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Het begint met een idee

TEXT/IMAGE SLIDE
ARTIKEL
24 GRONDWET
MAX
2 LINES
§ 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de misdrijven
wordt alleen door de wet of het decreet geregeld.
De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.
De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor
de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.
De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan
tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.
§ 2. Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of meer
autonome organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een meerderheid van twee
derden van de uitgebrachte stemmen.
§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden.
De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.
Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of
religieuze opvoeding.
§ 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor
de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen,
waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste
behandeling verantwoorden.
§ 5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de gemeenschap wordt
geregeld door de wet of het decreet.
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Passieve vrijheid van onderwijs

Vrije schoolkeuze

Art. 24 Grondwet
§ 1. Het onderwijs is vrij;
elke preventieve maatregel
is verboden; de bestraffing
van de misdrijven wordt
alleen door de wet of het
decreet geregeld.
De gemeenschap waarborgt
de keuzevrijheid van de
ouders.
Art. 2 Aanvullend Protocol EVRM
Niemand mag het recht op onderwijs
worden ontzegd. Bij de uitoefening van
alle functies die de Staat in verband
met de opvoeding en het onderwijs op
zich neemt, eerbiedigt de Staat het
recht van ouders om zich van die
opvoeding en van dat onderwijs te
verzekeren, die overeenstemmen met
hun eigen godsdienstige en filosofische
overtuigingen.
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Grondwettelijk Hof 76/1996, 19/1998 en 49/2001
Kunnen omwille van financiering
Kunnen omwille van gelijkwaardigheid onderwijs en diploma’s
Vergen afwijking indien meer dan “minimale” doelen
Attitudes/waarden zijn delicaat






Belgische Raad v State: Bais Rachel
RvS XIIe k., 12/7/2005, nr. 147.579
(RvS XIIe k., 9/6/2009, nr. 194.013)
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Grondwettelijk Hof 107/2009, 168/2009 en 80/2014 en 60/2015
Inspectiecontrole op onderwijspraktijk en “leerplan light”
Examens bij centrale examencommissie
Grondwettelijk Hof: recht op onderwijs en belang v/h kind primeren





Belgische Raad van State?
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