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Vragen van het lid Lambrechts (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
over het weigeren van een leerling wegens het gebruik van tv en internet. (Ingezonden 24 juli 
2006) 
 
1 
Bent u bekend met het bericht ‘School weert televisiekijkende leerling’? 1) 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
2 
Is het waar dat het Hoornbeeck college zich het recht voorbehoudt leerlingen te weigeren die 
bepaalde vormen van moderne lectuur, muziekuitingen of massamedia gebruiken? 
 
Antwoord: 
Ja. Op grond van artikel 23 van de Grondwet is het geven van onderwijs vrij. Het staat het 
Hoornbeeck College vrij te kiezen voor een bepaalde religieuze grondslag i.c. een streng 
reformatorische grondslag. In de visie van het Hoornbeeck College past daarin niet het 
gebruik van onder meer moderne literatuur, muziekuitingen en massamedia. 
 
3 
Is het waar dat betreffende leerling geweigerd is vanwege het feit dat hij thuis televisie en 
ongefilterd internet heeft? Zo neen, wat is dan de reden waarom hij geweigerd is? 
 
Antwoord: 
Alvorens tot het Hoornbeeck College te kunnen worden toegelaten dienen de ouders een 
vragenformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee zij de in de statuten en de 
identiteitsverklaring opgenomen grondslag en doelstelling van de instelling onderschrijven. 
Mede op grond van dit ingevulde formulier is de toelating van de desbetreffende leerling tot 
het Hoornbeeck College geweigerd.  De redenen waarom de betreffende leerling door de 
instelling is geweigerd, zijn de visie van de ouders op (het ontbreken van een) 
medezeggenschap(raad) binnen de instelling en een iets andere visie van de ouders op de 
door het Hoornbeeck College voorgeschreven levensstijl. Het Hoornbeeck College wil dat 
kleding, haardracht en persoonlijke uitingen en gedragingen zodanig zijn dat het bijbelse 
onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot uitdrukking gebracht. 
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4 
Is het waar dat betreffende leerling een filter op het internet heeft geplaatst, maar dat dit 
voor de school niet voldoende is om tot acceptatie van deze leerling over te gaan? 
 
Antwoord: 
Ja. De ouders hebben hun internetverbinding voorzien van een Solcon-filter. De rechter van 
de Rechtbank Utrecht heeft over deze kwestie op 1 augustus jl. uitspraak in kort geding 
gedaan (zaaknummer/rolnummer 215863/KG ZA 06-688). Het Hoornbeeck College is in het 
gelijk gesteld, omdat de ouders op een aantal punten niet voldoen aan de religieuze 
toelatingsnorm, zoals opgenomen in de identiteitsverklaring van de instelling.  
 
5 
In hoeveel gevallen zijn leerlingen om vergelijkbare redenen geweigerd op het Hoornbeeck 
college of op scholen met een vergelijkbare grondslag? 
 
Antwoord: 
De verantwoordelijkheid voor de toelating van leerlingen tot de school behoort binnen het 
voortgezet onderwijs tot de bevoegdheden van het bevoegd gezag van de school.  Het bevoegd 
gezag van de school stelt in redelijkheid en billijkheid toelatingsregels op, waarbij ook de 
eigen grondslag een rol kan spelen. De school dient deze regels duidelijk naar de ouders uit te 
dragen. Dit is vastgelegd in een bepaling in de onderwijswetgeving. 
Er is geen algemene regel opgenomen op grond waarvan scholen de bevoegdheid hebben om 
toelating van leerlingen te weigeren wegens het kijken naar televisie en het gebruik van 
internet. Het is en blijft een beslissing van een individueel schoolbestuur.  
In het geval ouders menen dat deze beslissing op onjuiste gronden is tot stand gekomen dan 
bestaat de mogelijkheid deze beslissing te laten toetsen door de rechter.  
In artikel 2 van het Inrichtingsbesluit WVO staat geëxpliciteerd, dat het bevoegd gezag beslist 
over de toelating van leerlingen. 
 
Ten aanzien van BVE beslist het bevoegd gezag van de instelling op grond van artikel 8.1.1, 
derde lid, over de toelaatbaarheid van deelnemers aan de instelling. De minister van OCW 
heeft geen bemoeienis met de toelating van individuele deelnemers tot een instelling. Indien 
ouders/deelnemers zich niet kunnen verenigen met het standpunt van de desbetreffende 
instelling, kunnen zij zich wenden tot de burgerlijke rechter. Daarnaast heeft de Inspectie van 
het onderwijs tot taak toezicht te houden op alle scholen/instellingen, incl. de 
scholen/instellingen met een streng reformatorische grondslag.  
 
Het is mij niet bekend in hoeveel gevallen leerlingen of deelnemers om vergelijkbare redenen 
zijn geweigerd op scholen of instellingen met vergelijkbare grondslag. 
 
6 
Hoe oordeelt u over het feit dat de betreffende leerling en zijn ouders de grondslag van de 
school respecteren, maar dat de school de leerling desondanks weigert? 
 
Antwoord: 
Zie mijn antwoord op vraag 5. 
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7 
Welke actie gaat u naar aanleiding van deze situatie ondernemen? 
Zie mijn antwoord op vraag 5.  
 
 
 
 
 
 
 
1) www.nu.nl, 20 juli 2006  
 
 
 


