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Aanbieding briefadviezen richtingencombinaties 

Mijnheer de Minister, 
 
Op 23 februari heeft u de Onderwijsraad gevraagd advies uit te brengen over twee bekostigingsaanvragen. Beide 
aanvragen zijn gebaseerd op een combinatie van erkende richtingen. Hierbij bieden wij u beide adviezen aan.  

 
De Onderwijsraad sluit zich in deze adviezen voor een belangrijk deel aan bij de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 september 2017. De raad is door deze nieuwe jurisprudentie 
genoodzaakt om in de onderhavige adviezen op onderdelen af te wijken van zijn eerdere advies Meerdere 
richtingen uit 2012. Wanneer het aangescherpte kader dat uit de meest recente jurisprudentie voortvloeit op beide 
bekostigingsaanvragen wordt toegepast, luidt het antwoord op de gestelde adviesvraag dat in beide gevallen niet 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de optelsom van richtingen een belangstelling oplevert die 
representatief is voor de combinatie van richtingen.  
 
Voor de Onderwijsraad tonen de voorliggende bekostigingsaanvragen eens te meer aan dat de huidige, richting-
gebonden bekostigingssystematiek, in toenemende mate knelt. Zoals de raad in zijn advies in 2016 over het 
voorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen al heeft aangegeven, is de raad voorstander van een wijziging in het 
systeem waardoor meer recht wordt gedaan aan de verscheidenheid aan opvattingen van ouders en de plurifor-
miteit van ideeën over opvoeding en onderwijs in de Nederlandse samenleving. De grondwettelijk gegarandeerd 
vrijheid van stichting wordt er meer realistisch door. Toepassing van het richtinggebonden stelsel leidt – zo laten 
de bijgevoegde adviezen zien – ook steeds vaker tot complexe afbakeningsvraagstukken, die steeds moeilijker op 
een consistente en naar een bij de huidige tijd passende wijze zijn op te lossen. De raad pleit er dan ook nogmaals 
voor om zo snel mogelijk werk te maken van een herziening van de bekostigingssystematiek, waarbij de gods-
dienstige of levensbeschouwelijke richting van de school geen rol meer speelt bij de toekenning van bekostiging. 
Hij wijst hierbij wel op de in zijn advies uit 2016 gemaakte kanttekeningen om te monitoren wat de gevolgen zijn 
voor bestaande scholen, wat het effect is van mogelijke versnippering van het onderwijsaanbod en welke risico’s 
er zijn voor sociale samenhang. 
 
Met beleefde groet, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. H. Maassen van den Brink   Drs. C. van ’t Veen 
Voorzitter     Secretaris ad interim 


