicten maar meer gericht was op dialoog (Interview R. Venema, 24 april 2015).

92. Zie ook ‘Geschorste docent vraagt meer privacy’, RD 8 oktober 2011.
93. Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 519. De ChristenUnie en SGP reageerden ook op deze zaak:

‘Slob: fel homodebat schaadt openheid’, ND 1 oktober 2011; ‘Zorgen na vonnis homodocent
Oegstgeest’, RD 3 november 2011.

94. ‘School ging openhartig gesprek met homodocent uit de weg’, RD 3 november 2011; ‘Rechter én
COC luisteren mee met schoolbestuur’, RD 3 november 2011; ‘Kantonrechter verbiedt ontslag
homoseksuele leraar’, Trouw 3 november 2011; ‘Schilderschool mag homo niet ontslaan’, ND
2 november 2011; G. Vroegindeweij, ‘Vrijheid orthodoxe scholen langzaam ingesnoerd’, RD
3 november 2011.

95. Interview D. Renkema, 30 januari 2016.
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schap had betoond tegenover Renkema.96 Volgens Voogt (advocaat GPO-WN) was
dit een zaak om de grenzen van het enkele feit te onderzoeken en wat onder bijko‐
mende omstandigheden valt. Zeker omdat Renkema aangaf dat hij inhoudelijk van
mening verschilde van het bestuur. Zowel wat betreft onderscheid op grond van
homoseksuele gerichtheid als burgerlijke staat. Toch vielen alle omstandigheden
volgens de rechter onder het enkele feit. De conclusie is volgens Voogt dan ook dat
er uiteindelijk niets is te verzinnen wat onder die bijkomende omstandigheden
valt.97 Daarentegen was het volgens Renkema een onduidelijke uitspraak waarbij
er interpretatieruimte en een grijs gebied overbleef wat tot het ‘enkele feit’ behoort
en wat tot ‘bijkomende omstandigheden’. De voorstanders van het schrappen van de
enkele-feitconstructie konden deze uitspraak daarom aangrijpen omdat er volgens
hen geen duidelijk oordeel lag. Renkema is van mening dat zijn rechtszaak er niet
was geweest als de enkele-feitconstructie al was geschrapt. Het bestuur gaf aan het
gesprek met Renkema met ‘open hart’ in te gaan na de rechterlijke uitspraak.98

Volgens Renkema stelde het bestuur tijdens het gesprek echter direct dat hij er
nooit meer zou komen te werken. Toen koos Renkema ervoor om een maximale
vergoeding eruit te slepen. Hij trok de klacht bij het CGB vervolgens ook in. Terug‐
kijkend op de zaak geeft Renkema aan dat het hem persoonlijk heel veel gedaan
heeft. ‘Een rechtszaak als deze raakt je heel erg. Het gaat om jou persoonlijk. Het gaat niet
om financiën. Om een baan. Maar echt om wie jij bent.’99 Tegelijkertijd ziet hij positieve
effecten op wet- en regelgeving en de praktijk (zie §7.7 en hoofdstuk 13).100 Vanuit
(christelijke) LHBT-organisaties zien ze verschillende effecten van deze zaak.

‘Een effect is dat mensen en organisaties zich meer verschansen. Dus dat polariseert. Het zich nog meer
beraden op hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Maar een ander effect is ook dat deze kwalijke situatie aan
het licht wordt gebracht. En dus dat schoolbesturen zich nog wel twee keer achter de oren zullen krabben
voordat ze iemand zomaar zullen ontslaan. Het is altijd goed, ook al gaat het met veel scherpte gepaard,
dat dit in de openbaarheid komt.’101

‘We waren er natuurlijk al heel lang mee bezig, maar uiteindelijk denk ik dat het de zaak een gezicht gege‐
ven heeft, en daarmee ook vlot getrokken heeft. Het hield definitief op een soort academisch debat te zijn.
(…)

96. Interview J. Westert, 12 mei 2015.
97. Interview S. Voogt, 21 mei 2015. Zie ook ‘Advocaat over homozaak: Ruimte voor identiteitsbeleid

seksuele moraal heel beperkt’, RD 2 november 2011.
98. Reactie GPO-WN inzake procedure Duran Renkema; ‘Schilderschool gaat weer met homodocent

in gesprek’, ND 2 november 2011.
99. Interview D. Renkema, 30 januari 2016. Zie ook M. van Beek, ‘Homoseksuele leraar vocht zijn

ontslag aan en won, maar vertrok alsnog’, Trouw 27 december 2012; ‘Renkema vertrekt bij gerefor‐
meerde school’, ND 14 december 2011.

100. Interview D. Renkema, 30 januari 2016. Zie ook R. Pietersen, ‘Homoleraar wil nieuwe generatie
christenen iets meegeven’, Trouw 27 mei 2014.

101. Interview W. Elhorst, 14 mei 2015. Vergelijkbare quote in: Interview W. van den Engel, 10 april
2015.
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Dat was dus het idee dat het in concrete gevallen moet blijken. Toen dacht ik je zou willen dat het nooit
voorkomt, maar het komt gewoon wel voor. Duran Renkema maakte dat in ieder geval duidelijk. En het
fatsoenlijk ermee omgaan konden ze eigenlijk ook niet volhouden. In de praktijk kon het heel lelijk uitpak‐
ken.’102

De effecten op de praktijk van de zaak Renkema zijn ook terug te zien in andere
casussen van leraren die vanwege een homoseksuele of lesbische relatie in de pro‐
blemen kwamen op gereformeerd-vrijgemaakte scholen.

Casus ‘Klaas’ (fictieve naam) : ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte
school
Deze casus betreft eveneens ontslag van een homoseksuele leraar op een gerefor‐
meerd-vrijgemaakte school. ‘Klaas’ (fictieve naam) vertelde over een zware jeugd
waarin de GKV (conservatieve gemeenten in verschillende dorpen) homoseksuali‐
teit veroordeelde.103 In zijn pubertijd wist hij dat hij homoseksueel was, maar hij
kwam niet uit de kast uit angst voor veroordeling. Hij zwierf kerkelijk, ook in
evangelische kringen. Daar hoorde hij over genezing van homoseksualiteit. Totdat
hij in een CGK kwam waar hij acceptatie ontving vanuit een ander beeld van God.
Toen Klaas uit de kast kwam werkte hij al op een gereformeerd-vrijgemaakte
dorpsschool. Dat werd bekend binnen de school, hij maakte er geen geheim van
maar hing het ook niet aan de grote klok. Vervolgens kreeg hij een relatie en werd
het een probleem binnen de school. Dat probleem ontstond door een sollicitatie op
een andere school binnen hetzelfde bestuur. De plaatselijke directrice gaf aan dat
zij zelf geen problemen had met de relatie maar dat de leer van de kerk anders
was. Klaas gaf aan dat er geen probleem was omdat hij lid was van de CGK en dus
binnen de kerklidmaatschapseis viel. De directrice zag het anders en gaf aan dat
Klaas het moest vertellen aan directeur en bovenschools bestuurder omdat zij dat
anders zou vertellen. De directeur van zijn school had er geen probleem mee en
wilde hem behouden. Daarentegen gaf de bestuurder aan dat een homoseksuele
relatie niet mocht en dat hij nog tot het eind van het jaar mocht blijven maar
daarna moest vertrekken. Toen dat duidelijk werd binnen de school kreeg Klaas
steun van veel ouders en kinderen die dit niet wilden.

Uiteindelijk kreeg Klaas in 2011 een brief met een voorstel voor beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met de volgende passage:

‘Tussen werkgever en werknemer is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan ten aanzien van de
levensbeschouwelijke grondslag van de werkgever. Dit heeft geleid tot een onwerkbare situatie.

102. Interview R. van Soeren, 2 oktober 2015.
103. Interview ‘Klaas’, 11 maart 2016.
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De werkgever en werknemer hebben hierover uitvoerig gesproken en ingezet om de tussen partijen
bestaande problematiek op te lossen. Desondanks heeft de werkgever moeten concluderen, dat het verschil
van inzicht tussen partijen onoverbrugbaar is. Dit tot gevolg hebbende dat er een onwerkbare situatie is
ontstaan. Werknemer valt hierin geen verwijt te maken.’104

Klaas was het oneens met deze passage omdat hij vond dat hij nog aan de grond‐
slag kon voldoen. In ieder geval niet minder dan een collega die niet altijd naar de
kerk gaat of die op zondag gaat winkelen. Toch ging hij akkoord met de overeen‐
komst vanwege de arbeidsrechtelijke situatie. Volgens Klaas was het vanuit het
schoolbestuur strikt gezien niet nodig om met deze beëindigingsovereenkomst te
komen omdat ze hadden kunnen kiezen zijn aflopende tijdelijke invalkrachtcon‐
tract niet te verlengen. Het bestuur vond het echter eerlijk om toch een overeen‐
komst met hem af te sluiten. Toch zag Klaas liever dat ze dan ook de daadwerke‐
lijke reden voor ontslag in de overeenkomst hadden opgenomen. Hij zocht ook
nog contact met de CGB om te vragen naar zijn juridische mogelijkheden. Volgens
de CGB had hij juridisch gezien gelijk maar ze gaven daar ook aan dat de school
het contract zou kunnen laten aflopen. Klaas overwoog om een juridische
procedure te starten. Hij zag echter wat er gebeurde in de zaak Renkema en wat
dat betekende voor Renkema. Omdat hij het persoonlijk al heel zwaar had met de
situatie besloot hij het gevecht niet aan te gaan en akkoord te gaan met de overeen‐
komst.

Terugkijkend doet het Klaas nog steeds veel pijn omdat hij ervaart in het diepst
van zijn wezen te zijn afgekeurd. Hij krijgt nog steeds veel reacties van ouders en
kinderen die het zo erg vinden dat hij weg moest van school. Het was voor ieder‐
een duidelijk wat de reden was van het vertrek. De school stuurde hierover name‐
lijk een brief naar alle ouders nadat een collega van Klaas bij de leiding aandrong
op transparantie. Het verhaal raakte ook verder bekend binnen de kerk, op sociale
media en in de lokale politiek. Verder werd zijn verhaal niet bekend in de (lande‐
lijke) media tot opluchting van Klaas. Als hij kijkt naar de mensenrechten dan
vindt hij dat een school een grondslag mag hebben, maar die mag niet ten koste
gaan van zijn rechten als persoon. Ook ziet hij zoveel diversiteit binnen de kerken
dat je niet stellig kan zijn over wat de leer van de kerk is als bepalend element voor
die grondslag. Hij vindt derhalve dat iemand die homoseksueel is en in God
gelooft prima op een gereformeerd-vrijgemaakte school moet kunnen werken.
Toch kent hij nog wel lotgenoten die met dezelfde problemen worden geconfron‐
teerd. Hierna volgt een dergelijke casus.

104. Interview ‘Klaas’, 11 maart 2016; Beëindigingsovereenkomst §3.3.

404 Een voortdurende schoolstrijd



Casus ‘Frank’ (fictieve naam) : vertrek homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte
school
Deze casus betreft een leraar op een gereformeerd-vrijgemaakte school die ten tijde
van het eerste interview (maart 2016) in een moeilijke situatie zat vanwege zijn
homoseksuele relatie.105 Uit het tweede interview (december 2018) bleek dat hij
mede daarom afscheid had genomen van de school.106 ‘Frank’ (fictieve naam) ver‐
telt dat hij nog niet uit de kast was toen hij begon te werken op de school. Na twee
jaar dienstverband kwam hij uit de kast op school en richting ouders. Niemand
deed daar moeilijk over. Het laatste half jaar (voorafgaand aan het eerste inter‐
view) had hij een relatie. Daarvan waren collega’s en directie op de hoogte.
Volgens hem veranderde dat wel de situatie.

‘Je merkt wel dat dingen anders worden. Niet dat de sfeer heel vervelend is. Maar het is wel anders. Je
was wel homo, maar nu ben je op een rare manier echt homo. Omdat je het in de praktijk brengt. (…)
Van collega’s kreeg ik drie zoenen. Ze waren blij voor me. Mijn directeur heeft aangegeven er verder niets
mee te doen, totdat ik concrete stappen ga ondernemen. Toen vroeg ik wat hij daar mee bedoelde. Dat is
bijvoorbeeld samenwonen zei hij. En dan komt er in ieder geval een gesprek, maar verder zijn de stappen
vaag.’107

Ten tijde van het eerste interview was Frank lid van een lokale GKV die homosek‐
suele relaties accepteert. De school hanteerde een kerklidmaatschapseis en daar
voldeed hij aan. Verder reageerde hij als volgt op wat de directeur zei, die er zelf
geen problemen mee had, maar volgens hem sturing kreeg van het bovenschools
bestuur.

‘Juridisch wordt gezegd dat dat gewoon echt niet mag, ontslag om mijn seksuele voorkeur. Als ik kijk naar
mijn personeelsdossier is dat helemaal in orde, en daarop kunnen ze me niet ontslaan. Omdat ik daarin
stevig sta, komt het echt aan op het homo zijn. Daarin zijn ze zelf onzeker. Heel bang word ik er niet
van.’108

Hieruit wordt duidelijk dat Frank was voorbereid op een eventueel juridisch con‐
flict. Ook vroeg hij de directeur hoe ze gaan checken of hij samenwoont. Hij vond
het wel lastig dat hij hierover niet open kon zijn binnen de school hoewel hij toch al
niet veel deelde over zijn privéleven op het werk. Volgens hem beïnvloedde het
zijn functioneren niet. Wat betreft zijn geloof heeft hij wel een paar jaar strijd gehad
aangaande zijn homoseksualiteit, maar dat is veranderd. Hij wist niet precies hoe
God hiernaar kijkt, maar gelooft in een God van liefde. Daarbij voelde Frank zich
niet meer zo thuis in het traditionele vrijgemaakte wereldje op school en verlangde

105. Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.
106. Interview II ‘Frank’, 13 december 2018.
107. Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.
108. Interview ‘Frank’, 25 maart 2016.
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hij naar een meer open werkomgeving. Hij ervoer afstand tot de grondslag van de
school vanwege de oordelen en regels over hoe mensen moeten geloven en leven.
Hij wilde graag een opener levenshouding meegeven aan kinderen.

Kijkend naar de juridische situatie stak het Frank des te meer dat de school meet
met ongelijke maten. Mensen die scheidden of collega’s die met elkaar vreemd gin‐
gen konden (na overplaatsing naar een andere school binnen het bestuur) blijven
werken. Daarnaast zag hij een probleem dat de verandering binnen de kerken in
het denken over homoseksualiteit nog niet was vertaald naar de besturen. De
mening van een bestuurder bleek daarin bepalend voor de inhoud van de grond‐
slag terwijl de vrijgemaakte kerk waar hij lid van is daar anders over denkt. Het
bestuur kwam hier wel mee in de knoop volgens Frank omdat hij voldeed aan de
kerklidmaatschapseis. Dat gold ook voor een collega met een lesbische relatie.
Gevolg van de kerkelijke, maatschappelijke en juridische situatie was dat het
bestuur zich heel onzeker opstelde waardoor de positie van Frank en zijn collega
sterker werd.

Uit het tweede interview blijkt dat Frank zich steeds minder thuis en toch erg
onzeker voelde op de vrijgemaakte school. Nadat hij ging samenwonen met zijn
vriend en dat vertelde aan zijn collega’s moest hij op gesprek komen bij bestuurder
en directeur. Zij gaven aan dat ze hem niet gingen ontslaan, maar wilden bespre‐
ken hoe hiermee om te gaan, ook qua communicatie richting de achterban. De reac‐
ties op zijn samenwonen waren soms ongemakkelijk, er was vooral weinig open‐
heid volgens Frank. Ook de gang van zaken rond het geregistreerd partnerschap
van zijn lesbische collega zette hem aan het denken. Er was geen aandacht hiervoor
vanuit school; geen negatieve reacties in de zin van maatregelen vanuit het
bestuur, maar ook geen positieve aandacht. Daarnaast wilde zijn collega ook nie‐
mand vanuit school uitnodigen, waarbij hij aanvoelde dat dit uit angst voortkwam
voor negatieve reacties. Al deze zaken gaven Frank een onzeker en onveilig gevoel.
Hij trok de conclusie dat hij dit niet langer wilde en begon met solliciteren en vond
een andere school. Daarbij geeft hij zelf ook aan dat hij zich niet meer thuis voelde
in het vrijgemaakt-gereformeerde wereldje. Dat was voor hem ook aanleiding naar
een andere kerk over te stappen waar homoseksuele relaties nog meer geaccep‐
teerd worden. Een probleem voor besturen zit volgens Frank bij het deel van de
achterban die tegen homoseksuele relaties is. Dat een achterban van een school een
belangrijke rol speelt blijkt ook uit de volgende casus waarin tot ontslag werd
overgegaan vanwege een relatie.

Casus ‘Katrien’ (fictieve naam) : ontslag lesbische lerares gereformeerd-vrijgemaakte school
Het betreft ontslag van een docente op een gereformeerd-vrijgemaakte school van‐
wege een lesbische relatie. ‘Katrien’ (fictieve naam) vertelt over de aanloop naar
het ontslag. Ze kwam pas laat uit de kast omdat ze bang was voor reacties, niet
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zozeer vanwege een persoonlijke strijd of ze het volgens het geloof wel of niet
mocht zijn. Dat deed ze eerst naar familie en vrienden, die positief reageerden. Uit‐
eindelijk meldde ze ook bij de teamleider dat zij lesbisch is omdat zij het toch pret‐
tig vond dat ze dat op school wisten. Vervolgens kreeg zij een relatie die zij voor
de duur van acht maanden niet op school meldde. Ze meldde dit uiteindelijk toch
omdat het voor haar onprettig voelde. Er zaten ook leerlingen bij haar in de kerk.
Ze wilde niet dat het bericht via een andere weg de school binnen zou komen.

Derhalve meldde zij bij de teamleider dat ze een relatie had. Die reageerde daar
volgens haar prima op. Maar vervolgens kreeg ze een uitnodiging voor gesprek
met de locatiedirecteur en de bestuurder. Ze ervoer dit als een goed gesprek.
Volgens haar zat de directie met de handen in het haar wat te doen. Daarbij
gebruikten ze een interne richtlijn die zij ook ontving. Katrien was eerder niet
bekend met dit document dat was opgesteld naar aanleiding van een eerdere
soortgelijke situatie. De bestuurder was niet onwelwillend richting Katrien, maar
de locatiedirecteur had angst voor de achterban en dat het leerlingen zou kosten.
Verder kwam er geen boodschap richting Katrien over gedwongen vertrek. Ook
gaf het document van de directie haar geen helderheid omdat het meer algemene
bestuurlijke overwegingen bevatte hoe met dit soort situaties om te gaan. Het
gesprek liep niet uit op een theologische discussie of een homoseksuele relatie
mogelijk is. Dat was geen probleem voor de directie.

Voor Katrien was het echter wel duidelijk dat zij niet verder zou kunnen op de
school vanwege de angst voor reacties vanuit het conservatieve deel van de achter‐
ban. Dat bevestigde het tweede gesprek. Daarin gaf de directie ook aan dat zij haar
juridisch niet konden ontslaan maar toch tot een vaststellingsovereenkomst wilden
komen. Over de juridische onhoudbaarheid van het ontslag was ook geen
discussie. Het schrappen van de enkele-feitconstructie noemde de algemeen direc‐
teur een keer maar dit speelde verder geen rol in de discussie. Zij mocht op papier
zetten wat ze wenste qua vergoeding. Dat heeft ze gedaan met haar advocaat. Van‐
uit die sterke onderhandelingspositie kwamen ze er snel uit met de afdeling P&O.
Ze kreeg van de school drie maanden salaris mee, vergoeding van studiekosten en
rechtsbijstand, outplacement en een positief getuigschrift. Daarnaast had ze ook
recht op een uitkering. De overeenkomst bevat ook een passage dat beide partijen
zich niet negatief naar elkaar uitlaten en de overeenkomst niet bekendmaken aan
anderen. Uit de overeenkomst blijkt wel dat het initiatief voor beëindiging ligt bij
de werkgever, maar niet dat het de lesbische relatie is die aanleiding is voor het
afscheid. Er staat het volgende in:
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‘Tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan. Er is meerdere malen overleg gevoerd om tot een
oplossing te komen, maar duidelijk is geworden dat bij voortzetting van de aanstelling de problemen niet
zullen verdwijnen.’109

Na haar vertrek rondde Katrien haar studie af en kwam zij te werken op een pro‐
testants-christelijke school waar haar lesbische relatie geen probleem was. Binnen
de gereformeerd-vrijgemaakte school waar ze werkte is haar vertrek verder geen
issue geworden. Er waren drie collega’s die van de situatie wisten, maar verder
was het ook niet bekend. Ze was er blij mee dat het verder niet bekend werd in de
media. Zowel Katrien als de school wilde niet dat het een zaak zou worden als die
van Renkema. Zij wilde geen gezeur, openbaarheid, ruchtbaarheid en onrust over
haarzelf. Als ze kijkt naar de mensenrechten dan ziet ze daar wel een probleem.

‘Ik ben natuurlijk niet gelijk behandeld, dus dat klopt ook niet. Ik ben anders behandeld door mijn geaard‐
heid. Daar gaat het dus scheef. Het had in principe niet met de vrijheid van godsdienst te maken.’110

Daarnaast heeft ze er problemen mee dat het vanuit de school niet vooraf helder
was hoe ze hier tegenover staan. De consequenties waren niet duidelijk op papier
gezet. Het staat niet in een identiteitsdocument. Tegelijkertijd wist ze onbewust
wel dat het gevolgen zou hebben.

11.3 Tot besluit

Dit hoofdstuk beschrijft identiteitsgebonden benoemingsbeleid van gereformeerd-
vrijgemaakte scholen. De ontwikkeling van een benoemingsbeleid op basis van een
scherp afgebakende kerklidmaatschapseis naar identiteitsdocumenten is hierbij
een centraal thema. De opening van gereformeerd-vrijgemaakten naar andere
orthodox-gereformeerden en ook evangelischen ligt hieraan ten grondslag. De
evangelicalisering binnen orthodox-gereformeerde kerken werkt ook door in het
benoemingsbeleid van vrijgemaakte scholen. In eerste instantie leidde dat tot veel
geschillen en ontslagen, met name op grond van de kerklidmaatschapseis, soms in
combinatie met het ondergaan van de geloofsdoop. Aangezien er steeds meer
ruimte kwam voor evangelisch gedachtengoed onder orthodox-gereformeerden
gingen bestuurders steeds vaker met tegenzin over tot ontslag van evangelischen.
Daarbij speelden de eis van een consistent en consequent benoemingsbeleid en
handhaving van de statuten een belangrijke rol. Steeds vaker gingen scholen over
tot wijziging van (interpretatie van) de statuten, en een verruiming van de kerklid‐
maatschapseis, aangevuld met identiteitsdocumenten. Tegelijkertijd vinden er
modernisering en secularisering plaats binnen orthodox-gereformeerde kerken en

109. Vaststellingsovereenkomst, p. 1.
110. Interview ‘Katrien’, 23 juni 2015.

408 Een voortdurende schoolstrijd



scholen, als semi-autonome sociale velden waar externe invloeden doordringen.
Als gevolg daarvan ontstaat meer ruimte voor afwijking van een letterlijke Bijbel‐
interpretatie en daarmee samenhangende traditionele geloofsopvattingen. Deze
veranderingen van interpretatie doen zich ook voor op het terrein van seksuele
ethiek. Daardoor is de acceptatie van ongehuwd samenwonen, echtscheiding en
homoseksualiteit onder orthodox-protestanten toegenomen. Deze veranderingen
zijn ook te zien in de praktijk van het benoemingsbeleid van gereformeerd-vrijge‐
maakte scholen. Tegelijkertijd zijn er, met name ten aanzien van homoseksuele
relaties, steeds grotere verschillen van opvatting binnen gereformeerd-vrijge‐
maakte scholen. Dat levert daarmee ook een voedingsbodem op voor conflict,
zoals te zien is in de zaak Renkema en de andere casussen over ontslagen homo‐
seksuele medewerkers. Voor orthodoxe protestants-christelijke scholen zijn er ver‐
gelijkbare ontwikkelingen binnen het benoemingsbeleid, maar er zijn ook verschil‐
len. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op het benoemingsbeleid van deze
scholen en van evangelische scholen.
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12 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid
orthodoxe protestants-christelijke en
evangelische scholen en overkoepelende
thema’s voor orthodox-protestantse
scholen

12.1 Inleiding

Na de beschrijving van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van reformatorische
scholen (hoofdstuk 10) en gereformeerd-vrijgemaakte scholen (hoofdstuk 11) volgt
in hoofdstuk 12 een beschrijving van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
orthodoxe protestants-christelijke en evangelische scholen. Daarbij is er zowel aan‐
dacht voor identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen, als voor de uitwer‐
king van seksuele ethiek. Daarna volgt een beschrijving van overkoepelende the‐
ma’s voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van alle orthodox-protestantse
scholen.

12.2 Benoemingsbeleid orthodoxe protestants-christelijke scholen

12.2.1 Identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen in verschillende fasen

Kerklidmaatschapseis
Voor orthodoxe protestants-christelijke scholen is actief en meelevend kerklid‐
maatschap meestal vereist. Daarbij is vooral het lidmaatschap van orthodox-gere‐
formeerde kerken (GKV, CGK, NGK en vooral PKN met Drie Formulieren van
Eenheid) gewenst.1 Daarbij geven directeuren aan dat het vooral van belang is hoe
iemand zelf binnen het kerkverband en in het geloof staat, waarmee sommige
directeuren het formele criterium van de kerklidmaatschapseis relativeren. Er is
dus weliswaar een (meer of minder sterke) voorkeur voor bepaalde kerken, maar
niet per se een harde kerklidmaatschapseis zoals gereformeerd-vrijgemaakte en

1. Geënquêteerde protestants-christelijke schooldirecteuren zien lidmaatschap van de HHK als een
beetje gewenst, GG-lidmaatschap als neutraal, GGiN en OGG als neutraal tot licht ongewenst, RK
ongewenst, en PKN (zonder Drie Formulieren van Eenheid) en andere orthodox-gereformeerde
en evangelische gemeenten als neutraal tot een beetje onwenselijk (zie bijlage F.1, vraag 6). Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.



reformatorische scholen hanteren of hanteerden. De kerken die de meeste voor‐
keur hebben zijn PKN-gereformeerde bond (hervormd) en PKN-confessioneel
(zowel hervormd als gereformeerd). Dit is ook te verklaren uit het feit dat een deel
van deze orthodoxe protestants-christelijke scholen van oorsprong hervormd of
gereformeerd is. In de praktijk behoort personeel voornamelijk tot de PKN (GB of
confessioneel), en vervolgens orthodox-gereformeerde kerken, soms tot reformato‐
rische kerken en vaker (dan voorheen) evangelische gemeenten.2 Daarbij hanteren
sommige scholen ook een spreidingsbeleid over kerken. Die spreiding kan gericht
zijn op een afspiegeling van de leerlingpopulatie om zodoende voldoende affiniteit
binnen het team te waarborgen met de achterban.3

Volgens directeuren van orthodoxe protestants-christelijke scholen hanteren zij een
ander beleid ten aanzien van de kerklidmaatschapseis voor en achter de poort.4 De
selectie aan de poort is strenger dan de handhaving van eisen achter de poort. Een
overstap van personeel naar (andere) orthodox-gereformeerde kerken is voor de
respondenten aanvaardbaar. Dat geldt in mindere mate ook voor bevindelijk-gere‐
formeerde kerken en evangelische gemeenten, maar niet voor de rooms-katholieke
kerk.5 Een directeur stelt dat voor een sollicitant kerklidmaatschap van een PKN
(GB of confessioneel) de eis is. Een sollicitant uit een evangelische gemeente zal
geen uitnodiging ontvangen. Tegelijkertijd leidt voor deze directeur een overstap
naar een evangelische gemeente niet tot ontslag.6 Achter de poort is er dus ruimte
tot verandering van kerklidmaatschap binnen een bepaalde bandbreedte en na
gesprek met de medewerker waarbij men kijkt naar loyaliteit aan de grondslag.
Mochten scholen in bepaalde gevallen toch maatregelen willen nemen op grond
van de kerklidmaatschapseis dan kunnen zij vastlopen op de eis in de AWGB om
consequent en consistent te zijn. Dat heeft te maken met het verschil tussen het
beleid aan en achter de poort. Omdat deze scholen achter de poort soepeler zijn
kan het een probleem worden om nog een kerklidmaatschapseis te stellen aan de
poort. Anderzijds kunnen scholen dit formele probleem omzeilen bij sollicitaties

2. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;
Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017. Zie ook een open
antwoord bij vraag 6 van de vragenlijst: ‘Als Hervormde school willen we graag dat ons personeel mee‐
leeft met de Hervormde gemeente. Een goede leerkracht die zich thuis kan voelen op onze school en meeleeft
met een andere gemeente kan bij ons uitstekend functioneren!’ Zie ook De Jong 2017, p. 29. Na de vrij‐
making konden vrijgemaakte leraren niet altijd meer terecht op gereformeerde scholen, zie Van
der Net 1977, p. 159-160; Spoelstra 2016, p. 163.

3. Visie van het bestuur m.b.t. identiteit SmdB Lunteren, p. 3.
4. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;

Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017;
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.

5. Zie resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 7.
6. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
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door een informeel voorkeursbeleid te voeren ten aanzien van kerklidmaatschap
en door bij afwijzing een andere motivering te geven. Achter de poort is dit lastiger
wanneer scholen bij de ene docent de kerklidmaatschapseis wel zouden willen
handhaven en bij een andere docent niet. Om problemen te voorkomen selecteren
scholen soms strenger aan de poort en letten ze bij sollicitatie nog meer op identi‐
teit.7

Binnen het benoemingsbeleid hanteren de orthodoxe protestants-christelijke scho‐
len hun grondslag, ofwel de Bijbel als betrouwbaar en geïnspireerd Woord van
God en de Drie Formulieren van Enigheid, als leidraad. Personeel moet de grond‐
slag onderschrijven en bewust kiezen voor protestants-christelijk onderwijs. Het is
volgens deze scholen van belang dat leraren het geloof overdragen en voorleven.
Daarop worden gedrag en opvattingen van medewerkers dan ook beoordeeld.
Qua geloof verwachten de directeuren van hun personeel orthodox-protestantse
overtuigingen, en niet zozeer bevindelijke en evangelische opvattingen hoewel
daar op een deel van de scholen wel ruimte voor is.8 Daarbij zijn kerkgang en het
in acht nemen van de zondagsrust gewenst. In de praktijk vullen docenten die zon‐
dagsrust verschillend in en dat gedogen scholen stilzwijgend.9 Rituelen als belijde‐
nis, avondmaal of het gebruik van een bepaalde Bijbelvertaling zijn meer indivi‐
duele keuzes. Er is soms wel enige ruimte voor het aanhangen van de evolutiethe‐
orie, hierover kan ook discussie zijn onder docenten. Docenten die niet letterlijk
uitgaan van het scheppingsverhaal vinden het mogelijk lastig om zich hierover te
uiten.10 Sommige scholen specificeren wat ze qua opvattingen, gedragingen en
uitingen wel of niet verwachten van personeel.11 Aan leerkrachten wordt gevraagd
om in de klas Bijbelverhalen te lezen, christelijke liederen te zingen en met de leer‐

7. Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview
J. Schreuders, 4 december 2015.

8. Wat betreft identiteit komt uit de survey onder schooldirecteuren naar voren dat orthodoxe pro‐
testants-christelijke scholen het eens tot helemaal eens zijn met de stellingen die de mate van
orthodoxie meten (zie bijlage F.1, vraag 8). Dit zijn vergelijkbare scores als vrijgemaakte directeu‐
ren, maar meestal net iets minder orthodox. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (ortho‐
dox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8 (ortho‐
dox protestants-christelijk), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (ortho‐
dox protestants-christelijk), 19 april 2017. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015. Vgl. Bertram-Troost
e.a. 2012, p. 19, 28, 45.

9. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 9; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (ortho‐
dox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Bertram-Troost e.a. 2015, p. 62. Uit de open antwoor‐
den in de vragenlijst blijkt ook de ruimte voor invulling in de privésfeer.

10. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 64-65; Bertram-Troost 2017, p. 50. Zie ook Nagel-Herweijer & Visser-
Vogel 2017, p. 54. Uit de survey blijkt dat orthodoxe protestants-christelijke schooldirecteuren
neutraal tot licht mee eens antwoorden op de vraag of het gewenst is dat personeel gelooft in een
schepping van letterlijk zes dagen (zie bijlage F.1, vraag 8). Datzelfde geldt voor zaken als belijde‐
nis, avondmaal en gebruik van een gewenste Bijbelvertaling (zie bijlage F.1, vraag 9). Uit de open
antwoorden in de vragenlijst blijkt ook de ruimte voor invulling in de privésfeer.

11. Schoolgids 2015-2016 Rehoboth Ridderkerk, p. 8.
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lingen te bidden.12 Sommige orthodoxe protestants-christelijke scholen vragen lera‐
ressen om in rok gekleed te gaan op school (niet privé) vanwege de formele identi‐
teit en een deel van de achterban dat hieraan hecht, al vinden sommige docenten
dit ‘lachwekkend’ of ‘onzin’.13 Per school is er verschil of er en hoe dwingend deze
kledingvoorschriften zijn en er is een algemene ontwikkeling naar minder (dwin‐
gende) eisen.14 Tevens maken orthodoxe protestants-christelijke scholen over het
algemeen verschil tussen de benoemingseisen per functie (dat geldt ook voor de
eisen aan seksuele ethiek, zie daarvoor §12.2.2).15

Er zijn orthodoxe protestants-christelijke scholen die van personeel vragen om een
identiteitsdocument te tekenen waarin hiervoor genoemde zaken ook staan uitge‐
werkt. Dit vloeit voort uit een relatief recente ontwikkeling van explicitering van
hun identiteit, waar voorheen normen vooral impliciet leefden binnen deze scho‐
len. Volgens sommige besturen is dit ook een reactie op hun constatering dat lera‐
ren minder goed weten wat de inhoud is van de gereformeerde belijdenisgeschrif‐
ten. Daarnaast kan een identiteitsplan ook meer duidelijkheid en zekerheid geven
binnen de school.16 Dat betreft bijvoorbeeld duidelijkheid richting personeel dat er
geen of juist wel ontslag volgt op een overstap naar een evangelische of andere
gemeente of geloofsdoop (zie ‘Stappenplan evangelischen’ verderop).17 Sommige
besturen geven expliciet aan dat er wel een zekere bandbreedte is waarbinnen
medewerkers zich kunnen begeven maar dat ze in eerste instantie verantwoorde‐
lijk zijn voor het uitdragen van de schoolidentiteit. De bandbreedte kan ook
bestaan uit verschillen in identiteit per school binnen een bestuur. Soms zijn er ver‐
schillende identiteitsdocumenten per school binnen een bestuur. Het kan ertoe
leiden dat bepaalde werknemers binnen het bestuur op de ene school wel kunnen

12. Schoolgids 2015-2016 Oranjeschool Katwijk, p. 6-7; Identiteitsnota PCPO Krimpenerwaard CBS
De Ark Bergambacht, p. 4; Identiteitsdocument 2015-2018 Rehoboth Urk. Zie ook Bertram-Troost
& Visser 2017, p. 15.

13. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 62-63; Bertram-Troost 2017, p. 45-54. Zie bijv. CBS Eben Haëzer Lek‐
kerkerk, p. 9; Identiteitsprofiel 2015 Ichthus College, p. 5.

14. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
Orthodoxe protestants-christelijke respondenten zijn het over het algemeen het een beetje eens
met wenselijkheid van voorschriften aan kleding en uiterlijk (zie bijlage F.1, vraag 9).

15. Voor onderwijsgevend personeel en de directeur vinden de respondenten de eisen zeer van
belang. Voor teamleider zijn ze ook van belang, voor secretaresse een beetje, voor een conciërge is
dat neutraal, voor een ICT’er is het niet van belang, voor een schoonmaker zijn de eisen niet zo
belangrijk, en voor roostermaker en P&O’er helemaal niet (zie bijlage F.1, vraag 12).

16. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
Jaarverslag 2015 VCO Sliedrecht; Identiteitsnota PCPO Krimpenerwaard CBS De Ark Berg‐
ambacht; Identiteitsnotitie VPCO De Viermaster; Identiteitsdocument 2015-2018 Rehoboth Urk.

17. Stappenplan PCPO Rijssen, Van statuten naar de praktijk. Uitgewerkt naar ‘leerkrachten van een evan‐
gelische gemeente’, 2015; Ichthus College, Bijlage identiteitsprofiel – visie op de kinderdoop in relatie tot
de grondslag, 2015, via ichthuscollege.nl/Media/view/2874/visie+op+de+kinderdoop.pdf?.
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werken en op de andere school niet.18 Wanneer medewerkers zich buiten de
kaders van een identiteitsdocument begeven wachten de scholen over het
algemeen niet op kerkelijke maatregelen alvorens zelf stappen te ondernemen.
Voorbeelden daarvan zijn ontslag wegens overstap naar een Messiaanse gemeente
(een gemeenschap die elementen uit jodendom en christendom combineert) of
geloofsdoop.19 In het algemeen zien orthodoxe protestants-christelijke schooldirec‐
teuren geloofsdoop als licht ongewenst (waarbij er nog wel spreiding is in opvat‐
tingen hierover).20 Daarbij is ook van belang of personeel andere opvattingen pro‐
pageert.21 Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die na een overstap van PKN (GB) naar
evangelische gemeenten of het ondergaan van geloofsdoop het gesprek aangaan
met de medewerker. Vervolgens kan deze medewerker aanblijven onder voor‐
waarde van communicatie richting kinderen volgens de lijn van de school.22 Van‐
wege het belang van deze communicatie en het open toelatingsbeleid voor leerlin‐
gen hanteren deze scholen een gesloten benoemingsbeleid.23 Daarbij bekijken deze
scholen of de leraar ook in staat is om op een goede manier met de levensbeschou‐
welijke verschillen in de klas om te gaan. Personeel moet ook kunnen omgaan met
de verschillende kerkelijke achtergronden binnen het team.

Orthodoxe protestants-christelijke scholen kunnen ook opschuiven in de richting
van een traditieschool of open protestants-christelijke school (zie §5.6 voor het
onderscheid tussen orthodoxe protestants-christelijke scholen en protestants-chris‐
telijke traditiescholen). Op dat moment verschuiven de ideeën over de hele linie
ten aanzien van Schriftinterpretatie, ongehuwd samenwonen en homoseksuele
relaties. Vervolgens voelen orthodoxe leerkrachten zich daar weer minder thuis.24

Een verandering van schoolidentiteit is een langjarig proces, waarbij de achterban
een belangrijke rol heeft. Het meest conservatieve deel van de achterban (groot of
klein) heeft daarin relatief veel invloed op het benoemingsbeleid.25 Aanwijzing

18. Identiteitsnotitie VPCO De Viermaster; Strategisch Beleidsplan 2014-2018 VPCBO Ichthus te Hui‐
zen; Identiteitsnotitie PCPO Krimpenerwaard. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17
(orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-
Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.

19. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;
Ichthus College, Bijlage identiteitsprofiel – visie op de kinderdoop in relatie tot de grondslag, 2015, via
ichthuscollege.nl/Media/view/2874/visie+op+de+kinderdoop.pdf?.

20. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 9.
21. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
22. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017;

Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
23. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017.
24. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 22 (protestants-christelijk, niet langer orthodox),

28 februari 2017. Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015, p. 76-79, 83.
25. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 22 (protestants-christelijk, niet langer orthodox),

28 februari 2017.
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voor het opschuiven van orthodoxe protestants-christelijke scholen zou een versoe‐
peling in het benoemingsbeleid kunnen zijn.26

Sollicitatieprocedure
Wat betreft de sollicitatieprocedure van orthodoxe protestants-christelijke scholen
is de documentatie van de PCPO Krimpenerwaard op de website een goed voor‐
beeld. Deze documenten beschrijven de fase van werving en selectie.

‘Als er actief middels een advertentie gezocht moet worden naar een nieuwe leerkracht, zal er geadver‐
teerd worden in het Nederlands- of Reformatorisch Dagblad en in een lokale neutrale krant. Daarnaast
zal de advertentie doorgegeven worden aan Christelijke Hogeschool Ede en Christelijke Hogeschool Drie‐
star Educatief.
Sollicitatievragen rond levensbeschouwelijke identiteit:
– Waarom kies je voor christelijke onderwijs en waarom specifiek voor deze school?
– Gods Woord en de 3 Formulieren van Enigheid vormen voor ons de basis. Hoe sta je daar tegen‐

over? Welke relatie zie je met de schoolpraktijk?
– Met welke persoon in de Bijbel voel je je verbonden en waarom?
– Er is op onze school een grote verscheidenheid van geloofsbeleving (of niet-beleven) onder de kinde‐

ren/ouders. Hoe ga je daar mee om? Hoe beleef je persoonlijk je geloof?
– Heb je kennis genomen van hoofdstuk 1 van de schoolgids en staan daar zaken in waar je moeite mee

hebt of mis je iets?
– Ben je actief betrokken in een christelijke gemeente? Ben je op de hoogte van de kerkelijke kaart zoals

deze zich in ons dorp manifesteert?

Andere vragen kunnen gesteld worden op bijvoorbeeld ‘wereldbeeld’, ‘kindvisie’, levensvraagstukken.’27

Dit is een voorbeeld van een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Er kunnen bij‐
voorbeeld ook andere kanalen zijn om een vacature te adverteren, zoals dagblad
Trouw en de websites van het bestuur, de school, besturenorganisatie Verus, lokale
vacaturebank of onderwijsvacaturebanken.28 Werkgevers kunnen in een gesprek
nog andere specifieke vragen stellen. In ieder geval geeft dit een beeld van wat een
gesprek zou kunnen inhouden. Naast een gesprek zal een sollicitant ook een proef‐
les moeten geven, op sommige (basis)scholen in ieder geval ook een godsdienstles.
Een benoemingscommissie (ofwel sollicitatie- of selectiecommissie) zal over het
algemeen de procedure uitvoeren. Afhankelijk van het type vacature zijn er andere
personen die in deze commissie zitten. Het kan gaan om leden van het bestuur,
managementteam, medezeggenschapsraad, directie en/of personeel.29 Deze com‐

26. Een deel van de geënquêteerde protestants-christelijke directeuren ziet een versoepeling in de
eisen binnen het benoemingsbeleid (zie bijlage F.1, vraag 13).

27. Identiteitsnota PCPO Krimpenerwaard CBS De Ark Bergambacht, p. 5-6.
28. Benoemingsprocedure CBS De Hoeksteen, april 2012.
29. Zie bijvoorbeeld Benoemingsprocedure CBS De Hoeksteen, april 2012.
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missie doet een voordracht aan het bestuur die dit normaliter overneemt en
vervolgens de persoon benoemt. Bij aanname dienen leerkrachten de grondslag te
onderschrijven (als onderdeel van de benoemingsakte) en de eventueel aanwezige
identiteitsverklaring te ondertekenen.

Identiteitsborging
Orthodoxe protestants-christelijke scholen borgen de identiteit binnen het benoe‐
mingsbeleid onder andere door middel van functioneringsgesprekken van de
directie met het personeel of door teambijeenkomsten.30 Er kan een verschil van
mening ontstaan tussen personeel en bestuur. School CBS De Ark (PCPO Krimpe‐
nerwaard) beschrijft wat in dergelijke gevallen de opstelling van het bestuur is:

‘Als een leerkracht door persoonlijke geestelijke ontwikkeling weggroeit bij de schoolidentiteit zou hij/zij
daar zelf met wijsheid mee om moeten gaan. Dit kan betekenen: voortdurende aanpassing, beter is: sollici‐
teren naar een school waar hij/zij de ruimte en de bedding heeft om zichzelf te zijn. In beoordelingsge‐
sprekken zal de relatie schoolidentiteit – persoonlijke identiteit ook sterk meegewogen worden. (…)
Het streven is om steeds tot een gezamenlijke oplossing te komen. Elke leerkracht dient zich echter, na
gehoord te zijn, neer te leggen bij een besluit van het (bevoegd) gezag.’31

Uit de interviews met schooldirecteuren blijkt ook dat ze er via gesprek met het
personeel willen uitkomen in dergelijke situaties en daar ook de tijd voor willen
nemen. Directeuren geven aan niet altijd vast te willen houden aan de formele
eisen maar willen graag ruimte voor maatwerk voor individuele omstandigheden.
Het is afhankelijk van de omstandigheden hoe bestuur, directie en personeel zullen
handelen.32

Evangelicalisering
Binnen orthodoxe protestants-christelijke scholen vindt er onder docenten en de
achterban evangelicalisering plaats in opvattingen en gedragingen (zie ook §5.6).
Deze scholen bewegen daarin mee ofwel gaan daar soms tegenin.33 De protestants-

30. Identiteitsdocument 2015-2018 Rehoboth Urk; Identiteitsnotitie 2010 VPCO De Viermaster, p. 14.
31. Identiteitsnota 2014 CBS De Ark PCPO Krimpenerwaard, p. 5-6.
32. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;

Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017.
33. Uit de survey komt naar voren dat een overstap naar een evangelische gemeente als neutraal tot

licht aanvaardbaar wordt gezien (met een grote spreiding tussen directeuren) (zie bijlage F.1,
vraag 7). Ook kan de stelling die evangelicaliteit meet over het algemeen op instemming rekenen
van directeuren (zie bijlage F.1, vraag 8 over ‘een keuze maken voor Jezus Christus’). Geloofsdoop
zien de directeuren over het algemeen als enigszins ongewenst, waarbij ook hier sprake is van
enige spreiding in antwoorden tussen directeuren (zie bijlage F.1, vraag 9). Wel vinden er op dit
vlak veranderingen plaats in het benoemingsbeleid, zo blijkt ook uit een open antwoord bij vraag
13 van de survey: ‘Vroeger was evangelisch moeilijker. Er is nu een gesprek over de 3 formulieren. Indien
een teamlid hierachter kan staat en zelf echt christen is kan dit nu wel.’ Zie ook Bertram-Troost e.a. 2015;
Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.
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christelijke schoolvereniging in Rijssen ontwikkelde stappenplannen in het proces
van herijken van de identiteit die richting geven bij identiteitskwesties binnen het
benoemingsbeleid. De school heeft een stappenplan over huwelijk en samenwo‐
nen, en een over evangelische leerkrachten.34 Volgens de directeur kwamen deze
plannen ook tot stand naar aanleiding van concrete situaties binnen de school.35

Een van deze situaties was onduidelijkheid bij docenten die wilden overstappen
naar een evangelische gemeente of ze wel werkzaam konden blijven op school.
Daar reageerde de directeur als volgt op:

‘Ik kon het wel begrijpen. Tegelijk hoefde ik er ook niet lang over na te denken wat mijn antwoord was. De
vraag die eronder ligt is: hoe komt het dat je als personeelslid denkt dat ik je als bestuurder ga ontslaan,
als je vanuit je persoonlijke geloofsovertuiging bij een andere geloofsgemeenschap wilt gaan horen. De
angst dat zoiets zou kunnen gebeuren, of het tot problemen zou kunnen leiden, dat is net hetgene waar‐
mee wij wilden afrekenen in de herijking van onze identiteit. Van dat hokjes denken. Van als je bij PCPO
Rijssen werkt, dan moet je bij de PKN zitten, en dan moet je Hervormd of Gereformeerd Synodaal zijn.
Dan moet je naar de kerk, dan moet je dit en dat. Daar wilden wij juist hartgrondig graag afscheid van
nemen. Dus de scheiding die wij zelf hebben aangebracht, is niet meer de traditionele kerken maar een
geloofsgemeenschap waarbij je jezelf thuis voelt.’36

Om meer duidelijkheid te scheppen naar directies en personeel binnen de ver‐
eniging kwam het stappenplan tot stand met hulp van een extern adviseur. Het
plan gaat uit van de methodiek ‘van statuten naar praktijk’ die bestaat uit twee
onderdelen: vier stappen van Bijbel naar praktijk, en een visie op relatie identiteit
en levensstijl. Daarbij houdt het rekening met de huidige tijd en context en die van
de belijdenisgeschriften om te komen tot een vertaling in concrete beleidskaders en
richtlijnen voor het benoemingsbeleid. Uit de statuten van de vereniging blijkt dat
de voorkeur uitgaat naar personen die lid zijn van kerken met de Drie Formulieren
van Eenheid. Daar voldoen evangelische leerkrachten niet aan. Het stappenplan
gaat in op de vraag hoe hiermee om te gaan. De statuten wijzigen ten aanzien van
de kerklidmaatschapseis is geen optie omdat in de statuten staat dat het betref‐
fende artikel niet te wijzigen is.37

Vervolgens gaat het stappenplan in op de vraag in hoeverre evangelische leer‐
krachten passen binnen het genoemde kader. Daarbij gaat het onder andere over
het verschil in visie op de doop (kinderdoop versus geloofsdoop). Conclusie is dat
de evangelische en reformatorische traditie beiden uitgaan van de Bijbel, maar er
een verschil is in het onderschrijven van de Drie Formulieren van Eenheid wat

34. Interview F. Nawijn, 2017.
35. Interview F. Nawijn, 2017.
36. Interview F. Nawijn, 2017.
37. Interview F. Nawijn, 2017; Stappenplan PCPO Rijssen, Van statuten naar de praktijk. Uitgewerkt naar

‘leerkrachten van een evangelische gemeente’, 2015.
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betreft de doop. Het antwoord van het bestuur daarop is: ‘Toch kiezen we ervoor om
het verschil in visie op dit punt geen reden te laten zijn om evangelische leerkrachten niet
aan te nemen.’38 Daarbij vraagt de vereniging van deze leerkrachten wel om de lijn
van de Drie Formulieren van Eenheid uit te dragen binnen de school, onder andere
door de vanuit school gekozen liederen te zingen in de klas.39 Veel andere protes‐
tants-christelijke scholen hanteren deze lijn ook en gaan niet over tot ontslag van
evangelische docenten.40

Een oplossing zoals de PCPO Rijssen deze formuleert in het omgaan met interne
evangelicalisering is echter niet voor alle orthodoxe protestants-christelijke scholen
een begaanbare route. Zo maakt het Ichthus College te Veenendaal duidelijk dat
een overgang naar een evangelische gemeente (of rooms-katholieke gemeente) of
het ondergaan van een geloofsdoop tot ontslag zal leiden, en dat hier geen onder‐
scheid mogelijk is tussen privékeuzes en loyaliteit aan de grondslag van de school.
In het visiedocument zoals hierna weergegeven refereert de school ook aan de
maatschappelijke en juridische context. Overigens betreft dit het formele stand‐
punt, waar desondanks de praktijk kan afwijken wanneer docenten na een over‐
stap naar een evangelische gemeente wel op een orthodoxe protestants-christelijke
school kunnen blijven werken. Dat geldt te meer wanneer deze docenten terughou‐
dend zijn in hun uiting over een afwijking van de grondslag.41

‘In onze cultuur wordt religie en de kerkelijke keuze steeds meer naar de privésfeer gedrongen. Het lijkt
dan ook al snel wat overtrokken om van docenten te vragen dat zij trouw meeleven met een kerk die het
geloof belijdt dat in de grondslag van de school wordt genoemd. Een school mag misschien voor het func‐
tioneren op school instemming met de grondslag vragen, maar hoe de docent daar in invulling aan geeft,
is geen zaak van de school als werkgever.
Het onderscheid tussen het privédomein en het professionele domein is op zich gezond, maar voor een
school met een confessionele grondslag is het in de huidige tijd van individualisering en verdringing van
de religie naar de privésfeer wel belangrijk dat docenten kerkelijke keuzes maken die overeenstemmen met
de grondslag van de school. Een school die daarin geen consequent beleid voert, staat principieel en juri‐
disch erg zwak in het huidige krachtenveld, waarin bijzonder onderwijs op confessionele grondslag enorm
onder druk staat.
Als een personeelslid van de school in alle oprechtheid tot het inzicht komt dat de rooms-katholieke kerk
beter bij hem of haar past dan de kerken van de gereformeerde belijdenis, dan kan hij of zij niet zeggen:

38. Stappenplan PCPO Rijssen, Van statuten naar de praktijk. Uitgewerkt naar ‘leerkrachten van een evan‐
gelische gemeente’, 2015.

39. Interview F. Nawijn, 2017.
40. Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (orthodox protestants-christelijk), 2015; Inter‐

view R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017. Zie ook resultaten vra‐
genlijst in bijlage F.1, vraag 9. Vgl. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 55.

41. Zie Bertram-Troost e.a. 2015 (m.n. p. 44-46, 55).

12 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid orthodoxe protestants-christelijke en evangelische
scholen en overkoepelende thema’s voor orthodox-protestantse scholen 419



Niemand heeft er last van dat ik op zondag naar de eucharistie ga, want dat behoort tot de privésfeer. Als
ik er op school maar niet over praat.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor personeelsleden die overgaan tot een baptistengemeente of zich als vol‐
wassene laten dopen. Zij zijn tot een ander inzicht gekomen en verbinden daar consequenties aan voor de
praktijk van hun geloofsleven.
(…)
Als personeelsleden zich als volwassene opnieuw laten dopen of op een andere wijze vervreemden van de
grondslag van de school, dan mag van hen verwacht worden dat zij dit melden. In een gesprek zullen de
leidinggevenden dan – na weging van de situatie en motivatie – het spanningsveld bespreken . Aangezien
de kerkelijke keuze van een personeelslid niet tot het privédomein gerekend kan worden en personeelsleden
identificatiefiguren voor de leerlingen zijn, zal de school bij een blijvende van de grondslag afwijkende
opvatting, aandringen op een keuze tussen terugkeer naar de grondslag van de school of beëindiging van
de arbeidsovereenkomst.’42

12.2.2 Seksuele ethiek

Ten aanzien van seksuele ethiek zijn orthodoxe protestants-christelijke scholen
opgeschoven volgens schooldirecteuren. Uit de survey en interviews blijkt dat de
norm in de praktijk het huwelijk van man en vrouw is. Tegelijkertijd is de norm
dat ongehuwd heteroseksueel samenwonen niet mag over het algemeen verzacht
ofwel veranderd. Er zijn wel verschillen hoe orthodoxe protestants-christelijke
scholen omgaan met samenwonen en echtscheiding.43 Enkele scholen documente‐
ren dat volgens de Bijbel het huwelijk van man en vrouw de norm is.44 Op veel
orthodox-protestantse scholen is dit echter een impliciete norm die niet op papier
staat. In een artikel in het tijdschrift van de Besturenraad (voorloper Verus) uit
2008 komt dit duidelijk naar voren. Orthodox-protestantse besturen willen alleen
anoniem vertellen dat ze in het benoemingsbeleid geen homoseksuele praxis
accepteren. Angst voor negatieve reacties, de Commissie Gelijke Behandeling, en
de gevoeligheid van het onderwerp binnen de vereniging liggen ten grondslag aan

42. Ichthus College, Bijlage identiteitsprofiel – visie op de kinderdoop in relatie tot de grondslag, 2015, p. 4-5
(via ichthuscollege.nl/Media/view/2874/visie+op+de+kinderdoop.pdf?).

43. Uit de survey blijkt dat orthodoxe protestants-christelijke directeuren ongehuwd heteroseksueel
samenwonen en seksuele relaties voor het huwelijk van personeel over het algemeen als licht
onaanvaardbaar zien (met enige spreiding in antwoorden tussen de directeuren) (zie bijlage F.1,
vraag 10); Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april
2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari
2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari
2017; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview
schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (orthodox protestants-christelijk), 2015.

44. Schoolgids 2015-2016 Oranje-Nassauschool Stolwijk, p. 2; Identiteitsbeleid 2009 CBS Prins W.A.
Elburg, p. 3; Kadernota Identiteit 2014 De Triangel Rouveen, p. 7; Ichthus College Veenendaal,
Bijlage identiteitsprofiel – visie op relaties en seksualiteit, 2015, via ichthuscollege.nl/Media/view/
2875/visie+op+relaties++en+seksualiteit.pdf?.
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de beslissing om dit standpunt niet te documenteren en te communiceren.45 De
Besturenraad gaf in het artikel in het eigen tijdschrift aan dat er ruimte moet zijn
voor orthodoxe besturen om ‘als dat uit hun grondslag voortvloeit (…) geen docenten
aan te stellen die een homoseksuele relatie hebben, mits zij homoseksuele leerlingen en per‐
soneelsleden met begrip en respect bejegenen’.46 Uit het interview met medewerkers
van Verus bleek dat deze lijn nog steeds gevaren wordt waarbij men zoekt naar
zoveel mogelijk (juridische) ruimte voor keuzes van de minderheid van orthodoxe
besturen.47 Tegelijkertijd delen andere besturen binnen Verus deze inhoudelijke
lijn ten aanzien van homoseksuele relaties helemaal niet en dat kan tot spanningen
leiden binnen de koepel. Eerder gaf de Besturenraad aan dat de meeste christelijke
scholen de homoseksuele praxis aanvaarden, soms expliciet vanuit de christelijke
identiteit, en dat het voor deze scholen binnen het benoemingsbeleid geen issue
is.48

Een visiestuk van de Besturenraad over onderwijs en seksuele diversiteit van 2013
schetst opnieuw deze diversiteit in standpunten binnen de achterban. Uit de vol‐
gende passage wordt opnieuw duidelijk dat de lijn van orthodoxe leden niet de lijn
is van de Besturenraad, maar dat ze daar wel ruimte voor wil geven:

‘In het orthodox-christelijke onderwijs is zeker aandacht voor homoseksualiteit. De nadruk ligt op de
acceptatie van de homoseksueel geaarde mens met afwijzing van homoseksueel gedrag. Op deze scholen
krijgt het onderwerp aandacht vanuit het perspectief dat “seksualiteit omringd kan worden door gebro‐
kenheid en zonde”. Men mag de vraag stellen in hoeverre deze benadering “gezond” is en vanuit moreel
of theologisch oogpunt aanvaardbaar, echter het is aan ieder mens persoonlijk om daarop te antwoorden.
Dat kan men niet voor een ander doen.’49

Sommige orthodoxe protestants-christelijke scholen benoemen in de schoolgids dat
ze les geven over seksuele diversiteit volgens de conservatieve methode ‘Wonder‐
lijk gemaakt’ die reformatorische scholen ook gebruiken.50 Dat de methode van
seksuele voorlichting gevoeligheden met zich mee kan brengen op orthodoxe pro‐
testants-christelijke scholen blijkt uit een voorbeeld van Bertram-Troost e.a. Zij
geven het voorbeeld van seksuele voorlichting op een orthodoxe protestants-chris‐
telijke school waar een moeder klachten had dat dit niet uitging van seksualiteit
alleen binnen het huwelijk. De docente ging echter uit van een realiteit waarbij veel
van haar leerlingen binnen enkele jaren seksueel actief zouden worden omdat

45. Boersma & De Bruin SBM 2008, nr. 4, p. 12-14.
46. Boersma & De Bruin SBM 2008, nr. 4, p. 13.
47. Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.
48. Boersma & De Bruin SBM 2008, nr. 4, p. 12-14; De Bruin SBM 2009, nr. 1, p. 10-11.
49. Boersma 2013, p. 4.
50. Schoolgids 2015-2016 NHS Bethel Waddinxveen, p. 32-33; Schoolgids 2015-2016 Eben-Haëzer‐

school Ottoland, p. 18; Schoolgids 2015-2016 Oranjeschool Katwijk, p. 25.
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christelijke leerlingen niet meer uitgaan van het ideaal van seks binnen het huwe‐
lijk.51

Veel orthodoxe protestants-christelijke scholen maken dus (publiekelijk) geen noti‐
tie van huwelijk en seksuele relaties. Duidelijke uitzonderingen zijn het Ichthus
College, middelbare school te Veenendaal met een visie op relaties en seksualiteit
als bijlage bij het identiteitsprofiel, en PCPO Rijssen dat een Stappenplan huwelijk
en samenwonen hanteert (zie volgende passage).52 Zo stelt het Ichthus College het
volgende in de visie op relaties en seksualiteit:

‘Ongehuwd samenwonen is een relatievorm die aansluit bij de het geestelijk klimaat waarin autonome
individuen zelf uitmaken wat zij doen. Het sluit ook aan bij de gedachte dat een seksuele relatie los van
het huwelijk verkrijgbaar is. Als we willen voorkomen dat onze leerlingen dat normaal gaan vinden, zul‐
len we in woord en daad andere keuzes moeten maken. Daarom kan er op een christelijke school geen
plaats zijn voor docenten die ongehuwd samenwonen. Wie in het privédomein daar toch voor kiest, moet
inzien dat dit op gespannen voet staat met de Bijbelse grondslag van de school en daaruit de consequentie
trekken dat hij of zij zo niet kan functioneren.
Als personeelsleden ongehuwd gaan samenwonen dan mag van hen verwacht worden dat zij dit melden.
In een gesprek zullen de leidinggevenden dan – na weging van de situatie en motivatie – aandringen op
een keuze tussen de beëindiging van deze samenlevingsvorm of de beëindiging van de arbeidsovereen‐
komst. (…)
De grens tussen de privésfeer en de publieke verantwoordelijkheid is misschien moeilijk te trekken, maar
het is helder dat wanneer personeelsleden openlijk ongehuwd samenwonen, zo’n relatie niet meer tot de
privésfeer hoort.
Daarbij mogen we niet met twee maten meten. Ook getrouwde personeelsleden en personeelsleden die op
weg zijn naar een huwelijk, dienen in hun handel en wandel in overeenstemming te leven met Gods gebo‐
den. Ook in geval van een echtscheiding van personeelsleden, is het goed om de school te informeren,
zodat in zo’n verdrietige en pijnlijke situatie meegeleefd kan worden. Op dit punt is de pastorale begelei‐
ding vooral een zaak van de kerkelijke gemeente waartoe het betreffende personeelslid behoort. Dat geldt
ook voor pastorale beslissingen rond het hertrouwen na een echtscheiding.’53

Uit de laatste passage van het visiedocument van Ichthus blijkt dat echtscheiding
niet tot ontslag zal leiden, maar dat deze kwestie aan de kerk gelaten wordt. Echt‐
scheiding zal over het algemeen niet tot ontslag leiden op orthodoxe protestants-
christelijke scholen. Overspel keuren orthodoxe protestants-christelijke schooldi‐
recteuren af, zeker in combinatie met het veroorzaken van echtscheiding, maar dit

51. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 65-66.
52. Ichthus College Veenendaal, Bijlage identiteitsprofiel – visie op relaties en seksualiteit, 2015; Stappen‐

plan PCPO Rijssen, Van statuten naar de praktijk. Uitgewerkt naar concrete situatie huwelijk/samenwo‐
nen, 2013. Zie ook Schoolgids 2015-2016 Oranje-Nassauschool Stolwijk, p. 2; Identiteitsbeleid 2009
CBS Prins W.A. Elburg, p. 3; Kadernota Identiteit 2014 De Triangel Rouveen, p. 7.

53. Ichthus College Veenendaal, Bijlage identiteitsprofiel – visie op relaties en seksualiteit, 2015, p. 3.
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hoeft niet per se te leiden tot ontslag. Het meest conservatieve deel van de achter‐
ban van de scholen is in een dergelijke situatie voorstander van ontslag. Bij open‐
baarheid van de situatie kunnen directeuren derhalve eventueel met moeite werk‐
nemers in deze situatie handhaven. Dat is echter gemakkelijker wanneer de situ‐
atie niet publiek bekend is. Een bestuurder geeft het voorbeeld van een verhouding
tussen een getrouwde juf en meester dat bekend werd binnen de school en voor
veel beroering zorgde binnen het team en de achterban. Het leidde tot een vertrek
van beiden. Was dit niet bekend geworden en hadden ze oprecht berouw gehad
dan was er een weg terug geweest. Herplaatsing naar een andere school (binnen
het bestuur) is daarbij een mogelijke ontsnappingsroute voor schooldirecteuren.
Relaties met meerderjarige ex-leerlingen of met collega’s maken het wel ingewik‐
kelder om te kunnen blijven werken op een school en dan volgt er eerder ontslag.
Sommige directeuren geven persoonlijk meer ruimte voor privékeuzes, maar de
reacties van collega’s en ouders maken het ingewikkeld. Dit geldt ook voor homo‐
seksuele relaties.54 Een open antwoord bij de vragenlijst illustreert dit:

‘Er is een groot verschil tussen aanvaardbaar en iets dat veel stof zou doen opwaaien en tot veel gesprek
zou leiden. Maar uiteindelijk gaan we niet over seksuele relaties van anderen. Het kan wel tegen de nor‐
men en waarden van de meeste ouders, het team en de visie van de school in druisen en zorgen voor hele
lastige, nare situaties.’55

De directeuren van orthodoxe protestants-christelijke scholen die meewerkten aan
de survey gaven over het algemeen aan openheid over geaardheid neutraal tot
licht aanvaardbaar te zien. Een homoseksuele relatie (evenals homoseksueel
samenwonen, geregistreerd partnerschap en huwelijk) is over het algemeen onaan‐
vaardbaar, en deze norm is vaak hard.56 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de visie van het
Ichthus College op relaties en seksualiteit:

‘Vanuit de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit is het duidelijk dat het aangaan van een homoseksuele
relatie – net zozeer als het ongehuwd samenwonen – niet te verenigen is met het functioneren als perso‐
neelslid van de school, daarom mag ook dan van personeelsleden verwacht worden dat zij dit melden aan
de school en zal de school daar op dezelfde wijze mee omgaan als met hen die ongehuwd samenwonen.’57

54. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem)
(orthodox protestants-christelijk), 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox
protestants-christelijk), 19 april 2017.

55. Open antwoord bij vraag 10 van de vragenlijst.
56. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 10; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17

(orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15
(orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder (ano‐
niem) (orthodox protestants-christelijk), 2015; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Rou‐
men en T. Penders, 13 juli 2015. Vgl. Bertram-Troost 2017, p. 45; Bertram-Troost e.a. 2015.

57. Ichthus College Veenendaal, Bijlage identiteitsprofiel – visie op relaties en seksualiteit, 2015, p. 4.
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Op deze wijze ging het bestuur van de School met de Bijbel in Emst in 2009 ook
over tot ontslag van een leerkracht met een homoseksuele relatie (zie de beschrij‐
ving van deze casus verderop in deze paragraaf). Een geïnterviewde directeur
geeft een voorbeeld dat iemand zelf wegging omdat die persoon zelf vond dat een
homoseksuele relatie niet bij de schoolidentiteit paste.58 Mocht deze persoon niet
zelf zijn weggegaan dan zou deze directeur een gesprek aangaan met de vraag om
te vertrekken, en proberen een regeling te treffen. Mocht dit niet lukken dan zou er
desnoods eenzijdig ontslag volgen, hoewel de directeur aangeeft het juridische
probleem te zien van verboden onderscheid op grond van het enkele feit. Deze
werkwijze staat niet formeel op papier.59 Volgens een andere geïnterviewde direc‐
teur is het juridisch mogelijk om onderscheid te maken op grond van de levens‐
wijze zolang dit maar consequent en consistent gebeurt.60 Vaak staat er geen stand‐
punt over homoseksualiteit op papier binnen orthodoxe protestants-christelijke
scholen, maar is dit er wel in de praktijk en leidt een homoseksuele relatie tot
ontslag. Dat is deels ten gevolge van het meest conservatieve deel van de achterban
(meerderheid of minderheid) die dit niet accepteert. De zichtbaarheid van homo‐
seksuele relaties van personeel op orthodoxe protestants-christelijke scholen in
kleine conservatieve dorpen speelt hierbij een rol ondanks dat de afstand tussen de
woonplaats van personeel en de school over het algemeen groter is geworden.61

Het conservatieve deel van de achterban en docentenkorps kan overigens ook op
een niet-orthodoxe protestants-christelijke school in de Biblebelt problemen
hebben met de acceptatie van homoseksuele relaties.62 Gezien de diversiteit tussen
scholen binnen bepaalde (orthodoxe) protestants-christelijke besturen is herplaat‐
sing van een docent met een homoseksuele relatie naar een minder conservatieve
school binnen het bestuur een mogelijk alternatief voor ontslag.63

Casus Alblasserdam: aanblijven lesbische juf op orthodoxe protestants-christelijke School
met de Bijbel
Toch geeft het conservatieve deel van de achterban niet altijd de doorslag zo blijkt
uit de berichtgeving in 2011 over de School met de Bijbel Het Kompas in Alblasser‐

58. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
59. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
60. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017.
61. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;

Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;
Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.

62. Interview D. Renkema, 30 januari 2016; Interview R. Venema, 24 april 2015. Zie ook Bertram-
Troost e.a. 2015, p. 51, 67.

63. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
Vgl. CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71, m.nt. B.P. Vermeulen (weigering homoseksuele
sollicitant orthodoxe protestants-christelijke school Westzaan). Zie over deze CGB-zaak ook: ‘Schoolbe‐
stuur afgezet na weigering gesprek homoseksuele leraar’, ANP 21 februari 1998.
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dam.64 Er ontstond ophef onder enkele ouders nadat een juf uit de kast kwam en
aangaf te gaan trouwen met haar vriendin. Naar aanleiding daarvan haalde één
echtpaar hun twee kinderen van school af en vroegen (vooral reformatorische)
ouders de school naar een standpunt over de lesbische relaties. In de krant gaf
toenmalig bestuursvoorzitter Tukker de volgende toelichting:

‘De afgelopen weken hebben verscheidene ouders zich bij de directie gemeld met de vraag wat het stand‐
punt van de school is over de lesbische relatie van de docente. ,,Dat was geen eenvoudige vraag, want de
Bijbel zegt dat een relatie alleen tussen man en vrouw mag bestaan. En wij vinden dat dus óók, zij het dat
het een gegeven is dat er ook andere relatievormen bestaan. Als bestuur zijn we van mening dat we alleen
een oordeel mogen hebben over het functioneren van een leerkracht en dat het niet aan ons is om een
ander te veroordelen over diens levenswijze. We hebben hier binnen het bestuur langdurig met elkaar over
gesproken.
(…) Zij is een uitstekende leerkracht. Dat staat absoluut niet ter discussie, ook niet bij de ouders met wie
wij gesprekken hebben gevoerd. Wij zijn bovendien van mening dat ze de bijbelse boodschap goed uit‐
draagt. Er is dus geen enkele reden om haar niet voor de klas te laten staan.’65

Over de reformatorische ouders met bezwaren zei de bestuursvoorzitter het vol‐
gende:

‘Zij hadden daar moeite mee en daar kan ik me wel iets bij voorstellen ook. We hebben niet geprobeerd
elkaar met bijbelteksten om de oren te slaan, want dit is ingewikkelde materie. De Bijbel zegt immers ook:
heb uw naasten lief.’66

Naast bezwaren uit het conservatieve deel van de achterban tegen homoseksuele
relaties van personeelsleden kan het progressieve deel binnen de school ook pro‐
blemen hebben met het afkeuren van een homoseksuele relatie vanuit het bestuur.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Bertram-Troost e.a. met het verhaal van
een docente op een orthodoxe protestants-christelijke school die naar de leerlingen
een ruimere visie zou willen uitdragen dan het formele standpunt. Zij beseft echter
dat dit spanning oplevert met het bestuur en de formele levensbeschouwelijke
identiteit en daarom zwijgt zij hierover.67

64. A. Sok, ‘Ophef om geaardheid’, AD/De Dordtenaar 21 juni 2011; ‘Onrust rond school Alblasser‐
dam’, RD 22 juni 2011. Deze casus heb ik alleen via deze krantenartikelen kunnen reconstrueren,
dus past daar terughoudendheid in de interpretatie. De school ging niet in op mijn uitnodiging
voor een interview voor dit onderzoek.

65. A. Sok, ‘Ophef om geaardheid’, AD/De Dordtenaar 21 juni 2011.
66. A. Sok, ‘Ophef om geaardheid’, AD/De Dordtenaar 21 juni 2011.
67. Bertram-Troost e.a. 2015, p. 68; Bertram-Troost 2017, p. 50-52.
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Stappenplan huwelijk en samenwonen PCPO Rijssen
Naar aanleiding van concrete situaties kwam de PCPO Rijssen met een stappen‐
plan huwelijk en samenwonen.68 Dit plan redeneert volgens de methodiek van sta‐
tuten naar de praktijk met de Bijbel als uitgangspunt overeenkomstig de reforma‐
torische belijdenisgeschriften (zie §12.2.1). Daarbij houdt het rekening met de hui‐
dige tijd en context en die van de belijdenisgeschriften om te komen tot een verta‐
ling in concrete beleidskaders en richtlijnen voor het benoemingsbeleid. Het plan
gaat eerst in op de vraag of de school zich mag bemoeien met de relaties van perso‐
neel. Daarbij geeft het plan drie mogelijke opties. Ten eerste de visie dat relaties
losstaan van de kwaliteit van de leraar en dus niet relevant zijn voor het benoe‐
mingsbeleid. Ten tweede dat leraren zich moeten conformeren aan de identiteit
van kerk-gezin-school met ‘identity markers’ zoals de visie op levensstijl en huwe‐
lijk. En ten derde dat leraren in leer en leven de identiteit van de school vorm moe‐
ten geven. Het bestuur hanteert de twee laatste antwoorden als uitgangspunt op
basis waarvan de relatievormen van personeel wel degelijk onderdeel zijn van
identiteitsgebonden benoemingsbeleid. Vervolgens behandelt het plan de visie
vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften en constateert dat er in de toenmalige
context geen samenwonen met samenlevingscontracten voorkwam. Uitgangspun‐
ten op basis van de Bijbel ten aanzien van een relatie tussen man en vrouw zijn
voor de school de intrinsieke gezindheid, juridische bekrachtiging en zegen van
God. Op basis daarvan ziet de school naast de combinatie van burgerlijk en kerke‐
lijk huwelijk wel ruimte voor samenwonen met een samenlevingscontract mits er
de bereidheid is een zegen in de kerk te vragen. Deze voorwaarde is voor een deel
pro forma omdat dit niet kan in alle kerken. Op deze wijze ontstaat er ruimte voor
afwijking van de norm van een huwelijk van man en vrouw. Een andere directeur
van een orthodoxe protestants-christelijke school geeft ook aan dat ongehuwd
samenwonen niet langer leidt tot ontslag. Deze directeur wijst daarbij ook op de
grotere woon-werk afstanden en dat het privéleven van werknemers minder zicht‐
baar is. 69 Volgens weer een andere directeur is ongehuwd samenwonen onge‐
wenst maar biedt het voornemen om te gaan trouwen eventueel ruimte.70 Een
andere bestuurder vertelt dat samenwonen wel tot ontslag heeft geleid. Naar aan‐
leiding van dit voorval vraagt dit bestuur bij sollicitaties naar de visie van kandida‐
ten op huwelijk en samenwonen en verbindt daar conclusies aan.71 Op PCPO Rijs‐
sen kwam een stappenplan voor homoseksuele relaties er niet doorheen vanwege
bezwaren vanuit een deel van de achterban.72 Dat homoseksuele relaties tot pro‐

68. Interview F. Nawijn, 2017; Stappenplan PCPO Rijssen, Van statuten naar de praktijk. Uitgewerkt naar
concrete situatie huwelijk/samenwonen, 2013.

69. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017.
70. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017.
71. Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (orthodox protestants-christelijk), 2015.
72. Interview F. Nawijn, 2017.
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blemen kunnen leiden op orthodoxe protestants-christelijke scholen bleek ook in
de casus Emst.

Casus Emst: ontslag homoseksuele leraar orthodoxe protestants-christelijke school
In 2009 was er veel te doen over een ontslagen homoseksuele leraar in het dorp
Emst (gemeente Epe), een klein plaatsje op de Veluwe, aan de oostelijke kant van
de Biblebelt.73 Er stak een storm van verontwaardiging op naar aanleiding van een
bericht van Omroep Gelderland op 15 mei 2009 waaruit duidelijk werd dat de
School met de Bijbel in Emst een leraar wilde ontslaan vanwege zijn homoseksuele
relatie.74 De school communiceerde over dit voornemen voor ontslag per brief met
de ouders en de inhoud van die brief kwam terecht bij Omroep Gelderland. In het
bericht van de omroep was de inhoud van de brief opgenomen. Volgens dat
bericht bevatte de brief de volgende inhoud:

‘Emst, 20 april 2009
Geachte heer/mevrouw,
Door middel van deze brief willen wij vanuit het bestuur in samenspraak met ……., als leerkracht ver‐
bonden aan onze school, enige mededelingen doen rond zijn afwezigheid.
………. is vanaf maandag 6 april 2009 afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. Op de ochtend
van 6 april heeft hij aan een aantal collega’s aangegeven dat hij – na een lange periode van inwendige
worsteling rond zijn geaardheid – zijn vriend en partner heeft ontmoet en dat ze het voornemen hebben
voortaan samen door het leven te gaan en daar ook openlijk voor uit te komen. Vanuit hun geloofsbeleving
hebben ze voor elkaar gekozen.
Het dagelijks bestuur is daags daarna door de directeur op de hoogte gebracht van de ontstane situatie.
Binnen het dagelijks bestuur is besloten eerst een korte periode van rust in te lassen en op korte termijn
met …………… verder te spreken.
Dit gesprek heeft afgelopen week plaats gehad met ……., partner en het dagelijks bestuur.
Op open wijze en in goede onderlinge sfeer is gesproken over de wederzijdse toekomstverwachtingen. Het
dagelijks bestuur heeft daarbij aangegeven de keuze van ……… te respecteren, maar dat de keuze voor
hun relatievorm op gespannen voet staat met de grondslag en doelstelling van de school waarmee hij als
leerkracht heeft ingestemd.
Hierdoor zal de arbeidsverhouding die bestaat tussen ………. en onze school met de Bijbel niet geconti‐
nueerd kunnen worden.
In dit gesprek is de intentie uitgesproken om dit onderling te regelen en er samen goed uit te komen. Wij
willen betrokkene de kans, ruimte en steun geven het proces rond het eindigen van de arbeidsovereen‐
komst goed inhoud te kunnen geven. Daarnaast is afgesproken om in gezamenlijkheid ouders en andere

73. Vanuit de School met de Bijbel in Emst heeft directeur Nap per e-mail aangegeven niet bereid te
zijn om mee te werken aan dit onderzoek. Ook is het niet gelukt om via anderen met betrokkenen
in contact te komen. Daarom is de casus gereconstrueerd op basis van openbare bronnen, wat
uiteraard zijn beperkingen kent wat betreft feiten en betrouwbaarheid.

74. ‘School Emst: homoleraar niet welkom’, Omroep Gelderland 15 mei 2009; ‘Men zal gaan porren, sto‐
ken’, RD 15 mei 2009; ‘Emst’, RD 18 mei 2009; J. Gunst & E. van der Staaij, ‘Aanval op de vrijheid
van onderwijs’, RD 22 mei 2009.
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betrokkenen bij de school te informeren, zodat voor ieder duidelijk is wat er aan de hand is. U wordt uit‐
drukkelijk gevraagd om op een respectvolle wijze met deze informatie om te gaan.
Met betrekking tot het informeren van de kinderen is besloten de ouders/verzorgers te vragen dit te doen.
Hiermee wordt de mogelijkheid aan ouders geboden dit te doen op de wijze die bij hun overtuiging/bele‐
ving past. Ook hierbij vragen we om het woord “respect” de boventoon te laten voeren.
We beseffen dat wijsheid hierin nodig is. Dat mogen we van God begeren. We willen u dat graag meege‐
ven en u ook vragen alle betrokkenen in deze zaak in uw gebeden te gedenken.
Met betrekking tot de continuïteit van het onderwijs aan groep ... hopen we u op heel korte termijn nadere
mededeling te doen. Hier wordt hard aan gewerkt.
We vertrouwen er op als (dagelijks) bestuur u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u verder infor‐
meren op het moment dat dit nodig is.
Met vriendelijke groet,
W. de Roo, voorzitter’75

Volgens het bericht van het COC in mei 2009 gaf de woordvoerder van de School
met de Bijbel in Emst aan dat de brief naar de ouders was opgesteld met instem‐
ming van betrokken docent.76 De docent wilde zelf geen commentaar geven maar
toenmalig COC-voorzitter Neerings gaf aan niet te geloven dat de docent instemde
met ontslag.

‘“Dit voorval toont aan dat je op dit punt niet veilig bent op school”, stelt Neerings vast. “Dat kan leiden
tot je ontslag blijkt nu wel.” Want dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan, zoals in een
brief wordt gesteld, gelooft Neerings niet.
COC Nederland roept daarom de Commissie Gelijke Behandeling op de zaak te onderzoeken.
“Een school heeft niet het recht om een leraar vanwege z’n seksuele gerichtheid weg te sturen, ook streng-
orthodoxe instellingen niet”, vat de COC-voorzitter de kern van die brief samen.
“Maar klaarblijkelijk speelt dat dus wel. De school moet niet met het mes op tafel ‘in gesprek gaan’ met
iemand die eerlijk voor z’n voorkeur uitkomt, maar moet afspreken hoe de man een privé-leven leidt waar
hij recht op heeft en tegelijkertijd op school kan blijven functioneren. Daar is de Algemene Wet Gelijke
Behandeling voor bedoeld: het beschermen van de eenling tegen instituten en niet andersom”.’77

Volgens de woordvoerder van de school was het geen ontslag vanwege seksuele
gerichtheid maar vanwege het niet meer instemmen met de grondslag. Neerings
zag dat anders.

‘“Die grondslag onderschrijft deze docent waarschijnlijk nog altijd – deze man is heus niet van zijn geloof
gevallen omdat hij homoseksueel is en met een andere man is gaan samenleven. Daar zit juist de span‐
ning, daarover woedt volop het debat in reformatorische kring. Dat debat moet gevoerd worden en niet
gemuilkorfd worden door zo’n docent tot ontslag te aan te zetten.”

75. ‘School Emst: homoleraar niet welkom’, Omroep Gelderland 15 mei 2009.
76. ‘Homo-docent niet welkom op School met de Bijbel’, COC 14 mei 2009.
77. ‘Homo-docent niet welkom op School met de Bijbel’, COC 14 mei 2009
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Neerings wijst er op dat hier, naast gelijke behandeling en de onderwijsvrijheid, ook nog grondrechten
meespelen zoals het recht op een privéleven en het recht op arbeid.’78

Het COC gaf in haar bericht ook aan dat PO-raad en het CNV afkeurend reageer‐
den op het voorval in Emst, omdat ontslag niet binnen de cao past (PO-raad) en
vanwege de inbreuk op het privéleven (CNV).79 Vanuit de politiek kwamen er ook
reacties. Op lokaal niveau probeerde GroenLinks het College van Burgemeester en
Wethouders te bewegen om in te grijpen, maar het College gaf hier geen gehoor
aan.80 Daarnaast stelde Heemelaar (GroenLinks) op 19 mei 2009 Kamervragen in
het Vragenuur aan minister Plasterk (OCW, PvdA).81 De minister gaf aan niet in te
kunnen gaan op individuele gevallen omdat dat aan de rechter of CGB is. Hij gaf
aan dat het mogelijk is voor betrokkene om een klacht in te dienen, maar dat het er
niet op lijkt dat dat zou gebeuren aangezien de leraar met de werkgever in overleg
is. Een andere optie is dat de school zelf aan de CGB vraagt of haar beleid binnen
de kaders van de AWGB valt. De minister suggereerde vervolgens dat organisaties
als een vakbond of het COC een klacht kunnen indienen tegen het algemene beleid
van de school bij de CGB.82

Naar de mening van toenmalig SGP-fractievoorzitter Van der Vlies ging minister
Plasterk hier te ver door de suggestie te doen een klacht in te dienen en hij riep
coalitiepartijen CDA en ChristenUnie op hem een halt toe te roepen.83 Het COC
pakte de handschoen evenwel op en diende een klacht in bij de CGB, en gaf daar‐
naast aan de leraar te willen ondersteunen bij een procedure.84 De betrokken
docent maakte daar geen gebruik van en gaf aan zelf een klacht in te kunnen die‐
nen als hij dat zou willen, maar in plaats daarvan wilde hij tot een regeling
komen.85 Uiteindelijk besloot het COC de klacht bij de CGB in te trekken met de
volgende verklaring zoals te lezen in het RD van 30 december 2009.

‘“Inmiddels hebben we besloten om het debat naar het maatschappelijk niveau te trekken. Wat in Emst is
gebeurd is heel erg, maar wie rond het uitkomen voor zijn identiteit mogelijk al een hele worsteling heeft
doorgemaakt, moet daarna niet nog eens energie hoeven steken in de juridische behandeling van zijn
zaak.”

78. ‘Homo-docent niet welkom op School met de Bijbel’, COC 14 mei 2009.
79. ‘Homo-docent niet welkom op School met de Bijbel’, COC 14 mei 2009.
80. ‘College Epe: Geen bemoeienis met school Emst’, RD 19 mei 2009.
81. Handelingen II 2008/09, 85, p. 6640-6643.
82. Handelingen II 2008/09, 85, p. 6640.
83. ‘CDA en CU, stop Plasterk’, RD 20 mei 2009.
84. COC vraagt oordeel over schorsen homoleraar, NRC Handelsblad 20 mei 2009; ‘COC daagt school

Emst voor CGB na tip Plasterk’, RD 20 mei 2009. Zie ook Oomen e.a. 2009, p. 35.
85. ‘Leraar Emst neemt afstand van COC’, ND 23 mei 2009.

12 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid orthodoxe protestants-christelijke en evangelische
scholen en overkoepelende thema’s voor orthodox-protestantse scholen 429



Via handtekeningacties zet het COC in op het afschaffen van de enkelefeitconstructie in de Algemene wet
gelijke behandeling. “Pas als schoolbesturen dit zwaard uit handen is genomen, kan tussen besturen en
leerkrachten een open debat over hun arbeidsrelatie worden gevoerd”, aldus Neerings.’86

Naast het COC grepen ook politieke partijen GroenLinks, D66 en VVD de casus
Emst aan om opnieuw te pleiten voor afschaffing van de enkele-feitconstructie.87

Daarentegen pleitte de Besturenraad (nu Verus) voor ruimte voor scholen zoals in
Emst (die lid was van de Besturenraad) om hun eigen beleid te voeren en verzette
zich tegen de lijn van minister Plasterk.88 Uit ons onderzoek aan de Roosevelt Aca‐
demy in 2009 bleek dat zowel orthodox-protestantse respondenten als christelijke
LHBT-organisaties bezorgd waren over de effecten van de zaak-Emst.89 Toenmalig
CHJC-voorzitter stelde het volgende:

‘Het COC heeft zich daar opgeworpen als een pleitbezorger voor een docent in het orthodox christelijk
onderwijs. Mijns inziens behalen ze daar gewoon het tegendeel mee, want het COC heeft een erg slechte
naam in orthodox christelijke kring. Men zal nog eerder de neiging hebben om de theologische hakken in
het zand te zetten, en kiezen om het lijden om Christus’ wil.’90

Daarnaast gaven respondenten op de survey de volgende reacties op deze zaak:
‘Mensen die op zo’n school solliciteren weten heel goed wat het beleid is’; ‘als de leerkracht
en de school het er nu over eens waren, waarom moeten anderen daar dan weer een rechts‐
zaak van maken?’; ‘de predikant in onze kerk gaf aan dat als dit afgedwongen wordt het
wellicht tijd is voor burgerlijke ongehoorzaamheid’.91

Na deze beschrijving van de casus Emst volgt nu de beschrijving van identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid van evangelische scholen. Daarna volgt een beschrijving
van overkoepelende thema’s voor alle orthodox-protestantse scholen en een con‐
clusie.

12.3 Benoemingsbeleid evangelische scholen

Hierna volgt een beschrijving van benoemingsbeleid van evangelische scholen.
Allereerst komt het belang van identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen

86. ‘COC laat kwestie rond leerkracht Emst rusten’, RD 30 december 2009.
87. Handelingen II 2008/09, 85, p. 6640-6643.
88. J. Gunst & E. van der Staaij, ‘Aanval op de vrijheid van onderwijs’, RD 23 mei 2009.
89. Oomen e.a. 2009, p. 77. Zie ook E. van Dijkhuizen & G. ten Voorde, ‘De verdraagzaamheid voor‐

bij. Orthodoxe christenen moeten zich bezinnen op afnemende ruimte in de samenleving’, RD
3 oktober 2009.

90. Oomen e.a. 2009, p. 77; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 222. Met verwijzing
naar een interview voor het onderzoek ‘Recht op verschil?’: Interview I. Veldhuizen, toenmalig
voorzitter CHJC, 23 juni 2009.

91. Oomen e.a. 2009, p. 77.
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in verschillende fasen van het benoemingsbeleid naar voren. Vervolgens beschrijf
ik het benoemingsbeleid van evangelische scholen in relatie tot seksuele ethiek.

12.3.1 Identiteit, kerklidmaatschap en geloofsopvattingen in verschillende fasen

Voor evangelische scholen is vooral de persoonlijke relatie van werknemers met
God en Jezus Christus, de nadruk op het werk van de Heilige Geest en een evange‐
lisch-bijbelgetrouwe identiteit van belang voor het benoemingsbeleid. Er is geen
formele binding aan belijdenisdocumenten of bepaalde kerkgenootschappen,
alhoewel actief kerklidmaatschap in het algemeen wel belangrijk is.92 Bosch, toen‐
malig voorzitter Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON), verwoordt
het als volgt.

‘RB: Wat ik heel duidelijk vind is dat je de Bijbel serieus neemt, daar moet je een verhaal bij hebben. Dat
is niet een kwestie van afvinken, van ik lees dagelijks in de Bijbel. Hoe neem je het serieus? Want daar heb
je ook een heel scala aan opvattingen. En de persoonlijke relatie met Jezus Christus. Mensen moeten een
persoonlijke keuze hebben gemaakt. Het is niet alleen maar van ik ga wel eens naar een kerk, of ik denk
wel dat er een God is. Dat is te vrijblijvend. Evangelischen staan erom bekend dat een persoonlijke relatie
met Jezus Christus een belangrijk accent is. Maar dat is dus niet alleen in een evangelische gemeente.
Deze mensen zitten bij alle kerken. Rooms-katholiek, protestants, vrijgemaakt, Nederlands-gereformeerd,
je kan het zo gek niet bedenken. En dat mag dus ook allemaal. Daar is geen enkel probleem.
NR: En als mensen zeggen, ik heb die persoonlijke relatie maar ik ga niet naar een kerk, is daar dan
ruimte voor?
RB: We hebben wel een gesprek inderdaad. Omdat wij ook wel lezen in de Bijbel dat Petrus zegt dat je je
wekelijkse bijeenkomsten niet moet veronachtzamen. Die moet je niet zomaar overboord gooien. Ik zou als
schoolbestuur willen weten waarom je geen lid bent van een kerk. Waarom niet? Wat zit daar dan achter?
Daar kan een persoonlijk verhaal achter zitten. “Ik ben zoekende. Of ik woon in een gebied waar ik nog
weinig aansluiting heb gevonden. Maar ik vind het wel belangrijk om onderdeel van een gemeente te
zijn.” Dat is weer de menselijke maat. Het is niet een kwestie van even afvinken. “Oh je bent geen lid,
daar is de deur.” Wat voor verhaal heb je daar dan bij? Die verhalen zijn soms heel persoonlijk. En dan
kun je kijken of het toch overeenkomt met of wij denken dat je al dan niet past.’93

Voor evangelische scholen is er dus geen afbakening naar kerklidmaatschap en de
Drie Formulieren van Enigheid. Geënquêteerde evangelische schooldirecteuren
staan neutraal ten opzichte van lidmaatschap van orthodox-gereformeerde en
evangelische kerken en (licht) negatief tegenover bevindelijk-gereformeerde ker‐
ken en de Rooms-Katholieke kerk. Tegelijkertijd bezien ze een overstap naar welk
kerkgenootschap dan ook als aanvaardbaar of neutraal waarbij twee directeuren

92. Interview R. Bosch, 14 mei 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch),
16 december 2016.

93. Interview R. Bosch, 14 mei 2015.
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toelichten dat de reden voor overstap wel relevant is.94 Uit de interviews komt
naar voren dat personeel in de praktijk vooral lid is van evangelische en orthodox-
gereformeerde kerken en bij uitzondering eventueel komt uit de GG of de charis‐
matische vernieuwing binnen de Rooms-Katholieke kerk. Daarbij geven evangeli‐
sche directeuren aan dat het kerklidmaatschap niet doorslaggevend is, maar dat
actief kerklidmaatschap als zodanig wel van belang is.95 Een directeur geeft de vol‐
gende toelichting bij het invullen van de enquête: ‘Het is gewenst dat sollicitanten
actief lid zijn van een kerk. Hun persoonlijke belijdenis is vervolgens van belang, niet de
denominatie.’96 Ook kan er wel een voorkeur zijn voor bepaalde kerken volgens een
andere directeur: ‘Wanneer het minder belangrijk is, betekent dat niet dat wij geen voor‐
keur hebben voor mensen uit de “eigen kring”.’97 Op de website verwoordt evangeli‐
sche middelbare school De Passie kernachtig de verwachtingen van de medewer‐
kers.

‘Het geweldige verhaal van Gods liefde voor ons, klinkt door in de lessen en wordt zichtbaar in de sfeer op
school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is. En alle medewerkers kunnen vertellen over
hun relatie met God. De Passie is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat
wel. Ze komen uit verschillende kerken, net als onze leerlingen. Samen genieten we van de verschillen én
van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven.’98

De Passie ziet dus ruimte voor eenheid in verscheidenheid. Wat betreft die eenheid
verwijzen de statuten van evangelische middelbare school De Passie naar de begin‐
selverklaring van de Evangelische Alliantie (zie §5.7). Deze verklaring bevat ele‐
menten van de Apostolische Geloofsbelijdenis en klassieke protestantse belijdenis‐
geschriften. De laatste twee punten van deze verklaring hebben een meer typisch
evangelische inslag.

Daarnaast geeft de grondslag van De Passie een nog meer specifieke evangelische
invulling van het geloof (zie §5.7). In de grondslag zijn elementen van het evangeli‐
sche geloof duidelijk terug te zien: het persoonlijke geloof, de nadruk op de wer‐
king van de Heilige Geest, de externe, evangeliserende gerichtheid en het apoca‐
lyptisch denken. De beroepscode van De Passie die nieuwe werknemers onderte‐
kenen bij hun akte van benoeming vraagt dat zij hartelijk meelevend kerklid zijn
en instemmen met de statuten en beroepscode. Opvallend is dat er geen inperking

94. Open antwoord bij vraag 7 van de vragenlijst, bijlage F.1: ‘Als een overstap betekent dat zij niet meer
kunnen werken volgens de uitgangspunten van Evangelisch onderwijs is dat niet wenselijk.’

95. Interview R. Bosch, 14 mei 2015; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch),
16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december
2018.

96. Open antwoord bij vraag 6 van de vragenlijst, bijlage F.1.
97. Open antwoord bij vraag 6 van de vragenlijst, bijlage F.1.
98. http://www.depassiescholen.nl/over-de-passie-scholen/identiteit/evangelisch-en-bijbelge‐

trouw.
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is van welke christelijke kerken of gemeenten wel en niet tot de bandbreedte beho‐
ren. In plaats daarvan neemt de school de statuten en beroepscode als uitgangs‐
punt om identiteit te toetsen. De school ziet alle personeelsleden als dragers van
haar identiteit.

‘Identiteit betreft hier zowel de schriftelijk vastgestelde, de later in documenten en lessen uitgewerkte als
de in het leven van alledag zichtbare verschijningsvormen van de identiteit. Zij, de dragers van de identi‐
teit, zullen degenen zijn die vorm geven aan de scholen. Ieder die in dienst treedt is op de hoogte van het
gewicht dat de stichting hecht aan dit ultieme doel van de stichting. (…)
Van hen mag worden verwacht dat ze al het nodige en redelijke doen om de evangelisch-Bijbelgetrouwe
identiteit van de school optimaal te realiseren in de onderwijspraktijk van elke dag.’99

Verder zijn er nog andere gemeenschappelijke thema’s voor evangelische scholen
die van belang zijn voor het benoemingsbeleid: focus op het evangelie van Jezus
Christus, het belang van christelijk verantwoorde levenskeuzes, het ontwikkelen
van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, nadruk op de liefde van God voor
het kind, het zingen van evangelische liederen en het belang van persoonlijk gebed
(ook op school).100 Zowel uit de documentatie van scholen als uit de survey blijkt
dat orthodox-protestantse en specifiek evangelische geloofsopvattingen van belang
zijn voor het benoemingsbeleid van evangelische scholen.101

Zoals in §5.7 al benoemd zijn evangelische scholen soms onderdeel van een
algemeen-bijzonder, protestants-christelijk of gereformeerd-vrijgemaakt bestuur.
Binnen dat bestuur hebben zij dan de mogelijkheid om hun eigen benoemingsbe‐
leid te voeren. Uiteindelijk is het bestuur als bevoegd gezag juridisch verantwoor‐
delijk voor het benoemingsbeleid. Toch kan per school een verschillend beleid
gevoerd worden. Dat dit consequenties heeft bleek ook uit de casus van de evange‐
lische basisschool Het Schatrijk bij de Commissie Gelijke Behandeling (zie §8.3 en
§12.3.2) waar het overkoepelende bestuur Agora (algemeen-bijzondere richting)
werd aangesproken. In het algemeen kan een dergelijke bestuurlijke constructie
waarbij orthodox-protestantse scholen onderdeel zijn van een breder bestuur de

99. Beroepscode 2015 EBO De Passie.
100. Schoolgids 2015-2016 EBS De Morgenster, p. 3-5; Ouderverklaring EBS De Oase; Schoolgids

2015-2016 EBS De Oase, p. 3; Schoolgids 2014-2015 EBS De Rank, p. 3, 6-7, 9, 12; Identiteitsdocu‐
ment EBS De Parel; Schoolgids 2015-2016 EBS De Rots, p. 6-9; Schoolgids 2014-2015 EBS Eden,
p. 9-10; Schoolplan 2015-2019 EBS Eden, p. 36; Schoolgids 2015-2016 EBS Online, p. 10-11; School‐
gids 2015-2016 EBS Het Schatrijk, p. 9-10; Schoolgids 2015-2016 EBS De Olijfboom, p. 15; School‐
gids 2016-2017 De Passie, p. 23, 26.

101. De vijf evangelische schooldirecteuren die de survey invulden zijn het eens tot helemaal eens met
stellingen die orthodoxie meten en helemaal eens met de stelling die evangelicaliteit meet, en
oneens met de twee stellingen die bevindelijkheid moeten meten. De geënquêteerde schooldirec‐
teuren vinden kerkgang, belijdenis en avondmaal gewenst, maar over zondagsinvulling, geloofs‐
doop en de te gebruiken Bijbelvertaling zijn ze neutraal.
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ruimte voor het benoemingsbeleid van dergelijke scholen (om bijvoorbeeld een
rechtszaak te voeren) wel beperken.102

12.3.2 Seksuele ethiek

Daarnaast stellen evangelische scholen op het terrein van huwelijk en seksualiteit
eisen aan opvattingen en gedragingen van personeel. Veel evangelischen zijn con‐
servatief voor wat betreft seksuele ethiek, al is er ook wel diversiteit in opvattingen
(zie §4.2 en §4.3). De conservatieve opvattingen zijn over het algemeen dominant
in het benoemingsbeleid van evangelische scholen. Homoseksuele praxis en onge‐
huwd samenwonen wijzen geënquêteerde en geïnterviewde directeuren dan ook
af.103 Op een enkele uitzondering geven de schooldocumenten van evangelische
basisscholen (die op het internet zijn te vinden) over deze thematiek geen informa‐
tie.104 De Beroepscode van De Passie vermeldt dat er een visie op en beleid over het
omgaan met liefde, relaties en seksualiteit is.105 Het visiedocument Liefde, relaties
en seksualiteit (juni 2015) is op aanvraag door het bestuur verstrekt. Daarbij gaf het
bestuur aan dat het personeel dit visiedocument niet tekent. Het is een uitwerking
van De Beroepscode die het personeel wel ondertekent. Het visiedocument maakt
duidelijk dat seksualiteit thuishoort binnen het monogame heteroseksuele huwe‐
lijk:

‘Focus op het huwelijk als exclusief verbond tussen man en vrouw.
Het huwelijk is een belofte van trouw tot wederzijdse bescherming. Seksuele gemeenschap hoort alleen
binnen het huwelijk thuis: eenheid kan alleen worden genoten als die daadwerkelijk bestaat en is
vastgelegd. Seksualiteit staat in de Bijbel altijd binnen een (monogame) relatie van liefde en trouw tussen
man en vrouw, waaraan hoge eisen worden gesteld en een hoog doel is verbonden: samen God dienen.’106

102. CGB 1 juli 2011, oordeel 2011-102 (weigering ongehuwd samen reizende sollicitante evangelische basis‐
school); Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015. Zie ook
CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71, m.nt. B.P. Vermeulen (weigering homoseksuele sol‐
licitant orthodoxe protestants-christelijke school Westzaan).

103. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview schooldi‐
recteur/-bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december 2018.

104. Schoolgids 2015-2016 EBS De Morgenster, p. 4-5: ‘Van iedere leerkracht op de Morgenster wordt ver‐
wacht dat hij of zij (…) indien zij samenleven dit als man en vrouw gehuwd doen.’; Schoolgids 2015-2016
EBS Het Schatrijk: ‘Ouders die een andere religie dan de christelijke aanhangen, worden niet op het Schat‐
Rijk toegelaten. Hiermee willen we voorkomen dat hun kinderen in een loyaliteitsconflict komen. Om die‐
zelfde reden zullen wij met ouders, die een keuze hebben gemaakt niet te trouwen, maar samen te wonen, in
gesprek gaan over die keuze. Wij geloven dat God het huwelijk heeft ingesteld en dat Hij die unieke relatie
tussen man en vrouw wil zegenen.’ Zie ook de vraag in de Schoolgids 2015-2016 EBS De Olijfboom,
p. 38: ‘Wij willen graag dat onze personeelsleden de grondslag van de school volledig kunnen onderschrij‐
ven. In verband daarmee stellen we u de volgende vragen: (…) 7. Hoe denkt u over het huwelijk en andere
samenlevingsvormen?’

105. Beroepscode 2015 EBO De Passie, p. 5.
106. Visiedocument De Passie Liefde, relaties en seksualiteit, juni 2015, p. 5.
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Uit voorafgaande passage valt af te leiden dat homoseksuele relaties in principe
ongewenst zijn. Dat komt overeen met de algemene tendens onder evangelischen,
hoewel hier ook verschillend over gedacht wordt (zie §4.3). Onder personeel en
achterban van evangelische scholen zijn er eveneens verschillen van opvatting over
deze thematiek.107 Daarbij lijkt de school een ontsnappingsclausule te formuleren
die ruimte biedt voor homoseksuele relaties, in ieder geval richting leerlingen.

‘Focus op gezonde relaties. In het onderwijs geven we aandacht aan omgangsvormen, respect, verschillen
tussen ontmoeting, verbinding en intimiteit, etc., ook als het om homoseksualiteit gaat. We wijzen de leer‐
lingen erop dat de norm die God stelt, in een gebroken wereld ook voor zijn eigen kinderen soms zo hoog
gegrepen is dat men kan vinden dat je daarin moet berusten. We geloven dat de liefde van God kan voor‐
zien in de noden en gebrokenheid binnen welke relatie dan ook. We laten vanuit de Bijbelse normen leer‐
lingen ook kennis maken met diversiteit, voorbehoedsmiddelen en gezinsvorming.’108

Een deel van de evangelischen ziet homoseksualiteit als een ziekte die genezen kan
worden. De Passie neemt daar in het visiedocument afstand van:

‘Focus op genade. We leren de leerlingen dat we allemaal dienen te leven door de genade van Christus en
dat we bij Hem mogen komen zoals we zijn, ook als we gebrokenheid met ons meedragen (en dat doen we
tenslotte allemaal). We werken aan bewustwording van het diepingrijpende van een homoseksuele
gerichtheid en andere vormen van diversiteit; er is wellicht een wisselwerking tussen nature en nurture,
maar we erkennen dat het andersgericht zijn zo ‘eigen’ is dat aandringen op verandering (in therapie of
gebed) tenminste de schijn wekt van verwerping, arrogant optimisme of cynisch pessimisme.
Focus op liefhebben. We leren de leerlingen dat we een opdracht hebben tot liefhebben, niet tot veroorde‐
len! We vertalen dat door naar concrete geborgenheid op school. Dat geldt ook voor het omgaan met ver‐
schillende uitingen van diversiteit. We leren hoe we elkaar op een liefdevolle manier kunnen aanspreken
op gedrag, op een manier die opbouwt, niet afbreekt en niet discrimineert.’109

Uit voorgaande passage blijkt ook dat er ruimte zou moeten zijn om uit te komen
voor een homoseksuele geaardheid. Voor sommige evangelische scholen volgt uit
de survey en interviews dat openheid van personeel over een niet-heteroseksuele
geaardheid op zich een probleem kan opleveren, zeker wanneer ze uitspreken
open te staan voor een relatie.110 Volgens het visiedocument van De Passie dient
het ook als basis voor een beleidsnotitie over hoe om te gaan met homoseksualiteit
in het personeelsbeleid. Dit initiatief komt voort uit de zaak over het benoemings‐
beleid in het algemeen met betrekking tot homoseksuele leraren op De Passie bij de

107. Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december 2018; Interview
R. Bosch, 14 mei 2015.

108. Visiedocument De Passie Liefde, relaties en seksualiteit, juni 2015, p. 6.
109. Visiedocument De Passie Liefde, relaties en seksualiteit, juni 2015, p. 6.
110. De vijf evangelische schooldirecteuren die de survey invulden zijn verdeeld of openheid over een

non-heteroseksuele geaardheid aanvaardbaar is. Volgens een geïnterviewde directeur is openheid
mogelijk: Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016.
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CGB in 2007 (zie §8.3).111 Deze zaak betrof een klacht van het Meldpunt Discrimi‐
natie Amsterdam (MDA) over een uitspraak van de directeur van De Passie locatie
Amsterdam. De directeur vertelde in de scholengids van het Parool dat homosek‐
sualiteit niet strookt met de uitgangspunten van de school, en ‘openlijk homoseksuele
leerkrachten zult u hier niet aantreffen.’ Over deze uitspraak ontstond veel ophef in
(lokale) politiek en media.112 De CGB oordeelde dat De Passie verboden onder‐
scheid maakte op grond van homoseksuele gerichtheid en deed de aanbeveling om
beleid te formuleren voor concrete situaties en dit aan de Commissie voor te leg‐
gen. Voor het onderzoek in 2009 van de Roosevelt Academy interviewde ik de heer
Oosterhuis als toenmalig directeur van De Passie. Hij gaf aan drie typen reacties te
hebben ontvangen naar aanleiding van deze zaak:

‘(…) veel Passie-aanhangers vonden het goed dat wij onze rug recht hielden over het beleid. Van buiten‐
staanders kregen wij vaak hele harde en lompe reacties. Een derde type reactie was van christenhomo’s die
heel anders over de kwestie dachten dan wij, vooral vanuit naastenliefde. Aan die laatste groep hebben wij
veel tijd besteed.’113

Uit de toelichting van het bestuur van De Passie voor dit onderzoek blijkt dat men
niet tot een definitieve beleidsnotitie over homoseksualiteit voor personeelsbeleid
is gekomen omdat ze stuitten op de juridische kaders. Verder speelde het thema
volgens het bestuur niet in concrete gevallen.114

Daarnaast is er diversiteit in opvattingen tussen personeel binnen evangelische
scholen in hoeverre de school over je privéleven gaat.115 Een evangelische schooldi‐
recteur ziet een verband tussen een overstap naar een lichtere kerk (midden-ortho‐
doxie binnen de PKN verdient daarom niet de voorkeur) en liberalere opvattingen
over huwelijk en seksualiteit.116 De link tussen kerk, geloof en opvattingen over

111. CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (homoseksuele leraren op De Passie). Mw. Silversmith van het
MDA heeft voor dit onderzoek inzage gegeven in de correspondentie van MDA met De Passie en
de CGB (Interview J. Silversmith, 21 december 2015). Zie Zijlstra & Barkhuis Nederlands Juristen‐
blad 2007/1246, p. 1467, bevattende een reactie van LKP en COC Amsterdam op deze zaak. Zie
ook Post 2014, p. 308-310, 312-322. Zie over de strategie van het MDA richting de CGB ook Strij‐
kers 2005.

112. ‘Ergernis over weren homoleraar’, Het Parool 11 januari 2007; R. Gerrits, ‘Leraar mag best homo‐
seksueel zijn, als hij er maar niets mee doet’, de Volkskrant 13 januari 2007.

113. Oomen e.a. 2009, p. 77 met citaat Interview G. Oosterhuis, directeur De Passie, 1 juni 2009. Zie ook
B. Schrijver, ‘Bijbelgetrouw, maar blijmoedig – ‘Heer wenst ons geen verpieterd bestaan toe’’, AD/
Groene Hart 26 januari 2007; ‘CGB wijst homobeleid De Passie af’, ND 16 juni 2007; ‘School voor
CGB om homobeleid’, RD 26 april 2007.

114. Telefonische toelichting namens het bestuur van De Passie in 2018.
115. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016. Open antwoord

evangelische schooldirecteur bij vraag 10 van de vragenlijst, bijlage F.1: ‘Als school hebben wij niets
te zeggen over partnerschap/samenwonen. Het gaat er om dat iemand een goede leerkracht is, waarbij zijn of
haar geloof helpt om een goed leerkracht te kunnen zijn.’

116. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016.
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seksuele ethiek is ook terug te zien in de zaak van de evangelische basisschool Het
Schatrijk bij de Commissie Gelijke Behandeling (zie §8.3).117 Deze zaak betrof wei‐
gering van een sollicitante vanwege ongehuwd als stel op vakantie gaan. De CGB
concludeerde in lijn met eerdere uitspraken dat er sprake was van verboden onder‐
scheid op grond van burgerlijke staat. Tegelijkertijd oordeelde de CGB dat er
sprake is van verboden onderscheid op grond van godsdienst. Dit was in juridisch
opzicht afwijkend aangezien de Commissie niet aangaf dat een evangelische school
onderscheid mag maken op grond van godsdienst door eisen te stellen aan kerklid‐
maatschap en geloofsopvattingen. Omdat de CGB hier afweek van haar eigen uit‐
sprakenlijn legde de school de uitspraak naast zich neer, en schreef zij een
motivering aan de Commissie waarom zij dat deed. Op die brief heeft ze verder
geen reactie ontvangen.118

Evangelische scholen keuren heteroseksueel ongehuwd samenwonen in principe
af, maar het komt in de praktijk wel voor. Evangelische bestuurders en directeuren
gaan hier verschillend mee om. Het voorbeeld van de zaak van evangelische basis‐
school Het Schatrijk toont de strenge aanpak waarbij ver in de privésfeer werd
getreden. Voor dit onderzoek geïnterviewde bestuurders en directeuren gedogen
heteroseksueel samenwonen over het algemeen en zullen hier niet actief naar vra‐
gen. Ook geeft een directeur aan dat er goede redenen kunnen zijn voor samenwo‐
nen waarbij een vooruitzicht op een huwelijk een relevant gegeven is. Voor homo‐
seksueel samenwonen bestaat niet dezelfde ruimte op evangelische scholen. Op
het moment dat (heteroseksueel) samenwonen zichtbaar is voor de achterban en
tot ophef leidt zal het bestuur evenwel actie ondernemen. In eerste instantie zal dat
leiden tot gesprekken met het bestuur.119 Het volgende citaat van een evangelische
schooldirecteur illustreert deze werkwijze:

‘Het is niet zo dat als collega’s vertellen dat ze op vakantie zijn geweest met hun vriend, dat ik ga vragen
of ze het gedaan hebben of niet. Zover gaan we niet. Dat zou je kunnen doen, maar nee. We hebben ook
wel eens een keer op een andere school gehad dat iemand een poosje samenwoonde, die inmiddels

117. CGB 1 juli 2011, oordeel 2011-102 (weigering ongehuwd samen reizende sollicitante evangelische basis‐
school); G. Beverdam, ‘De gymjuf en de grondslag’, ND 5 november 2010; ‘Gymjuf daagt evangeli‐
sche school Het Schatrijk voor CGB’, Noordhollands Dagblad 9 november 2010; ‘School Schatrijk
mag juf niet weren’, Noordhollands Dagblad 2 juli 2011.

118. Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015. Volgens Zoon‐
tjens is deze uitspraak van de CGB echter begrijpelijk, zie P. Zoontjens, ‘Oordeel CGB in zaak
evangelische basisschool begrijpelijk’, RD 7 juli 2011.

119. De vijf evangelische schooldirecteuren die de survey hebben ingevuld vinden alle seksuele rela‐
ties buiten het huwelijk van man en vrouw onaanvaardbaar. Over het overkomen van echtschei‐
ding zijn de meningen meer verdeeld. Daarnaast blijkt uit de documentatie en interviews dus een
bredere schakering aan opvattingen aanwezig te zijn over ongehuwd heteroseksueel samenwo‐
nen. Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december 2018; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview R. Bosch, 14 mei
2015; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.
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getrouwd is, dus het probleem is een soort van opgelost. Maar er zijn wel gesprekken over geweest, en
uiteindelijk is dat wel even zo gebleven. Ook omdat zij voor ons verwoordde waarom dat zo was. Op som‐
mige scholen is dat iets breder. Ik denk wel dat het hier op de echt evangelische school lastiger is, ook
omdat je het aan bepaalde ouders niet kunt verkopen.(…)
Het ongehuwd samenwonen is niet iets wat we aanmoedigen. Maar dat is iets wat uiteindelijk wel kan
groeien tot het huwelijk tussen man en vrouw, dat staan we het meeste voor als het kan. Als je aan de
andere kant het homoseksueel samenwonen hebt, denk ik daarvan: doe dat dan niet. Daar zit wel verschil
in.’120

12.4 Overkoepelende thema’s voor orthodox-protestantse scholen

Hierna volgt een beschrijving van overkoepelende thema’s binnen identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid voor orthodox-protestantse scholen van alle denomina‐
ties.

Omvang (non-)problematiek

Op grond van de registratie van het PF en BWGS is een indicatie verkregen in de
omvang van het aantal identiteitsontslagen. In totaal waren er 59 identiteitsontsla‐
gen in de periode 1995-2015 voor zowel gereformeerd-vrijgemaakte als protes‐
tants-christelijke scholen die zijn aangesloten bij het PF (zie bijlage D.1). Het betrof
41 ontslagen op gereformeerd-vrijgemaakte scholen en achttien op protestants-
christelijke scholen. Dus hebben gereformeerd-vrijgemaakte scholen een groot aan‐
deel (69%) van de bij het PF bekende identiteitsontslagen voor zowel vrijgemaakte
als protestants-christelijke scholen (zie §9.2.1 en bijlage D.1). Hierbij zijn de zeven
denominatieontslagen op protestants-christelijke scholen, die onder een bestuur
vallen voor zowel protestants-christelijk als rooms-katholiek onderwijs, niet mee‐
geteld. Uit de benaming van deze scholen blijkt namelijk dat deze niet orthodox
zijn maar algemeen christelijk. In hoeverre de achttien ontslagen op protestants-
christelijke scholen alle betrekking hebben op orthodoxe scholen is onduidelijk.
Het is namelijk niet duidelijk of dit toentertijd orthodoxe scholen waren en de
betreffende ontslagdossiers betroffen de periode van 1995-2007 en waren derhalve
al vernietigd (zie §2.3). Overigens waren van de achttien ontslagen op protestants-
christelijke scholen er twaalf in het voortgezet onderwijs en zes in het primair
onderwijs. In de registratie van het PF bevonden zich geen identiteitsontslagen op
evangelische scholen. Overigens kunnen de cijfers van het PF geen volledig over‐
zicht bieden van aantallen identiteitsontslagen. Het PF heeft namelijk geen dossiers
wanneer de ontslagen medewerker direct ander werk heeft gevonden.

120. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016.
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In de cijfers van het PF zijn reformatorische scholen niet inbegrepen omdat deze
ofwel hun eigen fonds (BWGS) gebruiken of vanwege principiële bezwaren tegen
verzekeringen niet bij een fonds zijn aangesloten. Uit cijfers die het BWGS ver‐
strekte blijkt dat er twee identiteitsgebonden ontslagen (op eigen verzoek) waren
in 2004 en zeven identiteitsgebonden ontslagen in de periode 2013-2017.121 In de
overige jaren (vanaf 1997) wordt de reden van ontslag niet vermeld in de adminis‐
tratie van BWGS. In de periode 2013-2017 waren er in totaal 109 ontslagen gemeld
bij BWGS. Hiervan was dus 6,4% identiteitsgebonden. In totaal registreerde het
BWGS 331 ontslagen in de periode 1997-2017. Hoeveel ontslagen hiervan identi‐
teitsgebonden waren is dus onduidelijk.

Naast de cijfers van het PF geven de procedures bij rechters, CGB/CRM en com‐
missies van beroep/identiteitscommissies inzage in de omvang van de problema‐
tiek (zie daarover §8.4 en bijlage C, tabel C.1). Er zijn 21 unieke zaken in deze pro‐
cedures. Daarbij is er enige overlap met de cijfers van het PF, maar aangezien de
juridische procedures meestal anoniem zijn is dit niet exact te bepalen. Van de 21
juridische zaken zijn er twaalf zaken die betrekking hebben op (onder andere)
godsdienst, zeven zaken betreffen (onder andere) burgerlijke staat, vier zaken
betreffen (onder andere) seksuele gerichtheid en één zaak op grond van geslacht.
Sommige zaken betreffen meerdere gronden van onderscheid.

Daarnaast verschaffen de casussen in dit onderzoek en door respondenten gerap‐
porteerde gevallen en geschatte cijfers inzage in de omvang van de (non-)proble‐
matiek. Opnieuw is er enige overlap met de cijfers van het PF en de juridische
zaken. Sommige respondenten geven aan dat er enkele of meerdere gevallen zijn.
Bij enkele gevallen ben ik uitgegaan van een minimum van twee, bij meerdere
gevallen van tenminste drie. Tegelijkertijd is er overlap in de zaken die verschil‐
lende respondenten melden. De voorbeelden zijn over het algemeen van meer
recente jaren (vanaf 2007) hoewel enkele respondenten ook vroegere casussen naar
voren brengen. Uit de interviews en casussen voor dit onderzoek komen 43 zaken
naar voren van ontslag of weigering wegens het niet (meer) voldoen aan de kerk‐

121. Het betreft een overzicht door BWGS verstrekt voor dit onderzoek op verzoek van de VGS. De
enige openbare bron die melding maakt van aantallen identiteitsgebonden ontslagen is het jaar‐
verslag 2013 BWGS, p. 6. Per jaar waarin er gegevens zijn van aantallen identiteitsgebonden
ontslagen is het overzicht als volgt: 2004 (2), 2013 (1), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (3), 2017 (1).

12 Identiteitsgebonden benoemingsbeleid orthodoxe protestants-christelijke en evangelische
scholen en overkoepelende thema’s voor orthodox-protestantse scholen 439



lidmaatschapseis.122 In vier van die zaken betrof het ontslag tevens de doop (‘casus
Wartburg College’). Daarnaast zijn er nog vier ontslagen wegens doop aangege‐
ven.123 Ook zijn er twaalf ontslagen gemeld wegens afwijkende geloofsopvattin‐
gen.124 In totaal betreft dat dus 60 gevallen van ontslag of weigering op grond van
godsdienst. Tegelijkertijd komen er (tenminste) 30 gevallen naar voren waarin
schoolbesturen mensen aannemen of geen ontslag geven terwijl ze niet (meer) vol‐
doen aan de kerklidmaatschapseis. In drie van die gevallen ging het eveneens om
geloofsdoop.125 Daarnaast komen er opgeteld van de casussen van dit onderzoek
en gerapporteerde of geschatte gevallen door respondenten achttien voorbeelden
naar voren waarin een homoseksuele relatie tot ontslag of weigering heeft
geleid. 126 Anderzijds rapporteren respondenten meer dan acht gevallen waarin

122. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder
nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (gerefor‐
meerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari
2016; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview ‘Vincent’, 10 oktober 2015; Interview
‘Gerard’, 12 december 2015; Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview J. Schreuders, 4 decem‐
ber 2015; Interview B. Tol, 2 april 2015; Interview R. Tromp, 27 mei 2016; Interview R. van der
Velde, 26 februari 2016; Interview G. Varwijk, 24 november 2015; Interview juridisch adviseur
(anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Inter‐
view J. Westert, 12 mei 2015.

123. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.

124. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview ‘Gerard’, 12 decem‐
ber 2015; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview bestuurder Driestar College,
16 november 2018.

125. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14
(reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 15 (orthodox protes‐
tants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch),
3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017;
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt), 17 februari 2017; Interview schooldirec‐
teur/ -bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
(anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016; Interview bestuurder en P&O Wartburg
College, 29 januari 2016; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015; Interview ‘Vincent’, 10 oktober
2015; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview juridisch adviseur (anoniem) reforma‐
torisch onderwijs, 15 mei 2015.

126. Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Interview G. Var‐
wijk, 24 november 2015; Interview E. Vonkeman, 11 januari 2016; Interview ‘Katrien’, 23 juni 2015;
Interview ‘Klaas’, 11 maart 2016; Interview ‘Frank’, 25 maart 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart
2016; Interview W. van den Engel, 10 april 2015; Interview D. Renkema, 30 januari 2016. Zie ook
de casus Emst.
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openheid over een homoseksuele relatie niet tot ontslag of weigering leidde, en zes
gevallen waarin homoseksuele medewerkers met een relatie zijn aangenomen of
mochten blijven op een orthodox-protestantse school.127 Verder brengen respon‐
denten 21 voorbeelden naar voren van ontslag wegens overspel.128 Er komen drie
voorbeelden naar voren dat overspel niet tot ontslag leidde.129 Ook komen uit de
casuïstiek en interviews acht gevallen van ontslag of weigering wegens heterosek‐
sueel samenwonen.130 Tegelijkertijd geven respondenten voorbeelden waarin dit
niet tot ontslag of weigering leidde.131 Ten slotte komen er twaalf voorbeelden naar
voren waarin echtscheiding niet tot ontslag leidde, en één voorbeeld waarin dit
wel het geval was.132

Regionale verschillen en verschil basis- en middelbare scholen

Uit de interviews blijkt dat respondenten over het algemeen een strenger benoe‐
mingsbeleid zien in het noordoosten van het land vergeleken met het zuidwesten.
Dat blijkt ook uit de cijfers van het Participatiefonds met veel meer ontslagdossiers
in het oosten dan in het midden en westen. Daarnaast is er verschil tussen stad en
platteland, waarbij op het platteland meestal een conservatiever benoemingsbeleid
is dan in de stad. Dat geldt nog sterker voor bepaalde dorpen die als orthodox-pro‐
testantse bolwerken gelden. Binnen reformatorische scholen is de vertegenwoordi‐
ging van kerken ook anders in het westen, de Randstad, met een hoger aandeel

127. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview E. Harinck, 31 augustus 2015;
Interview ‘Katrien’, 23 juni 2015; Interview R. Venema, 24 april 2015. Zie ook de casus Alblasser‐
dam in §12.2.2.

128. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder
nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari
2016; Interview J. Schreuders, 4 december 2015; Interview R. Tromp, 27 mei 2016; Interview juri‐
disch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015; Interview E. Vonkeman, 11 janu‐
ari 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016.

129. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017; Interview ‘Frank’,
25 maart 2016.

130. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview J. Schreu‐
ders, 4 december 2015; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016. Zie ook casus ‘Het Schatrijk’.

131. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview schooldi‐
recteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017; Interview J. Westert,
12 mei 2015.

132. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview R. Tromp, 27 mei 2016;
Interview R. van der Velde, 26 februari 2016; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview
R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015.
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van de PKN (GB) dan in andere delen van het land.133 De regionale verschillen in
benoemingsbeleid corresponderen met meer algemene verschillen tussen bij‐
voorbeeld stad en platteland. Zo ligt homoseksualiteit in de provincie vaker moei‐
lijk dan in de stad (zie §1.5.1). Aangezien middelbare scholen vaker in de stad
staan en basisscholen vooral op het platteland, werken de verschillen tussen stad
en platteland hierin door. Daarbij is er vaak een kleinere afstand tussen school-
gezin-kerk binnen basisscholen dan in middelbare scholen. Dat kan leiden tot meer
zichtbaarheid van docenten en van beslissingen in het benoemingsbeleid. Leer‐
krachten van basisscholen wonen echter steeds vaker in een andere plaats dan de
locatie van de school. En er zijn ook kleinere eenheden binnen middelbare scholen
waar men elkaar goed kent. Ook zijn middelbare scholieren mondiger dan basis‐
schoolleerlingen wat ook een druk kan leggen op beslissingen binnen identiteitsge‐
bonden benoemingsbeleid. Tegelijkertijd refereren respondenten aan de grotere
kwetsbaarheid van basisschoolleerlingen en het meer fundamentele vormende
karakter van de basisschool in vergelijking tot middelbare scholen. Het verschil in
toelatingsbeleid van leerlingen tussen (een deel van de) basisscholen en middel‐
bare scholen is mogelijk ook van invloed op het benoemingsbeleid. Op welke wijze
deze factoren uitwerken op identiteitsgebonden benoemingsbeleid van basis- en
middelbare scholen, en met name op conflicten, is niet eenduidig tussen de respon‐
denten. Het is derhalve niet mogelijk hierover conclusies te trekken en dit als zelf‐
standige verklarende factor aan te voeren.134

Politieke voorkeur

Orthodox-protestantse scholen vragen over het algemeen niet naar de politieke
voorkeur van werknemers en geven aan dat dit in de privésfeer ligt en behoort tot

133. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview J. Schreu‐
ders, 4 december 2015; Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10
(reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrij‐
gemaakt), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-
christelijk), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-
christelijk), 19 april 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijge‐
maakt), 12 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari
2017; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017;

134. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017; Interview R. Tromp, 27 mei
2016; Interview G. Varwijk, 24 november 2015; Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview
R. Venema, 24 april 2015; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders,
13 juli 2015.
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de gewetensvrijheid.135 Impliciet hebben gereformeerd-vrijgemaakte, orthodoxe
protestants-christelijke en evangelische scholen vaak wel een voorkeur voor chris‐
telijke partijen.136 Voor reformatorische scholen ligt de voorkeur vooral bij de SGP,
is een keuze voor de ChristenUnie licht aanvaardbaar en voor het CDA neutraal. In
west-Nederland is deze voorkeur van reformatorische scholen voor de SGP minder
sterk in vergelijking tot een keuze voor de ChristenUnie.137 Voor reformatorische
scholen is in dit verband ook relevant dat het aantal SGP-stemmers in de regio een
relevant criterium was voor de erkenning van de reformatorische richting en

135. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview
schooldirecteur/ -bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21
(reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 17 (orthodox protes‐
tants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch),
10 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt),
13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017;
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017. Dit blijkt ook uit de open antwoorden bij
vraag 11 van de vragenlijst. Dat politieke voorkeur een relevant onderwerp voor het benoemings‐
beleid was blijkt uit: Mellink, Worden zoals wij 2013, p. 56-59 (over ‘PvdA-kwestie’ binnen pc
onderwijs in 1947-1948), p. 187 (over ontslag van communistische docenten eind jaren ’70),
p. 229-230 (over het weren van leden van extreem-rechtse Centrum-Democraten in 1984) ; De Jong
2017, p. 79-80 (over PvdA-lidmaatschap), p. 93 (over ontslag CPN-lid door christelijke school in
1979). Zie ook CvBer vo Besturenraad pco 30 januari 1975, AB 1975/115, m.nt. Stellinga (ontslag
communistische godsdienstleraar) die het ontslag van een godsdienstleraar vanwege lidmaatschap
van de CPN door een protestants-christelijke middelbare school accordeerde (aangehaald in
Huisman & Vermeulen 2007, p. 23-24). Tegenwoordig speelt het onderwerp van politieke voor‐
keur soms op bij docenten met sympathie voor de PVV of voor neonazisme, zie CRM 31 januari
2013, oordeel 2013-9 (schorsing PVV-docent door katholieke middelbare school, enkele feit onderscheid op
grond van politieke gezindheid en bijkomende omstandigheden). Zie ook Van Vliet 2016, p. 225 die ver‐
wijst naar de Commissie van Beroep VO en HBO algemeen bijzonder onderwijs, 21 januari 2013,
nr. 121991; Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2509, AR Updates
2017/0546 (docent met neonazi sympathieën).

136. Op de vraag naar aanvaardbaarheid van het stemmen op een bepaalde politieke partij bij de
Tweede Kamerverkiezingen door een medewerker antwoordden directeuren van gereformeerd-
vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke en evangelische scholen dat een stem op CDA,
ChristenUnie en SGP aanvaardbaar is, PVV neutraal tot licht onaanvaardbaar, andere partijen
neutraal (zie bijlage F.1, vraag 11).

137. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 11; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (refor‐
matorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformatorisch),
10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017; Interview J. Schreuders, 4 december 2015. Dit bevestigen
ook de open antwoorden bij vraag 11 van de vragenlijst, zoals dit citaat van een reformatorische
directeur: ‘de school gaat niet over de politieke voorkeur van een medewerker, daar hangt ook niets van af.
Wel is aannemelijk dat vanwege de identiteit en daardoor het benoemingsbeleid de politieke voorkeur ligt bij
een christelijke partij.’
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mogelijkheid tot stichting van scholen.138 Voor de erkenning van de evangelische
richting was een van de overwegingen dat de RPF (voorloper van de Christen‐
Unie) in de politiek de evangelischen vertegenwoordigt.139 Het openlijk steun
betuigen aan met name partijen als PVV, D66 en SP kan op orthodox-protestantse
scholen tot vragen leiden over de loyaliteit aan de grondslag van de school. In de
praktijk speelt dit echter nauwelijks.140 Een reformatorische directeur geeft het
voorbeeld van een werknemer die Partij voor de Dieren stemde en aangaf de
gedragscode van de school niet te kunnen ondertekenen. Deze werknemer is niet
ontslagen vanwege de arbeidsrechtelijke positie (een vast contract) en omdat het
vertellen van Bijbelverhalen niet tot de (onderwijsondersteunende) functie
behoort.141

Mensenrechten en ruimte voor benoemingsbeleid

Uit de survey blijkt dat orthodox-protestantse schooldirecteuren belang hechten
aan alle genoemde mensenrechten: kiesrecht, vrijheid van godsdienst, vrijheid van
onderwijs, vrijheid van meningsuiting, en het recht op gelijke behandeling. Som‐
mige respondenten hebben kritiek op het volgens hen te overheersende en te ver
doorgeschoten gelijkheidsbeginsel. Daarbij geven enkele respondenten voorkeur
aan de term ‘gelijkwaardigheid’ boven ‘gelijkheid’. Het meeste belang hechten ze
aan de vrijheid van godsdienst en onderwijs, en deze prioriteren ze ook boven het
recht op gelijke behandeling. Over het algemeen vinden de directeuren dat er

138. Exalto, Reformatorische richting 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformato‐
risch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari
2017.

139. ABRvS 11 februari 1997, AB 1998/28, m.nt. B.P. Vermeulen (Evangelische richting).
140. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐

view schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirec‐
teur/ -bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1 (reformato‐
risch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21 (reformatorisch),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt),
13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017;
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview
schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview school‐
directeur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.

141. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017.
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voldoende maatschappelijke en juridische ruimte is voor het voeren van een
benoemingsbeleid.142

Onderscheid naar functie

Over de vraag of het wenselijk is onderscheid te maken qua eisen voor het benoe‐
mingsbeleid per functie verschillen de meningen onder respondenten. Uit de sur‐
vey blijkt dat orthodox-protestantse schooldirecteuren over het algemeen wel
onderscheid maken in functie-eisen.143 Dat blijkt ook uit de interviews met gerefor‐
meerd-vrijgemaakte en evangelische directeuren.144 In de interviews geven refor‐
matorische respondenten over het algemeen aan geen onderscheid tussen functies
te maken met het argument dat iedereen een voorbeeld is binnen de school, zicht‐
baar is binnen de school en deel uitmaakt van een schoolgemeenschap.145 Volgens
de VGS is er geen onderscheid in benoemingseisen per functie: ‘(…) geldt overigens
niet alleen voor het onderwijzend personeel, maar ook voor het leidinggevend en het onder‐
wijsondersteunend personeel. Er is immers in de opvoedingsgemeenschap slechts een gra‐
dueel verschil in mate van ontmoeting met de leerlingen.’146 Toch zijn er ook reformato‐
rische schooldirecteuren die (na verder doorvragen) graduele verschillen aanbren‐
gen.147

Als orthodox-protestantse scholen onderscheid maken in eisen per functie dan
doen zij dat volgens een of meerdere van de volgende criteria, waarbij er overigens
geen generieke verschillen zijn tussen denominaties. Ten eerste gelden vaak
zwaardere eisen voor personeel dat direct contact heeft met kinderen. Ten tweede

142. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 14, 15; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 21
(reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch),
10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk),
3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk),
3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017;
Interview juridisch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015.

143. Resultaten vragenlijst in bijlage F.1, vraag 12.
144. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐

view schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview schooldirec‐
teur/ -bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017.

145. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 1
(reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 18 (reformato‐
risch), 10 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari
2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017.

146. Identiteitsprofiel VGS, februari 2018, p. 6; Interview P. Moens, 6 maart 2015.
147. Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview

schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 19 (reformato‐
risch), 17 februari 2017.
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stellen scholen vaak zwaardere eisen voor onderwijsgevende functies in vergelij‐
king met onderwijsondersteunende functies. Ten derde zijn de eisen vaak het
meest uitgebreid voor leidinggevende functies, eventueel ook op basis van de sta‐
tuten. Dat betreft bijvoorbeeld een specifieke kerklidmaatschapseis voor directeu‐
ren van orthodoxe protestants-christelijke scholen. Ten vierde is de zichtbaarheid
van het personeelslid binnen de school relevant, waarbij een informatiespecialist
bijvoorbeeld minder zichtbaar is en daarvoor mogelijk minder strenge eisen gel‐
den. Ten slotte is het relevant of iemand in dienst is of extern is ingehuurd (zoals
bijvoorbeeld een schoonmaker), en scholen minder eisen kunnen stellen, behalve
dat gedragingen die expliciet in strijd zijn met de identiteit (zoals vloeken) niet toe‐
gestaan zijn.148 Het verschil in eisen per functie kan verder tot uiting komen in een
minder strenge kerklidmaatschapseis, waarbij het voor bepaalde functies niet gaat
om een keiharde eis maar meer om een voorkeur voor bepaalde kerken. Of scholen
stellen voor bepaalde functies minder strenge kledingvoorschriften. Zo kunnen
schoonmaaksters of schooldokters vaak in een broek verschijnen op reformatori‐
sche scholen.149 Overigens noemen respondenten geen juridische argumenten (in
relatie tot de AWGB) of ze al dan niet eisen mogen stellen voor bepaalde func‐
ties.150

12.5 Conclusie

Concluderend, geven hoofdstuk 12 en de vorige twee hoofdstukken een uiteenzet‐
ting van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen
in relatie tot mensenrechten in de praktijk. Ze beschrijven het beleid per denomina‐
tie en ontwikkelingen daarbinnen met betrekking tot zowel geloofsopvattingen,
seksuele ethiek als meer specifieke thema’s. Daarmee kan de vierde deelvraag
worden beantwoord: Hoe voeren orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in

148. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016; Interview schooldi‐
recteur/ -bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder
nr. 17 (orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15
(orthodox protestants-christelijk), 3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8
(orthodox protestants-christelijk), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24
(orthodox protestants-christelijk), 19 april 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gere‐
formeerd-vrijgemaakt), 12 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformato‐
risch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 decem‐
ber 2016; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.

149. Interview P. Moens, 6 maart 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 8 (orthodox protes‐
tants-christelijk), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch),
16 december 2016.

150. Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016. In dit interview kwam naar
voren dat de eis om een consistent en consequent beleid te voeren zou impliceren dat er geen
onderscheid mag worden gemaakt in de eisen tussen functies.
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Nederland, onderscheiden naar denominatie, een identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten
aanzien van personeel in relatie tot mensenrechten? Met betrekking tot de kerklidmaat‐
schapseis en geloofsopvattingen zijn er verschillen tussen en binnen de denomina‐
ties. Hoofdstuk 12 beschrijft het benoemingsbeleid van orthodoxe protestants-
christelijke en evangelische scholen. De orthodoxe protestants-christelijke scholen
hanteren een ruimere kerklidmaatschapseis dan reformatorische scholen en, nog
sterker in het verleden, in vergelijking tot gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Ook
hanteren de orthodoxe protestants-christelijke scholen vaak een ruimer beleid ach‐
ter de poort (in het geval van afwijking van deze eis door werknemers) dan aan de
poort (bij sollicitanten). Daardoor ontstaat er minder snel een conflict dan bij een
scherp afgebakende kerklidmaatschapseis en een harde toepassing daarvan.

Daarnaast kennen orthodoxe protestants-christelijke scholen een vergelijkbare ont‐
wikkeling als gereformeerd-vrijgemaakte scholen door vaker gebruik te maken
van identiteitsdocumenten. Daarbij neemt het belang van deze documenten steeds
verder toe in vergelijking tot de kerklidmaatschapseis. Ook reformatorische scho‐
len maken gebruik van identiteitsdocumenten, met name het VGS-identiteitspro‐
fiel, waar de kerklidmaatschapseis bij is inbegrepen. Enkele evangelische scholen
maken eveneens gebruik van identiteitsdocumenten, andere doen dit in schooldo‐
cumenten. De evangelische scholen kennen echter geen nauwe kerklidmaatschaps‐
eis, maar bekijken meer individueel of iemand past bij de evangelische geloofsbele‐
ving. Daardoor is er ook minder kans op conflict over de kerklidmaatschapseis
aangezien de grenzen vloeiender zijn. De gereformeerd-vrijgemaakte scholen han‐
teerden lange tijd een zeer nauwe kerklidmaatschapseis in tegenstelling tot de in
meer of mindere mate ruimere eisen van reformatorische, orthodoxe protestants-
christelijke en evangelische scholen. Dat resulteerde ook in meer identiteitsgeschil‐
len en ontslagen. De kerklidmaatschapseis hangt ook samen met verschillen in
geloofsopvattingen.

Bij afwijking door werknemers qua geloofsopvattingen zoeken orthodoxe protes‐
tants-christelijke scholen eerder naar een oplossing waarbij medewerkers zich con‐
formeren aan de schoollijn en dan toch kunnen aanblijven. Dat betekent overigens
niet dat er geen ontslagen vallen op deze scholen op grond van kerklidmaatschap
of geloofsopvattingen (zoals inzake de doop), maar het gebeurt minder snel dan
voorheen en in vergelijking tot andere denominaties. Tegelijkertijd bewegen vrijge‐
maakte scholen zich wel in dezelfde richting als hoe orthodoxe protestants-christe‐
lijke scholen met deze kwesties omgaan. Ook een deel van de reformatorische
schooldirecteuren probeert medewerkers met (enigszins) afwijkende opvattingen
wel te behouden. Binnen een thema als de geloofsdoop komen de verschillen in
geloofsopvattingen duidelijk naar voren. Zowel op reformatorische, vrijgemaakte
als orthodoxe protestants-christelijke scholen kan dit tot identiteitsconflict leiden.
Tegelijkertijd zijn er ook scholen die afwijking op dit punt wel toestaan zolang de
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medewerker de schoolvisie uitdraagt binnen de school. Aangezien de geloofsdoop
een ritueel is binnen evangelische kerken is dit binnen evangelische scholen geen
enkel probleem. Tegelijkertijd is het ook geen vereiste. Binnen evangelische scho‐
len zijn evangelische opvattingen weliswaar dominant, maar er is een bandbreedte
waarbinnen medewerkers zich kunnen bewegen. Bepaalde thema’s, zoals de posi‐
tie van de vrouw en voorschriften voor kleding en uiterlijk en mediagebruik, blij‐
ken vooral relevant voor reformatorische scholen.

Wat betreft seksuele ethiek staan de ontwikkelingen binnen de verschillende deno‐
minaties centraal met betrekking tot homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen,
echtscheiding en overspel. Orthodox-protestantse scholen benadrukken daarbij
vaak dat ze deze thema’s niet geïsoleerd beschouwen maar in samenhang tot
geloofsopvattingen. Daarbij valt op dat qua seksuele ethiek de ontwikkelingen ver‐
gelijkbaar zijn binnen gereformeerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christe‐
lijke scholen. Er is meer ruimte ontstaan voor afwijking van de norm van het
huwelijk van man en vrouw. Tegelijkertijd is hierover verschil van opvatting
binnen de scholen en een grijs gebied van sociale en religieuze normen, en dit is
een bron van mogelijk conflict. Binnen reformatorische en evangelische scholen
bestaat er (nog) vaker eenduidigheid over afwijzing van de homoseksuele praxis,
waardoor de kans op conflict binnen het benoemingsbeleid op dit punt minder
groot is. Tegelijkertijd lijken ook binnen deze scholen de opvattingen over homo‐
seksualiteit (enigszins) te wijzigen, waardoor hier vaker conflict over zou kunnen
ontstaan. Daarnaast is er soms verschil tussen norm en praktijk. Zo wordt onge‐
huwd heteroseksueel samenwonen soms wel toegestaan binnen evangelische scho‐
len. Op reformatorische scholen is dat zeker niet mogelijk. Op het punt van echt‐
scheiding is echter voor alle orthodox-protestantse scholen de norm gewijzigd en
zal geen ontslag volgen, tenzij er sprake is van overspel. Het volgende hoofdstuk
geeft verdere verklaringen voor de hiervoor besproken thema’s binnen identiteits‐
gebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot men‐
senrechten.
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13 Verklaringen voor identiteitsgebonden
benoemingsbeleid van orthodox-
protestantse scholen in relatie tot
mensenrechten

13.1 Inleiding

De eerdere hoofdstukken gaven een uiteenzetting van het juridisch kader en de
praktijk van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen, onderscheiden naar denominatie, in relatie tot mensenrechten. Dit hoofd‐
stuk geeft hiervoor verklaringen vanuit vooral rechtssociologisch en godsdienst‐
sociologisch perspectief, op het snijvlak van recht, religie, cultuur en samenleving.
Aan de hand van een tiental thema’s, die in de volgende paragrafen worden uit‐
eengezet, is identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen te verklaren. Het betreft ten eerste normatief pluralisme, in de vorm van
botsende normen binnen meerdere normatieve ordes. Daarnaast is de secularise‐
ring en interne diversiteit binnen orthodox-protestantse gemeenschappen een ver‐
klarende factor. Ook zijn het verzuilde onderwijssysteem en de identity markers
van de orthodox-protestantse scholen langs denominatieve lijnen relevant.
Vervolgens behandel ik de symbolische en communicatieve werking van mensen‐
rechten en gelijkebehandelingswetgeving. De communicatie en transformatie van
die rechtsnormen zijn een daaropvolgende verklarende factor. Daarnaast is de
onderwijsverzuiling en de eis van een consequent en consistent beleid een verkla‐
ring. Dit laatste is een eis in de AWGB waarbij het de vraag is of scholen eisen kun‐
nen stellen ten aanzien van leer en leven van medewerkers. De samenhang en
onderscheid tussen leer en leven is een volgende verklaring. Ook de machtsver‐
houdingen binnen zowel samenleving als de school zijn van invloed op het benoe‐
mingsbeleid. Bij identiteitsgeschillen spelen zowel persoonlijke, maatschappelijke,
religieuze als juridische factoren een rol. Daarbij opereren actoren soms in de scha‐
duw van het recht. Ten slotte doet de invloed van de media en framing van norm‐
overtredingen zich daarbij gelden als factor die van invloed is op identiteitsgebon‐
den benoemingsbeleid. Hierna volgt een uiteenzetting van al deze factoren.



13.2 Botsende normen binnen meerdere normatieve ordes
(normatief pluralisme)

Bij het verklaren van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protes‐
tantse scholen in relatie tot mensenrechten is normatief pluralisme een belangrijke
factor. Normatief pluralisme doet zich voor in de vorm van botsende normen
binnen meerdere normatieve ordes. Dit betreft botsingen tussen religieuze, sociale,
culturele en rechtsnormen. Het is mogelijk om dat te schetsen in termen van con‐
flict tussen normatieve ordes, zoals een botsing tussen officieel recht en religieuze
normen. Binnen het officiële recht is weer onderscheid te maken tussen statelijk
recht, Europees recht, internationaal recht, en mensenrechten. In de literatuur en
onder respondenten in dit onderzoek ziet men mensenrechten soms als één blok
dat tegenover religieuze normen staat. Dit is ook te verklaren uit de perceptie van
mensenrechten en de symbolische werking daarvan (zie §13.5). Dat betekent bij‐
voorbeeld dat orthodox-protestantse scholen zouden moeten kiezen tussen het
navolgen van mensenrechten of hun religieuze, culturele en sociale normen. In de
praktijk zien orthodox-protestantse scholen en andere actoren dit soms op deze
wijze. Daarbij staat de wet van God tegenover de wet vanuit de overheid. Wanneer
schooldirecteuren de botsing tussen normen als een dergelijke keuze verwoorden
kiezen ze daarbij voor het navolgen van de wet van God. De verklaring daarvoor is
dat religieuze normen bijzonder zwaar wegen voor orthodox-protestanten en dat
zij geloven God meer te moeten gehoorzamen dan mensen. Het navolgen van reli‐
gieuze voorschriften kan namelijk het verschil betekenen tussen eeuwig heil of
onheil na het leven op aarde. Dit levert wel spanningen op voor orthodox-protes‐
tanten aangezien de Bijbel ook voorschrijft om de overheid te gehoorzamen. Wan‐
neer de overheid echter niet gehoorzaam is aan Gods geboden zien zij ruimte om
zich hieraan te onttrekken. Orthodox-protestantse scholen zijn in dat geval bereid
om juridische sancties te ondergaan. Een botsing van rechtsnormen met andere
normatieve ordes geldt overigens niet alleen voor orthodox-protestanten. Dit kan
in spiegelbeeld ook seculier-liberale normen betreffen. Deze normen kunnen
namelijk botsen op het recht op vrijheid van onderwijs en godsdienst van ortho‐
dox-protestantse scholen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de meerderheid van de
samenleving geen begrip heeft voor eisen die orthodox-protestantse scholen stellen
aan kerklidmaatschap en geloofsopvattingen, binnen bestaande juridische kaders.

Naast het tegenover elkaar plaatsen van botsende normatieve ordes is het mogelijk
om botsingen te zien tussen normen binnen deze ordes. Het in dit onderzoek
geschetste juridisch kader is een gelaagde rechtsorde. De relevante rechtsbronnen
zijn de Grondwet, mensenrechtenverdragen, arbeidsrecht (burgerlijk wetboek en
cao’s) en gelijkebehandelingswetgeving. Dit betreft zowel internationaal, Europees
als nationaal recht. Deze gelaagde rechtsorde is een vorm van rechtspluralisme
waarbij de verschillende rechtsbronnen met elkaar verband houden. Met betrek‐
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king tot identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen
zijn er botsende rechtsnormen. Zowel binnen internationaal, Europees als
nationaal recht botsen rechtsnormen, namelijk de mensenrechten van schoolbestu‐
ren en hun personeel.

De botsende mensenrechten zijn in meerdere rechtsbronnen te vinden, zowel in
internationale en Europese verdragen als de Nederlandse Grondwet. Schoolbestu‐
ren maken aanspraak op de vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs, de
collectieve dimensie van de godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, en
vrijheid van vereniging. Werknemers kunnen zich beroepen op het recht op gelijke
behandeling, recht op respect voor privéleven en familieleven, vrijheid van
meningsuiting, godsdienstvrijheid (individuele dimensie), recht te huwen en recht
op werk. De botsing tussen deze rechten speelt zich zowel af op het niveau van de
wetgever als de rechter, en op nationaal, Europees en internationaal niveau. De
Nederlandse wetgever trof een balans tussen deze rechten in de AWGB en de
Europese wetgever deed dat in Richtlijn 2000/78/EG. De relevante mensenrechten
werken door in de gelijkebehandelingswetgeving en het arbeidsrecht. De politieke
debatten over deze balans binnen de Nederlandse en Europese rechtsorde lopen
daarbij parallel en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zowel politieke partijen als ver‐
tegenwoordigende organisaties van orthodox-protestantse scholen en LHBT’ers
zijn hier actief in. Daarbij beijveren lobbyisten van scholenkoepels en andere reli‐
gieuze organisaties zich voor de godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid. De
emancipatoire organisaties, waaronder LHBT-organisaties, zetten zich in voor
gelijke behandeling en het recht op privacy. Dit doen zij ook vanuit internationale
samenwerkingsverbanden. Discussies op Europees en internationaal niveau
gebruiken de betrokken actoren om nationale debatten te beïnvloeden en vice
versa.

De getroffen balans tussen de relevante rechten van schoolbesturen en personeel is
uitkomst van een botsing tussen waarden, normen en belangen waarbij confessio‐
nele en seculiere partijen vaak tegenover elkaar staan. Dit speelt zich af in de vorm
van een juridisch-technische interpretatiestrijd. De uitkomst is vaak onduidelijk
omdat de wetgever recht moet doen aan verschillende mensenrechten en er over
het algemeen geen hiërarchie bestaat. De collectieve godsdienstvrijheid en onder‐
wijsvrijheid van een bijzondere school gaat over het algemeen uit boven de indivi‐
duele godsdienstvrijheid van de werknemer. Het is afhankelijk van de functie en
de context hoever de religieuze eisen aan de werknemer mogen gaan en daarbij is
een belangenafweging aan de orde. Deze prioritering geldt zeker binnen het
Nederlands recht al is deze aan beperkingen onderworpen (zoals het vereiste om
een consistent en consequent beleid te voeren) en kan dit in een individuele casus
anders uitpakken. Daarnaast heeft de wetgever vanaf de jaren ’80 van de twintigste
eeuw de rechten van individuele werknemers versterkt. Dit betreft het recht op
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gelijke behandeling op grond van geslacht, burgerlijke staat en seksuele geaard‐
heid, en het recht op bescherming van privéleven en familieleven van werknemers.
Deze rechten kwamen sterker te staan in de balans tegenover de rechten van
schoolbesturen, namelijk de onderwijsvrijheid, verenigingsvrijheid en collectieve
godsdienstvrijheid, en zijn daaraan nevengeschikt.

Deze ontwikkeling is uitvloeisel van een verandering naar een dominant seculier-
liberaal waardenpatroon als gevolg van secularisering, modernisering en individu‐
alisering. Na uitgebreide maatschappelijke en politieke discussies resulteerde dit in
nieuwe en veranderde wetgeving. Daarbij moet de wetgever steeds een balans blij‐
ven treffen tussen botsende rechten. Vanwege de nevenschikking van mensenrech‐
ten kan hij deze spanning niet wegnemen. Daarbij is de politieke constellatie van
belang en het vinden van een compromis tussen botsende belangen. Dit levert
onduidelijke en open bepalingen op zoals de enkele-feitconstructie, die in de prak‐
tijk verwarring en interpretatieverschillen veroorzaken. Dergelijke compromis‐
teksten staan telkens weer ter discussie binnen politiek en maatschappij. De discus‐
sies daarover op nationaal, Europees en internationaal niveau beïnvloeden elkaar
wederzijds.

Wanneer er een conflict ontstaat tussen een orthodox-protestantse school en een
werknemer is het in eerste instantie aan het schoolbestuur om een belangen‐
afweging te maken tussen de belangen van beide partijen. Uiteindelijk kan een
rechterlijke instantie de getroffen balans toetsen of zelf maken tussen de rechten en
belangen van partijen, waarbij de omstandigheden van het geval belangrijk zijn.
Dit doet de rechterlijke instantie allereerst op basis van het wettelijk kader waarin
deze balans tussen rechten in het algemeen is getroffen. In eerste instantie is dit
aan nationale instanties zoals rechters, CRM (voorheen CGB) en Identiteitscommis‐
sie (voorheen CvBer). Vervolgens kunnen het EHRM en het EHJ de nationale wet‐
geving of uitspraken van nationale rechters toetsen en/of aanwijzingen geven
inzake de interpretatie van Europees recht. Uit de beschrijving van het juridisch
kader (zie hoofdstuk 6-9) blijkt dat de wijze van balanceren en het zwaartepunt per
instantie uiteenloopt. Dat is te verklaren uit de geschiedenis, opdracht, het toepas‐
bare juridisch kader, en de personele samenstelling van deze instituten. Binnen het
Unierecht en het EVRM is er een afwegingskader om de afweging te maken tussen
individuele en collectieve rechten in een concreet geval. Dat afwegingskader geldt
ook voor een botsing tussen onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid van de werk‐
gever enerzijds en het recht op gelijke behandeling en privacy van de werknemer
anderzijds.

Het is mogelijk, en juridisch bezien correct, eenzelfde casus te beoordelen op basis
van verschillende relevante rechten. Bij deze keuze is er verschil tussen rechtsbron‐
nen en gerechtelijke instanties. Het EHJ kijkt daarbij vooral door de lens van
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gelijkebehandelingsrecht, en een afweging van het recht op gelijke behandeling in
verhouding tot andere rechten. Het Hof benoemt het recht op non-discriminatie als
algemeen beginsel van Unierecht wat rechtstreekse werking heeft tussen particu‐
lieren. De afweging van botsende rechten is volgens het EHJ al gemaakt in de gelij‐
kebehandelingsrichtlijn. Daarom geeft het Hof aan niet nogmaals die rechten tegen
elkaar af te wegen maar uit te gaan van de bepalingen in de richtlijn (zie §9.2). Het
EHRM richt zich in vergelijkbare gevallen op een afweging van het recht op pri‐
vacy (of eventueel de vrijheid van meningsuiting en godsdienst) van de
werknemer tot het recht op godsdienstvrijheid en eventueel vrijheid van menings‐
uiting van de werkgever. Het discriminatieverbod is alleen in tweede instantie
relevant in de rechtspraak van het EHRM en komt meestal niet aan de orde (zie
§9.3).

Aldus is er een gelaagde rechtsorde (constitutioneel pluralisme) in relatie tot iden‐
titeitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen waarbij de
verschillende rechtsbronnen in internationaal, Europees en nationaal recht met
elkaar zijn verbonden. In het algemeen bepaalt de Grondwet een hiërarchie waarbij
internationaal en Europees recht boven nationaal recht uitgaan. Tegelijkertijd is er
een marge voor toepassing van nationaal recht binnen Europese richtlijnen in het
algemeen en specifiek binnen Europees en internationaal recht met betrekking tot
kwesties die raken aan de verhouding kerk en staat en het nationaal georgani‐
seerde onderwijsbestel.

Vervolgens geven betrokken actoren in de praktijk vorm aan het beleid en uitein‐
delijk kan een rechterlijke instantie daarover oordelen. Het hangt daarbij altijd af
van de omstandigheden van het geval hoe de balans tussen rechten uitvalt. Dit is
ook afhankelijk van de gerechtelijke instantie en het wettelijk instrumentarium dat
deze hanteert. Daarbij is een verschil te zien tussen commissies binnen het
bijzonder onderwijs die vaak meer nadruk leggen op de onderwijsvrijheid van
schoolbesturen, waar rechtbanken en het CRM het recht op privacy en gelijke
behandeling van de werknemer sterker laten meewegen. Ook is er een verschil dat
commissies in eigen kring zich eerder inhoudelijk over een godsdienstig geschil
uitspreken dan rechtbanken en CRM. Anderzijds zijn de rechtbanken en CRM min‐
der terughoudend om zich uit te spreken over religieuze discussies wanneer deze
de seksuele moraal betreffen. De CRM mag in tegenstelling tot de rechtbank en de
commissies niet de arbeidsrechtelijke bepalingen meewegen. Bij de weging van
botsende rechten zijn ook de individuele omstandigheden van de werknemer van
belang zoals de duur en aard van de betrekking en positie op de arbeidsmarkt (zie
hoofdstuk 8).

Naast de botsingen tussen rechtsnormen, namelijk de mensenrechten van werkge‐
ver en werknemer, zijn er conflicterende religieuze, sociale en culturele normen
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binnen orthodox-protestantse gemeenschappen, waaronder orthodox-protestantse
scholen. Dat heeft te maken met toenemende secularisering en interne diversiteit,
en externe normen die doordringen binnen orthodox-protestantse gemeenschap‐
pen als zijnde semi-autonome sociale velden (zie §13.3). Deze conflicterende reli‐
gieuze, sociale en culturele normen staan in verband met de geschetste botsingen
tussen mensenrechten binnen meerdere rechtsordes. Er kan sprake zijn van een
botsing tussen normatieve ordes, maar deze ordes zijn niet homogeen. Conflicten
tussen normen vinden voornamelijk plaats binnen deze ordes. Er is dus vooral een
wisselwerking tussen botsingen van normen binnen meerdere normatieve ordes,
meer dan een botsing tussen normatieve ordes op zich.

13.3 Secularisering en interne diversiteit orthodox-protestantse
gemeenschappen

Vanuit rechtssociologisch perspectief zijn orthodox-protestantse gemeenschappen
te beschouwen als semi-autonome sociale velden (SASV’s) (zie §1.5.2).1 SASV’s
produceren regels of normen en kunnen deze in bepaalde mate afdwingen. Zij
hebben een zekere mate van autonomie om normen van buiten te weren.
Tegelijkertijd werken normen van buiten in op het veld ondanks of dankzij leden
binnen het veld. Het voorliggende onderzoek maakt onderscheid tussen bevinde‐
lijk-gereformeerden (ofwel reformatorischen), orthodox-gereformeerden en evan‐
gelischen. Deze groepen zijn als SASV’s te beschouwen, waarbij orthodox-gerefor‐
meerden en evangelischen zich steeds vaker samen als één SASV organiseren.
Daarbij is de geschiedenis van Nederlandse verzuiling relevant (zie §1.5.1 en
hoofdstuk 3). De refozuil wordt wel gezien als de laatste zuil in Nederland.
Tegelijkertijd staat deze zuil onder druk en volgens sommigen op omvallen, wat
weer te verklaren is vanuit het concept van SASV. Normen van buiten werken
namelijk door binnen de verschillende orthodox-protestantse gemeenschappen.

Ook orthodox-protestantse scholen zijn te zien als SASV’s, waarbij op basis van de
onderwijsverzuiling onderscheid is te maken tussen de reformatorische, gerefor‐
meerd-vrijgemaakte, protestants-christelijke en evangelische richtingen (zie hoofd‐
stuk 5). De reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte en evangelische denomi‐
natie zijn apart georganiseerd met een overkoepelende besturenorganisatie of plat‐
form (VGS, LVGS en PEON). Daarnaast richt dit onderzoek zich op het orthodoxe
deel van de protestants-christelijke scholen. De orthodoxe protestants-christelijke
scholen zijn niet apart georganiseerd maar onderdeel van besturenorganisatie
Verus met andere protestants-christelijke en katholieke scholen. Enkele van deze
orthodoxe protestants-christelijke scholen zijn vanwege hun orthodoxe karakter lid
van VGS, LVGS en/of PEON naast of in plaats van lidmaatschap van Verus. Ook

1. Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 719-746.
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de denominaties zijn te zien als SASV’s, evenals een schoolbestuur of school op
zichzelf. De ontwikkelingen binnen het benoemingsbeleid van deze scholen han‐
gen echter in de eerste plaats samen met ontwikkelingen binnen de bevindelijk-
gereformeerde, orthodox-gereformeerde en evangelische gemeenschappen of
SASV’s.

Binnen de bevindelijk-gereformeerde, orthodox-gereformeerde en evangelische
gemeenschappen zijn er ontwikkelingen als secularisering, modernisering, ontzui‐
ling en individualisering (zie hoofdstuk 3 en 4). Dat impliceert een verandering
van religieuze, sociale en culturele normen. Deze gemeenschappen waren en zijn
relatief hechte sociale groepen met een aanzienlijke mate van autonomie en interne
sociale controle. Als gevolg daarvan waren en zijn zij in staat normen van buiten in
bepaalde of vergaande mate te weren. Vanaf de jaren ’90 van de twintigste eeuw
stelden orthodox-gereformeerde gemeenschappen zich steeds verder open. Dat is
met name te zien aan de ontzuiling van de gereformeerd-vrijgemaakte zuil. Aan
het begin van de 21e eeuw veranderde de evangelische beweging van een overwe‐
gend antithetische houding naar een opener houding richting ‘de wereld’. Ook in
de relatief gezien nog de meest gesloten en in levensstijl onderscheiden reformato‐
rische zuil werken normen van buiten langzamerhand steeds meer door als gevolg
van meer openheid richting de buitenwereld. Voor dit onderzoek is met name rele‐
vant dat zich deels en onder een deel van de orthodox-protestanten veranderingen
voordoen in geloofsopvattingen en –praktijken, onder met betrekking tot levens‐
stijl en seksuele ethiek.

In theologisch opzicht vinden er zowel ontwikkelingen plaats van evangelicalise‐
ring als modernisering onder orthodox-gereformeerden en bevindelijk-gerefor‐
meerden. Evangelicalisering doet zich voor wanneer gereformeerden evangelische
gemeenten bezoeken of overstappen en daar de geloofsdoop ondergaan. Ook de
invoering van evangelische vorm en inhoud binnen orthodox-gereformeerde ker‐
ken is hiervan een voorbeeld. Modernisering in theologisch opzicht blijkt bij‐
voorbeeld uit discussies over schepping of evolutie. Daarnaast is er sprake van
secularisering in de vorm van ontzuiling en kerkverlating of het overstappen van
orthodoxe naar minder orthodoxe of liberale kerken. Ook is er sprake van seculari‐
sering, modernisering en individualisering qua opvattingen over seksuele ethiek.
Deze ontwikkelingen zijn terug te zien binnen orthodox-protestantse scholen.

Zo zijn er binnen orthodox-protestantse scholen ontwikkelingen van modernise‐
ring en secularisering in theologische opvattingen. Binnen gereformeerd-vrijge‐
maakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen is bijvoorbeeld meer ruimte
voor de evolutietheorie. Hier is een verband te leggen met een minder letterlijk
lezen van de Bijbel en interne modernisering en secularisering. Daarnaast verwach‐
ten orthodox-protestantse scholen over het algemeen van medewerkers dat ze zich
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houden aan kerkgang en zondagsrust al controleren zij dit niet en wijken mede‐
werkers hier ook wel vanaf. Voor wat betreft het gebruik van de rituelen avond‐
maal en belijdenis is er ruimte voor individuele keuzes. Dat geldt voor alle ortho‐
dox-protestantse scholen. Dit zijn voorbeelden van individualisering wat betreft
geloofsopvattingen en –beleving.

Daarnaast is in verschillende mate (per denominatie) sprake van modernisering en
secularisering wat betreft seksuele ethiek binnen orthodox-protestantse scholen
(zie hoofdstuk 4, 5, 10-12). Veel refoscholen benoemen expliciet de norm van een
huwelijk van man en vrouw en de afwijzing van andere levensvormen. Evangeli‐
sche scholen gaan ook uit van deze norm hoewel deze vaak niet op papier staat.
Enkele orthodoxe protestants-christelijke scholen documenteren deze norm maar
gereformeerd-vrijgemaakte scholen meestal niet. Dat is te verklaren uit toene‐
mende interne diversiteit binnen orthodoxe protestants-christelijke en gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen over afwijkingen van deze norm. Er is meer ruimte
dan voorheen voor ongehuwd heteroseksueel samenwonen binnen gereformeerd-
vrijgemaakte scholen en orthodoxe protestants-christelijke scholen. Al blijft het
binnen sommige scholen een gevoelig thema. Ongeacht of deze norm op papier
staat kan men dan een afwijking van de norm van een huwelijk tussen man en
vrouw soms toch niet tolereren. De religieuze en sociale norm is dan impliciet aan‐
wezig. Op een refoschool is ongehuwd samenwonen van man en vrouw zeker niet
toegestaan en zal er ontslag volgen, tenzij er via gesprek een verandering van de
situatie mogelijk is. Voor een refoschool ligt een heteroseksuele relatie buiten het
huwelijk net zo problematisch als homoseksuele relaties. Voor de andere denomi‐
naties zijn homoseksuele relaties problematischer. Op gereformeerd-vrijgemaakte
scholen is de acceptatie van homoseksualiteit (inclusief relaties) toegenomen. Dat
geldt in iets mindere mate voor orthodoxe protestants-christelijke scholen. Op
zowel gereformeerd-vrijgemaakte als orthodoxe protestants-christelijke scholen
denken bestuurders, personeel en de achterban hier vaker verschillend over. Dat
geldt in enige mate voor evangelische scholen, hoewel afwijzing van homoseksuele
relaties hier dominant is. Voor gereformeerd-vrijgemaakte scholen is ongehuwd
heteroseksueel samenwonen meestal geen reden (meer) tot ontslag en ligt de
nadruk op trouw in relaties. Er zijn kaders, maar die zijn breder dan voorheen. De
persoonlijke situatie is daarbij het uitgangspunt. Dit geldt soms ook voor orthodox
protestants-christelijke en evangelische scholen. Ongehuwd samenwonen in plaats
van trouwen heeft soms een financiële reden, daar kan een school vaak wel begrip
voor opbrengen. Daarnaast speelt een rol of het toestaan van ongehuwd samenwo‐
nen de belangen van de school raakt in de zin van negatieve publiciteit en verzet
vanuit de conservatieve achterban.

Voor alle orthodox-protestantse scholen is echtscheiding een minder ernstige
normschending dan ongehuwd samenwonen. Dat wil zeggen mits er geen sprake
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is van een combinatie met overspel en ongehuwd samenwonen, of een niet-kerke‐
lijk ingezegend huwelijk met een nieuwe relatie. Het element van schuldloos of
schuldig gescheiden zijn maakt daarbij dus verschil. Daarbij is echtscheiding
anders dan samenwonen omdat er verschil is tussen een situatie die achterligt
(echtscheiding) of een keuze die voorligt (samenwonen).2 Er zal in ieder geval een
gesprek volgen op reformatorische scholen, het hoeft niet tot ontslag te leiden. Op
gereformeerd-vrijgemaakte scholen zal echtscheiding veroorzaken meestal niet
leiden tot eenzijdig gedwongen ontslag. De casus Renkema is wat dat betreft een
uitzondering en kende uiteraard ook andere elementen. De traditionele moraal uit‐
gaande van het monogame huwelijk van man en vrouw is dus dominant maar
afwijkingen komen vaker voor en worden in meer of mindere mate getolereerd. Er
is steeds meer diversiteit in opvattingen over seksuele ethiek. De vergrote interne
diversiteit in religieuze, sociale en culturele normen over seksuele ethiek geeft voe‐
ding aan conflicten binnen het benoemingsbeleid in orthodox-protestantse scholen.

Hoe groter de interne diversiteit qua religieuze, sociale en culturele normen hoe
groter de kans is op conflicten binnen het benoemingsbeleid. Dat is op zichzelf een
vanzelfsprekendheid. De kans op conflicten is groter omdat bij toenemende interne
diversiteit, afnemende autonomie en sociale controle binnen een SASV er eerder
doorwerking is van rechtsnormen van buiten. Zoals aangegeven onder §13.1 zijn er
binnen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen
botsingen tussen mensenrechten van werkgever en werknemer. Op het moment
dat er binnen orthodox-protestantse gemeenschappen meer diversiteit is in denken
over homoseksualiteit zal een werknemer met een homoseksuele relatie zich
eerder (met succes) beroepen op zijn rechten. De orthodox-protestantse school is
dan een minder gesloten SASV dat de doorwerking van het discriminatieverbod
kan tegenhouden. Er zijn namelijk collega’s, ouders en leerlingen die een docent
met een homoseksuele relatie accepteren. Dat blijkt ook uit de casuïstiek over lera‐
ren met een homoseksuele relatie op gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Een ver‐
gelijkbare situatie geldt voor leraren met een homoseksuele relatie op orthodoxe
protestants-christelijke scholen. Dat wil niet zeggen dat een leraar met een homo‐
seksuele relatie op deze scholen altijd kan (blijven) werken. Er is verdeeldheid over
deze kwestie en voor een deel van orthodox-gereformeerden is dit een belangrijke
identity marker (zie §13.4). Voor dit deel van orthodox-gereformeerden is een
homoseksuele relatie een zwaardere normovertreding dan ongehuwd heteroseksu‐
eel samenwonen hoewel dit allebei een afwijking is van de norm van een huwelijk
tussen man en vrouw. Dit blijkt ook uit de casuïstiek over ontslagen homoseksuele
leraren op gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Het verschil tussen deze kwesties is
mede te verklaren vanuit machtsverhoudingen binnen de school (zie §13.9). Juist
omdat de opvattingen uiteen lopen over homoseksuele relaties is er op dit punt

2. Interview P. Moens (directeur VGS), 6 maart 2015.

13 Verklaringen voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen in relatie tot mensenrechten 457



meer kans op conflict binnen orthodoxe protestants-christelijke en gereformeerd-
vrijgemaakte scholen dan binnen reformatorische en evangelische scholen waar
men homoseksuele relaties nog meer algemeen afwijst. Op het moment dat de reli‐
gieuze, sociale of culturele norm van afwijzing van homoseksuele relaties
algemeen geldend is op school dan zal de betreffende werknemer zich niet snel op
zijn of haar rechten beroepen zo blijkt uit de casuïstiek over homoseksuele leraren
op reformatorische scholen.

Diversiteit binnen orthodox-protestantse denominaties doet zich ook voor in de
vorm van verschillen tussen scholen in de stad en op het platteland, tussen de
Bible Belt en de Randstad, het westen en andere delen van Nederland (zie hoofd‐
stuk 3, 5, 10-12). Deze verschillen betreffen de achterban en de mate van conserva‐
tisme, de verhoudingen tussen kerkgenootschappen ofwel verschillende delen van
de achterban, en in hoeverre scholen te maken hebben met leerlingenkrimp of een
tekort aan leraren. Ook is de concurrentiepositie tussen scholen relevant in relatie
tot het aantrekken of behouden van een meer of minder conservatieve achterban.
Dat kan een rol spelen voor afwegingen in het benoemingsbeleid (zie ook §13.4).
Respondenten zien over het algemeen een strenger benoemingsbeleid in het
noordoosten van het land vergeleken met het zuidwesten. Orthodox-protestantse
dorpsscholen kenmerken zich door een conservatieve traditionele cultuur met veel
impliciete normen voor het benoemingsbeleid waarin weinig verandering
optreedt. In het algemeen hebben orthodox-protestantse scholen in de stad in ver‐
gelijking met het platteland een minder conservatieve achterban, eerder groei van
leerlingen en een tekort aan leraren. De leerlinggroei geldt niet voor reformatori‐
sche scholen in de stad omdat veel reformatorischen zich concentreren in bepaalde
dorpen in de Bible Belt. Reformatorische scholen in de Randstad hebben in verge‐
lijking tot de Bible Belt een minder conservatieve en meer diverse achterban met
een grotere vertegenwoordiging van de PKN. Deze grotere diversiteit kan leiden
tot conflicten binnen het benoemingsbeleid met betrekking tot bijvoorbeeld the‐
ma’s als doop en theater, zoals de in dit onderzoek beschreven casussen over Wart‐
burg en Driestar illustreren (zie §8.2 en §10.2.1).

Op het moment dat de interne diversiteit over religieuze, sociale en culturele nor‐
men toeneemt dan kunnen orthodox-protestantse scholen ervoor kiezen deze ver‐
scheidenheid ruimte te bieden ofwel het de kop in te drukken. Daarvoor maakt uit
welke normen het betreft en hoe zwaar ze wegen. Daarbij is van belang in hoeverre
ze een identiteitskenmerk (identity marker) zijn van orthodox-protestantse groepe‐
ringen. Daar gaat de volgende paragraaf verder op in.
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13.4 Verzuiling en identity markers

Dit onderzoek onderscheidt onder orthodox-protestanten de bevindelijk-gerefor‐
meerden (reformatorischen), orthodox-gereformeerden en evangelischen (zie
hoofdstuk 3). De bevindelijk-gereformeerden organiseren zichzelf binnen de refo‐
zuil waarbij ze duidelijk zijn te onderscheiden van orthodox-gereformeerden en
evangelischen. Dat onderscheid betreft bevindelijke geloofsopvattingen en -gebrui‐
ken en levensstijl. Het onderscheid tussen orthodox-gereformeerden en evangeli‐
schen is minder scherp maar er blijven theologische en sociologische verschillen
die van invloed zijn op het benoemingsbeleid. Religieuze, sociale en culturele nor‐
men die de afgrenzing bepalen ten opzichte van andere orthodox-protestanten zijn
relevant. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van de kinderdoop in plaats van
de geloofsdoop. Dit betreft een identity marker ten opzichte van evangelischen
voor zowel bevindelijk-gereformeerden als orthodox-gereformeerden. Dat blijkt
ook uit de casuïstiek van zowel reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte als
orthodoxe protestants-christelijke scholen. In de casus ‘Vincent’ nam de lokale
GKV het besluit om het kerklidmaatschap te ontnemen naar aanleiding van de
geloofsdoop in een evangelische gemeente om de afgrenzing van het vrijgemaakte
erfgoed te bepalen ten opzichte van het evangelisch christendom (zie §11.2.1). Op
soortgelijke wijze maakte het bestuur van het reformatorische Wartburg College
duidelijk de evangelicalisering in eigen gelederen niet te accepteren door drie
docenten te ontslaan die zich lieten ‘overdopen’ en een evangelische gemeente
bezochten. Het nieuwe identiteitsprofiel van de VGS in 2018 markeert dit nog eens
extra door te benadrukken wat de reformatorische normen zijn en dat afwijking
van die identiteit onwenselijk is. Tegelijkertijd geeft dit profiel ook ruimte voor het
maken van uitzonderingen vanuit de notie van goed werkgeverschap in concrete
gevallen (zie §10.2.1).

Zoals uit de beschrijving van het benoemingsbeleid per denominatie bleek is de
doop een belangrijk thema voor gereformeerd-vrijgemaakte, reformatorische en
orthodoxe protestants-christelijke scholen (zie hoofdstuk 10-12). De kinderdoop is
dan ook het fundament van deze scholen. Ouders beloven bij de doop van hun
kind om het in lijn met de leer van de kerk te onderwijzen en te laten onderwijzen.
Dat laatste element is de aanleiding geweest om protestantse scholen te stichten.
Daarmee is de kinderdoop een belangrijk symbool voor de eenheid tussen school,
gezin en kerk en bij een uitstek een kenmerk van de identiteit (‘identity marker’).
Dat geldt des te meer omdat er al eeuwen een theologisch dispuut is tussen
voorstanders van de kinderdoop en aanhangers van de geloofsdoop.3

3. De Heer 2018; Klaver 2008, p. 156-157. Zie Voorberg 2007 die vanuit orthodox-gereformeerd per‐
spectief schrijft over de doop, waarbij hij pleit voor vasthouden aan de kinderdoop en afwijzing
van de (erkenning van de) geloofsdoop in evangelische gemeenten.
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In Nederland zijn orthodox-gereformeerden en bevindelijk gereformeerden voor‐
stander van de kinderdoop en evangelischen staan de geloofsdoop voor. Dit
verschil komt het meest pregnant naar voren in het geval er mensen zijn uit ortho‐
dox-gereformeerde en bevindelijk-gereformeerde kring die een geloofsdoop onder‐
gaan terwijl ze als kind al gedoopt zijn. Orthodox-gereformeerden en bevindelijk-
gereformeerden spreken in dat geval in plaats van geloofsdoop over ‘overdoop’,
wat een afkeurenswaardige lading heeft. Er is discussie binnen orthodox-gerefor‐
meerde kerken over hoe met een dergelijke tweede doop om te gaan (zie casus
‘Vincent: geloofsdoop en kerklidmaatschap vrijgemaakte school’ in §11.2.1), waar‐
bij meer ruimte ontstaat voor een individuele keuze. In bevindelijk-gereformeerde
kerken is hier geen ruimte voor en wijst men een geloofsdoop meestal sterk af (zie
casus ‘Wartburg: ontslag geloofsdoop en kerklidmaatschap refoschool’ in §10.2.1).

In het algemeen (los van de casuïstiek in dit onderzoek) kijken mensen die een
geloofsdoop ondergaan verschillend aan tegen (hun eigen) kinderdoop. Of ze ver‐
loochenen de kinderdoop en vinden het van geen waarde, in tegenstelling tot de
geloofsdoop. Ofwel ze vinden de kinderdoop mooi, maar vinden de geloofsdoop
van groter belang. Ze kunnen ook neutraal zijn over de kinderdoop, maar de
geloofsdoop van groter belang vinden. Of ze vinden zowel de kinderdoop als
geloofsdoop van evenveel belang.4 Wat uit dit onderzoek blijkt is dat werknemers
die ontslagen zijn wegens het ondergaan van de geloofsdoop, zowel hun doop als
de gevolgen daarvan op verschillende wijzen beleven. Soms is een geloofsdoop al
langer voorbereid, soms betreft het een spontane actie. De consequenties voor het
dienstverband bij school zijn voor betrokkenen soms helemaal niet voorzien, soms
deels, maar meestal niet dat er (direct) ontslag zou volgen. De geïnterviewden zijn
allemaal niet tegen de kinderdoop en wilden geen statement maken binnen school
tegen kinderdoop. Zij zien hun geloofsdoop als markering van bekering, wederge‐
boorte of van geloofsvernieuwing. Uit de Wartburg-casus blijkt dat de ontslagen
werknemers enerzijds betogen dat de doop niet het allerbelangrijkste is, anderzijds
vinden ze het wel dermate belangrijk en principieel dat ze voor hun gevoel geen
andere keuze hadden. Die dubbele houding ten aanzien van de doop komt vaker
terug. Enerzijds zien de ontslagen werknemers het niet als het allerbelangrijkste in
het geloof, maar anderzijds wel weer als zo belangrijk dat het waard is om op dit
punt af te wijken van de gereformeerde leer.

Voor personeelsleden binnen reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte, en
orthodoxe protestants-christelijke scholen (die als kind al gedoopt zijn) kan het
ondergaan van een geloofsdoop dus ernstige consequenties hebben voor hun
dienstverband. Binnen reformatorische scholen kan dit feit an sich voldoende aan‐

4. Klaver 2011, p. 356-390. Zie ook Ichthus College, Bijlage identiteitsprofiel – visie op de kinderdoop in
relatie tot de grondslag, 2015, p. 4-5.
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leiding zijn tot disciplinaire maatregelen, ongeacht wat de kerk hiermee doet. Som‐
mige reformatorischen hebben minder moeite met geloofsdoop omdat zij verwant‐
schap zien met baptisten. Er is wel verschil hoe reformatorische directeuren hier‐
mee omgaan. Soms is er mogelijkheid om te blijven werken mits deze medewer‐
kers zich richting de leerlingen conformeren aan de schoolvisie. Deze lijn kiezen
orthodoxe protestants-christelijke scholen en gereformeerd-vrijgemaakte scholen
nu ook vaak, geloofsdoop is daar steeds minder aanleiding tot ontslag. Daarbij
speelt een rol of de leerkrachten de kinderdoop en daarmee de visie van de school
afwijzen. Dat gold niet voor de betrokkenen bij de casuïstiek in dit onderzoek.

Echter wegen identity markers ten opzichte van andere orthodox-protestantse
gemeenschappen over leerkwesties als de doop minder zwaar dan thema’s betref‐
fende levensstijl, en dan met name seksuele ethiek. Dit correspondeert met de
verschuiving van zwaartepunt van leer naar leven onder orthodox-protestanten.
Deze kwesties onderscheiden orthodox-protestanten van de seculier-liberale meer‐
derheid in Nederland (zie §1.5.1, hoofdstuk 3 en 4). Homoseksuele relaties, onge‐
huwd samenwonen en seksuele relaties buiten de huwelijkse staat zijn belangrijke
individualistische normen voor de seculier-liberale meerderheid in Nederland uit‐
gaande van het ideaal van individuele vrijheid en gelijkheid. Deze meerderheid
ziet deze waarden en normen als identity markers van Nederland. Dat geldt
evenzo voor de gelijkheid van man en vrouw, waar bevindelijk-gereformeerden
afwijken van de dominante norm. Afwijking van die norm is vanuit dit perspectief
ouderwets en onacceptabel wanneer het individuen belemmert in hun levenswijze.
Orthodox-protestanten vallen over het algemeen in deze categorie aangezien zij
afwijken van de dominante moraal door in meer of mindere mate deze zaken af te
wijzen en vast te houden aan het huwelijk van man en vrouw waarbinnen de sek‐
suele relatie hoort. De seksuele ethiek is daarmee een belangrijke identity marker
van orthodox-protestanten. Het markeert hun identiteit ten opzichte van de meer‐
derheid van de Nederlandse bevolking. Parallel aan het toenemende belang van
individualistische waarden en normen van de seculier-liberale meerderheid is het
discriminatieverbod in maatschappelijk, politiek en juridisch opzicht steeds zwaar‐
der gaan wegen in de afgelopen decennia. Volgens Griffiths kan de wetgever als
hij niet te ver vooruitloopt helpen om normen expliciet te maken in het recht die in
de maatschappij al door sociale controle worden afgedwongen.5 Voor orthodox-
protestantse gemeenschappen liep de wetgever zeker te ver vooruit wat betreft de
gelijkebehandelingswetgeving. Dat bleek ook uit het felle verzet tegen invoering
van de AWGB (zie §7.2).

Tegelijkertijd doen zich sinds invoering van de AWGB (1994) veranderingen voor
op het terrein van de normen inzake seksualiteit en relaties onder (een deel van de)

5. Griffiths 1999, p. 323-324.
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orthodox-protestanten waarbij er geleidelijke aanpassingen zijn aan dominante
normen (zie hoofdstuk 4). Dit vindt met name plaats onder orthodox-gereformeer‐
den, maar deels ook onder bevindelijk-gereformeerden en evangelischen. Voor
bevindelijk-gereformeerden betreft dit bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw
(zo blijkt ook uit een toenemend aantal vrouwelijke directeuren van refoscholen),
hoewel dit nog steeds een thema is wat hen ook onderscheidt van andere ortho‐
dox-protestanten (zie §.3.3 en §10.2.1). De interne diversiteit ten aanzien van seksu‐
ele ethiek binnen met name gereformeerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-
christelijke scholen veroorzaakt een grijs gebied en meer aanleiding tot conflict bij
afwijking van de traditionele seksuele moraal door werknemers (zie §11.2.2 en
§12.2.2). Daarbij is er binnen gereformeerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-
christelijke scholen een onderscheid in soortelijk gewicht tussen verschillende
kwesties. Daarbij zijn homoseksuele relaties problematischer dan heteroseksuele
relaties buiten het huwelijk (zie §13.3 en §13.8). Voor een deel van de bestuurders,
personeel en achterban binnen vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke
scholen is het afwijzen van relaties buiten het huwelijk van man en vrouw een
belangrijke identity marker, met de nadruk op afwijzing van homoseksuele rela‐
ties. Dat zorgt voor spanningen met het andere deel binnen de school waar de
opvattingen zijn gewijzigd en die uitgaan van een breder ideaal van relaties in
liefde en trouw. Naast de relevante symbolen (identity markers) binnen orthodox-
protestantse gemeenschappen is de symbolische werking van mensenrechten en
gelijkebehandelingswetgeving relevant voor identiteitsgebonden benoemingsbe‐
leid.

13.5 Symbolische werking van mensenrechten en
gelijkebehandelingswetgeving

Ten aanzien van identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen zijn er botsende rechtsnormen die de rechten beschermen van werknemer
en werkgever (zie §13.2). Bij de invoering van de AWGB in Nederland zagen
orthodox-protestanten deze wetgeving als een bedreiging van hun vrijheden (zie
§7.2). Dat is te verklaren uit het feit dat het recht op gelijke behandeling relatief
zwaarder woog dan voorheen en klassieke grondrechten verder werden beperkt.
Onderliggend was er sprake van een conflict in waarden en normen tussen de
nieuwe seculiere meerderheid en de orthodox-protestantse minderheid. De gelijke‐
behandelingswetgeving verbood namelijk het maken van onderscheid op grond
van geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Dit staat symbool voor de
versterking van rechten van individuele werknemers die zelf keuzes mogen maken
over hun (seksuele) levensstijl. Deze wetgeving is een statussymbool van individu‐
alistische waarden en normen die een meerderheid in Nederland aanhangt en
afscheid van traditionele waarden die alleen nog in orthodox-religieuze milieus
gelden. In de aanloop naar invoering van deze wetgeving protesteerden orthodox-
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protestanten daarom hevig (zie §7.2). In eerdere conceptteksten van de AWGB en
tijdens de wetsgeschiedenis werd het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen verder beperkt dan het uiteindelijke resultaat. Dit totstandkomingsproces
veroorzaakte een zeer negatieve symbolische werking van de AWGB onder ortho‐
dox-protestanten. Deze wetgeving beperkte namelijk de ruimte om in collectief
verband invulling te geven aan hun religieuze, sociale en culturele normen. Daarbij
beriepen orthodox-protestanten zich onder andere op klassieke grondrechten.6

Aangezien er geen rangorde is tussen verschillende mensenrechten trof de wet‐
gever in de gelijkebehandelingswetgeving een balans tussen het recht op gelijke
behandeling en vrijheden van godsdienst, onderwijs en vereniging. De AWGB en
Richtlijn 2000/78/EG zijn daarmee ook een compromissymbool. Bij de invoering
van de AWGB was het de constructie van het enkele feit en de bijkomende omstan‐
digheden dat een balans trof tussen de rechten van een bijzondere school en de
leraar met een relatie buiten het huwelijk van man en vrouw. Dit compromis stond
echter vanaf de conceptie en tijdens de wetsgeschiedenis ter discussie. Zowel
orthodox-protestanten als emancipatoire organisaties waren ontevreden met het
compromis dat volgens hen geen recht deed aan de rechten van schoolbesturen
respectievelijk homoseksuelen of vrouwen. Bij iedere casus waar de enkele-feitcon‐
structie een rol speelde stond dit compromis ter discussie en dit leidde uiteindelijk
tot afschaffing van de enkele-feitconstructie in 2015. Daarmee verschoof de balans
tussen mensenrechten een beetje verder in de richting van het recht op gelijke
behandeling (zie hoofdstuk 7).

Parallel aan de versterking van het recht op gelijke behandeling staat de ontwikke‐
ling van de symbolische werking van mensenrechten. Zoals aangegeven zijn zowel
de rechten van scholen als van personeel relevant voor het benoemingsbeleid en is
een balans tussen deze rechten noodzakelijk. Toch zijn mensenrechten in politieke,
maatschappelijke en wetenschappelijke discussies steeds meer een symbool van
seculier-liberale individualistische waarden en van individuele rechten, vergelijk‐
baar met de symboliek van gelijkebehandelingswetgeving (zie §1.5.2). Vanuit deze
optiek worden mensenrechten soms als één blok tegenover religieuze normen
gezet (zie §13.2). Derhalve zien orthodox-protestanten (met name reformatorischen
en evangelischen) mensenrechten vaak als negatief symbool en de seculiere meer‐
derheid ziet mensenrechten als positief symbool van dominante individualistische
waarden. De negatieve visie op mensenrechten vanuit een deel van orthodox-pro‐
testanten sluit aan bij eerdere fundamentele kritiek op mensenrechten. De kritiek
betreft de nadruk op het individu in plaats van het collectief, rechten in plaats van
plichten, en waardigheid in plaats van onwaardigheid van de mens in de ogen van

6. Hertogh & Zoontjens 2006, p. 258; Van Klink 2000, p. 228; Van Klink 1998, p. 66, 260, 263; Griffiths
Journal of Legal Pluralism 2003, afl. 48, p. 57
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God (positieve of optimistische mensvisie tegenover een negatieve mensvisie).
Andere orthodox-protestanten wijzen op de collectieve dimensie van klassieke
rechten als vrijheden van godsdienst, onderwijs en vereniging. Binnen een (afne‐
mend) deel van reformatorische kringen kijkt men vanuit een theocratische visie
kritisch naar collectieve rechten voor andere gemeenschappen. Tegelijkertijd
maken orthodox-protestanten, onder andere scholenkoepels als de VGS, wel
gebruik van klassieke rechten om hun belangen te bevorderen. Dat werkt onder
hen vaker een positieve symboolwerking uit van mensenrechten. Dat gebeurt
zowel binnen nationale, Europese als internationale fora (zie §1.5.2 en §3.6). Bij de
vertaling van mensenrechten en gelijkebehandelingswetgeving naar de praktijk
van het benoemingsbeleid vindt er tevens communicatie en transformatie van
rechtsnormen plaats.

13.6 Communicatie en transformatie van rechtsnormen

In overeenstemming met de sociale werkingstheorie van het recht (zie §1.5.2) blijkt
ook uit dit onderzoek dat er geen rechte lijn bestaat van de wetgever of rechterlijke
instantie naar de werkvloer van een orthodox-protestantse school waarbij men
rechtsnormen direct opvolgt. Er is een proces van communicatie van rechtsnormen
dat leidt tot transformatie van deze normen. Daarbij is relevant dat ook de wet‐
gever zelf verschillende boodschappen communiceert en dat rechterlijke instanties
uiteenlopende oordelen geven. Dit is zeker het geval ten aanzien van de AWGB en
Richtlijn 2000/78/EG wat te verklaren is vanuit het treffen van een balans tussen
botsende mensenrechten. Compromisteksten zoals de enkele-feitconstructie zijn
onduidelijk en laten ruimte voor interpretatie. Dat is onvermijdelijk aangezien men
in de praktijk in concrete gevallen tot een afweging moet komen tussen botsende
rechten en belangen. In het uiterste geval komt een rechter eraan te pas om de
balans te bepalen op basis van concrete feiten en omstandigheden. Daarbij spelen
ook zaken een rol als het functioneren van de werknemer, aard en duur van het
dienstverband, positie op de arbeidsmarkt en handelswijze tussen partijen.

Verder blijkt uit de jurisprudentie dat orthodox-protestantse scholen eisen mogen
stellen aan de geloofsovertuiging van personeel wat betreft zaken als kerklidmaat‐
schap, gebruik van een bepaalde Bijbelvertaling, opvattingen over schepping en
evolutie, en rituelen als de doop. De rechterlijke toetsing van deze eisen is echter
aangescherpt in wetgeving en (Europese) jurisprudentie. Ten aanzien van deze
zaken mogen scholen verder gaan dan eisen over seksuele levensstijl. Scholen
mogen medewerkers niet weigeren of ontslaan vanwege een homoseksuele relatie
of ongehuwd samenwonen of echtscheiding. De enkele-feitconstructie gaf in der‐
gelijke situaties nog ruimte voor scholen om in het geval van bijkomende omstan‐
digheden wel tot weigering of ontslag over te gaan. Hierover ontspon zich tijdens
de wetsgeschiedenis van de AWGB en na de invoering een eindeloze interpretatie‐
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strijd die zich richtte op juridisch-technische details (zie hoofdstuk 7). Zowel secu‐
lier-liberale partijen en emancipatoire organisaties enerzijds als orthodox-protes‐
tantse organisaties anderzijds trachtten de tekst zoveel mogelijk in hun voordeel
uit te leggen. Tegelijkertijd bekritiseerden ze de tekst als onevenwichtig. De
invoering van de EU Richtlijn 2000/78/EG en de conformiteit van de enkele-feit‐
constructie aan de soortgelijke compromistekst in de richtlijn speelden in deze
discussie ook een rol. In het proces van vertaling van rechtsnormen naar de werk‐
vloer spelen vertegenwoordigende organisaties als scholenkoepels en LHBT-orga‐
nisaties een belangrijke rol, waarbij ze gebruik maken van de media (zie §13.11).

Dat het communicatieproces van rechtsnormen tot transformatie leidt blijkt uit het
feit dat in orthodox-protestantse gemeenschappen de gedachte heerste dat het ont‐
slaan vanwege homoseksuele geaardheid niet mogelijk is (enkele feit) maar dat dit
wel mogelijk is bij het aangaan van een relatie (als bijkomende omstandigheden).
De wetsgeschiedenis maakte echter duidelijk dat ook een homoseksuele relatie valt
onder het enkele feit van verboden onderscheid. Uit de oordelen van rechters en de
CGB (CRM) bleek dit ook en bereikte deze norm langzamerhand de werkvloer.
Overigens werd de enkele-feitconstructie vlak na invoering van de AWGB (ook
door rechterlijke instanties) nog niet altijd toegepast. Hieruit blijkt dat het tijd kost
voordat rechtsnormen de weg naar de werkvloer vinden. Volgens sommige res‐
pondenten maakten de rechters en CGB niet duidelijk welke bijkomende omstan‐
digheden ontslag zouden kunnen rechtvaardigen. De oordelen van de Commissies
van Beroep gaan wel uit van bijkomende omstandigheden bij afwijking van de sek‐
suele normen van een orthodox-protestantse school. Deze commissies (nu Identi‐
teitscommissies) leggen de balans van mensenrechten soms anders dan rechtban‐
ken en CGB/CRM in dezelfde of vergelijkbare casussen. Dat is te verklaren vanuit
de personele samenstelling van deze commissies en hun taakopvatting. De binding
met de eigen kring blijkt overigens de opvolging van oordelen van deze commis‐
sies te bevorderen en daarmee de doorwerking van rechtsnormen.7 Uit de Wart‐
burg-zaak blijkt ook dat de ontslagen leraren zich bewust wenden tot de com‐
missie in plaats van de rechter.8 Voorzitter van de VGS-identiteitscommissie Ver‐
gunst zegt hierover het volgende:

‘(…) kringenrechtspraak enige ruimte biedt om de binnen de kring levende rechtsbeginselen te incorpore‐
ren in de benadering van procespartijen. Je kunt de mensen aanspreken op hun christelijke levensovertui‐
ging bij de afweging van de verschillende belangen. Het Nederlands recht blijft uiteraard het juridisch
kader (…) Het arbeidsrecht is bepalend. Ook voor wat ik daar doe. Maar soms is er een grensgeval. Dan
gaat het over het invullen van termen als redelijkheid en billijkheid. En het invoelen hoe deze kring zich

7. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016; Interview J. Krol, 12 januari 2016; Interview A. Weggeman,
21 april 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017.

8. Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016.
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beweegt. Wat is de ruimte die de kring heeft. Dan is het wel handig dat je op hetzelfde niveau kan praten
met mensen. Oorspronkelijk was de insteek een beetje anders van de wetgever.’9

Inmiddels is de enkele-feitconstructie (inclusief bijkomende omstandigheden) ver‐
leden tijd. In plaats daarvan kunnen orthodox-protestantse scholen onderscheid
maken op grond van godsdienst voor zover vanwege de aard van het beroep of de
context sprake is van een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste,
gezien de grondslag van de instelling. Dit onderscheid mag niet verder gaan dan
passend is gezien de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag. Het
kost tijd voordat deze nieuwe rechtsnorm de weg vindt naar de werkvloer aange‐
zien veel orthodox-protestantse schooldirecteuren nog denken in termen van ‘het
enkele feit’.10 Uit dit onderzoek blijkt ook dat sommige schooldirecteuren denken
dat onderscheid op alle gronden mogelijk is terwijl anderen helemaal geen ruimte
zien of onzeker zijn over de juridische ruimte, ook wat betreft onderscheid op
grond van godsdienst.11 Zo krijgen rechtsnormen op de werkvloer op een heel ver‐
schillende manier invulling. De meeste directeuren zijn overigens ingevoerd in de
juridische mogelijkheden, mede als gevolg van voorlichting door koepelorganisa‐
ties.12 Sommige directeuren geven aan dat er in de praktijk goed met de (gewij‐
zigde) AWGB te werken is omdat ze ruimte zien voor identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid, waar andere directeuren de nadruk leggen op de spanning van hun
beleid met het discriminatieverbod.13 Een deel van de respondenten constateert dat
het schrappen van de enkele-feitconstructie in de AWGB de facto geen verschil
maakt voor het benoemingsbeleid. Zij benadrukken meer het symbolische karakter
van de wetswijziging (zie ook §13.5).14 Andere respondenten leggen de nadruk op
de (verdere) beperking van de ruimte voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid
ten gevolge van de wijziging van de AWGB. Dat betreft zowel de verduidelijking
van het discriminatieverbod ten aanzien van seksuele gerichtheid en burgerlijke
staat als de kwestie in hoeverre (nog) eisen gesteld kunnen worden aan geloofsop‐

9. Interview D. Vergunst, 1 juli 2016.
10. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐

directeur/ -bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/
-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview schooldirecteur/ -bestuurder
nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformato‐
risch), 3 februari 2017.

11. Interview R. Bosch, 14 mei 2015; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch),
3 februari 2017; Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt),
17 februari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016.

12. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 januari 2017; Inter‐
view schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017.

13. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017; Interview school‐
directeur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017.

14. Interview J. Macdaniel, 4 maart 2016; Interview P. Moens en T. Mulder, 4 juli 2018; Interview
J. Silversmith, 21 mei 2015; Interview W. van den Engel, 10 april 2015; Interview R. Venema,
24 april 2015; Interview J. Westert, 12 mei 2015; Interview R. Tromp, 27 mei 2016.
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vattingen van (bepaalde) medewerkers.15 In de doorvertaling van rechtsnormen
naar de onderwijspraktijk hebben belangenkoepels en juristen (vooral advocaten)
een belangrijke rol. De scholenkoepelorganisaties zijn zich ervan bewust dat niet
iedereen op de werkvloer de rechtsnormen precies voor ogen heeft.16

13.7 Consistente en consequente onderwijsverzuiling

Daarnaast zijn de onderwijsverzuiling en de eis om consistent en consequent te
handelen een verklarende factor voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid.
Binnen de gelijkebehandelingswetgeving mogen orthodox-protestantse scholen
dus eisen stellen aan geloofsopvattingen van hun personeel. Mits ze dit doen op
een consequente en consistente wijze. Dat betekent niet dat scholen hun beleid niet
mogen wijzigen of in concrete gevallen mogen reageren op gewijzigde omstandig‐
heden, of een uitzondering mogen maken. Mits ze daarin (vervolgens) maar conse‐
quent en consistent zijn, en er geen sprake is van willekeur. Soms vragen rechter‐
lijke instanties aan een bestuur om aan te tonen dat ze consequent en consistent
zijn door middel van voorbeelden, maar vaak gaan ze uit van een vast beleid tenzij
het tegendeel is bewezen (zie §8.2). De eis van consistent en consequent handelen
berust op het gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. Het blijkt, onder
andere uit de casussen op de Driestar en Wartburg, dat wanneer er sprake is van
(vermeende) willekeur in het beleid van een school dit tot onbegrip leidt bij betrok‐
kenen.17 Bestuurders kunnen hechten aan het voeren van een consequent beleid
vanuit het principe van rechtvaardigheid of een houding van rechtlijnigheid.18

Echter leidt een vast beleid waarbij een schoolbestuur geen ruimte maakt voor uit‐
zonderingen eveneens tot onbegrip binnen een school, zeker op het moment dat
het een ontslagzaak betreft en het gaat om een fijne en goed functionerende col‐
lega. Dit geldt nog sterker wanneer er toenemende interne diversiteit is ten aanzien
van de norm in kwestie waarop het ontslag berust. Uit dit onderzoek blijkt dat er
besturen zijn die in een dergelijk geval ook wel een uitzondering zouden willen
maken maar hiertoe geen ruimte ervaren vanwege de precedentwerking. Een
bestuur kan dan immers niet meer tot ontslag overgaan in een volgende casus of
geen eisen meer stellen aan de poort. Soms is er ook verschil van inzicht tussen een
schooldirecteur die een ruimer beleid zou willen voeren en het schoolbestuur waar
hij onderdeel van uitmaakt. Dat heeft zowel te maken met principiële verschillen
als een meer pragmatische benadering van directeuren in vergelijking met bestu‐
ren, bijvoorbeeld vanwege een lerarentekort.

15. Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen en T. Penders, 13 juli 2015; Interview
S. Voogt, 21 mei 2015.

16. Interview P. Moens en T. Mulder, 4 juli 2018; Interview R.-J. de Vries, K. van Boltaringen-Roumen
en T. Penders, 13 juli 2015; Interview S. Voogt, 21 mei 2015.

17. Dit blijkt ook uit Interview G. Varwijk, 24 november 2015.
18. Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017; Interview docente

(voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016.
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In de praktijk maakt een deel van de orthodox-protestantse scholen verschil in
benoemingsbeleid aan en achter de poort. Dat wil zeggen dat ze werknemers niet
ontslaan op grond van bepaalde zaken terwijl ze daar aan de poort wel op zouden
weigeren. Deze bestuurders zien deze twee situaties namelijk als verschillend in
juridisch opzicht. Juristen verschillen van mening in hoeverre wetgeving en juris‐
prudentie ruimte laten om verschil te maken tussen het beleid aan en achter de
poort uiteen mogen lopen. Sommige bestuurders denken dat het niet mogelijk is
om verschil te maken tussen beleid aan en achter de poort. Zij zijn bereid om con‐
sequenties te nemen achter de poort zodat zij aan de poort nog eisen kunnen
stellen. Ook kan het ertoe leiden dat bestuurders aan de poort strenger selecteren
om risico’s van problemen achter de poort zoveel mogelijk uit te sluiten. Dat bete‐
kent in de praktijk dat directeuren bijvoorbeeld mensen van wie zij vermoeden dat
ze homoseksueel zijn, of vanwege een (mogelijk) aanstaand huwelijk zullen over‐
stappen van kerk, minder snel zullen selecteren (zonder dit als reden op te geven).
Vanwege de eis van een consequent en consistent beleid nemen bestuurders achter
de poort consequenties vaak met tegenzin vanwege de hardheid van ontslag.

Tegelijkertijd kan de eis tot consequent en consistent handelen een bestuur de
mogelijkheid geven om religieuze, sociale en culturele normen (opnieuw) langs de
verzuilde lijnen te bevestigen. Daarmee kan het toenemende interne diversiteit
over religieuze, sociale en culturele normen de kop in proberen te drukken. Uit de
eisen van denominaties aan geloofsopvattingen van personeel blijken dan ook ver‐
schillen langs verzuilde lijnen tussen orthodox-gereformeerden, bevindelijk-gere‐
formeerden en evangelischen. Binnen het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs zijn
orthodox-gereformeerde overtuigingen gewenst, waarbij ook wel evangelicale
invloeden zich doen gelden. Dat geldt op gelijke wijze voor orthodoxe protestants-
christelijke scholen, waarbij enkele van deze scholen ook eisen van bevindelijk-
gereformeerde aard stellen in het benoemingsbeleid, zoals het lezen van de Staten‐
vertaling en enkele kledingvoorschriften. Evangelische scholen stellen eisen aan
medewerkers vanuit evangelicale overtuigingen, waarbij het naast lidmaatschap
van een evangelische gemeente ook mogelijk is dat deze medewerkers zelf lid zijn
van een orthodox-gereformeerde of licht bevindelijk-gereformeerde kerk. Dat er
geen scherpe kerkelijke afbakening is kenmerkt overigens ook de evangelischen als
groepering. Voor reformatorische scholen is die afbakening er wel. Daarbij is er een
harde kern vanuit de GG en daaromheen OGG, GGiN en HHK, met een flexibele
schil eromheen van een deel van CGK en PKN (GB). Er is onderscheid tussen
smalle en brede scholen qua kerken die binnen de kerklidmaatschapseis vallen.

Zowel in de casus ‘Vincent’ (ontslag geloofsdoop en kerklidmaatschap gerefor‐
meerd-vrijgemaakte school, zie §11.2.1) als in de casus Wartburg (ontslag geloofs‐
doop en kerklidmaatschap, zie §10.2.1) is te zien dat de kerk respectievelijk het
schoolbestuur de toenemende evangelicalisering een halt wilt toebrengen. Bevin‐
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delijk-gereformeerden en (in afnemende mate) een deel van de orthodox-gerefor‐
meerden zien de evangelicalisering namelijk als een bedreiging van de eigen gods‐
dienst en cultuur. Dit is te verklaren vanuit de aanwas van evangelische
gemeenten die vooral afkomstig is van orthodox-gereformeerde en bevindelijk
gereformeerde gemeenten. Die aanwas valt deels te verklaren vanuit het feit dat de
evangelische cultuur meer aansluit bij hedendaagse uitingsvormen en focust op
het individu met zijn mogelijkheden. Dit is in tegenstelling tot de reformatorische
cultuur die zich verzet tegen de heersende seculiere cultuur.

Het verzet tegen de seculiere cultuur en interne secularisering en diversiteit kwam
ook naar voren in de Driestar-zaak dat draaide om ontslag van docent Van Essen
vanwege een voorgenomen theaterproductie (zie §10.2.1). Opvallend in deze zaak
is dat het Driestar College verwees naar de juridische noodzaak om consistent te
handelen in relatie tot andere reformatorische middelbare scholen en de lijn van de
VGS. Volgens betrokkenen bij de Wartburg-casus speelde dit argument ook al een
rol in die casus. Maar in de Driestar-casus was het expliciet een argument, waar‐
mee het begrip ‘consistent en consequent’ nog weer een andere interpretatie kreeg,
namelijk in relatie tot de reformatorische richting.

Inmiddels heeft de secularisering wel invloed op de reformatorische gezindte wat
te zien is aan veranderingen in mediagebruik, kleding en uiterlijk, positie van
vrouwen en seksuele normen. De reformatorische (kerkelijke) leiders verzetten
zich tegen deze ontwikkelingen. Dat doen zij binnen reformatorische scholen van‐
uit besturen, raden van toezicht en identiteit. Deze houding van verzet onder refor‐
matorische leiders heeft in combinatie met de (gepercipieerde) afgenomen juridi‐
sche, politieke en maatschappelijke ruimte voor schoolbesturen, tot gevolg dat het
benoemingsbeleid van reformatorische scholen strakker wordt. Tegelijkertijd kan
het beleid strakker worden dan andere bestuurders, directeuren, personeel en
ouders wenselijk vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kerklidmaatschapseis
strakker wordt (gehanteerd) en personeel uit orthodox-gereformeerde of evangeli‐
sche kerken niet (langer) welkom is.

Evenwel is er een extra complicatie vanwege de eisen van ‘redelijkheid en billijk‐
heid’ en ‘goed werkgeverschap’ vanuit het arbeidsrecht die maatwerk van het
bestuur vergen in individuele omstandigheden. Daarbij spelen de aard en duur
van het dienstverband, functioneren, leeftijd van betrokkene en positie op de
arbeidsmarkt ook een rol. Deze aspecten spelen ook uitdrukkelijk een rol in de
jurisprudentie van het EHRM. Ondanks dat een ontslag op grond van godsdienst
mogelijk is op grond van gelijkebehandelingswetgeving kan het ontslag vanwege
deze eisen toch kennelijk onredelijk zijn. Dat kan vervolgens resulteren in een
ontslag met een aanzienlijke financiële tegemoetkoming vanuit het bestuur. Het
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bestuur kiest er soms voor om de persoon in dienst te houden tot een nieuwe
betrekking is gevonden of daarvoor in ieder geval meer tijd geven.

Derhalve zijn er verschillende rechtsnormen in het spel die met elkaar kunnen bot‐
sen. De norm van gelijkheid en rechtszekerheid enerzijds en de norm van redelijk‐
heid en billijkheid anderzijds. In de sociale werkelijkheid, onder invloed van
sociale en religieuze normen, maken scholen hierin keuzes. Orthodoxe protestants-
christelijke scholen maakten al ruimer gebruik van uitzonderingen dan gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen, wat te maken heeft met een minder harde kerkelijke
afbakening. Daarbij geeft het hanteren van een voorkeursbeleid aan de poort in
plaats van harde eisen meer flexibiliteit om uitzonderingen te maken achter de
poort. De scherpe afbakening van de gereformeerd-vrijgemaakte richting op basis
van kerklidmaatschap werkte in het verleden echter een rigoureus beleid in de
hand. Soms gaven deze scholen nog wel een korte overgangsperiode (vaak korter
dan bij orthodoxe protestants-christelijke en refoscholen), maar vaak was er for‐
meel ontslag binnen afzienbare termijn.

Daarnaast valt het relatief grote aantal ontslagzaken op grond van kerklidmaat‐
schap voor vrijgemaakte scholen te verklaren uit de activistische en rechtlijnige
oorsprong (zie §5.5 en hoofdstuk 11). Er heerste een sterk idee van wat de ware
leer en kerk is, waarbij kaders werden bevochten en bewaakt, met een scherp afge‐
bakende kerklidmaatschapseis. Ook is het nogmaals goed om daarbij te vermelden
dat het hier gaat om door de vrijgemaakte scholen gerapporteerde zaken. Mogelijk
komt dit bij andere orthodox-protestantse denominaties ook vaker voor, maar is
het minder vaak bekend, of komen partijen er vaker uit via een vrijwillig vertrek.
Mochten er inderdaad relatief minder ontslagzaken zijn binnen andere denomina‐
ties dan is dat te verklaren vanwege een minder harde kerkelijke afbakening (en
een flexibele schil met acceptabele kerken naast de voorkeurskerken), of dat
mensen meer tijd kregen om naar een andere betrekking uit te zien (binnen refor‐
matorische scholen heet dit soms ‘sollicitatieadvies’). Daarbij is van belang dat de
gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting van origine is verbonden aan de
GKV, en dit kwam tot uiting in de kerklidmaatschapseis binnen het benoemingsbe‐
leid, ledenbeleid en toelatingsbeleid. De eis van een consequent en consistent
benoemingsbeleid (en ledenbeleid) hing voor deze richting dus samen met het
bestaansrecht van deze richting en de onderwijsverzuiling.

Uiteindelijk is het wel mogelijk om benoemingsbeleid te veranderen voor scholen
mits hierover duidelijke communicatie is. Gereformeerd-vrijgemaakte scholen
voerden meerdere grondslagwijzigingen door. Sociale normen waren in dit geval
eigenlijk al veranderd. De rechtsnorm vertraagde aanpassing van het beleid aan de
sociale werkelijkheid. Dit had ook te maken met de sociale en religieuze normen
van een deel van de achterban die verandering tegenhielden. Daarnaast was er
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vrees voor juridische consequenties bij verandering van de grondslag vanwege het
behoud van de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijsrichting. Het belang van een
afzonderlijke richting hangt dan ook samen met specifieke rechten voor scholen
die behoren tot een specifieke richting. Dat geldt met name voor ‘laatste scholen
van de richting’ in een bepaalde regio, waar de overheid tegemoetkomingen aan
doet als het gaat om bijvoorbeeld financiering van leerlingenvervoer. Het benoe‐
mingsbeleid van gereformeerd-vrijgemaakte scholen was vastgeklonken aan het
kerklidmaatschap van de GKV. Dat is eerst verbreed naar andere kerken, via de
kerkelijke band (de besluitvorming binnen de GKV over verwantschap met CGK
en NGK). Nu wordt de gereformeerd-vrijgemaakte grondslag en identiteit meer
inhoudelijk omschreven in identiteitsdocumenten. Er zijn daarin wel raakvlakken
met orthodoxe protestants-christelijke scholen en evangelische scholen en het zou
kunnen dat uiteindelijk samen met deze scholen een nieuwe orthodox-protestantse
of evangelisch-gereformeerde richting gevormd zou kunnen worden. Een der‐
gelijke verandering gaat echter niet gemakkelijk vanwege dat categorieën in het
onderwijsrecht erg vast liggen vanwege bestaande rechten. Daarmee is er sprake
van een consequente en consistente onderwijsverzuiling als verklarende factor
voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in
relatie tot mensenrechten.

13.8 Leer en leven: samenhang en onderscheid tussen
discriminatiegronden

Voor de eis vanuit gelijkebehandelingswetgeving om een consequent en consistent
benoemingsbeleid te voeren geldt dat deze zowel betrekking heeft op zaken aan‐
gaande geloofsopvattingen (leer) en levensstijl (leven). Zoals aangegeven is er juri‐
disch gezien minder ruimte voor besturen om onderscheid te maken op grond van
levensstijl (waaronder seksuele normen) dan op grond van geloofsopvattingen.
Voor schoolbesturen hangen deze zaken echter vaak nauw met elkaar samen. De
eisen die zij willen stellen aan levensstijl vloeien voor hen voort uit de leer. In die
zin maken zij geen onderscheid tussen leer en leven. Een afwijking ten aanzien van
sociale of religieuze normen aangaande seksuele ethiek ligt voor hen in het ver‐
lengde van afwijking op het vlak van geloofsopvattingen. Daarom wilden zij ook
niet van een ‘enkel feit’ spreken toen de enkele-feitconstructie nog in de AWGB
stond. Afwijking van de seksuele normen is volgens veel bestuurders namelijk een
uitvloeisel van een verandering van geloof of het is op zichzelf al als afwijking ten
aanzien van geloofsopvattingen te kwalificeren. Seksuele ethiek is daarin voor
scholen eigenlijk vaak nog belangrijker als zaken als kerklidmaatschap en doop.

Daarom sluit het onderscheid tussen de discriminatiegronden godsdienst, geslacht,
seksuele gerichtheid en burgerlijke staat dan ook niet aan op het perspectief van
veel orthodox-protestantse schoolbesturen. Deze besturen zouden eigenlijk andere
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categorieën willen hanteren dan de wetgever. Voor hen hangen de gronden in de
gelijkebehandelingswetgeving met elkaar samen. Zij zien het gemaakte onder‐
scheid als kunstmatig waarbij ze wel onderscheid mogen maken op grond van
godsdienst, en niet op de gronden geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke
staat. Tegelijkertijd is het wel de juridische werkelijkheid waar ze mee te maken
hebben. Sommige schoolbestuurders verbinden onderscheid op grond van gods‐
dienst evenwel met de mogelijkheid om eisen te stellen aan seksuele ethiek. De
meeste bestuurders zijn echter op de hoogte dat hier een discriminatieverbod
geldt. Dat kan grote spanningen opleveren wanneer bestuurders zich gedwongen
voelen te kiezen tussen de Wet van God en wetgeving van de overheid. In dat
geval prioriteren bestuurders religieuze normen boven de rechtsnorm van het dis‐
criminatieverbod (zie §13.2). Dat geldt echter alleen voor die religieuze normen die
zwaar wegen voor (een deel van) de achterban van de school, waarbij er verschil‐
len zijn tussen die normen per denominatie, per regio en per schoolbestuur, en
daarbinnen.

Tegelijkertijd geeft de wetgeving ruimte voor scholen om vanwege de aard van het
beroep of de context een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste te
stellen, gezien de grondslag van de instelling. Dit onderscheid mag niet verder
gaan dan passend is gezien de houding van goede trouw en loyaliteit aan de
grondslag. Bestuurders van met name reformatorische en evangelische scholen
zien dit als aanknopingspunt om tot een vertrek te komen van werknemers die
afwijken van de seksuele moraal. Daarbij zullen ze dit eerder als een informeel
argument gebruiken richting de werknemer dan als formeel juridisch argument
aangezien de wetgeving verbiedt dat de gestelde eisen leiden tot onderscheid op
grond van seksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Voor bestuurders van gerefor‐
meerde en orthodoxe protestants-christelijke scholen ligt dit anders aangezien hier
de interne diversiteit met betrekking tot seksuele ethiek is toegenomen. Zo zijn er
op lokaal niveau orthodox-gereformeerde kerken die homoseksuele relaties accep‐
teren. De kerklidmaatschapseis biedt voor scholen die dit niet accepteren dan ook
geen soelaas meer. Sommige bestuurders van deze scholen maken zelf de link naar
geloofwaardigheid vanwege verschil in opvattingen, maar vaker betreft het geloof‐
waardigheid richting het conservatieve deel van de achterban. Orthodox-protes‐
tantse scholen hebben ook het idee dat als ze op het vlak van de seksuele ethiek in
relatie tot geloofwaardigheid nog maatregelen willen nemen ze dan in ieder geval
heel strikt en consequent moeten zijn op zaken als kerklidmaatschap en doop. Dat
hangt samen met het gevoel dat sterk op deze scholen wordt gelet door de samen‐
leving en overheid en ze zich in een marginale gedoogpositie bevinden (zie §13.9).
Deze denkwijze is te zien in de Wartburg-zaak en komt duidelijk naar voren in de
uitspraak van CvBer voorzitter Vergunst over deze zaak.19

19. Zie §8.2 en §10.2.1. Voor een uitgebreide weergave van de uitspraak zie Rijke 2017.
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Gelet op de casuïstiek in dit onderzoek kan er inderdaad samenhang zijn tussen
het aangaan van een homoseksuele relatie en verandering van geloofsopvattingen.
Volgens respondenten zullen veel LHBT’ers uit orthodox-protestantse kring
daarom niet op een orthodox-protestantse school gaan werken.20 Ze stappen moge‐
lijk over naar een liberale kerk om te voorkomen dat ze in problemen komen. Dit
geldt echter niet voor alle LHBT’ers uit deze kring. Soms omdat ze zich toch het
meest thuis voelen binnen de eigen kring. Of omdat ze nog niet uit de kast zijn
gekomen, of (nog) geen relatie willen of hebben en daarom geen probleem zien tot
het moment dat ze wel een relatie (willen) aangaan met het voornemen dan te ver‐
trekken (zie §4.3 en §4.4). Geschillen tussen homoseksuele medewerkers en ortho‐
dox-protestantse scholen doen zich vooral voor wanneer medewerkers later uit de
kast komen en een relatie (willen) aangaan (zie casussen Renkema, Emst, ‘Frank’,
‘Klaas’, ‘Johannes’, ‘Katrien’ in §10.2.2, §11.2.2 en §12.2.2). Sommige leraren met
een homoseksuele relatie nemen daarbij ook enige afstand tot orthodox-protes‐
tantse opvattingen en de grondslag van hun school. Deze ontwikkeling vindt vaak
plaats in wisselwerking met het ervaren van afwijzing binnen orthodox-protes‐
tantse kring.

Tegelijkertijd laten enkele casussen zien dat betrokkenen zich nog steeds nauw
verbonden weten met het orthodox-protestantse gedachtegoed en hun sociale net‐
werk in deze gemeenschap. Daarbij is een relevant gegeven dat binnen orthodox-
protestantse gemeenschappen de diversiteit toeneemt ten aanzien van seksuele
normen (zie hoofdstuk 4). Christelijke LHBT-organisaties en (voormalige)
LHBT’ers binnen orthodox-protestantse scholen hinken dan ook op twee gedach‐
ten ten aanzien van het argument dat een homoseksuele relatie aangaan een veran‐
dering van geloof impliceert. Enerzijds beargumenteren zij een verschil tussen
onderscheid op grond van godsdienst en seksuele gerichtheid. Een andere visie op
homoseksualiteit impliceert volgens hen geen geloofsverandering. In deze optiek
kan iemand orthodox gelovig zijn en een homoseksuele relatie aangaan. Daarom
mag een school niet met beroep op grond van godsdienst, en een houding van
goede trouw en loyaliteit aan de grondslag, een homoseksuele leraar met relatie
ontslaan. Bij dit argument vanuit de LHBT-organisaties helpt het dat de meningen
binnen de school en de gezindte op dit punt meer uiteen gaan lopen. Anderzijds
proberen deze organisaties via een andere interpretatie van de Bijbel tot een andere
visie te komen op een homoseksuele relatie onder orthodox-protestanten. Dat
onderstreept weer die samenhang tussen die verschillende gronden.

20. Interview W. van den Engel, 10 april 2015; Interview R. Venema, 24 april 2015; Interview R. van
Soeren, 2 oktober 2015.
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13.9 Machtsverhoudingen binnen de samenleving en de school

Verder zijn de machtsverhoudingen binnen de samenleving van invloed op het
benoemingsbeleid. Orthodox-protestanten hebben een marginale positie in de
samenleving. Dat ervaren ook orthodox-protestantse scholen. Zij kunnen gebruik
maken van uitzonderingsposities in de wetgeving maar ervaren dit als een fragiele
gedoogsituatie. Vanwege afwijkende waarden en normen (zie voorgaande para‐
grafen) voelen deze scholen zich in de hoek gedreven. In de politiek hebben ortho‐
dox-protestanten nog een relatief sterke positie, zeker vanaf 2007 met de invloed
op het regeringsbeleid binnen en buiten het kabinet door CU en SGP. Maar er is
sinds de jaren ’90 een constante parlementaire meerderheid van linkse en liberale
partijen op ethische thema’s. De AWGB is één van de thema’s waarop dit te zien is.
De juridische norm van het discriminatieverbod is steeds sterker geworden. Dit is
een uitdrukking van een sociale norm van de meerderheid in Nederland van een
gelijkheidsbeginsel ten aanzien van steeds meer sociale categorieën. Schooldirec‐
teuren ervaren in de knel te zitten als het gaat om het beleid wat ze willen voeren
en afwijkt van meerderheidsnormen. Daarbij geven ze aan dat er in Nederland nog
steeds relatief veel ruimte is gezien de vrijheid van onderwijs (zie §12.4). Veel
directeuren pleiten echter voor het zwaarder laten wegen van klassieke rechten als
de vrijheid van godsdienst en geweten, onderwijs en vereniging versus de rechten
op gelijke behandeling en privacy. Zij zien hun positie verzwakt als gevolg van
zowel een verminderd gewicht van de klassieke rechten als hun afwijking van
sociale meerderheidsnormen. Dat raakt ook aan hun machtspositie binnen de
school en de mogelijkheden die zij hebben ten aanzien van werknemers die afwij‐
ken van onder orthodox-protestanten dominante sociale en religieuze normen. Dit
geldt ook voor een rechtsnorm als de mogelijkheid van het maken van onderscheid
op grond van godsdienst door bijzondere scholen. De meerderheid van Nederland
heeft geen begrip voor het weigeren van personeel op grond van geloofsopvattin‐
gen en kerklidmaatschap, en het strijdt met de sociale norm en rechtsnorm van het
gelijkheidsbeginsel. Bij de Wartburg-zaak en de Driestar-zaak kwam het onbegrip
hierover in de seculiere media en onder seculiere partijen duidelijk naar voren (zie
§10.2.1). De werkgever voelt dat er wat uit te leggen is richting de samenleving ook
al is het juridisch gezien houdbaar dat een school onderscheid maakt op grond van
godsdienst. Dat heeft een effect op de machtsverhoudingen binnen school.

Wat betreft de machtsverhoudingen binnen de school zijn zowel de formele
bestuurlijke verhoudingen als informele sociale verhoudingen van belang voor het
benoemingsbeleid. Bij het vergelijken van bestuurlijke verhoudingen per denomi‐
natie valt op dat de gereformeerd-vrijgemaakte besturen het meest zijn meegegaan
in de landelijke tendens tot schaalvergroting en professionalisering van het
bestuur. Voor reformatorische en orthodoxe protestants-christelijke scholen doet
deze ontwikkeling zich ook in enige mate voor (zie hoofdstuk 5). Dat leidt tot grote
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besturen (van veel scholen) met een centraal bestuur met staf die moeten zorgen
voor de organisatorische randvoorwaarden om de scholen te laten functioneren.
Het benoemingsbeleid ligt voor deze besturen in de uitvoering vooral op de scho‐
len zelf. Dat impliceert wel een zekere diversiteit op lokaal niveau binnen de bestu‐
ren. Het bestuur bepaalt de kaders en is aan zet bij conflicten binnen het benoe‐
mingsbeleid. Vanwege de schaalvergroting, professionalisering, afnemende macht
van landelijk verband LVGS, en toegenomen regionale en lokale verschillen tussen
gereformeerd-vrijgemaakte scholen kregen de vrijgemaakte besturen meer macht.
Dat blijkt ook uit de casuïstiek binnen gereformeerd-vrijgemaakte besturen waar
het benoemingsbeleid sterk afhankelijk is van de bestuurder(s) (zie hoofdstuk 11).

Voor orthodoxe protestants-christelijke besturen geldt ook dat er diversiteit is qua
benoemingsbeleid binnen de protestants-christelijke denominatie (zie §12.2). Deze
schoolbesturen vallen dan ook onder de bredere scholenkoepel Verus van protes‐
tants-christelijke en katholiek onderwijs met een heel ruime bandbreedte. Aange‐
zien er veel kleine orthodoxe protestants-christelijke besturen zijn is voor hen de
ondersteuning vanuit Verus binnen het benoemingsbeleid van belang. Binnen
orthodoxe protestants-christelijke besturen met meerdere scholen is er vaak ook
nog verschil in benoemingsbeleid tussen de scholen. Soms maken orthodoxe pro‐
testants-christelijke scholen onderdeel uit van een breder verband met ook niet-
orthodoxe scholen. Binnen deze besturen hebben ze dan wel de ruimte om invul‐
ling te geven aan hun eigen beleid, toch kan dit ook voor spanningen zorgen.

Voor reformatorische scholen is er ook een zekere bandbreedte en zijn er verschil‐
len tussen smalle en brede scholen (zie hoofdstuk 10). Tegelijkertijd is er een zekere
tendens tot uniformering, mede ingegeven door beleid van de VGS, ook als reactie
op externe druk vanuit politiek en samenleving (zie ook casus Driestar en Wart‐
burg in §8.2 en §10.2.1). De VGS behartigt de belangen van de leden via een actieve
politieke lobby en biedt hen praktische ondersteuning. Daarbij richt de VGS zich in
alles op eenheid, behoud en ondersteuning van de identiteit van het reformatorisch
onderwijs door zich bijvoorbeeld in te zetten voor (wettelijke) uitzonderingsrege‐
lingen. Zo sluit de VGS bijvoorbeeld een aparte cao af voor het reformatorisch po
met vakbond RMU. Omdat het reformatorisch onderwijs veel éénpitters kent is de
ondersteuning van de VGS van groot belang.

Eveneens relevant binnen de bestuurlijke verhoudingen is de positie van de
kerk(en) binnen schoolbesturen. In vergelijking tussen de denominaties is de posi‐
tie van de kerk(en) binnen reformatorische scholen het meest stevig verankerd.
Enkele reformatorische scholen zijn zelfs in juridische zin een zelfstandig onder‐
deel van de kerk waarbij de kerkenraad het bestuur vormt. Vaker reserveert men
een aantal zetels binnen het bestuur voor kerkenraadsleden, met regelmatig een
vaste zetelverdeling tussen kerken. De Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn
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meestal de dominante factor in het bestuur van refoscholen. In ieder geval hebben
refoscholen geregeld overleg met reformatorische kerken (zie §5.4). Ook orthodoxe
protestants-christelijke scholen voeren overleg met orthodox-gereformeerde en
eventueel bevindelijk-gereformeerde kerken (zie §5.6). Voor gereformeerd-vrijge‐
maakte scholen is de band met de GKV een bepalend element voor het bestaans‐
recht van de richting dat tot uiting kwam in de lidmaatschapseis. De kerk kan door
het ontnemen van lidmaatschap, zoals in de casus ‘Vincent’ naar aanleiding van de
geloofsdoop, een belangrijke rol spelen binnen het benoemingsbeleid. Er zijn ech‐
ter binnen gereformeerd-vrijgemaakte schoolbesturen geen gereserveerde plekken
voor de GKV of andere kerken (zie §5.5). Derhalve zijn kerken vooral binnen refo‐
scholen een formele machtsfactor met grote invloed op het benoemingsbeleid.
Vanuit die positie willen zij ongewenste ontwikkelingen als evangelicalisering, toe‐
nemend mediagebruik, gebruik van een andere Bijbelvertaling, verandering in kle‐
ding, uiterlijk en seksuele ethiek tegenhouden. Uit de casus ‘Gerard’ (conflict Bij‐
belvertaling en kerklidmaatschap refoschool) blijkt dat gezagsdragers binnen kerk
en school deze werelden ook met elkaar verknopen door in beide domeinen maat‐
regelen tegen een werknemer te nemen die afwijkt van normen. Ook in de Wart‐
burg-casus speelt de invloed van de achterbankerken een rol. Bevindelijk-gerefor‐
meerde kerken zijn dus vooral een conservatieve kracht binnen het benoemingsbe‐
leid van reformatorische scholen met relatief veel invloed (zie §10.2.1).

Daarnaast geldt voor alle orthodox-protestantse scholen dat binnen de informele
sociale verhoudingen de conservatieve achterban, al is het een minderheid, relatief
veel invloed heeft. Dat blijkt met name uit casuïstiek over homoseksuele leraren.
Homoseksuele relaties zijn voor het meest conservatieve deel van de achterban van
gereformeerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen onaccep‐
tabel en dat is voor hen een belangrijke identity marker. Dat verklaart dat bij toene‐
mende interne diversiteit over dit thema binnen gereformeerd-vrijgemaakte en
orthodoxe protestants-christelijke scholen bestuurders zich soms genoodzaakt voe‐
len tot ontslag. De bestuurders willen over het algemeen zelf niet tot ontslag over‐
gaan vanwege een homoseksuele relatie. Ze gaan in dat geval ook geen theologi‐
sche discussie aan met de medewerker. Tevens zijn ze zich bewust van het discri‐
minatieverbod en gaan ze daarover vaak geen juridische discussie aan. Toch kan
het tot een ontslag komen door angst dat de conservatieve achterban de school de
rug toekeert met als gevolg teruglopende leerlingaantallen, dalende inkomsten en
gedwongen ontslagen. De machtspositie van dit deel van de achterban blijkt dan
doorslaggevend. Bestuurders geven in dat geval toe aan de medewerker dat
ontslag eigenlijk niet mogelijk is maar dat ze zich daartoe gedwongen voelen en tot
een ruimhartige vertrekregeling willen komen (zie casus ‘Katrien’ in §11.2.2).

Tegelijkertijd is er ook een steeds groter deel binnen deze scholen dat ontslag van
leraren met een homoseksuele relatie juist onacceptabel vindt, zo blijkt ook uit de
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casuïstiek (zie casus Renkema, ‘Klaas’ in §11.2.2). Dat veroorzaakt toenemende
spanning en kans op conflict binnen het benoemingsbeleid van met name gerefor‐
meerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen wat betreft
homoseksuele relaties. Andere relaties buiten het huwelijk van man en vrouw
leiden binnen vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen minder
tot spanningen, ook onder het conservatieve deel. Dat is te verklaren vanuit een
aantal factoren. Zo is ongehuwd heteroseksueel samenwonen vaker geaccepteerd
en komt dit vaker voor. Homoseksualiteit is meer dan ongehuwd heteroseksueel
samenwonen een identity marker voor de conservatieve achterban. Daarnaast zijn
homoseksuelen een minderheid met een relatief zwakke machtspositie binnen
orthodox-protestantse gemeenschappen.21

Voor de machtsverhoudingen in de relatie werkgever-werknemer zijn gezagsver‐
houdingen ook van belang. In vergelijking tussen denominaties leggen met name
reformatorische scholen veel nadruk op gezag. Aanvaarding van het door God
gegeven gezag met een waardering van hiërarchische verhoudingen is belangrijk
voor deze scholen. Daarom hebben veel reformatorische scholen een medezeggen‐
schapsraad met adviesrecht in plaats van instemmingsrecht. De nadruk op gezag
drukt een stempel op het benoemingsbeleid en versterkt de positie van de werkge‐
ver in de verhouding met de werknemer. Al het gezag is ontleend aan het gezag
van God. Deze religieuze norm maakt de werking van het gezag extra sterk. Ook
binnen andere orthodox-protestantse scholen, naast reformatorische scholen, is
gezag een belangrijke notie, maar wel minder sterk. Aangezien een werknemer
over het algemeen al in een sterke afhankelijkheidsrelatie zit ten opzichte van de
werkgever maakt deze nadruk op het gehoorzamen van het gezag deze afhanke‐
lijkheid nog sterker. Dit is een mogelijke verklaring dat werknemers binnen refor‐
matorische scholen minder snel de confrontatie en het conflict aangaan.

Voorgaande schets van de bestuurlijke en sociale verhoudingen binnen orthodox-
protestantse scholen toont aan waarom de positie van werknemers in de relatie tot
de werkgever daar vaak nog zwakker en afhankelijker is dan in een ‘normale’
arbeidsverhouding. Een arbeidsrelatie is op zich al een bijzonder gevoelige en
afhankelijke relatie waarbij de macht van de werkgever groter is dan de
werknemer. Tegelijkertijd zijn er dus ook de machtsverhoudingen binnen de
samenleving die de relatieve machtspositie van de werknemer kunnen versterken.
Dat hangt samen met de werking van het arbeidsrecht en gelijkebehandelingsrecht

21. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie in §8.3 en casussen beschreven in §10.2.2, §11.2.2 en §12.1.2. Zie
ook Interview A. Untiedt, 11 juni 2015. Deze zwakke machtspositie geldt nog sterker dan in de
samenleving als geheel. Voor de relatief zwakke machtspositie van homoseksuelen in de samen‐
leving als geheel vanwege het afwijken van de heteroseksuele norm, zie Savenije & Duyvendak
Sociologie 2013, afl. 9, nr. 3/4, p. 318-344.
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die de positie van de werknemer beogen te versterken en proberen te beschermen
tegen discriminatie (zie §1.5.2).22

In het algemeen kan arbeids- en gelijkebehandelingswetgeving er voor zorgen dat
een orthodox-protestants schoolbestuur ervoor kiest om het benoemingsbeleid te
wijzigen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer religieuze, sociale of
culturele normen veranderen of ter discussie staan. Op dat moment kan een
schoolbestuur zich beroepen op de rechtsnorm van het discriminatieverbod. Som‐
mige directeuren of bestuurders die bijvoorbeeld niet tot ontslag overgaan van‐
wege echtscheiding, ongehuwd samenwonen of een homoseksuele relatie, tegen
de norm van een deel van de achterban in, beroepen zich op de (versterkte) juridi‐
sche non-discriminatienorm en de sancties die volgen op overtreding.23 Met
betrekking tot echtscheiding doet dit fenomeen zich voor binnen alle typen ortho‐
dox-protestantse scholen. Opvallend is dat bijvoorbeeld reformatorische scholen
ten aanzien van echtscheiding verwijzen naar de juridische norm van het discrimi‐
natieverbod. Op de thema’s van samenwonen en homoseksualiteit botst deze
rechtsnorm echter op de sociale en religieuze norm. Voor ongehuwd heteroseksu‐
eel samenwonen geldt een vergelijkbare ontwikkeling voor veel gereformeerd-vrij‐
gemaakte, evangelische en orthodoxe protestants-christelijke scholen. Op deze
scholen vindt minder snel (dan voorheen) ontslag plaats op grond van ongehuwd
heteroseksueel samenwonen. Homoseksuele relaties is op een deel van de gerefor‐
meerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen aanvaardbaar,
waarbij de rechtsnorm van non-discriminatie een rol speelt. Op deze wijze werkt
de rechtsnorm van non-discriminatie door in orthodox-protestantse semi-auto‐
nome sociale velden op het moment dat deze velden daarvoor open staan door
interne religieuze en sociale ontwikkelingen. Daarnaast is de werking van gelijke‐
behandelingswetgeving en arbeidswetgeving afhankelijk van de mobilisatie van
rechtsnormen door de werknemer, vanuit het perspectief van de individuele rech‐
tenstrategie (zie §1.5.2).

Voor de mobilisatie van de rechtsnorm van het discriminatieverbod door werk‐
nemers is van belang dat ze kennis hebben van de feiten en het recht (eventueel
met hulp van juristen en belangenorganisaties), en de feiten in het licht van het
recht plaatsen, en zichzelf in de positie van slachtoffer van discriminatie. Daarvoor
is wel van belang dat de rechtsnorm helder is. Door de vaagheid van de enkele-
feitconstructie werd de positie van de werknemer onvoldoende versterkt. Onze‐
kerheid over deze rechtsnorm kwam vooral ten goede aan de machtspositie van de
werkgever. Dat heeft de wetgever met de annulering van de enkele-feitconstructie

22. Havinga, Böcker & Groenendijk Recht der Werkelijkheid 2000, afl. 21, p. 1-23; Hertogh & Zoontjens
2006, p. 251-332; Rose & Busby Journal of Law and Society 2017, afl. 44, nr. 4, p. 674.

23. Intern document reformatorische school ‘Beleid omtrent echtscheiding’; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016; Interview R. Tromp, 27 mei 2016.
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willen doorbreken. De verheldering van de rechtsnorm kan leiden tot versterking
van de positie van de werknemer (zie casus ‘Frank’ in §11.2.1). Dat gaat echter niet
op wanneer de sociale, culturele en religieuze norm van afwijzing van homoseksu‐
ele relaties hard is, zoals binnen reformatorische scholen (zie casus ‘Johannes’ in
§10.2.2). Daarbij vervullen ondersteuners/vertalers van rechtsnormen zoals advo‐
caten, vakbonden en LHBT-organisaties een cruciale rol. Daarbij is nogmaals van
belang om te benadrukken dat deze verhelderde rechtsnorm zo kan uitwerken
omdat er een verandering is van religieuze en sociale normen binnen gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen ten aanzien van homoseksualiteit. Zo was in de casus
‘Frank’ het bestuur onzeker over deze religieuze en sociale norm wat de positie
van Frank versterkte richting het bestuur en hielp om de confrontatie aan te gaan
(zie §11.2.2). Het beleid van de overheid en christelijke LHBT-organisaties dat
gericht is op het bevorderen van sociale acceptatie van LHBT’ers in orthodox-pro‐
testantse kring van binnenuit sluit aan op deze bevinding.

13.10 Persoonlijke, maatschappelijke, religieuze en juridische
factoren bij identiteitsgeschillen

Zoals uit de casuïstiek van dit onderzoek blijkt spelen bij de mobilisatie van rechts‐
normen de omstandigheden van het geval en het individuele karakter van de
werknemer ook een belangrijke rol. Sommige medewerkers nemen eerder genoe‐
gen met ontslag omdat zij conflicten willen vermijden en omdat verhoudingen ver‐
stoord (kunnen) raken op het moment dat schoolbesturen hen aanspreken op reli‐
gieuze en sociale normen. Daarbij spelen de afschrikwekkende werking van de
media, en het vermijden van publiciteit over het privéleven, een belangrijke rol in
de beslissing om de rechtsnorm al dan niet te mobiliseren. Ook voor de werkgever
speelt de media echter een afschrikwekkende rol. Beide partijen kunnen dit rich‐
ting elkaar gebruiken in onderhandelingen (zie verder §13.11). Daarnaast is het
karakter van de betrokken actoren vanuit het schoolbestuur en -directie van
belang. Het type leiderschap en de bereidheid om maatwerk te leveren per indivi‐
duele casus verschilt. De interpretatieruimte van wetgeving die scholen benutten
loopt daarbij nogal uiteen (zie ook §13.6).

Voor geïnterviewde voormalige werknemers van orthodox-protestantse scholen
die zijn ontslagen vanwege kerklidmaatschap of geloofsopvattingen geldt dat deze
vaak (hoewel niet altijd) begrip hebben voor de mogelijkheid van onderscheid op
grond van godsdienst. Vaker hebben deze werknemers vooral problemen met (ver‐
meende) inconsistentie van het schoolbeleid en de wijze waarop het ontslag ver‐
loopt. Voormalige werknemers van orthodox-protestantse scholen die zijn
ontslagen vanwege hun homoseksuele geaardheid hebben daarentegen geen
begrip voor het ontslag. Tevens geven zij en vertegenwoordigers van LHBT-orga‐
nisaties aan dat er geen ruimte zou moeten zijn voor scholen om onderscheid te
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maken en dat het recht van het individu zwaarder dient te wegen. Daarbij zoekt
een deel van hen naar een balans ten opzichte van de vrijheden van godsdienst,
geweten en onderwijs. Deze zienswijzen corresponderen met de ruimte die het
gelijkebehandelingsrecht biedt om onderscheid te maken.

Daarnaast is de persoonlijke situatie op de arbeidsmarkt relevant. Hoe eenvoudi‐
ger het is om een nieuwe baan te vinden hoe eerder mensen zich bij ontslag neer‐
leggen. Tegelijkertijd versterkt een goede positie op de arbeidsmarkt de onderhan‐
delingspositie van de werknemer, zeker wanneer er sprake is van lerarentekorten.
Ook financiële kosten van een juridische procedure, ontslag of discriminatoire wei‐
gering van een sollicitant kunnen een rol spelen in de gedragingen en beslissingen
van betrokken actoren. Daarbij spelen de lengte van het dienstverband en de leef‐
tijd van de werknemer een relevante rol.24

Verder spelen maatschappelijke doeleinden en het neerzetten van een precedent
een rol in de opstelling van werknemers bij een identiteitsconflict met de werkge‐
ver. Zeker de casus Renkema bood een uitgelezen kans voor COC en Renkema om
een precedent te scheppen (zie §8.3 en §11.2.2). Als het precedent al duidelijk is en
uitgekristalliseerd in de jurisprudentie is er minder reden tot conflict. Zo zijn er een
aantal zaken geweest met betrekking tot de kerklidmaatschapseis van gerefor‐
meerd-vrijgemaakte scholen, maar zijn er ook veel ontslagen werknemers die zich
bij ontslag op deze grond neerlegden toen de jurisprudentie hierover helder was.
Hierbij opereren werknemers en werkgevers dan ook in de schaduw van het recht.
Zowel wetgeving als jurisprudentie laten namelijk hun schaduw na waarbinnen
werkgever en werknemer met elkaar onderhandelen.

Wat betreft de schaduwwerking van rechtszaken is de zaak Renkema voor de the‐
matiek van dit onderzoek van zeer groot belang. Daarmee bedoel ik dat deze zaak
zijn schaduw heeft nagelaten over daaropvolgende conflicten tussen orthodox-pro‐
testantse schoolbesturen en werknemers. Dit was de eerste rechtszaak over een
ontslagen homoseksuele leraar op een bijzondere school. Na veel theoretische
debatten bracht deze casus de praktijk. Deze zaak leidde mede tot een wetswijzi‐
ging met de annulering van de enkele-feitconstructie. Daarnaast gaat er van deze
zaak een significante precedentwerking uit. Niet zozeer in juridische procedures,
zeker na de wijziging van de AWGB. Meer nog heeft de zaak precedentwerking in
de praktijk. Dit kan juist tot effect hebben dat zich niet snel weer een soortgelijke
zaak bij de rechter komt. Zowel respondenten vanuit de kant van de scholen als
werknemers benadrukken namelijk dat ze een zaak als die van Renkema willen

24. Het belang van de lengte van het dienstverband en leeftijd van de werknemer komt onder andere
naar voren in de casus ‘Gerard’ en de casus Wartburg College in §10.2.1; Interview schooldirec‐
teur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017; Interview schooldirecteur/-bestuurder
(anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt), 11 maart 2016.
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vermijden. Daarbij speelt de escalatie van het conflict in deze zaak en de strijd in
de media een belangrijke rol (zie §13.11). De schade die dit veroorzaakt willen res‐
pondenten vermijden. Dit kan ertoe leiden dat schoolbesturen het risico willen
vermijden om een (mogelijk) homoseksuele leraar aan te nemen. Er zijn ook homo‐
seksuele leraren (met een relatie) die risico’s willen vermijden door niet bij een
orthodox-protestantse school te solliciteren.25 Wanneer er toch een conflict is kan
het precedent van de zaak Renkema uitwerken dat partijen eerder tot een overeen‐
komst komen dan escaleren. Ook wanneer dit strijdig is met het discriminatiever‐
bod. Meestal komt het bij identiteitsconflicten dan ook niet tot een escalatie en juri‐
dische procedures maar tot een oplossing achter de schermen.

Tevens speelt bij de oplossing achter de schermen de zichtbaarheid van de norm‐
overtreding een belangrijke rol. Hierbij is van belang of en wie binnen de school
weet heeft van een normovertreding door een werknemer. Formele of informele
bekendheid bij een schoolbestuur kan tot maatregelen leiden. Of het bestuur maat‐
regelen neemt en welke is uiteraard afhankelijk van de aard van de normovertre‐
ding, maar ook van wie er verder met de feiten bekend zijn. Wanneer de norm‐
overtreding verder binnen de school niet zichtbaar is (geweest) dan geeft dit het
bestuur een aantal opties. Ten eerste kan het bestuur kiezen voor herstel van ver‐
houdingen en continueren van de betrekking. Dit is bijvoorbeeld te zien in enkele
gevallen van echtscheiding en overspel waarbij de werknemer berouw toonde,
binnen het reformatorisch onderwijs en orthodox protestants-christelijk onderwijs.
Wanneer overspel verder niet bekend wordt binnen de school dan kan iemand bij
het stoppen van de nieuwe relatie soms toch blijven werken, ook op refoscholen.
Een tweede optie is het gedogen van de normovertreding en continueren van de
betrekking. Dat is bijvoorbeeld te zien binnen zowel gereformeerd-vrijgemaakte,
orthodoxe protestants-christelijke als reformatorische scholen bij het behouden van
leerkrachten die de geloofsdoop ondergingen of een evangelische gemeente bezoe‐
ken. De derde mogelijkheid is een vertrek met stille trom zonder reputatieschade
voor beide partijen. Deze optie is met name te zien bij het ontslag op basis van een
vaststellingsovereenkomst van leraren met relaties buiten het huwelijk van man en
vrouw.

Wat betreft de derde optie is deze duidelijk zichtbaar met betrekking tot werk‐
nemers die uit de kast komen en/of een homoseksuele relatie krijgen. Wanneer
leraren pas later uit de kast komen dan gaan betrokkenen daar verschillend mee
om. Soms vertrekken leraren zelf tijdig van orthodox-protestantse scholen zonder
er ruchtbaarheid aan te geven. Soms is deze situatie alleen bekend bij collega’s
en/of directie wat tot vertrek kan leiden wanneer de medewerker een relatie aan‐
gaat. Op sommige gereformeerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christe‐

25. Interview W. van den Engel, 10 april 2015; Interview R. Venema, 24 april 2015.
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lijke scholen kunnen medewerkers met een homoseksuele relatie aanblijven. Dit
hangt af van de opstelling van de werknemer, bestuur en directie, collega’s en ach‐
terban. Soms kan op een evangelische of reformatorische school openheid over
geaardheid en het openstaan voor een relatie al leiden tot een vertrek. Het is niet
mogelijk precies aan te geven hoe vaak dit soort situaties voorkomen, behalve dan
de zaken die bekend zijn uit de media of via dit onderzoek (zie voor een indicatie
van de omvang van de (non-)problematiek §12.4).

Hoe breder de zichtbaarheid van de normovertreding binnen en buiten de school
hoe moeilijker het is om een van de drie geschetste opties te bereiken. Bij openbaar‐
heid kunnen refoscholen iemand die overspel heeft gepleegd niet handhaven waar
dat buiten de openbaarheid wel tot de mogelijkheden behoort. Op orthodoxe pro‐
testants-christelijke scholen is het in een dergelijk geval eventueel mogelijk perso‐
neel te behouden. Herplaatsing op een andere school (binnen een bestuur) is
daarbij een mogelijke ontsnappingsroute. Relaties met meerderjarige ex-leerlingen
of met collega’s maakt het wel nog ingewikkelder voor scholen om een medewer‐
ker te behouden. In dit soort gevallen was binnen het gereformeerd-vrijgemaakt
onderwijs de strategie om mensen ‘eruit te motiveren’. Dat betekent dat besturen
medewerkers zelf lieten inzien dat ze niet op de school konden blijven werken. De
lijn vanuit LVGS was dat eenzijdig identiteitsontslag binnen het gereformeerd-vrij‐
gemaakt onderwijs alleen kon via de kerklidmaatschapseis. Dat betekent dat als de
kerk geen tuchtmaatregelen zou nemen mensen niet konden worden ontslagen.
Eruit motiveren van medewerkers was dan de enige mogelijkheid. Deze lijn door‐
brak GPO-WN in de casus Renkema met een eenzijdig ontslag wegens een homo‐
seksuele relatie, overspel en echtscheiding. Bij de zichtbaarheid spelen ook zaken
een rol als de afstand tussen woonomgeving, kerk en school, en het type functie.
De afstand tussen wonen en werken is vaker dan in het verleden groter waardoor
het privéleven van werknemers minder zichtbaar is. Ook is een ICT’er niet zo
zichtbaar als een directeur. Wanneer een normovertreding zichtbaar is dan ver‐
wachten (een deel van) personeel en achterban dat het bestuur sancties instelt. Een
gevaar van deze situatie is dat een conflict ook in de publiciteit kan komen met het
risico op escalatie (zie §13.11).

Uit de vorige passages blijkt dat scholen soms handelen achter de schermen en
onder de tafel. Uit dit onderzoek komen een aantal voorbeelden hiervan naar
voren. Er zijn scholen die identiteitsdocumenten onder de tafel laten tekenen door
(aspirant-)werknemers (met aanvullende eisen op bijvoorbeeld het terrein van de
seksuele ethiek die tegen het discriminatieverbod ingaan), of die tijdens de sollici‐
tatie of het dienstverband vragen naar privézaken waar ze volgens de AWGB niet
naar mogen vragen (burgerlijke staat en seksuele leven). Er is verschil in hoeverre
scholen naar (seksuele) relaties vragen. De meeste directeuren gaan hierin niet zo
ver als in de zaak bij de CGB over de evangelische school Het Schatrijk waar de
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school vroeg hoe de sollicitant met haar vriend op vakantie ging. De sollicitant
hoeft op dit soort vragen niet te antwoorden en een school mag aan het zwijgen
geen negatieve consequenties verbinden. Scholen lossen dit probleem soms op
door te vragen naar de visie op huwelijk en relaties (zoals eveneens gebeurde in de
zaak Het Schatrijk, zie §8.3 en §12.2.2). Overigens kan dit indirect verboden onder‐
scheid opleveren op grond van de AWGB wanneer aan het antwoord negatieve
consequenties worden verbonden. Deze werkwijze kunnen scholen ook toepassen
bij werknemers die uit de kast komen (zie casus ‘Johannes’ in §10.2.2).

Tevens zijn er dus scholen die tot geheime of openlijke afspraken komen met een
werknemer die een norm heeft overtreden (zoals geloofsdoop) over hoe die
werknemer zich binnen de school dient te gedragen (zie vorige passage). Andere
scholen communiceren niet openlijk binnen de school over sociale en religieuze
normen en de consequenties van overtreding vanwege interne diversiteit en vrees
voor botsing met rechtsnormen. Dat betreft bijvoorbeeld orthodoxe protestants-
christelijke en gereformeerd-vrijgemaakte scholen ten aanzien van homoseksuele
relaties van werknemers zo blijkt uit de casuïstiek in dit onderzoek. Er is dan
sprake van een grijs gebied waarbij impliciete normen van het conservatieve deel
van de achterban de doorslag geven. Daarbij kan het bestuur ervoor kiezen om
deze bestuurlijke overwegingen te delen in het gesprek met homoseksuele mede‐
werkers met een relatie (zie casus ‘Katrien’ in §11.2.2). Op deze wijze maken zij hen
medeverantwoordelijk voor (mogelijke) ophef vanuit dit deel van de achterban.
Sommige besturen komen vervolgens (al dan niet op vertrouwelijke basis) tot een
vaststellingsovereenkomst met een werknemer vanwege een homoseksuele relatie.
Ook zijn er besturen die een werknemer jarenlang tijd geven om naar een andere
baan uit te kijken (sollicitatieadvies) terwijl ze eigenlijk al tot ontslag over hadden
moeten gaan op basis van grondslagverlating. Dat laatste kwam bijvoorbeeld naar
voren in de Wartburg-casus ten aanzien van evangelische leerkrachten (zie
§10.2.2).

Wanneer schoolbestuur en personeel onderhandelen over een overeenkomst (lei‐
dend tot vertrek of aanblijven) is het recht dan ook niet het eindpunt en allesbepa‐
lend. Het is veeleer een startpunt voor onderhandelingen waarbij de partijen tot
een bepaalde balans komen tussen verschillende religieuze, sociale, culturele en
rechtsnormen. Met het annuleren van de enkele-feitconstructie verschoof de wet‐
gever het startpunt voor die onderhandelingen in de richting van het discrimina‐
tieverbod. Daarin bevindt zich alleen al een mogelijk effect op de praktijk, zo blijkt
ook uit de casuïstiek (zie casus ‘Frank’ in §11.2.2). Toch betekent dat dus niet dat
dit ook noodzakelijkerwijs het eindpunt is. Sommige normen zijn namelijk zo hard,
dat ze niet onderhandelbaar zijn en de werking van de rechtsnorm kunnen weer‐
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staan.26 Dat betreft bijvoorbeeld de harde sociale en religieuze norm van het afwij‐
zen van de homoseksuele praxis binnen reformatorische scholen. In arbeidsrechte‐
lijke zin kan dat leiden tot een verstoorde verhouding of onwerkbare situatie (van‐
wege een ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’) tussen schoolbestuur en
werknemer op grond waarvan scholen tot ontslag en een regeling komen (zie casus
‘Klaas’ in §11.2.2). Vanwege de aanscherpingen van zowel het arbeidsrecht als de
gelijkebehandelingswetgeving is dit echter voor bijzondere scholen een moeilijker
en in financieel opzicht kostbaarder aangelegenheid dan voorheen.

13.11 Invloed van media en framing van normovertredingen

Wanneer een identiteitsconflict binnen het benoemingsbeleid van orthodox-protes‐
tantse scholen bekend raakt dan is er grote kans op publiciteit in de media wat
leidt tot verdere escalatie, zoals blijkt uit de casussen Renkema, Wartburg, Driestar,
Schatrijk en Emst. Datzelfde geldt voor de ophef over het benoemingsbeleid van
De Passie in het algemeen naar aanleiding van een publicatie in het Parool (zie
§12.3.2). Vanaf het moment van publiciteit in de media brengt dit een eigen dyna‐
miek met zich mee. Er is sprake van rechtspraak via de media (‘trial by media’)
waarbij betrokkenen en belanghebbenden zich laten gelden. Zowel reguliere media
als sociale media zijn hierbij van belang. Belangenorganisaties zoals scholenkoe‐
pels en LHBT-organisaties zoals het COC maken gebruik van de media. Ook grij‐
pen organisaties als COC een zaak als Renkema aan om hun belangen verder te
brengen, zowel als strategische rechtszaak als via de media. Deze zaak maakte de
voorheen voornamelijk onzichtbare problematiek van de homoseksuele leraar op
orthodox-protestantse scholen zichtbaar. Het voorbeeld van de mediastorm in de
zaak Renkema heeft echter ook veel angst veroorzaakt onder zowel personeel als
scholen (zie ook §10.2.2, §11.2.2 en §13.10).27

Derhalve speelt angst voor de media een rol in de precedentwerking van
genoemde casussen. De meeste actoren proberen angstvallig de media te
vermijden. Dat is te relateren aan angst van scholen voor onbegrip en vijandigheid
vanuit de media, de sterke lobby van LHBT-organisaties, reputatieschade (voor
school en werknemer en diens omgeving) en de bredere consequenties voor de
school, denominatie en gemeenschap. De media spelen dan ook expliciet een rol in
het afwegingskader van schoolbesturen hoe met identiteitsconflicten in het benoe‐
mingsbeleid om te gaan. Deze angst bij actoren voor de media leidt ertoe dat ze
sneller via onderhandelingen eruit willen komen dan een conflict te laten escale‐
ren.28 De Identiteitscommissies (voorheen Commissies van Beroep) van VGS en

26. Oomen 2002, p. 287; Falk Moore Law & Society Review 1973, afl. 7, p. 743; Van Klink 2000, p. 228.
27. Zie ook Konijn 2015, p. 40. Vgl. Abdel-Fadil Journal of Religion in Europe 2017, afl. 10, p. 457-486.
28. Orthodox-protestantse scholen doen ook mediatrainingen, zie H. de Vries, ‘Toegerust voor de

media’, Terdege 2 februari 2011.
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VBSO maken daarvan gebruik om tot een vergelijk tussen partijen te komen in
plaats van zelf een uitspraak te doen. De mediërende houding van de Identiteits‐
commissies (en voorheen de Commissies van Beroep) van VGS en VBSO is dan
ook te verklaren vanuit de wens om conflicten in eigen kring op te lossen, de een‐
heid in eigen kring te bevorderen, en conflicten niet in de media en de buitenwe‐
reld te laten komen met het risico op imagoschade en escalatie.29

Framing van orthodox-protestanten in de media leidt tot angst voor de media bij
orthodox-protestantse scholen. Dit geldt zeker ten aanzien van het thema homo‐
seksualiteit. Hier wordt vaak het frame christenen versus homo’s toegepast in de
media.30 De zaak Renkema is een duidelijk voorbeeld van dergelijke framing in en
door de media. Buiten het benoemingsbeleid waren er andere controverses waar
de media dit frame gebruikten. Dat betreft bijvoorbeeld de ophef onder seculiere
media en politieke partijen over subsidie aan evangelische organisaties Different
en Onze Weg vanwege de mogelijkheid van homogenezing, of de subsidie aan
organisatie Hart van Homo’s omdat het een celibataire levensstijl van homo’s
voorstaat. Hetzelfde frame past op de discussie over voorlichting over seksuele
diversiteit op orthodox-protestantse scholen en de ‘weigerambtenaar’ (ambtenaar
met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een homohuwelijk).31 Dit frame
kleurt de perceptie van de meerderheid in Nederland over orthodox-protestantse
minderheden. Andersom zijn er onder orthodox-protestanten ook frames ten
aanzien van seculiere media en politieke partijen, en LHBT-organisaties (vooral het
COC heeft een negatieve reputatie). Daarbij hebben orthodox-protestantse media
als RD, ND, en platforms als CIP of Refoweb een belangrijke rol. De verbeelding
van identity markers voor zowel de seculiere meerderheid als orthodox-protestan‐
ten via de media speelt derhalve een belangrijke rol binnen het benoemingsbeleid.

13.12 Tot besluit

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van verklaringen voor identiteitsgebonden
benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in Nederland in relatie tot
mensenrechten. Dat betreft verklaringen voor identiteitsgebonden benoemingsbe‐
leid in het algemeen en in conflictsituaties, zowel voor alle orthodox-protestantse
scholen als specifiek per denominatie. Op grond daarvan kan ik in het volgende
conclusiehoofdstuk tot een antwoord komen op de onderzoeksvraag.

29. Interview A. Weggeman, 21 april 2017; Interview D. Vergunst, 1 juli 2016; Interview II D. Ver‐
gunst, 2 november 2018; Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018.

30. Van der Stoep 2014; Ratheiser & Van der Stoep 2013; Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11,
nr. 2, p. 101-121.

31. Derks Religie & Samenleving 2016, afl. 11, nr. 2, p. 101-121.
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14 Conclusie

In deze conclusie ga ik in op de onderzoeksvraag die centraal staat in dit onder‐
zoek. De onderzoeksvraag luidt: Welke verklaringen zijn er voor de relatie tussen iden‐
titeitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis-
en middelbare scholen in Nederland en mensenrechten? Op basis van mijn onderzoek
zijn de volgende belangrijkste verklaringen te noemen. Allereerst betreft het met
elkaar samenhangende botsingen tussen sociale, culturele, religieuze en rechtsnor‐
men binnen de samenleving en binnen orthodox-protestantse scholen. Daarnaast
leidt dit tot een strijd over de interpretatie van rechtsnormen, binnen een gelaagde
rechtsorde, waarin een balans wordt gezocht tussen deze botsende normen. Om tot
deze conclusie te komen beschrijft en verklaart dit onderzoek de kenmerken van
en ontwikkelingen binnen orthodox-protestantse gemeenschappen en scholen, de
meerlagige rechtsorde en identiteitsgebonden benoemingsbeleid van de verschil‐
lende denominaties.

Allereerst biedt de botsing tussen sociale, culturele, religieuze en rechtsnormen
binnen meerdere normatieve ordes een verklaring voor identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten. Deze
vorm van normatief pluralisme doet zich voor op zowel het niveau van de Neder‐
landse samenleving als binnen orthodox-protestantse scholen. In Nederland
wijken orthodox-protestanten af van dominante individualistische normen van een
seculier-liberale meerderheid. Die afwijking betreft onder andere dominante nor‐
men als de gelijkheid van man en vrouw, de nadruk op individuele keuzevrijheid
qua geloof en het aangaan van (seksuele) relaties, en (steeds verdergaande) beper‐
king van de ruimte voor godsdienst in het publieke domein. Daar tegenover gaan
orthodox-protestanten vaker uit van de eigen collectieve identiteit en daarmee
samenhangende conservatieve normen. Deze botsing tussen sociale, culturele en
religieuze normen hangt samen met de botsing tussen rechtsnormen, in het
bijzonder mensenrechten, ten aanzien van identiteitsgebonden benoemingsbeleid
van orthodox-protestantse scholen. Dit betreft de botsing tussen klassieke mensen‐
rechten als vrijheid van onderwijs, godsdienst en vereniging, versus het recht op
gelijke behandeling en het recht op privacy. Sinds de jaren ’80 van de twintigste
eeuw zijn het recht op gelijke behandeling en het recht op privacy steeds verder



versterkt op internationaal, Europees en nationaal niveau. Dat blijkt uit de Euro‐
pese en Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving en daaruit voortvloeiende
jurisprudentie, en dit werkt door in het arbeidsrecht. Deze versterking van indivi‐
duele rechten van werknemers ten opzichte van schoolbesturen werkt door in de
verhoudingen binnen orthodox-protestantse scholen.

Naast de botsing van normen op het niveau van de samenleving vindt er ook een
botsing plaats van normen binnen orthodox-protestantse scholen. Dat komt voort
uit ontwikkelingen als secularisering en modernisering binnen orthodox-protes‐
tantse gemeenschappen en scholen. Deze gemeenschappen en scholen zijn te kwa‐
lificeren als semi-autonome sociale velden. Zowel rechtsnormen, als sociale en cul‐
turele normen van buiten, werken namelijk door in orthodox-protestantse gemeen‐
schappen en scholen. Dat leidt tot toenemende interne verschillen. Per denomina‐
tie, onderwijsrichting, werkt dit op een andere wijze uit. Daarom beschrijft en ver‐
klaart dit onderzoek identiteitsgebonden benoemingsbeleid van reformatorische,
gereformeerd-vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke en evangelische
scholen. Hierbij is er onderscheid tussen de praktijk van identiteitsgebonden
benoemingsbeleid per denominatie en de ontwikkelingen daarbinnen.

Voor een verklaring van identiteitsgebonden benoemingsbeleid per denominatie is
het onderscheid tussen bevindelijk-gereformeerden, orthodox-gereformeerden en
evangelischen van belang. De kenmerken van en ontwikkelingen binnen deze
groeperingen werken door binnen de verschillende onderwijsdenominaties. De lij‐
nen van de verzuiling en de identity markers van deze groeperingen ten opzichte
van elkaar bieden een verklaring voor botsende sociale, culturele en religieuze nor‐
men binnen orthodox-protestantse scholen. Het benoemingsbeleid van de verschil‐
lende denominaties weerspiegelt zowel ontwikkelingen als verzuiling, ontzuiling
en herzuiling. Uit de beschrijving van het beleid over de kerklidmaatschapseis en
geloofsopvattingen blijken de verschillen tussen en binnen de denominaties en de
ontwikkelingen. Dat komt pregnant naar voren bij een thema als geloofsdoop. De
geloofsdoop is een gebruikelijk ritueel onder evangelischen, terwijl bevindelijk-
gereformeerden en orthodox-gereformeerden uitgaan van de kinderdoop. Een
keuze voor de geloofsdoop door leden van bevindelijk-gereformeerde en ortho‐
dox-gereformeerde kerkgenootschappen kan leiden tot tuchtmaatregelen en moge‐
lijk uitsluiting.

Wat betreft seksuele normen vindt er secularisering en individualisering plaats
onder orthodox-protestanten en derhalve ook binnen de scholen. Opnieuw is het
onderscheid tussen de ontwikkelingen onder bevindelijk-gereformeerden, ortho‐
dox-gereformeerden en evangelischen van belang. Bevindelijk-gereformeerden
accepteren homoseksualiteit als geaardheid in toenemende mate en bespreken dit
thema steeds vaker. Seksuele relaties buiten het huwelijk van man en vrouw accep‐
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teren zij niet. Wel komt echtscheiding vaker voor en neemt acceptatie hiervan toe
mits er geen sprake is van overspel. Orthodox-gereformeerden discussiëren for‐
meel over deze kwesties in zowel kerken als scholen. Zij accepteren homoseksuali‐
teit (inclusief relaties), ongehuwd samenwonen en echtscheiding steeds vaker. Ver‐
anderingen in beleid volgen langzaam op ontwikkelingen in de praktijk. Daarbij
nemen interne verschillen onder orthodox-gereformeerden toe. Onder evangeli‐
schen zijn er ook interne verschillen over seksuele ethiek. Wel blijft het formele en
dominante standpunt over het algemeen afwijzend ten aanzien van homoseksuele
relaties (en soms ook de geaardheid) en ongehuwd samenwonen. Toch komt onge‐
huwd heteroseksueel samenwonen en echtscheiding onder evangelischen vaker
voor.

Naast de geschetste ontwikkelingen binnen orthodox-protestantse groepen bracht
dit onderzoek de gelaagde rechtsorde in kaart voor een identiteitsgebonden benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. De relevante rechtsbronnen op
internationaal, Europees en nationaal niveau staan met elkaar in verbinding. Dit
sluit aan op het bestuderen van het mensenrechtensysteem als een integraal geheel
vanuit het perspectief van personen en organisaties die zich beroepen op mensen‐
rechten. In het algemeen is er een hiërarchie waarbij internationaal en Europees
recht boven nationaal recht uitgaan. Tegelijkertijd is er een marge voor de toepas‐
sing van nationaal recht binnen kaders van Europese richtlijnen en verdragen en
het EVRM. Daarbij geldt een ruimere beoordelingsmarge voor kwesties die raken
aan de verhouding kerk en staat en het nationaal georganiseerde onderwijsbestel.
Zowel binnen internationaal, Europees als nationaal recht zijn er botsende rechts‐
normen, namelijk de mensenrechten van schoolbesturen en hun personeel. Zowel
de wetgever als de rechter moeten daartussen telkens een balans treffen.

Bij het treffen van de balans tussen rechten is er geen sprake van een algemene hië‐
rarchie. Daarom is een compromis nodig tussen individuele rechten van werk‐
nemers en de klassieke vrijheidsrechten van orthodox-protestantse scholen. Deze
rechten zijn te vinden in de Grondwet en verdragen en in Europese richtlijnen,
nationale wetgeving en worden vervolgens verder geïnterpreteerd door de rechter.
Het betreft dan vooral een botsing tussen het recht op gelijke behandeling en de
bescherming van privéleven enerzijds, en de vrijheid van onderwijs en godsdienst
anderzijds. De balans tussen deze rechten is sinds de jaren ’80 van de twintigste
eeuw verschoven in de richting van individuele rechten van werknemers.
Tegelijkertijd is er geen hiërarchie tussen deze rechten maar zijn ze nevengeschikt.
De balans tussen botsende mensenrechten wordt onder andere getroffen in gelijke‐
behandelingswetgeving en daarop gebaseerde rechterlijke uitspraken. Dergelijke
compromiswetgeving levert vaak onduidelijke en open bepalingen op zoals de
enkele-feitconstructie in de AWGB of de uitzonderingsbepaling voor religieuze
organisaties in de Europese gelijkebehandelingsrichtlijn. Deze bepalingen zijn het
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resultaat van politieke en maatschappelijke strijd. Er is wederzijdse beïnvloeding
en samenhang van nationale en Europese politieke discussies over gelijke behan‐
deling. Het gelijkbehandelingsrecht is dan ook een domein van constitutioneel plu‐
ralisme. Hoewel de wetgeving en de uitwerking daarvan in uitspraken en jurispru‐
dentie steeds meer uitkristalliseerde, bleef het een voortdurend strijdtoneel van
confessionele en seculiere politieke en maatschappelijke partijen over de balans
tussen botsende rechten van religieuze organisaties versus hun werknemers.

Ten gevolge van de onduidelijke en open compromis-/uitzonderingsbepalingen in
de wetgeving ontstaan in de praktijk verwarring en interpretatieverschillen. Deze
bepalingen staan telkens ter discussie. Als gevolg daarvan is er sprake van diffuse
communicatie en transformatie van rechtsnormen zoals het non-discriminatiebe‐
ginsel. Deze problematiek van interpretatie, communicatie en transformatie van
rechtsnormen betreft ook de verplichting om een consistent en consequent benoe‐
mingsbeleid te voeren. Juristen en schoolbestuurders interpreteren deze verplich‐
ting op uiteenlopende wijze. Daarbij kan deze eis een conserverende werking
hebben op identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scho‐
len. Vaak loopt het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen achter op
de ontwikkelingen in eigen kring. Dat is verklaarbaar vanuit conservatieve leiders
of achterbannen die deze ontwikkelingen tegen proberen te houden. Daarbij kun‐
nen het gelijkebehandelingsrecht en onderwijsrecht als een obstakel werken voor
verandering. Bestuurders kunnen zich namelijk beroepen op de eis om een consis‐
tent en consequent benoemingsbeleid te voeren. Daarnaast hangt het benoemings‐
beleid samen met het bestaansrecht van de verschillende onderwijsrichtingen als
zodanig. Dat kan tot extra discussie leiden over de vraag in hoeverre scholen hun
benoemingsbeleid kunnen wijzigen zonder hun bestaansrecht op het spel te zetten.
Tegelijkertijd bieden het gelijkebehandelingsrecht en onderwijsrecht ruimte voor
veranderingen binnen het benoemingsbeleid.

Vervolgens interpreteren betrokken actoren de compromis- en uitzonderingsbepa‐
lingen en geven zij vorm aan het beleid. Uiteindelijk kan een rechterlijke instantie
daarover oordelen. Het onderzoek naar wetgeving en jurisprudentie laat zien dat
het afhangt van de omstandigheden van het geval hoe de balans tussen rechten
precies uitvalt, waarbij zaken een rol spelen als de ernst van de normovertreding
(afstand tussen leer en leven, loyaliteit aan de grondslag), leeftijd, functioneren,
aard en duur van het dienstverband, en bescherming van de privésfeer van de
werknemer, handelswijze van de werkgever, arbeidsmarktperspectief en financiële
gevolgen voor de werknemer, en publiciteit en reputatieschade voor de werkgever.
De balans in het wettelijke kader is dus verschoven richting de rechten van gelijke
behandeling en privacy van werknemers. Tegelijkertijd blijft er interpretatieruimte,
en is het aan de rechter en commissies om aan de wet invulling te geven in con‐
crete zaken. Dit leidt tot verschillende uitkomsten van de procedures bij commis‐
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sies van beroep/identiteitscommissies in vergelijking tot de rechter en CGB/CRM.
Daarbij is er verschil in weging tussen rechten. Dit hangt samen met verschillen in
(interpretatie van het) toetsingskader, de wijze van toetsing, taakopvatting en per‐
soonlijke en professionele achtergrond van commissieleden en rechters. Het toet‐
singskader verschilt per gremium, en kan soms ook per zaak anders zijn (zie
bijlage C, tabel C.2). Zowel arbeidsrecht, gelijkebehandelingsrecht als mensenrech‐
ten vormen dit toetsingskader, waarbij zowel Nederlands, Europees als internatio‐
naal recht in principe relevant is. De rechter en commissie van beroep (nu identi‐
teitscommissie) beschikken over al deze instrumenten, maar hanteren meestal
alleen het arbeidsrecht. De CGB/CRM is vooral gebonden aan de AWGB, maar
past daarbij ook Europese en internationale bepalingen en uitspraken toe. Het kan
echter geen gebruik maken van het arbeidsrecht. De uitspraken van het EHJ bevat‐
ten een interpretatie van de gelijkebehandelingsrichtlijn, die op zichzelf al een
afweging bevat van het recht op gelijke behandeling in verhouding tot andere
rechten. Daarentegen toetst het EHRM op basis van het EVRM en de verhouding
van het recht op privacy (of eventueel de vrijheid van meningsuiting en gods‐
dienst) van de werknemer tot het recht op godsdienstvrijheid en eventueel vrijheid
van meningsuiting van de werkgever. Het discriminatieverbod is alleen in tweede
instantie relevant in de rechtspraak van het EHRM en komt meestal niet aan de
orde. Deze uitspraken van het EHJ en het EHRM werken vervolgens weer door in
de Nederlandse rechtsorde.

Uit de beschrijving van identiteitsgebonden benoemingsbeleid per denominatie
blijkt hoe de botsing tussen normen en de strijd over de interpretatie van rechts‐
normen doorwerken. Reformatorische scholen hanteren in het benoemingsbeleid
vaak heel specifieke eisen voor hun personeel op grond van religieuze en culturele
normen. Bepaalde thema’s, zoals de positie van de vrouw en voorschriften voor
kleding en uiterlijk en mediagebruik, zijn alleen relevant voor reformatorische
scholen. Deze normen zijn echter aan verandering onderhevig. Dit komt onder
andere vanwege externe invloeden zoals secularisatie en evangelicalisering die
doordringen binnen reformatorische scholen als semi-autonome sociale velden.
Ondanks de relatief grote homogeniteit in de bevindelijk-gereformeerde gemeen‐
schappen ontstaat er meer verschil van opvatting over deze normen. Dat leidt tot
identiteitsgeschillen binnen reformatorische scholen, over bijvoorbeeld zaken als
het ondergaan van geloofsdoop (Wartburg-casus), meewerken aan een theaterpro‐
ductie (Driestar-casus) en het gebruik van een Bijbelvertaling (casus ‘Gerard’).
Deze identiteitsgeschillen komen voort uit het (opnieuw) bevestigen van traditio‐
nele religieuze en culturele normen door reformatorische schoolbesturen, waarbij
ze geen ruimte geven om (op onderdelen) hiervan af te wijken. De toenemende
interne diversiteit proberen ze daarmee tegen te gaan. Een ander deel van de refor‐
matorische schooldirecteuren probeert medewerkers met (enigszins) afwijkende
opvattingen wel te behouden. Daarbij zijn de formele banden van deze scholen
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met bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschappen van belang. De leiders van
deze kerken willen over het algemeen vasthouden aan traditionele normen in de
strijd tegen secularisatie en evangelicalisering. Daarbij speelt de interpretatie van
de AWGB een belangrijke rol. Dat betrof zowel de enkele-feitconstructie als de
tekst die deze constructie heeft vervangen, alsmede de eis van een consistent en
consequent beleid. Directeuren en bestuurders van reformatorische scholen zijn
zich over het algemeen bewust van deze eisen. Samen met de koepelorganisatie
VGS zoeken ze naar wegen om zich aan dit juridisch kader te houden en
tegelijkertijd hun eigen normen te handhaven. Deze normen articuleren de scholen
steeds vaker in identiteitsdocumenten en andere beleidsdocumenten, ook in reactie
op toenemende interne diversiteit. Daarnaast proberen reformatorische scholen
zoveel mogelijk ruimte te houden voor handhaving van deze normen door te rede‐
neren vanuit de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Tegelijkertijd zien enkele
reformatorische schooldirecteuren zich eventueel genoodzaakt om van de gelijke‐
behandelingsnorm af te wijken om de religieuze en culturele normen te handha‐
ven. Deze laatste positie blijkt met name relevant voor zaken als overspel en homo‐
seksualiteit.

Binnen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van gereformeerd-vrijgemaakte
scholen staat de ontwikkeling van een scherp afgebakende kerklidmaatschapseis
naar identiteitsdocumenten centraal. De opening van gereformeerd-vrijgemaakten
naar andere orthodox-gereformeerden en ook evangelischen ligt hieraan ten
grondslag. De evangelicalisering binnen orthodox-gereformeerde kerken werkt
door in het benoemingsbeleid van vrijgemaakte scholen. In eerste instantie leidde
dat tot veel geschillen en ontslagen, met name op grond van de kerklidmaat‐
schapseis, soms in combinatie met het ondergaan van de geloofsdoop. Aangezien
er steeds meer ruimte kwam voor evangelisch gedachtengoed onder orthodox-
gereformeerden gingen bestuurders steeds vaker met tegenzin over tot ontslag van
evangelischen. Daarbij speelden de eis van een consistent en consequent benoe‐
mingsbeleid en handhaving van de statuten een belangrijke rol. Steeds vaker gin‐
gen scholen over tot wijziging van (interpretatie van) de statuten, en een verrui‐
ming van de kerklidmaatschapseis, aangevuld met identiteitsdocumenten.
Daardoor namen de identiteitsontslagen op grond van godsdienst recent af.
Tegelijkertijd vinden er modernisering en secularisering plaats binnen orthodox-
gereformeerde kerken en scholen, als semi-autonome sociale velden waar externe
invloeden doordringen. Als gevolg daarvan ontstaat meer ruimte voor afwijking
van een letterlijke Bijbelinterpretatie en daarmee samenhangende traditionele
geloofsopvattingen. Deze veranderingen van interpretatie doen zich ook voor op
het terrein van seksuele ethiek. Daardoor is de acceptatie van ongehuwd samen‐
wonen, echtscheiding en homoseksualiteit onder orthodox-gereformeerden toege‐
nomen. Deze veranderingen zijn ook te zien in de praktijk van het benoemingsbe‐
leid van gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Tegelijkertijd zijn er, met name ten
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aanzien van homoseksuele relaties, steeds grotere verschillen van opvatting binnen
gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Dat levert daarmee een voedingsbodem op
voor conflict, zoals te zien is in de zaak Renkema en de andere casussen over
ontslagen homoseksuele medewerkers.

Voor orthodoxe protestants-christelijke scholen zijn er vergelijkbare ont‐
wikkelingen binnen het benoemingsbeleid als voor gereformeerd-vrijgemaakte
scholen. Deze scholen hanteren over het algemeen een ruimere kerklidmaatschaps‐
eis dan reformatorische scholen en (hoewel in afnemende mate) in vergelijking tot
gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Ook hanteren de orthodoxe protestants-chris‐
telijke scholen vaak een ruimer beleid achter de poort (in het geval van afwijking
van deze eis door werknemers) dan aan de poort (bij sollicitanten). Daardoor ont‐
staat er minder snel een conflict dan bij een scherp afgebakende kerklidmaat‐
schapseis en een harde handhaving daarvan. Daarnaast kennen orthodoxe protes‐
tants-christelijke scholen een vergelijkbare ontwikkeling als gereformeerd-vrijge‐
maakte scholen door vaker gebruik te maken van identiteitsdocumenten. Daarbij
neemt het belang van deze documenten steeds verder toe in vergelijking tot de
kerklidmaatschapseis. Bij afwijking door werknemers qua geloofsopvattingen
zoeken orthodoxe protestants-christelijke scholen eerder naar een oplossing waar‐
bij medewerkers zich conformeren aan de schoollijn en dan toch kunnen aanblij‐
ven. Dat betekent overigens niet dat er geen ontslagen vallen op deze scholen op
grond van kerklidmaatschap of geloofsopvattingen (zoals inzake de doop), maar
het gebeurt minder snel dan voorheen en in vergelijking tot andere denominaties.
Wat betreft seksuele ethiek zijn de ontwikkelingen vergelijkbaar binnen gerefor‐
meerd-vrijgemaakte en orthodoxe protestants-christelijke scholen. Er is meer
ruimte ontstaan voor afwijking van de norm van het huwelijk van man en vrouw.
Tegelijkertijd is hierover verschil van opvatting binnen de scholen en een grijs
gebied van sociale en religieuze normen, en dit is een bron van mogelijk conflict.

Ook evangelische scholen maken binnen het benoemingsbeleid gebruik van identi‐
teitsdocumenten of articuleren de identiteit in andere schooldocumenten. De evan‐
gelische scholen hanteren geen nauwe kerklidmaatschapseis, maar bekijken meer
individueel of iemand past bij de evangelische geloofsbeleving. Daardoor is er ook
minder kans op conflict over de kerklidmaatschapseis aangezien de grenzen vloei‐
ender zijn. Binnen evangelische scholen zijn evangelische opvattingen weliswaar
dominant, maar er is een bandbreedte waarbinnen medewerkers zich kunnen
bewegen. Daarnaast hanteren evangelische scholen op het terrein van huwelijk en
seksualiteit over het algemeen conservatieve normen in het benoemingsbeleid, al is
er ook wel diversiteit in opvattingen. Homoseksualiteit als geaardheid wordt vaker
geaccepteerd, maar de homoseksuele praxis is vaak problematisch (zie casus ‘De
Passie’). Binnen reformatorische en evangelische scholen bestaat er (nog) vaker
eenduidigheid over afwijzing van de homoseksuele praxis, waardoor de kans op
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conflict binnen het benoemingsbeleid op dit punt minder groot is. Dat blijkt ook uit
de casus ‘Johannes’ en de casuïstiek inzake homoseksuele leraren op refoscholen.
In deze casussen blijkt dat werknemers die openstaan voor een homoseksuele rela‐
tie vertrekken zonder escalatie van het conflict. Tegelijkertijd lijken ook binnen
reformatorische en evangelische scholen de opvattingen over homoseksualiteit
(enigszins) te wijzigen, waardoor hier vaker conflict over zou kunnen ontstaan.
Daarnaast is er soms verschil tussen norm en praktijk. Hoewel ongehuwd samen‐
wonen van personeel op evangelische scholen wel tot conflict en ontslag heeft
geleid (zie casus ‘Het Schatrijk’ in §12.3.2) is dit niet noodzakelijkerwijs de conse‐
quentie. Op reformatorische scholen is dat zeker niet mogelijk. Op het punt van
echtscheiding is echter voor alle orthodox-protestantse scholen de norm gewijzigd
en zal geen ontslag volgen, tenzij er sprake is van overspel.

Daarnaast is samenhang en onderscheid tussen verplichtingen van scholen aan
werknemers inzake leer en leven een factor. Schoolbesturen redeneren vaak dat
willen zij nog enige maatregelen kunnen nemen tegenover werknemers die afwij‐
ken qua (seksuele) levensstijl, zij in ieder geval en soms met tegenzin zeer streng
moeten zijn op afwijkingen van de leer (doop, kerklidmaatschap). Juridisch gezien
is er een verschil tussen deze categorieën maar schoolbesturen ervaren dit in de
praktijk vaak heel anders. Voor hen is afwijking ten aanzien van (dominante) nor‐
men binnen de school betreffende (seksuele) levensstijl meestal een zwaarder punt
dan doop of kerklidmaatschap. De juridische mogelijkheden voor orthodox-protes‐
tantse scholen om maatregelen te nemen zijn echter juist spiegelbeeldig. Dit is het
resultaat van een verschuiving van de balans tussen mensenrechten vanaf de
jaren ’80 naar versterking van de rechten van personeel, met name wat betreft het
recht op gelijke behandeling en het recht op privacy. Dat is de uitkomst van gewij‐
zigde machtsverhoudingen binnen de samenleving met een seculier-liberale meer‐
derheid en orthodox-protestanten die een minderheid zijn. Dat heeft ook een effect
op machtsverhoudingen binnen de school waar de positie van werknemers is ver‐
sterkt. Tegelijkertijd is in de praktijk de machtspositie van schoolbestuur nog altijd
sterker dan van personeel. Deze machtsverhoudingen werken ook door bij het
zoeken naar oplossingen bij identiteitsgeschillen. Zowel persoonlijke, maatschap‐
pelijke, religieuze als juridische factoren zijn van invloed bij deze geschillen. De
invloed van de media en de framing van normovertredingen is daarbij in het
proces van onderhandelingen tussen actoren een belangrijke factor in de machts‐
verhoudingen.

Uit het onderzoek blijkt het belang van het in samenhang kijken naar recht, samen‐
leving, cultuur en religie vanuit multidisciplinair perspectief. Mijn onderzoek geeft
zowel een schets van orthodox-protestantse gemeenschappen en ontwikkelingen
in religie en samenleving als een uiteenzetting van het juridisch kader. Vervolgens
geeft het onderzoek een beschrijving van het benoemingsbeleid in de praktijk.
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Daar waar recht en werkelijkheid elkaar ontmoeten. Deze bouwstenen zijn nodig
om vanuit het in samenhang beschouwen van recht, religie, cultuur en samen‐
leving verklaringen te bieden voor identiteitsgebonden benoemingsbeleid van
orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten. Al twee eeuwen is er in
Nederland sprake van een schoolstrijd voor wat betreft de vrijheid van stichting,
richting en inrichting van orthodox-protestantse scholen. Identiteitsgebonden
benoemingsbeleid raakt de kern van deze rechten, namelijk het bestaansrecht en de
identiteit zelf van orthodox-protestantse scholen. Tegelijkertijd zijn er andere men‐
senrechten die met deze rechten kunnen botsen en is er strijd binnen politiek,
samenleving en school over de balans tussen deze rechten. Dit onderzoek laat zien
hoe en waarom identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse
scholen in relatie tot mensenrechten een strijdperk is van een voortdurende school‐
strijd, zowel binnen de samenleving als binnen orthodox-protestantse scholen.
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Naam: Niels Rijke
Woonplaats: Den Haag
E-mailadres: n.a.rijke@ucr.nl
Geboortedatum: 24-04-1989
Geboorteplaats: Seoul, Zuid-Korea

Onderwijs
2015-2019: promotieonderzoek ‘Identiteitsgebonden benoemingsbeleid orthodox-
protestantse scholen in relatie tot mensenrechten’, als buitenpromovendus verbon‐
den aan University College Roosevelt te Middelburg, onderdeel van Universiteit
Utrecht.

2012-2013: Master International Criminal Law (LLM), Universiteit van Amsterdam
waarvan één semester aan Columbia Law School, Columbia University in the City
of New York.

2010-2012: Bachelor Rechtsgeleerdheid (LLB) (Cum Laude), Universiteit Utrecht.

2007-2010: Bachelor of Arts (BA) (Summa Cum Laude), Roosevelt Academy (Mid‐
delburg) waarvan één semester uitwisseling aan de Chinese University of Hong
Kong (september – december 2009), Major Social Sciences, Minor Statistics.

2001-2007: Gymnasium, Guido de Brès, Amersfoort.
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December 2013 – heden: beleidsmedewerker bij het Nationaal Regieorgaan Onder‐
wijsonderzoek (NRO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Weten‐
schappelijk Onderzoek (NWO). Het NRO financiert onderwijsonderzoek en ver‐
bindt dit met onderwijsbeleid en -praktijk.





Nawoord (verantwoording positie
onderzoeker)

In 2009 werkte ik als bachelorstudent aan de Roosevelt Academy (Middelburg)
mee aan onderzoek van Barbara Oomen naar de werking van gelijkebehandelings‐
wetgeving onder orthodox-protestanten in Nederland.1 Samen met drie medestu‐
denten van orthodox-protestantse komaf richtten we ons op de positie van de
vrouw in de SGP en de homoseksuele leraar in het bijzonder onderwijs. Daarbij
interviewde ik vooral actoren die betrokken waren bij de thematiek van de homo‐
seksuele leraar in het bijzonder onderwijs. Het onderzoek kreeg aandacht in de
landelijke media, en vooral in reformatorische kring.2 Het onderzoek van destijds
was gezien de beperkte duur en omvang aanleiding voor nader onderzoek. Met de
thematiek van homoseksualiteit in orthodox-protestantse kring was ik destijds al
bekend vanuit de discussies in de media en binnen de ChristenUnie. Zowel bij Per‐
spectieF (ChristenUnie-jongeren) als bij de ChristenUnie (waar ik actief was van
2007-2015) speelde het vraagstuk van participatie van homoseksuelen.3

Mijn kerkelijke achtergrond is van origine gereformeerd-vrijgemaakt. Ik was lid
van de GKV vanaf mijn geboorte (1989) tot ik in 2014 overstapte naar de PKN.
Daarbij voel ik me nu vooral thuis bij de liberale en spirituele afdeling van het
christendom. Dat is tevens uitkomst van een proces van vertrek uit de gerefor‐
meerd-vrijgemaakte zuil, ook van het gezin waar ik uit kom. Mijn ouders stapten
in 2012 over naar een evangelische gemeente. Daarna kreeg mijn moeder ontslag
op de gereformeerd-vrijgemaakte basisschool. Van dichtbij zag ik hoe ingrijpend

1. Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen European
Journal of Human Rights/Journal européen des droits de l’homme 2014, nr. 4, p. 471-495; Oomen & Rijke
Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399; Oomen Human Rights Quarterly 2011,
afl. 3, p. 175-200.

2. J. Hoekman, ‘Refo draagt overtuiging niet uit’, RD 3 november 2009; ‘Refo voelt zich beknot in
opvatting’, RD 3 november 2009; P.W. Moens, ‘Samen vreemdeling zijn’, RD 6 november 2009;
W. Kolijn, ‘Recht op verschil’, De Banier 13 november 2009; ‘Refo’s geërgerd over optreden COC’,
RD 30 oktober 2009; ‘Seldenrijk: Blij met afwijzing homoseksuele praxis’, RD 30 oktober 2009;
‘Irrationele weerstand tegen orthodoxe school’, ND 16 januari 2010.

3. H. Meijer, ‘Stemlokaal’, ND 19 maart 2014; ‘Monique Heger is voorzichtig geworden’, ND 24 sep‐
tember 2011; G. Beverdam, ‘Arie Slob. Een verbindingsofficier wars van intern gedoe’, ND
22 november 2014.



ontslag op grond van identiteit is voor alle betrokkenen. De schooldirectie en veel
collega’s waren het niet met het ontslag eens. Het overkoepelende bestuur han‐
teerde de kerklidmaatschapseis echter consistent en consequent, ondanks intern
lopende discussies over verruiming van de eisen. Vanuit rechtssociologisch per‐
spectief versterkte dit mijn belangstelling voor nader onderzoek naar het benoe‐
mingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Daarnaast nam ik deze kennis en
ervaring mee in mijn onderzoek, waarbij ik overigens de casus van mijn moeder
niet apart behandel vanwege (te nauwe) betrokkenheid hierbij.

Als onderzoeker heb ik altijd een houding betracht van zowel openheid, interesse,
verwondering, empathie, onafhankelijkheid als distantie. Uiteraard speelt mijn
persoonlijke achtergrond een rol in hoe ik als onderzoeker heb geopereerd en daar‐
voor wil ik mij ook verantwoorden. Mijn kerkelijke en maatschappelijke positione‐
ring en netwerk (vanuit het eerdere onderzoek en politieke activiteiten) hebben mij
zeker geholpen om dit onderzoek uit te voeren. Het betreft gevoelige materie
waarbij sensitiviteit voor de waarden, normen en taal binnen orthodox-protes‐
tantse gemeenschappen enorm van pas komt. Respondenten hebben ook aangege‐
ven mij te woord te willen staan vanwege mijn profiel. Het inleven in responden‐
ten is ook belangrijk om tot een goed begrip te komen. Dat heb ik kunnen combine‐
ren met distantie en onafhankelijkheid. Ik denk dat mijn huidige religieuze en
maatschappelijke positionering daar bij heeft geholpen. Ik begrijp de verschillende
kanten van de discussies die centraal staan in mijn onderzoek. Mijn persoonlijke
opvattingen heb ik in mijn rol als onderzoeker terzijde geschoven. Het gaat mij niet
om het vellen van een normatief oordeel (bijvoorbeeld of scholen zich wel aan de
wet houden, of hoe de wet zou moeten luiden) maar om een beter begrip en ver‐
klaring van de wisselwerking tussen recht, religie en samenleving op dit specifieke
onderwerp.4 Het gaat er dus niet om wat ik vind, maar om wat ik heb gevonden.
Tegelijkertijd besef ik me dat mijn achtergrond ook een rol kan spelen bij de wijze
waarop ik tot dit begrip en de verklaringen ben gekomen. Daarom vind ik het rele‐
vant mij hierover in deze passage te verantwoorden.

Daarnaast is van belang om te vermelden dat ik behalve de financiële ondersteu‐
ning voor onkosten en tegemoetkoming voor drukkosten voor het proefschrift
vanuit de University College Roosevelt, en een tegemoetkoming in de drukkosten
vanuit mijn werkgever NWO, geen financiële steun voor dit onderzoek heb ont‐
vangen. Er was geen sprake van afhankelijkheid of belangen richting enige organi‐
satie ten aanzien van uitvoering en uitkomsten van dit onderzoek.

4. Zie ook Oomen e.a. 2009; Oomen e.a. Nederlands Juristenblad 2010/165, afl. 4, p. 216-222; Oomen &
Rijke Journal of Law and Religion 2013, afl. 28, nr. 2, p. 361-399.
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(eerst Universiteit Utrecht, daarna Erasmus Universiteit Rotterdam), die mij van
2015 tot begin 2018 heeft begeleid, en ons op 13 april 2018 is ontvallen. Hij was een
inspirerende en enthousiasmerende begeleider, die zich met name richtte op het
rechtssociologische deel van mijn onderzoek. Hij hielp mij onder andere bij het
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in de laatste weken voor zijn overlijden (want hij wilde tot het eind betrokken blij‐
ven!) bij hem thuis in Haarlem, maken onderdeel uit van dit werk. Ik vind het
bijzonder dat zijn werk ook in mijn boek mag voortbestaan, naast dat het zo vrese‐
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Een bijzonder dankwoord gaat uit naar mijn promotor, Barbara Oomen (Univer‐
sity College Roosevelt/Universiteit Utrecht), en begeleider, Gerdien Bertram-
Troost (VU Amsterdam). Vanaf het begin van mijn studie in Middelburg in 2007
tot op heden is Barbara Oomen een grote inspiratiebron voor mij geweest. Zoals
gezegd deden wij samen met medestudenten in 2009 onderzoek naar de werking
van gelijkebehandelingswetgeving in orthodox-protestantse kring. In 2013 publi‐
ceerden we samen een artikel naar aanleiding van ons onderzoek. In 2014 kwam ik
met het voorstel om bij haar te promoveren in het verlengde van ons eerdere
onderzoek. Ondanks dat Barbara op dat moment zeer druk was als Dean van de
Roosevelt zag ze hier gelukkig mogelijkheid toe. Haar begeleiding was altijd
enthousiasmerend en constructief-kritisch. Daarnaast hebben we elkaar nog beter
leren kennen en is zij mij persoonlijk tot grote steun geweest, niet alleen voor wat
betreft het onderzoek. Bijzonder waren de intensieve periodes van studie in de
zomer van 2016 en 2017 in Middelburg en het bezoek aan Florence in mei 2017. In
2016 sloot Gerdien aan als begeleider vanuit onderwijspedagogische hoek, met
bijzondere kennis van en een achtergrond in de orthodox-protestantse richting,
eveneens in de godsdienstsociologie, en de verhouding tussen onderwijs en religie.
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scherp, grondig en aanmoedigend. Van haar feedback heb ik veel kunnen leren en
profiteren. Ik heb de samenwerking met Barbara en Gerdien zeer gewaardeerd,
heel veel dank.
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Lijst met afkortingen

ADC Archief- en Documentatiecentrum Kampen
AWGB Algemene Wet Gelijke Behandeling
BW Burgerlijk Wetboek
BWGS Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolon‐

derwijs
CEDAW Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van dis‐

criminatie van vrouwen
CGK Christelijke Gereformeerde Kerken
CHE Christelijke Hogeschool Ede
CHJC Vereniging voor christelijke homo’s, lesbiennes en

biseksuelen
CNS Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CoE Council of Europe
CRM College voor de Rechten van de Mens
CU ChristenUnie
CvB College van Bestuur
CvBer Commissie van Beroep
DIHR Danish Institute of Human Rights
DRS De Reformatorische School
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ECPM European Christian Political Movement
ECSR Europees Comité voor de Sociale Rechten
EEA Europese Evangelische Alliantie
EG Europese Gemeenschap
EHAH Evangelische Hulp aan Homofielen
EHJ Europees Hof van Justitie
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EO Evangelische Omroep
EU Europese Unie
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
GB Gereformeerde Bond



GG Gereformeerde Gemeenten
GGiN Gereformeerde Gemeenten in Nederland
GKV Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
Gw. Grondwet
HHK Hersteld Hervormde Kerk
HvJ Hof van Justitie
ILO International Labour Organisation
IVBPR Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke

Rechten
IVESCR Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en

Culturele Rechten
IvhO Inspectie van het Onderwijs
IVRK Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
JMO Jeugd met een Opdracht
KB Koninklijk Besluit
KVNM Kaderverdrag inzake de bescherming van Nationale

Minderheden
LHBT Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender
LKP Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homosek‐

sualiteit
LVGS Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigin‐

gen
ND Nederlands Dagblad
NGK Nederlands Gereformeerde Kerken
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OGG Oud Gereformeerde Gemeenten
pc protestants-christelijk
PEON Platform Evangelisch Onderwijs Nederland
PF Participatiefonds
PKN Protestantse Kerk Nederland
Rb. rechtbank
RD Reformatorisch Dagblad
RMU Reformatorisch Maatschappelijke Unie
RPF Reformatorisch Politieke Federatie
RvE Raad van Europa
RvS Raad van State
SASV semi-autonoom sociaal veld
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SmdB Scholen met de Bijbel
TCC Transatlantic Christian Council
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UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VBSO Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op

gereformeerde grondslag
VGS Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans
WGB m/v Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
WMS Wet medezeggenschap op scholen
WOT Wet op het onderwijstoezicht
Wpo Wet primair onderwijs
Wvo Wet voortgezet onderwijs
Wwz Wet werk en zekerheid
YfC Youth for Christ
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Onderzoeksgegevens

Tabel A.1 Chronologisch overzicht onderzoeksactiviteiten

Periode Activiteiten
 
Najaar 2014 Opzet onderzoeksvoorstel maken en afstemmen; online

literatuuronderzoek; literatuurlijst
Eerste helft 2015 Literatuuronderzoek, interviews en gesprekken met

sleutelinformanten
03-03-15 Bijwonen debat annulering enkele-feitconstructie Eerste

Kamer
17-04-15 Bijwonen eindpresentatie LCC Plus Projecten (diverse

gesprekken met vertegenwoordigers van christelijke
homobeweging)

22-06-15 Introductiecursus onderzoeksmethoden School of
Human Rights Research (UU)

Juli 2015 Dossieronderzoek Participatiefonds
Juli en augustus 2015 Literatuuronderzoek en verwerking interviews
10-09-15 Bijwonen vergadering Stuurgroep Homoseksualiteit

VGS
08-10-15 Presentatie voor Human Rights Integration network in

Gent
Najaar 2015 Interviews sleutelinformanten en casussen, eerste

hoofdstukken schrijven, literatuuronderzoek, beleidsdo‐
cumenten scholen zoeken en categoriseren, archief kran‐
ten, uitspraken commissies van beroep opgevraagd

13-11-15 Posterpresentatie bij onderzoeksdag Bible Belt Research
Network

20-11-15 Onderzoek Archief LVGS (ADC Kampen)
27-11-15 Dossieronderzoek Participatiefonds
09/12-11/12/15 Posterpresentatie bij Human Rights Integration Confe‐

rentie Gent



Begin 2016 Verder met zoeken en analyse van schoolgidsen en
identiteitsdocumenten scholen, interviews sleutelinfor‐
manten en casussen, eerste hoofdstukken schrijven

22-01-16 Dossieronderzoek Participatiefonds
05-02-16 Bezoek conferentie directeuren VGS (reformatorisch

onderwijs)
12-02-16 Presentatie bij staf UCR
Mei-juni 2016 Selecteren van relevante delen en verwerken gevonden

literatuur
Juli en augustus 2016 Literatuuronderzoek en verwerking bronnen, o.a. in

Middelburg
06/07-07/07/16 Follow-up cursus onderzoeksmethoden School of

Human Rights Research (UU)
Aug-sep 2016 Bij de Onderwijsraad werken aan hoofdstuk over vrij‐

heid van onderwijs en AWGB, andere hoofdstukken bij‐
werken, en artikel schrijven voor presentatie Bible Belt
Network

Okt-dec 2016 Vragenlijst uitzetten onder schoolleiders
Dec 2016-maart 2017 Interviews met schoolleiders
19-01-17 Presentatie en gesprek bestuurders VO VGS
27-01-17 Vianen congres reformatorische schoolleiders VGS bij‐

wonen
Januari-april 2017 Interviews 15 schoolleiders
Juni-augustus 2017 In Florence en Middelburg een analyse gemaakt van de

vragenlijst en de interviewverslagen met behulp van
SPSS resp. Nvivo en op basis daarvan de hoofdstukin‐
deling gewijzigd. Ook aanvullende literatuur verwerkt.

Begin 2018 Literatuuronderzoek, jurisprudentieonderzoek
Maart-augustus 2018 Half jaar fulltime onderzoek met analyse en verwerking

van de verschillende bronnen, en schrijven van het boek
Najaar 2018 Verder werken aan boek en laatste interviews voor

casussen
Begin 2019 Afronden boek, check van bronnen en toevoeging van

relevant verzameld materiaal
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Tabel A.2 Aantallen orthodox-protestantse scholen

Aantallen scholen, schoolbesturen (bevoegde gezagen) en leerlingen orthodox-pro‐
testantse scholen en percentage van totale aantallen scholen en bevoegde gezagen/
schoolbesturen en leerlingen op basis van DUO-cijfers 2014-2015/2015-2016

Aantal scholen orthodox-protestants primair onderwijs 482 (7,6%)
Totaal aantal hoofdvestigingen scholen primair onderwijs 6.365

Aantal besturen orthodox-protestants primair onderwijs 193 (20,4%)
Totaal aantal besturen primair onderwijs 946

Aantal leerlingen orthodox-protestants primair onderwijs 98.777 (6,8%)
Totaal aantal leerlingen primair onderwijs 1.443.068

Aantal besturen orthodox-protestants voortgezet onderwijs 19 (5,5%)
Totaal aantal besturen voortgezet onderwijs 343

Aantal leerlingen orthodox-protestants voortgezet onderwijs 42.682 (4,3%)
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.002.138

Tabel A.3 Aantallen reformatorische scholen

Aantallen scholen, schoolbesturen (bevoegde gezagen) en leerlingen reformatori‐
sche scholen en percentage van totale aantallen scholen en bevoegde gezagen/
schoolbesturen en leerlingen op basis van DUO-cijfers 2014-2015/2015-2016

Aantal scholen reformatorisch primair onderwijs 148 (2,33%)
Totaal aantal hoofdvestigingen scholen primair onderwijs 6.365

Aantal bevoegde gezagen reformatorisch primair onderwijs 102 (10,78%)
Totaal aantal bevoegde gezagen primair onderwijs 946
70% 30%

Aantal leerlingen reformatorisch primair onderwijs 35.985 (2,49%)
Totaal aantal leerlingen primair onderwijs 1.443.068
70% 30%
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Aantal bevoegde gezagen reformatorisch voortgezet onderwijs 7 (2,04%)
Totaal aantal bevoegde gezagen voortgezet onderwijs 343
70% 30%

Aantal leerlingen reformatorisch voortgezet onderwijs 22.428 (2,24%)
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.002.138
70% 30%

Tabel A.4 Aantallen gereformeerd-vrijgemaakte scholen

Aantallen scholen, schoolbesturen (bevoegde gezagen) en leerlingen gereformeerd-
vrijgemaakte scholen en percentage van totale aantallen scholen en bevoegde geza‐
gen/schoolbesturen en leerlingen op basis van DUO-cijfers 2014-2015/2015-2016

Aantal scholen gereformeerd-vrijgemaakt primair onderwijs 104 (1,63%)
Totaal aantal hoofdvestigingen scholen primair onderwijs 6.365

Aantal bevoegde gezagen gereformeerd-vrijgemaakt primair onderwijs 12 (1,06%)
Totaal aantal bevoegde gezagen primair onderwijs 946

Aantal leerlingen gereformeerd-vrijgemaakt primair onderwijs 16.988 (1,18%)
Totaal aantal leerlingen primair onderwijs 1.443.068

Aantal bevoegde gezagen gereformeerd-vrijgemaakt voortgezet
onderwijs 4 (1,17%)
Totaal aantal bevoegde gezagen voortgezet onderwijs 343

Aantal leerlingen gereformeerd-vrijgemaakt voortgezet onderwijs 9.913 (0,99%)
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.002.138

Tabel A.5 Aantallen orthodoxe protestants-christelijke scholen

Aantallen scholen, schoolbesturen (bevoegde gezagen) en leerlingen orthodoxe
protestants-christelijke scholen en percentage van totale aantallen scholen en
bevoegde gezagen/schoolbesturen en leerlingen op basis van DUO-cijfers
2014-2015/2015-2016

Aantal scholen orthodox protestants-christelijk primair onderwijs 215 (3,38%)
Totaal aantal hoofdvestigingen scholen primair onderwijs 6.365
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Aantal bevoegde gezagen orthodox protestants-christelijk primair
onderwijs 68 (7,19%)
Totaal aantal bevoegde gezagen primair onderwijs 946

Aantal leerlingen orthodox protestants-christelijk primair onderwijs 42.663 (2,96%)
Totaal aantal leerlingen 1.443.068

Aantal bevoegde gezagen orthodox protestants-christelijk voortgezet
onderwijs 7 (2,04%)
Totaal aantal bevoegde gezagen voortgezet onderwijs 343

Aantal leerlingen orthodox protestants-christelijk voortgezet onderwijs 8.403 (0,84%)
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.002.138

Tabel A.6 Aantallen evangelische scholen

Aantallen scholen, schoolbesturen (bevoegde gezagen) en leerlingen evangelische
scholen en percentage van totale aantallen scholen en bevoegde gezagen/schoolbe‐
sturen en leerlingen op basis van DUO-cijfers 2014-2015/2015-2016

Aantal scholen evangelisch primair onderwijs 15 (0,24%)
Totaal aantal hoofdvestigingen scholen primair onderwijs 6.365

Aantal bevoegde gezagen evangelisch primair onderwijs 11 (1,16%)
Totaal aantal bevoegde gezagen primair onderwijs 946

Aantal leerlingen evangelisch primair onderwijs
3.141

(0, 22%)
Totaal aantal leerlingen primair onderwijs 1.443.068

Aantal bevoegde gezagen evangelisch voortgezet onderwijs 1 (0,29%)
Totaal aantal bevoegde gezagen voortgezet onderwijs 343

Aantal leerlingen evangelisch voortgezet onderwijs 1.938 (0,19%)
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.002.138
70% 30%
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Tabel A.7 Type gegevens uit schooldocumenten

De volgende zaken uit de registratie van DUO en de beleidsdocumenten van scho‐
len zijn in kaart gebracht, voor zover van toepassing voor het betreffende bestuur:
– Uit de registratie van DUO: nummer bevoegd gezag, naam bevoegd gezag, en

de scholen die onder het bestuur vallen, adres en plaats, denominatie van
schoolbestuur en scholen

– in welke provincie de centrale vestiging van het schoolbestuur ligt;
– of het schoolbestuur in de stad of op het platteland is gelegen;
– of het schoolbestuur in de Bible Belt gelegen is;
– van welke besturenorganisatie of overkoepelend platform (VBSO, VGS, Verus,

LVGS, PEON) het schoolbestuur lid is;
– van welke andere samenwerkingsverbanden het schoolbestuur lid is;
– hoeveel leerlingen er op de school/scholen zaten in het jaar 2014-2015;
– stichtingsjaar van schoolbestuur/school;
– hoeveel scholen er onder het schoolbestuur vallen;
– of het een vereniging of stichting is;
– of het een gemoedsbezwaarde school is (tegen verzekeringen);
– welke documenten beschikbaar zijn;
– de bestuursverhoudingen;
– hoe de grondslag/identiteit, visie op geloof in het onderwijs, missie/doel lui‐

den;
– of er sprake is van medezeggenschap en of het advies- of instemmingsrecht

betreft;
– relatie van de school met lokale/landelijke kerkelijke gemeenten;
– vereisten qua geloofsopvattingen, gedragsvoorschriften en kerklidmaatschap

voor personeel en bestuurders;
– in hoeverre vrouwen actief (kunnen) zijn binnen (leidinggevende functies in)

de school;
– de ouderpopulatie en de vereisten binnen het toelatingsbeleid qua geloof en

kerklidmaatschap voor leerlingen;
– visie op mens, maatschappij en wetgeving;
– in hoeverre er diversiteit is binnen bestuur/school over identiteitskwesties;
– de visie op huwelijk en seksualiteit;
– visie op gezagsverhoudingen;
– voorschriften kleding/uiterlijk;
– christelijke gebruiken in de school (Bijbelverhaal, zingen, gebed, dagopening

etc.)
– omgang met christelijke en wereldse feesten;
– kerndoelen;
– visie op sport;
– visie op invulling van de zondag;
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– onderwijsmethoden;
– mediabeleid;
– Bijbelvertaling en psalmberijming.
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Figuren (orthodox)-protestantisme

Figuur B.1 Geschiedenis Nederlands protestantisme

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gereformeerd.svg



Figuur B.2 Grensverkeer tussen protestantse kerkgenootschappen periode 2008-2018

Bron: https://www.rd.nl/kerk-religie/subscription-required-7.133?aId=1.1514695 zoals vermeld in: C.S.L.
Janse, ‘Naar een andere kerk’, RD 22 september 2018

Figuur B.3 Bible Belt (percentage SGP-stemmen per gemeente bij de Tweede Kamer‐
verkiezingen 2010)

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sgpstemmen1.png
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Overzicht uitspraken, toetsingskader en
jurisprudentie

Tabel C.1 Overzicht relevante uitspraken rechters, CGB/CRM en
commissies van beroep/identiteitscommissies in Nederland

Instan‐
tie

Datum Nr. Grond Denom PO/V
O

Inhoud Uitspraak

CvBer
VGS

21 sep‐
tember
1994

Burgerlijke
staat

Refo VO Ontslag overspel* Beroep onge‐
grond

CGB 10 juni
1996

1996-3
9

Seksuele
gerichtheid(?)
Burgerlijke
staat(?)

Refo VO Sollicitatie weige‐
ring tekenen iden‐
titeitsdocument

Geen
verboden
onderscheid

CvBer
VGS

27 maa
rt 1997

Burgerlijke
staat

Refo PO Ontslag overspel* Beroep onge‐
grond

Recht‐
bank
Almelo

18 dece
mber
1997

Prg.
1998/4
905

Burgerlijke
staat

Refo PO Ontslag overspel Beroep
gegrond

CvBer
Bestu‐
renraad

24 april
1998

9809 Burgerlijke
staat

PC PO Ontslagen onge‐
huwd samenwo‐
nen directeur met
moeder leerling

Beroep
gegrond

Recht‐
bank
Zwolle

30 dece
mber
1998

JAR
1999/2
5

Burgerlijke
staat

PC PO Schorsing buiten‐
echtelijke relatie
directeur met
ondergeschikte

Beroep
gegrond

CGB 29 april
1999

1999-3
8

Seksuele
gerichtheid

PC PO Weigering homo‐
seksuele sollici‐
tant

Verboden
onderscheid

CvBer
LVGS

2000
(datum

Godsdienst Ger.-
vrijg.

PO Ontslag kerklid‐
maatschapseis

Beroep onge‐
grond



Instan‐
tie

Datum Nr. Grond Denom PO/V
O

Inhoud Uitspraak

onbe‐
kend)

(overstap GKV
naar NGK)*

CGB 28 sep‐
tember
2000

2000-6
7

Godsdienst Ger-
vrijg.

PO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
(overstap GKV
naar NGK)*

Geen
verboden
onderscheid

CvBer
VGS

28 juni
2001

Godsdienst Refo VO Disciplinaire
maatregelen van‐
wege geen
gesprek n.a.v.
kerkoverstap
binnen band‐
breedte

Beroep
gegrond

CvBer
LVGS

15 nove
mber
2004

Godsdienst Ger.-
vrijg.

VO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
(overstap GKV
naar nieuwe vrij‐
gemaakten)*

Beroep onge‐
grond

CGB 21 dece
mber
2004

2004-1
68

Godsdienst Ger.-
vrijg.

VO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
(overstap GKV
naar nieuwe vrij‐
gemaakten)*

Geen
verboden
onderscheid

CGB 15 juni
2007

2007-1
00

Seksuele
gerichtheid

Evan‐
gelisch

VO Benoemingsbe‐
leid homoseksu‐
ele leraren

Verboden
onderscheid

Recht‐
bank
Leeu‐
warden

1 okto‐
ber
2007

JIN
2007/4
93

Godsdienst Refo/P
C

PO Ontslag directeur
als gevolg rich‐
tingenstrijd en dis‐
functioneren

Beroep
gegrond

CGB 1 juli
2011

2011-1
02

Burgerlijke
staat (en
godsdienst)

Evan‐
gelisch

PO Weigering sollici‐
tante wegens
ongehuwd en sek‐
suele relatie

Verboden
onderscheid

CvBer
LVGS

14 okto
ber
2011

2011-2 Godsdienst Ger.-
vrijg.

PO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
vanwege overstap
van GKV naar

Beroep onge‐
grond
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Instan‐
tie

Datum Nr. Grond Denom PO/V
O

Inhoud Uitspraak

Baptistenge‐
meente*

Recht‐
bank
Den
Haag

2 nove
mber
2011

BU310
4

Seksuele
gerichtheid,
burgerlijke
staat

Ger.-
vrijg.

PO Ontslag vanwege
homoseksuele
relatie en overspel

Beroep
gegrond

Recht‐
bank
Gronin‐
gen

18 okto
ber
2012

BY4910 Godsdienst Ger.-
vrijg.

PO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
vanwege overstap
van GKV naar
Baptistenge‐
meente*

Beroep onge‐
grond, maar
kennelijk
onredelijk
vanwege
gevolgen

CvBer
LVGS

3 okto‐
ber
2014

2014-3 Godsdienst Ger.-
vrijg.

VO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
vanwege overstap
van GKV naar
evangelische
gemeente*

Beroep onge‐
grond

CvBer
VBSO

Onbe‐
kend

Niet
gepubli‐
ceerd

Geslacht Refo PO Ontslag vanwege
moederschap

Beroep
gegrond

CRM 31 okto
ber
2014

2014-1
30

Godsdienst Ger.-
vrijg.

VO Ontslag kerklid‐
maatschapseis
vanwege overstap
van GKV naar
evangelische
gemeente*

Geen
verboden
onderscheid

CRM 20 okto
ber
2015

2015-1
15

Godsdienst PC VO Weigering sollici‐
tant vanwege niet
voldoen aan kerk‐
lidmaatschapseis

Geen
verboden
onderscheid

CvBer
VGS

30 mei
2016

Godsdienst Refo VO Bindend advies
van de voorzitter
n.a.v. ontslag
wegens geloofs‐
doop (N.B. 2
zaken gecombi‐
neerd in één
procedure)

Beroep onge‐
grond, maar
ruimere ver‐
goeding
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Instan‐
tie

Datum Nr. Grond Denom PO/V
O

Inhoud Uitspraak

CvBer
VGS

30 mei
2016

Godsdienst Refo VO Bindend advies
van de voorzitter
n.a.v. ontslag
wegens geloofs‐
doop (N.B. 2
zaken gecombi‐
neerd in één
procedure)

Beroep onge‐
grond, maar
ruimere ver‐
goeding

Identi‐
teitscie
VBSO

28 dece
mber
2016

Godsdienst Refo PO Ontslag wegens
verschil in
geloofsopvattin‐
gen

Ontslag toe‐
gestaan

Identi‐
teitscie
VGS

8 okto‐
ber
2018

Godsdienst Refo VO Ontslag wegens
theaterproductie

Ontslag toe‐
gestaan,
maar ruimere
vergoeding

Toelichting

Hierboven is een chronologisch overzicht te vinden van de in hoofdstuk 8 uiteen‐
gezette relevante juridische procedures in Nederland, waarbij sommige procedures
over dezelfde zaak elkaar opvolgen. Deze procedures zijn daarom gemarkeerd met
een sterretje. Van de 26 hierboven genoemde procedures zijn er 21 unieke zaken.
Binnen dat aantal zijn er twaalf zaken die betrekking hebben op (onder andere)
godsdienst, zeven zaken betreffen (onder andere) burgerlijke staat, vier zaken
betreffen (onder andere) seksuele gerichtheid en één zaak op grond van geslacht.
Ten behoeve van een snel overzicht van de thematiek van een bepaalde procedure
staat er telkens een grond van onderscheid genoemd, hoewel in procedures niet
altijd wordt verwezen naar de AWGB en deze gronden van onderscheid.

Tabel C.2 Toetsingskader oordelende instanties

EVRM Hv/VEU/
VWEU

Richtlijn
2000/78/EG

AWGB BW

EHRM + +/- +/- vw vw
EHJ +/- + + vw vw
Burgerlijke rechtbank - - - + +
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EVRM Hv/VEU/
VWEU

Richtlijn
2000/78/EG

AWGB BW

CRM (CGB) - - +/- + x
Identiteitscie (CvBer) - - - + +

Legenda:
+ = wordt toegepast
+/- = van toepassing maar als ondersteuning
- = in principe van toepassing maar in de praktijk niet vaak toegepast
vw = verwijzing naar maar niet direct van toepassing
x = niet van toepassing

C.3 Jurisprudentieoverzicht

Koninklijk Besluit

KB 2 januari 1842
KB 15 mei 1933, nr. 22, AB 1933/543 (School met den Bijbel)
KB 28 december 1960, nr. 95 (gereformeerd-vrijgemaakte richting)
KB 23 mei 1972, nr. 23 (honorering Kroonberoep reformatorische school)
KB 28 september 1978, nr. 11, ECLI:NL:XX:1978:AM4257, AB 1979/51, m.nt. J.R.
Stellinga (afwijzing aanvraag reformatorische mavo Kampen)
KB 8 februari 1979, nr. 19, ECLI:NL:XX:1979:AM4460, AB 1979/275, m.nt. B.J. van
der Net (reformatorische richting)
KB 27 januari 1981, nr. 15, ECLI:NL:XX:1981:AM5705, AB 1981/192, m.nt. B.J. van
der Net (reformatorische middelbare school Zeeland)
KB 11 november 1983, nr. 20, AB 1984/109, m.nt. B.J. van der Net
KB 27 oktober 1983, nr. 25 (reformatorische Gomarus College te Gorinchem)

Rechtbank

Rb. Alkmaar 22 januari 1982, NJCM-Bulletin 1982/134
Rb. Almelo 18 december 1997, Prg. 1998/4905 (ontslag overspelige leraar reformatori‐
sche basisschool)
Rb. Zwolle 30 december 1998, JAR 1999/25 (buitenechtelijke relatie Drexhage)
Rb. Utrecht 1 augustus 2006, ECLI:NL:RBUTR:2006:AY5353, School en Wet 2006,
nr. 4, p. 29-41; NJCM-Bulletin 2007, afl. 32, nr. 3, p. 340-353 (Hoornbeeck College)
Rb. Leeuwarden 1 oktober 2007, JIN 2007/493 (ontslag als gevolg van richtingenstrijd
Wouterswoude)
Rb. Haarlem 4 april 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ0063 (Don Bosco College)
Rb. Den Haag 2 november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3104, JAR 2011/305,
m.nt. W. Lindeboom (ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school)
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Rb. Groningen 18 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY4910 (ontslag kerklidmaat‐
schapseis gereformeerd-vrijgemaakte school)
Rb. Rotterdam 30 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:520, Prg. 2014/89 (weigering
Messiaanse leerling reformatorische school)

Gerechtshof

Hof Amsterdam 24 juli 2007, NCJM-Bulletin 2008, nr. 4, p. 498-506; NJF 2007/389;
JA 2007/140 (Hoornbeeck College)
Hof Leeuwarden 27 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH3143, JIN 2009/178
(Verhouding burgerlijke rechter en CGB)
Hof Amsterdam 6 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6764, NJF 2011/400
(Don Bosco)
Hof Den Haag 16 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3928 (weigering Messi‐
aanse leerling reformatorische school
Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2509, AR Updates
2017/0546 (docent met neonazi sympathieën)

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

ABRvS 10 november 1992, AB 1993/88, m.nt. B.J. van der Net (Stichting Evangelisch
VO ‘In de Ruimte’ te Soest versus staatssecretaris OCW)
ABRvS 11 februari 1997, AB 1998/28, m.nt. B.P. Vermeulen (Evangelische richting)
ABRvS 12 juli 2006, ROT 2006/269 (Koptische richting niet erkend)

Centrale Raad van Beroep

CRvB 8 januari 1988, RSV 1988/198 (art. 26 IVBPR is eenieder verbindende bepaling)

Hoge Raad

HR 3 maart 1919, NJ 1919/371 (Grenstractaat Aken)
HR 23 juli 1946, NJ 1947/1 (Houwerzijl)
HR 15 februari 1957, NJ 1957/201 (Gereformeerde kerk Hasselt)
HR 9 april 1976, NJ 1976/409 (Terheijden)
HR 30 mei 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9402, NJ 1968/688 (Spoorwegstaking)
HR 31 oktober 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9553, NJ 1987/173 (Satanskerk)
HR 5 juni 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AB9113, NJ 1988/702, m.nt. E.A. van der
Alkema (De Goerees)
HR 30 oktober 1987, NJ 1988/392 (De Locht c.s./Stichting Sint Laurensziekenhuis)
HR 22 januari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AD0151, AB 1988/96; NJ 1988/981 (Maimo‐
nides)
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HR 9 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9368, NJ 2001/203 (Van Dijke)
HR 14 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE7632, NJ 2003/261, m.nt. P.A.M. Mevis
(Dominee Herbig)
HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847, NJ 2011/185 (Stoof-Mammoet)
HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, GST 2010/63, m.nt. J.L.W. Broeksteeg
(SGP)
HR 6 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6719, NJB 2010/1549 (Vrijstelling leerplicht en
bezwaren tegen richting)

Commissie Gelijke Behandeling/College voor de Rechten van de Mens

CGB 10 juni 1996, oordeel 1996-39 (weigering sollicitant Wartburg)
CGB 1 januari 1996, oordeel 1996-118 (vacature-eis ‘christelijke levensovertuiging’
medewerker keuken Leger des Heils)
CGB 25 maart 1997, oordeel 1997-25 (kerklidmaatschapseis gereformeerd-vrijgemaakt
verpleeghuis)
CGB 23 december 1997, oordeel 1997-147 (afwijzing sollicitatie vanwege eis christelijke
geloofsovertuiging orthopedagogisch instituut op protestants-christelijke grondslag)
CGB 28 april 1998, oordeel 1998-38 (kerklidmaatschapseis reformatorisch verpleeghuis)
CGB 13 november 1998, oordeel 1998-123 (persoonlijke vragen bij sollicitatie)
CGB 29 april 1999, oordeel 1999-38, AB 2000/71, m.nt. B.P. Vermeulen (weigering
homoseksuele sollicitant orthodoxe protestants-christelijke school Westzaan)
CGB 23 december 1999, oordeel 1999-108 (eis meelevend lid protestants-christelijke kerk
verzorging verstandelijk gehandicapten)
CGB 19 september 2000, oordeel 2000-64 (geen dienstverband medewerkers keuken en
receptie door opvangtehuis vanwege ontbreken positief christelijke levensovertuiging)
CGB 28 september 2000, oordeel 2000-67 (ontslag kerklidmaatschapseis gereformeerd-
vrijgemaakte basisschool Barneveld)
CGB 4 december 2001, oordeel 2001-116 (niet-verlenging aanstelling islamitische gods‐
dienstleraar op katholieke school)
CGB 10 januari 2002, oordeel 2002-1 (geen vast dienstverband islamitische klassenassis‐
tent op protestants-christelijke school)
CGB 13 augustus 2002, oordeel 2002-110, 111, 112, 113 (zelfstandig onderdeel van de
kerk, AWGB niet van toepassing)
CGB 27 maart 2003, oordeel 2003-43 (CGB niet bevoegd vanwege arbeidsrelatie binnen
organisatie op geestelijke grondslag)
CGB 5 augustus 2003, oordeel 2003-112 (geen hoofddoek voor leerlingen op katholieke
middelbare school)
CGB 18 augustus 2003, oordeel 2003-114 (indirect verboden onderscheid godsdienst
vanwege verplicht lesgeven op christelijk deel mbo)
CGB 1 december 2003, oordeel 2003-145 (ontslag fotograaf Nederlands Dagblad van‐
wege overstap GKV naar Christengemeente Het Kruispunt)
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CGB 25 oktober 2004, oordeel 2004-138 (toetsing beleid aan AWGB per afzonderlijke
school)
CGB 13 december 2004, oordeel 2004-160 (verboden onderscheid door islamitische
school vanwege niet aangaan arbeidsovereenkomst met christelijke leerkracht hoewel zij
aangaf niet te selecteren op grond van godsdienst)
CGB 21 december 2004, oordeel 2004-168 (ontslag ‘nieuwe vrijgemaakte’ GSR)
CGB 15 juni 2005, oordeel 2005-102 (verboden onderscheid afwijzing niet-praktiserende
moslima vanwege niet-noodzakelijke en inconsequente christelijke identiteitseis roosterma‐
ker protestants-christelijke middelbare school Gouda)
CGB 15 november 2005, oordeel 2005-222 (afwijzing van moslimvrouw vanwege niet
dragen hoofddoek door islamitische middelbare school)
CGB 12 mei 2006, oordeel 2006-93 (verboden onderscheid weigering moslim voor tijde‐
lijke functie wiskundeleraar door CVO Rotterdam)
CGB 26 juni 2006, oordeel 2006-128 (afwijzing groepsleerkracht vanwege ontbreken
christelijke levensovertuiging door protestants-christelijke school)
CGB 20 juli 2006, oordeel 2006-154 (weigering ongehuwd samenwonende student door
opleidingsinstituut VPE, een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, CGB niet
bevoegd)
CGB 6 november 2006, oordeel 2006-218 (bestuursfuncties met gezagsverhouding kwa‐
lificeren als arbeidsrelatie, CGB bevoegd)
CGB 30 november 2006, oordeel 2006-239 (kledingvoorschrift middelbare protestants-
christelijke school Barneveld deels in strijd met AWGB)
CGB 1 maart 2007, oordeel 2007-32 (CGB onbevoegd want bestuurslidfunctie geen
betrekking in zin van gelijkebehandelingswetgeving)
CGB 16 april 2007, oordeel 2007-61 (kledingvoorschrift leerlingen en medewerkers toege‐
staan protestants-christelijke basisschool Epe)
CGB 8 juni 2007, oordeel 2007-93 (eisen aan andersgelovigen voor directie katholiek
basisschoolbestuur)
CGB 14 juni 2007, oordeel 2007-96 (vacature-eis christelijke levensovertuiging en onder‐
schrijven doelstelling voor functioneel applicatiebeheerder bij Stichting voor gezondheids‐
zorg en welzijnswerk)
CGB 15 juni 2007, oordeel 2007-100 (homoseksuele leraren op De Passie)
CGB 16 augustus 2007, oordeel 2007-153 (einde stage islamitische stagiair wegens evan‐
gelisatie door openbare middelbare school)
CGB 9 september 2008, oordeel 2008-112 (verboden onderscheid wegens onduidelijk
geformuleerd toelatingsbeleid en inconsequente toepassing door katholieke basisschool)
CGB 15 oktober 2008, oordeel 2008-121 (geen hoofddoek stagiaires katholieke middelbare
school)
CGB 14 april 2009, oordeel 2009-29 (eisen in personeelsbeleid, toelatingsbeleid en kle‐
dingvoorschriften toegestaan katholieke basisschool Hengelo)
CGB 7 januari 2011, oordeel 2011-2 (verboden onderscheid hoofddoekverbod wegens
inconsistent beleid katholieke middelbare school)
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CGB 28 april 2011, oordeel 2011-69 (toetsing van de AWGB aan EVRM)
CGB 9 mei 2011, oordeel 2011-74 (verboden onderscheid weigering moslima invalpool
Stichting Qua Vadis Deventer)
CGB 1 juli 2011, oordeel 2011-102 (weigering ongehuwd samen reizende sollicitante
evangelische basisschool)
CGB 19 april 2012, oordeel 2012-68 (kledingvoorschrift toegestaan protestants-christe‐
lijke basisschool Bergschenhoek)
CGB 24 juli 2012, oordeel 2012-126 (weigering katholieke docent door CHE)
CRM 31 januari 2013, oordeel 2013-9 (schorsing PVV-docent door katholieke middelbare
school, enkele feit onderscheid op grond van politieke gezindheid en bijkomende omstandig‐
heden)
CRM 19 maart 2013, oordeel 2013-36 (vacature-eis kerkelijke meelevendheid Stichting
voor Christelijk Onderwijs Harderwijk)
CRM 18 december 2013, oordeel 2013-169 (verboden onderscheid wegens weigering om
het niet vertellen over zwangerschap)
CRM 31 oktober 2014, oordeel 2014-130 (ontslag evangelische docente Greijdanus)
CRM 15 januari 2015, oordeel 2015-1 (niet-verlenging aanstelling wegens geen actief
kerklidmaatschap door christelijk kinderdagverblijf)
CRM 23 april 2015, oordeel 2015-41 (vacature-eis actief lidmaatschap reformatorische
kerk door christelijke zorginstelling Cedrah)
CRM 9 juni 2015, oordeel 2015-68 (afwijzing voor functie salarisadministrateur vanwege
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CvBer po VGS 27 maart 1997 (ontslag overspelige leraar)
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Identiteitscommissie VBSO 28 december 2016 (ontslag principieel verschil qua visie op
uitwerking grondslag)
Identiteitscommissie VGS 8 oktober 2018 (theatervoorstelling Driestar College)
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CvBer LVGS 14 oktober 2011, uitspraak 2011-2 (ontslag overstap GKV naar Baptisten‐
gemeente)
CvBer LVGS 3 oktober 2014, uitspraak 2014-3 (ontslag overstap GKV naar evangeli‐
sche gemeente)
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Overzicht aantallen ontslagen
Participatiefonds en register casussen

D.1 Aantallen ontslagen Participatiefonds

Aantallen ontslagen
ger.vrijg.

Aantallen ontslagen
(ort.)pc

Totaal aantal ontslagen
gereformeerd-vrijgemaakt

+ (ort.)pc

1995 0 1 1
1996 0 3 3
1997 1 4 5
1998 0 1 1
1999 1 3 4
2000 2 2 4
2001 1 2 3
2002 1 1 2
2003 1 1
2004 9 9
2005 2 2
2006 3 1 4
2007 2 2
2008 5 5
2009 4 4
2010 2 2
2011 2 2
2012 2 2
2013 1 1
2014 1 1
2015 1 1
Totaal 41 18 59



PC (onderverdeling po/vo)

VO 12
PO 6

Ger.vrijg. (onderverdeling po/vo)

VO 4
PO 37

Ger.vrijg. + pc (onderverdeling po/vo)

16 VO (tot 2006)
21 PO (tot 2006)
22 PO (na 2006)

 
20

Ger.vrijg. (onderverdeling naar regio)

Oost 24
Midden 9
West 8

D.2 Register casussen

‘De Passie’, §12.3.2
ophef over uitspraken over homoseksuele leraren door evangelische school De
Passie (vo) (toenmalige vestiging Amsterdam) (2007)

‘Emst’, §12.2.2
ontslag homoseksuele leraar door orthodoxe protestants-christelijke School met de
Bijbel (po) in Emst (2009)

‘Alblasserdam’, §12.2.2
aanblijven lesbische juf op orthodoxe protestants-christelijke School met de Bijbel
(po) in Alblasserdam (2011)

‘Renkema’, §11.2.2
ontslag homoseksuele leraar door gereformeerd-vrijgemaakte Dr. Klaas Schilder‐
school (GPO-WN) (po) te Oegstgeest (zaak ‘Renkema’) (2011)
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‘Het Schatrijk’, §12.3.2
weigering sollicitante die ongehuwd op reis was geweest door evangelische school
Het Schatrijk (po) (Agora, Stichting voor Bijzonder PO in Zaanstreek) te Zaandijk
(2011)

‘Wartburg College’, §10.2.1
ontslag drie docenten wegens geloofsdoop en overstap naar evangelische
gemeenten door reformatorische Wartburg College (vo) te Rotterdam (2016)

‘Driestar College’, §10.2.1
ontslag docent Van Essen wegens theaterproductie door reformatorische Driestar
College (vo) te Gouda (2018)

‘Gerard’ (fictieve naam), §10.2.1
conflict Bijbelvertaling en kerklidmaatschap refoschool

Casuïstiek homoseksuele leraren refoschool, §10.2.2

‘Johannes’ (fictieve naam), §10.2.2
ontslag homoseksuele leraar refoschool

‘Vincent’ (fictieve naam), §11.2.1
ontslag geloofsdoop en kerklidmaatschap gereformeerd-vrijgemaakte school

‘Klaas’ (fictieve naam), §11.2.2
ontslag homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school

‘Frank’ (fictieve naam), §11.2.2
vertrek homoseksuele leraar gereformeerd-vrijgemaakte school

‘Katrien’ (fictieve naam), §11.2.2
ontslag lesbische lerares gereformeerd-vrijgemaakte school
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Overzicht interviews en interviewleidraad

E.1 Overzicht interviews

Interview P. Moens (directeur VGS), 6 maart 2015
Interview B. Tol (advocaat Bert Tol Bureau Arbeidsrecht), 2 april 2015
Interview W. van den Engel (oud-voorzitter Contrario en LCC Plus en voormalig
docent gereformeerd-vrijgemaakte middelbare school), 10 april 2015
Interview R. Venema (oud-voorzitter Contrario en LCC Plus en schoolleider pro‐
testants-christelijke middelbare school), 24 april 2015
Interview J. Westert (toenmalig voorzitter LVGS), 12 mei 2015
Interview W. Elhorst (verbonden aan LKP en LCC Plus, op 19 juni 2016 benoemd
tot predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap door PKN
Amsterdam), 14 mei 2015
Interview R. Bosch (toenmalig voorzitter PEON), 14 mei 2015
Interview juridisch adviseur (anoniem) reformatorisch onderwijs, 15 mei 2015
Interview S. Voogt (advocaat Moree Gelderblom Advocaten), 21 mei 2015
Interview ‘Johannes’ (toenmalig docent reformatorische basisschool), 3 juni 2015
Interview A. Untiedt (docent protestants-christelijke middelbare school, gaf voor‐
lichting ‘homo in de klas’ voor Contrario), 11 juni 2015
Interview ‘Katrien’ (voorheen docent gereformeerd-vrijgemaakte middelbare
school), 23 juni 2015
Interview R.-J. de Vries (belangenbehartiger Verus), K. van Boltaringen-Roumen en
T. Penders (juristen Verus), 13 juli 2015
Interview E. Harinck (toenmalig schoolleider gereformeerd-vrijgemaakte middel‐
bare school, gaf voorlichting ‘homo in de klas’ voor Contrario), 31 augustus 2015
Interview R. van Soeren (medewerker COC), 2 oktober 2015
Interview ‘Vincent’ (voorheen docent gereformeerd-vrijgemaakte basisschool),
10 oktober 2015
Interview G. Varwijk (jurist CGMV en toenmalig bestuurder GBS De Wierde Win‐
sum), 24 november 2015
Interview J. Schreuders (jurist RMU), 4 december 2015
Interview ‘Gerard’ (toenmalig docent reformatorische basisschool), 12 december
2015



Interview J. Silversmith (ten tijde van interview directeur Meldpunt Discriminatie
Regio Amsterdam), 21 december 2015
Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (orthodox protestants-christe‐
lijk), 2015
Interview docente (voorheen locatie ‘Y’, Wartburg College), 6 januari 2016
Interview E. Vonkeman (voormalig werknemer LVGS), 11 januari 2016
Interview J. Krol (voorzitter Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs inge‐
steld door de LVGS), 12 januari 2016
Interview bestuurder en P&O Wartburg College, 29 januari 2016
Interview D. Renkema (voormalig docent Klaas Schilderschool Oegstgeest, GPO-
WN), 30 januari 2016
Interview docent (voorheen locatie ‘Z’, Wartburg College), 19 februari 2016
Interview docent (voorheen locatie ‘X’, Wartburg College), 26 februari 2016
Interview R. van der Velde (arbeidsjurist bij Concent, voorheen LVGS), 26 februari
2016
Interview J. Macdaniel (adjunct-directeur VGS), 4 maart 2016
Interview schooldirecteur/ -bestuurder (anoniem) (gereformeerd-vrijgemaakt),
11 maart 2016
Interview ‘Klaas’ (voormalig docent gereformeerd-vrijgemaakte basisschool),
11 maart 2016
Interview ‘Frank’ (toenmalig docent gereformeerd-vrijgemaakte basisschool),
25 maart 2016
Interview R. Tromp (juridisch adviseur VGS), 27 mei 2016
Interview D. Vergunst (voorzitter Identiteitscommissie/Commissie van Beroep
ingesteld door de VGS), 1 juli 2016
Interview docent (anoniem) (Wartburg College), 1 september 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 1 (reformatorisch), 16 december 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 2 (reformatorisch), 16 december 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 3 (reformatorisch), 16 december 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 4 (evangelisch), 16 december 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 5 (reformatorisch), 23 december 2016
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 6 (gereformeerd-vrijgemaakt), 12 januari
2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 7 (reformatorisch), 13 januari 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 8 (orthodox protestants-christelijk),
13 januari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 9 (gereformeerd-vrijgemaakt), 13 januari
2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 10 (reformatorisch), 13 januari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 11 (gereformeerd-vrijgemaakt), 20 janu‐
ari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 12 (reformatorisch), 20 januari 2017
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Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 13 (reformatorisch), 20 januari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 14 (reformatorisch), 20 januari 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 15 (orthodox protestants-christelijk),
3 februari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 16 (reformatorisch), 3 februari 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 17 (orthodox protestants-christelijk),
3 februari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 18 (reformatorisch), 10 februari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 19 (reformatorisch), 17 februari 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 20 (gereformeerd-vrijgemaakt),
17 februari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 21 (reformatorisch), 17 februari 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 22 (protestants-christelijk, niet langer
orthodox), 28 februari 2017
Interview schooldirecteur/-bestuurder nr. 23 (reformatorisch), 10 maart 2017
Interview schooldirecteur/ -bestuurder nr. 24 (orthodox protestants-christelijk),
19 april 2017
Interview A. Weggeman (voorzitter Identiteitscommissie voor het primair onder‐
wijs ingesteld door de VBSO), 21 april 2017
Interview F. Nawijn (directeur-bestuurder PCPO Rijssen), 2017
Interview P. Moens (directeur VGS) en T. Mulder (juriste VGS), 4 juli 2018
Interview A. van Essen (voormalig docent Driestar College), 28 september 2018
Interview II ‘Gerard’ (voormalig docent reformatorische basisschool), 13 oktober
2018
Interview II D. Vergunst (voorzitter Identiteitscommissie ingesteld door de VGS),
2 november 2018
Interview bestuurder Driestar College, 16 november 2018
Interview II A. van Essen (voormalig docent Driestar College), 19 november 2018
Interview II ‘Frank’ (voormalig docent gereformeerde basisschool), 13 december
2018
Interview II ‘Johannes’ (voormalig docent reformatorische basisschool), 14 decem‐
ber 2018
Interview schooldirecteur/-bestuurder (anoniem) (evangelisch), 17 december 2018

E.2 Interviewleidraad schooldirecteuren (/schoolbestuurders)

Nogmaals veel dank voor de gelegenheid om u te interviewen voor mijn promotie‐
onderzoek over het benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie
tot mensenrechten. Dit interview wordt opgenomen en zal vrij letterlijk uitgewerkt
worden, om zo goed mogelijk verslag te doen van wat u zegt. U ontvangt het
verslag voor akkoord. Vervolgens kan ik het verslag gebruiken in mijn onderzoek,
dat doe ik op zo’n wijze dat uw school niet te identificeren is op basis van de
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gebruikte citaten. Op het moment dat ik onzeker ben of ik het citaat op de juiste
wijze in de context van dit interview gebruik in mijn proefschrift dan zal ik u daar‐
voor benaderen.
We hebben een uur voor dit interview uitgetrokken. Ik wil graag eerst kort vragen
naar uw persoonlijke achtergrond, loopbaan en positie binnen de school.
Vervolgens gaan we in op het benoemingsbeleid van de school, op basis van de
thema’s in de vragenlijst en de door u gegeven antwoorden.
Dan zou ik graag het interview willen beginnen.

– Kunt u wat vertellen over uw persoonlijke achtergrond, loopbaan en positie
binnen de school?

– Hoe zou u de identiteit van uw school beschrijven?

Dan wil ik graag ingaan op het benoemingsbeleid van uw school. Het benoemen
van personeel vat ik breed op. Het gaat om de fasen van sollicitatie en aanname,
tijdens het dienstverband, en beëindiging van het dienstverband.

– Wie bepalen het benoemingsbeleid van de school, en wat is uw rol in het vorm‐
geven van dit beleid?

Dan wil ik graag de verschillende thema’s in de vragenlijst stuk voor stuk langslo‐
pen. Per thema wil ik u vragen of u zelf op bepaalde antwoorden een toelichting
wil geven, en zal ik daar zelf ook naar vragen. Daarnaast wil ik u vragen om voor‐
beelden van de praktijk op uw school. Met name ook wanneer zaken anders gaan
dan gewenst en hoe u daarmee omgaat.

Gewenst actief kerklidmaatschap (sollicitatie)
– Eis of wens?

Aanvaardbaarheid overstap kerkverband (werknemer)
– Zwart-wit, of grijs gebied?

Gewenste geloofsopvattingen
– In hoeverre komen deze thema’s aan bod in gesprekken met sollicitant en

werknemer, en hoe gaat u om met afwijkingen van wat gewenst is?

Gewenste geloofspraktijken en gedrag
– In hoeverre komen deze thema’s aan bod in gesprekken met sollicitant en

werknemer, en hoe gaat u om met afwijkingen van de norm?
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Aanvaardbaarheid gedragingen
– In hoeverre komen deze thema’s aan bod in gesprekken met sollicitant en

werknemer, en hoe gaat u om met afwijkingen van de norm?

Aanvaardbaarheid politieke voorkeur
– Waarom doet politieke voorkeur er (niet) toe in uw benoemingsbeleid? Hoe

komt u achter de politieke voorkeur en hoe gaat u hiermee om?

Benoemingsbeleid en functietype
– Waarom maakt u wel/niet onderscheid in functietype?

Ontwikkeling benoemingsbeleid
– Waarom ziet u een ontwikkeling de afgelopen 5 jaar?/ziet u wel een bepaalde

ontwikkeling in het benoemingsbeleid, hoe en op welke termijn?

Belang rechten en vrijheden en ruimte voor geloof in het publiek domein
– Wilt u uw visie op deze thema’s nog toelichten?
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Vragenlijst

F.1 Resultaten vragenlijst

Hierna volgen de vragen met het nummer zoals ze zijn voorgelegd aan de directeuren in de
digitale vragenlijst met bijbehorend overzicht van de antwoorden. Voor de meeste vragen
zijn de antwoorden uitgesplitst per denominatie, voor reformatorische, orthodoxe protes‐
tants-christelijke en gereformeerd-vrijgemaakte scholen.

1. Is uw school een basisschool of middelbare school? 

 Aantal Percentage

Basisschool 124 93,9
Middelbare school 8 6,1
Totaal 132 100,0

2. Wat is uw functie binnen de school?

 Aantal Percentage

directeur/schoolleider 117 88,6
voorzitter schoolbestuur 3 2,3
lid schoolbestuur 3 2,3
schoolbestuurder en direc‐
teur

2 1,5

medewerker 4 3,0
algemeen directeur 3 2,3
Totaal 132 100,0



3. Tot welke denominatie rekent u de school?

 Aantal Percentage

evangelisch 5 3,8
ger.-vrijg. 27 20,5
orthodox pc 47 35,6
refo 52 39,4
combinatie richtingen 1 0,8
Totaal 132 100,0

6. De volgende stellingen gaan over de relevantie van actief lidmaatschap van ker‐
ken en gemeenten voor het personeelsbenoemingsbeleid van uw school.
Wilt u alstublieft aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen?
(Gelieve per regel één hokje aan te kruisen).
Op mijn school is het gewenst dat een sollicitant actief lid is van één van de vol‐
gende kerken/gemeenten…

Denom  GG GGiN OGG HHK
PKN (Drie Formulieren van

Eenheid) CGK GKV

ger.-vrijg. Gem. 2,70 2,83 2,65 2,92 3,72 4,70 4,70
Std.dev. 1,36 1,37 1,40 1,28 1,37 0,47 0,47

orthodox pc Gem. 3,08 2,75 2,67 3,59 4,30 4,12 3,61
Std.dev. 1,38 1,27 1,22 1,33 0,85 0,89 1,24

refo Gem. 4,54 4,18 4,22 4,31 3,76 3,67 1,43
 

Std.dev. 0,58 0,97 0,99 0,71 1,27 1,21 0,67

Denom  NGK

PKN (niet
Drie Formu‐
lieren van
Eenheid) VGKN

GKN/GK
H

Baptis‐
ten

Evangelische
gemeenten RK

ger.-vrijg. Gem. 4,59 2,83 3,08 3,42 2,71 2,83 1,88
Std.dev. 0,64 1,47 1,32 1,14 1,33 1,24 0,85

orthodox pc Gem. 3,53 2,89 2,91 2,79 2,74 2,88 1,59
Std.dev. 1,23 1,13 1,33 1,22 1,26 1,22 0,67

refo Gem. 1,43 1,42 1,40 1,40 1,30 1,28 1,23
 

Std.dev. 0,74 0,63 0,66 0,69 0,46 0,50 0,48

7. Wilt u alstublieft aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellin‐
gen?
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Op mijn school is het aanvaardbaar dat een personeelslid overstapt naar één van
de volgende kerken/gemeenten …

Denom  GG GGiN OGG HHK
PKN (Drie Formulieren van

Eenheid) CGK GKV

ger.-vrijg. Gem. 3,04 3,04 3,00 3,04 3,54 4,48 4,48
Std.dev. 1,43 1,43 1,41 1,40 1,45 0,59 0,59

orthodox pc Gem. 3,90 3,74 3,69 3,95 4,39 4,40 4,18
Std.dev. 0,97 0,94 0,98 0,94 0,59 0,50 0,84

refo Gem. 4,49 4,37 4,39 4,26 3,79 3,77 1,69
Std.dev. 0,64 0,66 0,67 0,90 1,20 1,22 0,92

Denom  NGK

PKN (niet
Drie Formu‐
lieren van
Eenheid) VGKN

GKN/GK
H

Baptis‐
ten

Evangelische
gemeenten RK

ger.-vrijg. Gem. 4,48 2,85 3,16 3,62 2,96 3,08 2,16
Std.dev. 0,59 1,57 1,43 1,20 1,54 1,44 1,21

orthodox pc Gem. 4,00 3,63 3,72 3,62 3,27 3,53 1,89
Std.dev. 1,00 1,25 1,07 1,04 1,35 1,20 0,83

refo Gem. 1,65 1,63 1,58 1,63 1,40 1,42 1,20
Std.dev. 0,95 0,90 0,91 0,93 0,69 0,73 0,46

8. De volgende stellingen gaan over de gewenste geloofsopvattingen van personeel
op school en in het privéleven voor het benoemingsbeleid van uw school. Wilt u
alstublieft aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen?
Op mijn school is het gewenst dat personeel gelooft dat…
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Denom  

… de
Bijbel

het
onfeil‐
bare en
histo‐
risch

betrouw‐
bare

Woord
van God

is

…
Jezus
Chris‐

tus
de

Zoon
van
God

is

… God
de

aarde
feitelijk
histo‐

risch in
6 dagen
gescha‐

pen
heeft

… de
hemel een

feitelijk
bestaande
plaats van
mogelijke
bestem‐
ming van
de mens

is

… de hel
een feite‐

lijk
bestaande
plaats van
mogelijke
bestem‐
ming van
de mens

is

… de dui‐
vel een
feitelijk

bestaande
persoon

is

…
Adam
en Eva
feitelijk
histo‐
risch

hebben
bestaan

ger.-
vrijg.

Gem. 4,70 4,77 3,37 4,30 4,11 4,22 4,56
Std.dev. 0,47 0,43 0,88 0,67 0,85 0,97 0,58

ortho‐
dox pc

Gem. 4,28 4,74 3,39 4,26 3,93 3,83 4,22
Std.dev. 0,96 0,44 1,24 0,88 1,18 1,27 0,89

refo Gem. 4,94 4,96 4,87 4,85 4,85 4,83 4,94
Std.dev. 0,24 0,19 0,34 0,61 0,61 0,65 0,24

Denom  

… God
nog

steeds
wonde‐

ren
doet

… de
mens

geneigd
is tot alle

kwaad

… eeu‐
wig

leven is
verze‐
kerd

dankzij
het offer

van
Jezus

Christus
voor
onze

zonden

… een
per‐

soon‐
lijke

relatie
met God
mogelijk
is door
de Hei‐

lige
Geest

… je
uitver‐
kiezing

als
mens
door
God

onze‐
ker

blijft

… een
persoon‐
lijke erva‐
ring van
ingrijpen
van God

in je leven
noodza‐
kelijk is

om
behouden
te blijven

… je als
mens
een

keuze
moet

maken
voor

Jezus
Christus

ger.-
vrijg.

Gem. 4,67 4,58 4,63 4,70 1,93 1,70 3,74
Std.dev. 0,48 0,58 0,63 0,47 1,04 0,82 1,10

orthodox
pc

Gem. 4,63 4,34 4,72 4,73 1,91 2,33 4,11
Std.dev. 0,49 0,76 0,45 0,45 1,01 1,23 0,88

refo Gem. 4,92 4,94 4,67 4,87 1,98 4,37 2,71
Std.dev. 0,27 0,24 0,83 0,49 1,16 1,04 1,42
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9. De volgende stellingen gaan over gewenste geloofspraktijken en gedrag van per‐
soneel op school en in het privéleven voor het benoemingsbeleid van uw school.
Wilt u alstublieft aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen?
Op mijn school is het gewenst dat personeel…

Denom  

… elke
zondag
naar de

kerk gaat

… openbare
belijdenis
van het

geloof heeft
afgelegd

… deelneemt
aan het

avondmaal in
de kerk

… voor de
geloofsdoop

kiest

… de zon‐
dagsrust
eerbiedigt

ger.-vrijg. Gem. 3,93 4,22 3,93 2,70 3,74
Std.dev. 0,83 0,58 0,78 0,91 0,66

orthodox pc Gem. 3,98 3,51 3,24 2,53 3,71
Std.dev. 0,94 0,73 0,83 1,06 0,97

refo Gem. 4,90 4,26 2,98 1,40 4,80
Std.dev. 0,30 0,90 0,87 0,57 0,40

Denom  

… gebruik maakt
van de op school
gangbare Bijbel‐

vertaling

… instemt met
beëindiging van het
contract bij zwan‐

gerschap

… zich houdt
aan voorschrif‐
ten voor kleding

en uiterlijk
… op de

SGP stemt

ger.-vrijg. Gem. 3,59 1,11 2,96 1,15
Std.dev. 0,80 0,32 1,19 0,36

orthodox pc Gem. 3,73 1,20 3,62 1,27
Std.dev. 1,16 0,59 1,13 0,58

refo Gem. 4,50 1,82 4,50 2,86
Std.dev. 0,84 0,98 0,74 1,29

10. De volgende stellingen gaan over aanvaardbaarheid van gedragingen van per‐
soneel op school en in het privéleven binnen het benoemingsbeleid van uw school.
Wilt u alstublieft aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen?
Op mijn school is het aanvaardbaar dat personeel…
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Denom  

… een
televi‐

sie
bezit

…
radio
luis‐
tert

…
gebruik
maakt

van open
internet

…
gebruik
maakt

van
sociale
media

…
speel‐
films
kijkt

… popu‐
laire

muziek
luistert

… lid is
van de

Evangeli‐
sche

Omroep
(EO)

ger.-vrijg. Gem. 4,67 4,67 4,78 4,74 4,74 4,74 4,30
Std.dev. 0,83 0,83 0,42 0,45 0,45 0,45 1,17

orthodox
pc

Gem. 4,68 4,68 4,62 4,64 4,60 4,38 4,26
Std.dev. 0,47 0,47 0,57 0,53 0,58 0,97 0,93

refo Gem. 2,43 3,73 2,78 3,76 2,27 2,10 2,65
Std.dev. 1,19 0,94 1,25 0,74 0,92 0,83 1,13

Denom  

… seksu‐
ele rela‐

ties heeft
voor het
huwelijk

… over‐
spel

pleegt

… echt‐
schei‐

ding ver‐
oorzaakt

… echt‐
schei‐
ding
over‐
komt

… openheid
geeft over
een homo‐
seksuele,

biseksuele of
lesbische

gerichtheid
ofwel geaard‐

heid

… een
homosek‐
suele of

lesbische
relatie aan‐

gaat

ger.-vrijg. Gem. 2,56 1,77 2,46 3,73 3,68 2,54
Std.dev. 0,80 0,76 0,99 0,72 0,56 0,90

orthodox
pc

Gem. 2,74 1,59 1,98 3,72 3,22 2,24
Std.dev. 1,07 0,75 0,91 0,98 1,05 0,93

refo Gem. 1,35 1,20 1,39 3,67 3,51 1,20
Std.dev. 0,56 0,45 0,63 0,69 1,01 0,45

Denom

… onge‐
huwd gaat
samenwo‐
nen met

iemand van
het andere
geslacht

… onge‐
huwd gaat
samenwo‐
nen met

iemand van
hetzelfde
geslacht

… een gere‐
gistreerd part‐
nerschap aan‐

gaat met
iemand van

hetzelfde
geslacht

… trouwt
met iemand

van het‐
zelfde

geslacht

… trouwt
met

iemand die
geen

christen is

ger.-vrijg. Gem. 2,42 2,19 2,48 2,32 3,92
Std.dev. 0,90 0,75 1,00 0,99 0,76
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Denom

… onge‐
huwd gaat
samenwo‐
nen met

iemand van
het andere
geslacht

… onge‐
huwd gaat
samenwo‐
nen met

iemand van
hetzelfde
geslacht

… een gere‐
gistreerd part‐
nerschap aan‐

gaat met
iemand van

hetzelfde
geslacht

… trouwt
met iemand

van het‐
zelfde

geslacht

… trouwt
met

iemand die
geen

christen is

orthodox
pc

Gem. 2,41 2,04 2,15 2,02 3,63
Std.dev. 1,22 0,92 1,07 1,02 0,74

refo Gem. 1,14 1,12 1,16 1,12 2,59
Std.dev. 0,35 0,33 0,37 0,33 0,90

11. De volgende stellingen gaan over aanvaardbaarheid van politieke voorkeur van
personeel voor het benoemingsbeleid van uw school. Wilt u alstublieft aangeven of
u het eens bent met de volgende stellingen?
Op mijn school is het aanvaardbaar dat personeel bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer stemt op…

Denom … CDA … ChristenUnie … D66 … GroenLinks … PvdA

ger.-vrijg. Gem. 4,19 4,26 3,63 3,67 3,63
Std.dev. 0,74 0,76 1,04 1,04 1,15

orthodox pc Gem. 4,27 4,32 3,59 3,61 3,64
Std.dev. 0,82 0,80 1,28 1,28 1,20

refo Gem. 2,92 3,43 1,96 2,04 2,04
Std.dev. 1,04 1,02 0,94 0,93 0,91

Denom … PvdD (Partij voor de Dieren) … PVV … SGP … SP … VVD

ger.-vrijg. Gem. 3,63 3,04 4,00 3,56 3,70
Std.dev. 1,15 1,48 0,88 1,15 1,03

orthodox pc Gem. 3,66 3,02 4,09 3,55 3,70
Std.dev. 1,14 1,27 0,75 1,27 1,13

refo Gem. 2,02 1,94 4,42 2,02 2,12
Std.dev. 0,92 0,94 0,78 0,95 0,88

12. De volgende stellingen gaan over het benoemingsbeleid voor verschillende
typen personeelsleden. Wilt u alstublieft aangeven in hoeverre u het eens bent met
de volgende stellingen? (Gelieve per regel één hokje aan te kruisen).
Op mijn school is
– het lidmaatschap van een kerk of gemeente,
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– het aanhangen van de juiste geloofsopvattingen,
– en het zich daarnaar gedragen op school en in het privéleven
van belang voor de…

Denom Directeur
Teamleider of
-coördinator

Groepsleer‐
kracht (basis‐
school)

Intern
begeleider

Remedial
teacher

ger.-vrijg. Gem. 4,42 4,22 4,19 4,37 3,59
Std.dev. 1,27 1,50 1,49 1,24 1,97

orthodox pc Gem. 4,66 3,70 4,54 4,51 4,11
Std.dev. 0,52 1,88 0,55 0,62 1,39

refo Gem. 4,86 4,75 4,75 4,75 4,73
Std.dev. 0,60 0,91 0,91 0,91 0,92

Denom  
Onderwijsas‐
sistent

Secreta‐
resse Conciërge Schoonmaker

Roosterma‐
ker

ger.-vrijg. Gem. 4,33 3,67 3,48 2,35 1,96
 Std.dev. 1,24 1,59 1,34 1,09 1,82
orthodox pc Gem. 4,34 3,38 2,81 2,51 1,41
 Std.dev. 0,94 1,80 2,03 1,69 1,97
refo Gem. 4,75 4,39 3,72 3,31 1,18
 Std.dev. 0,91 1,33 2,01 1,74 2,01

Denom  
ICT-mede‐
werker

P&O-medewer‐
ker (personeel
en organisatie)

Leraar
Nederlands

Leraar
Gods‐
dienst

Leraar Maat‐
schappijleer

ger.-vrijg. Gem. 2,59 3,77 1,80 1,80 1,80
Std.dev. 1,85 1,63 2,29 2,29 2,29

orthodox pc Gem. 2,38 1,59 0,78 0,78 0,78
Std.dev. 2,17 2,17 1,75 1,75 1,75

refo Gem. 2,59 1,76 1,00 1,06 1,00
Std.dev. 2,34 2,32 1,96 2,05 1,96

Denom  
Leraar
Geschiedenis

Leraar Bio‐
logie

Leraar Aard‐
rijkskunde

Leraar Wis‐
kunde

Leraar
Sport

ger.-vrijg. Gem. 1,80 1,80 1,80 1,80 2,08
Std.dev. 2,29 2,29 2,29 2,29 2,27

orthodox pc Gem. 0,78 0,78 0,78 0,78 1,13
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Denom  
Leraar
Geschiedenis

Leraar Bio‐
logie

Leraar Aard‐
rijkskunde

Leraar Wis‐
kunde

Leraar
Sport

Std.dev. 1,75 1,75 1,75 1,75 1,96
refo Gem. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,32

Std.dev. 1,96 1,96 1,96 1,96 2,15

13. De volgende stelling gaat over de ontwikkeling in het benoemingsbeleid van
uw school in de afgelopen 5 jaar.
Binnen mijn school zijn de afgelopen 5 jaar de eisen soepeler geworden voor
– lidmaatschap van een kerk of gemeente,
– het aanhangen van de juiste geloofsopvattingen,
– en het zich daarnaar gedragen op school en in het privéleven.

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Niet mee eens, niet mee oneens
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

Denominatie van de school Gem. Std.dev.

ger.-vrijg. 4,00 0,73
orthodox pc 2,35 1,06
refo 1,56 0,70
Totaal 2,36 1,26

14. De volgende stellingen gaan over een aantal rechten en vrijheden uit de Neder‐
landse Grondwet en mensenrechtenverdragen.
In hoeverre vindt u de volgende rechten belangrijk?

Denominatie van de
school

Het recht
op gelijke
behande‐
ling

De vrijheid
van gods‐
dienst

De vrijheid
van onder‐
wijs

De vrijheid
van menings‐
uiting

Het kies‐
recht

ger.-vrijg. Gem. 4,33 4,70 4,67 4,44 4,52
Std.dev. 0,48 0,47 0,48 0,58 0,51

orthodox pc Gem. 4,36 4,68 4,72 4,38 4,45
Std.dev. 0,64 0,47 0,45 0,53 0,54

refo Gem. 4,08 4,80 4,90 4,27 4,35
Std.dev. 0,67 0,40 0,30 0,63 0,63
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Denominatie van de
school

Het recht
op gelijke
behande‐
ling

De vrijheid
van gods‐
dienst

De vrijheid
van onder‐
wijs

De vrijheid
van menings‐
uiting

Het kies‐
recht

Totaal Gem. 4,23 4,72 4,76 4,33 4,41
 Std.dev. 0,62 0,45 0,43 0,59 0,58

15. Hieronder volgen een aantal stellingen over de ruimte voor geloof in het
publiek domein. Kunt u voor iedere regel aankruisen in hoeverre u het met de stel‐
ling eens bent?

Denom  

Godsdienst‐
vrijheid en
vrijheid van
onderwijs
moeten zwaar‐
der wegen dan
het recht op
gelijke behan‐
deling

De toon waarop
de maatschappe‐
lijke discussie
over homosek‐
sualiteit in het
bijzonder onder‐
wijs wordt
gevoerd is res‐
pectvol

Onze school
heeft in maat‐
schappelijk
opzicht
voldoende
ruimte voor een
benoemingsbe‐
leid

Onze school
heeft in juri‐
disch opzicht
voldoende
ruimte voor een
benoemingsbe‐
leid

ger.-vrijg. Gem. 3,41 3,56 3,67 3,63
Std.dev. 0,64 0,70 0,73 0,84

orthodox pc Gem. 3,66 3,19 3,96 3,72
Std.dev. 0,96 1,08 0,55 0,65

refo Gem. 4,25 3,10 3,90 3,92
Std.dev. 0,89 1,40 0,92 0,77

Totaal Gem. 3,84 3,20 3,87 3,76
 Std.dev. 0,94 1,17 0,75 0,77

Toelichting bij resultaten vragenlijst
Om herkenning van individuele scholen te voorkomen zijn in het overzicht niet de
antwoorden op alle vragen gepresenteerd. Vanwege het geringe aantal evangeli‐
sche scholen zijn de resultaten van deze scholen hier ook niet weergegeven, maar
de resultaten worden in hoofdstuk 12 wel uiteengezet.

Correcties bij resultaten vragenlijst
Om de anonimiteit van een respondent te waarborgen in de rapportage van de
resultaten heb ik het antwoord van 2 respondenten op vraag 4 moeten wijzigen.
Tevens heb ik 5 feitelijke correcties uitgevoerd op de dataset (in combinatie met
correcties tijdens uitvoering van de survey). Omdat de vragenlijst ondersteunend
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was aan de interviews heb ik op verzoek of met instemming van 5 respondenten
naar aanleiding van het interview een wijziging aangebracht in de gegeven ant‐
woorden. Hierna volgt een toelichting op deze correcties.

Correctie ter waarborging van anonimiteit:
Bij vraag 4 naar het lidmaatschap van overkoepelende verbanden of besturenorga‐
nisaties waarvan het schoolbestuur/de school lid is was er een mogelijkheid om
zelf een optie in te vullen. Twee respondenten hebben daarbij de naam van het
schoolbestuur ingevuld. Dit heb ik verwijderd ten behoeve van de anonimiteit. In
plaats daarvan heb ik de naam van de besturenorganisatie ingevuld (voor één res‐
pondent) dan wel laten staan (voor de andere respondent die dit ook al had aange‐
kruist).

Feitelijke correcties:
1. Voor een reformatorische school de provincie Overijssel ingevuld op basis van
de plaats van de school die blijkt uit de gegeven antwoorden. De provincie was
niet ingevuld.
2. Onder vraag 4 was door een respondent onder categorie anders ‘COLON’
ingevuld. Ik heb vervolgens COLON toegevoegd als categorie omdat ik deze cate‐
gorie zelf in eerste instantie niet als optie had aangegeven in de vragenlijst. Dit heb
ik vervolgens zo voor deze respondent verwerkt.
3. Onder vraag 4 was door een respondent onder categorie anders ‘COLON’
ingevuld. Ik heb COLON toegevoegd als categorie. En dit ook zo voor deze res‐
pondent verwerkt.
4. Een reformatorische basisschooldirecteur had de antwoorden eerst per e-mail
toegestuurd, maar had het op verzoek daarna nog ingevuld in SurveyMonkey. Bij
het invullen in SurveyMonkey heeft de respondent bij vraag 12 over de eisen voor
verschillende functies de schalen omgedraaid, en overal ‘helemaal mee oneens’
ingevuld. Uit de antwoorden per e-mail en in het interview blijkt dat het op al die
plekken moet gaan om ‘helemaal mee eens’. Daarom is een correctie toegepast
door ‘helemaal mee oneens’ te wijzigen in ‘helemaal mee eens’.
5. Onder vraag 4 verwijderd de optie ‘geen’. Dat was een fout omdat ook al de
optie LVGS was ingevuld.

Correcties in antwoorden naar aanleiding van interview:
1. Een complete respons met instemming van de respondent verwijderd van een
protestants-christelijke schooldirecteur die tijdens het interview aangaf een traditi‐
onele school maar niet orthodox-protestants.
2. Antwoord op vraag over al dan niet onderscheid naar functie voor het benoe‐
mingsbeleid op verzoek van de respondent aangepast voor directeursfunctie van
‘mee eens’ naar ‘helemaal mee eens’ voor een reformatorische basisschool, van‐
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wege de statuten waarin staat dat die persoon lid moet zijn van de Gereformeerde
Gemeenten.
3. Antwoord voor een reformatorische basisschooldirecteur op welke kerklidmaat‐
schappen gewenst zijn op verzoek gecorrigeerd van 'mee oneens' naar 'mee eens'
voor kerkgenootschappen waar ook de 3 formulieren gehanteerd worden (GGIN,
OGG, HHK, GKV, NGK, VGK, GKN/GKH). Vraag was verkeerd begrepen. Res‐
pondent geeft aan geen mensen uit deze kerken in de school te hebben, maar ze
zijn wel benoembaar, en daarmee gewenst.
4. Antwoord op onderscheid naar functie aangepast voor secretaresse van ‘hele‐
maal mee eens’ naar ‘niet van toepassing’ voor reformatorische basisschool. Op
verzoek van de respondent is dit aangepast omdat er geen secretaresse is in deze
school.
5. Antwoord op de vraag of openheid over homoseksuele gerichtheid aanvaard‐
baar is op verzoek gewijzigd van ‘helemaal mee oneens’ naar ‘helemaal mee eens’
voor een reformatorische basisschool omdat dit per abuis verkeerd was ingevuld
door respondent.

554 Een voortdurende schoolstrijd
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F.3 Nieuwsbericht Verus werving respondenten

   Home

Home » Belangenbehartiging » Nieuws

27 okt 2016 | 

ONDERZOEK BENOEMINGSBELEID ORTHODOX-
PROTESTANTSE SCHOLEN

Identiteit | Vrijheid van onderwijs

PO | VO

Niels Rijke, buitenpromovendus bij de University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), onderzoekt het
benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Die scholen ontvangen deze week een uitnodiging voor een
online vragenlijst. 

Het onderzoek richt zich op het benoemingsbeleid van personeel van orthodox-protestantse basis- en middelbare
scholen in Nederland, in relatie tot onder andere de vrijheid van onderwijs en godsdienst en het recht op gelijke
behandeling. Zowel het juridisch kader als de praktijk van het benoemingsbeleid worden onderzocht. 

U wordt uitgenodigd
Om een algemeen beeld van het benoemingsbeleid te krijgen staat er een vragenlijst online. Orthodoxe protestants-
christelijke scholen binnen de achterban van Verus ontvangen deze week een uitnodiging om deel te nemen aan het
onderzoek. 

Feit en fictie scheiden
Verus vindt het belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt. Het is van belang om feit en fictie te scheiden en zicht te
krijgen op de nuances en details van de praktijk in een tijd van discussie over de vrijheid van onderwijs.

Het onderzoek wordt onder andere begeleid door dr. Gerdien Bertram-Troost, die de Verus-VU onderzoeksplaats voor
levensbeschouwelijke vorming bekleedt. 

Of meld u aan
Mocht u geen uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen, maar uw school valt volgens u wel in de
categorie ‘orthodox protestants-christelijk’, dan kunt u een mail sturen naar niels_rijke@hotmail.com. U ontvangt dan
alsnog een uitnodiging voor deelname.
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