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SAMENVATTING 

 
105124 - Klacht over verplicht naakt douchen na de gymles; PO 
 
Klaagster heeft de directie tevergeefs verzocht of haar dochter van 7 na afloop van de gymles bij het 
douchen haar onderbroek mocht aanhouden.  
De school mag leerlingen verplichten na de gymles te douchen. 
Het - bewust of onbewust - voorbijgaan aan schaamtegevoelens kan de grens van iemands 
lichamelijke integriteit overtreden.  
Het douchen met onderbroek aan is niet zodanig minder hygiënisch dat dit rechtvaardigt dat kinderen 
tegen hun wil of die van hun ouders hun schaamtegevoelens opzij moeten zetten. 
Niet valt in te zien op welke wijze het toelaten van uitzonderingen bij het douchen inbreuk maakt op 
het openbare karakter van de school. 
Het recht op lichamelijke integriteit van de leerling is zo fundamenteel van aard, dat geen schoolbeleid 
- door de MR onderschreven of niet - een uitzondering op dit recht rechtvaardigt. 
De directie had positief behoren te reageren op het verzoek van klaagster. Klacht ongegrond. 
 

ADVIES 

 
inzake de klacht van: 
 
mevrouw A te D, moeder van klaagster  
 
tegen 
 
de directie van de C te D, verweerster  

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Bij klaagschrift van 5 september 2011 heeft klaagster op grond van de klachtenregeling van de 
betrokken school bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een klacht jegens verweerster 
ingediend met de volgende inhoud: 
 

Klaagster klaagt erover dat haar dochter B van de directie na afloop van de gymles naakt 
moet douchen. 
 

Verweerster heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op 27 september 2011.  
Alle stukken zijn over en weer in afschrift aan partijen gestuurd. 
De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 12 oktober 2011 te Utrecht.  
Klaagster verscheen in persoon. Verweerster werd vertegenwoordigd door mevrouw  
E, adjunct-directeur, vergezeld van de heer F, coördinator bewegingsonderwijs van G (zijnde het 
bevoegd gezag van de C), als informant. 
Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven. 
Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in dit 
advies weergegeven. 
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2. DE FEITEN 

B is 7 jaar oud. Zij is in het schooljaar 2010-2011 op school gekomen in groep 3. In de schoolgidsen 
2010-2011 en 2011-2012 staat vermeld dat kinderen vanaf groep 3 na de gymles moeten douchen en 
daarbij hun onderbroek niet mogen aanhouden. In groep 3 heeft B na de gymles altijd zonder 
onderbroek gedoucht. Aan het begin van het huidige schooljaar 2011-2012 heeft klaagster bij de 
directie het verzoek neergelegd of B in het vervolg niet meer zou hoeven douchen na de gymles. De 
directie heeft dit verzoek afgewezen. Daarop heeft klaagster verzocht of B dan met haar onderbroek 
aan zou mogen douchen. Ook dit verzoek is door de directie afgewezen. Kort nadien heeft klaagster B 
van school gehaald. Sinds enkele weken is B leerling van de islamitische basisschool H. 

3. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie stelt voorop dat het aanleren van gezond gedrag een van de belangrijkste 
uitgangspunten is van bewegingsonderwijs. Douchen na de gymles valt ook onder dergelijk gezond 
gedrag. In zoverre mag een school de leerlingen dan ook verplichten na afloop van de gymles te 
douchen. Over de vraag of een school mag verplichten dat er naakt gedoucht wordt overweegt de 
Commissie als volgt.  
Het je in bijzijn van anderen bloot tonen vergt bij vrijwel ieder mens het overwinnen van 
bepaalde schaamtegevoelens. Deze gevoelens ontstaan bij het ontdekken van de eigen lichamelijke 
grens ten opzichte van die van een ander en zullen zich – afhankelijk van tal van factoren – meer of 
minder krachtig ontwikkelen. De factoren die schaamtegevoel beïnvloeden kunnen van allerhande 
aard zijn, zoals culturele, sociale, religieuze of fysieke factoren. Vaststaat dat schaamtegevoelens 
nooit los van de omgeving kunnen worden beschouwd.  
Het – bewust of onbewust – voorbijgaan aan dergelijke gevoelens kan de grens van iemands 
lichamelijke integriteit overtreden.  
Gelet op het voorgaande doet de vraag zich voor of er rechtvaardiging bestaat voor het dwingen van 
een leerling zich in de groep te ontbloten.  
De school heeft in dat kader aangevoerd dat uitzonderingsposities tot groepsdruk kunnen leiden. Wat 
dat betreft erkent de Commissie dat het toelaten van uitzonderingen bij het douchen tot groepsdruk 
kan leiden, maar daartegen afgewogen acht zij de lichamelijke integriteit van de leerling van een 
hogere orde. 
Het nastreven van optimaal hygiënische omstandigheden is op zichzelf een goede reden om 
leerlingen na de gymles naakt te laten douchen. De Commissie meent echter dat het douchen met 
onderbroek aan niet zodanig minder hygiënisch is dat dit rechtvaardigt dat kinderen tegen hun wil of 
die van hun ouders hun schaamtegevoelens opzij moeten zetten. Overigens is de Commissie van 
oordeel dat een school wel bevoegd is aan het douchen in onderbroek nadere  
– hygiënische – voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld dat de desbetreffende leerlingen geacht worden 
na het douchen met schoon droog ondergoed terug de klas in te gaan. 
De school heeft voorts aangevoerd dat het openbare karakter van de school in de weg zou staan aan 
het maken van onderscheid tussen leerlingen die wel en leerlingen die niet bloot onder de douche 
gaan. Het is de Commissie echter niet duidelijk geworden dat de school onderscheid zou aanbrengen 
tussen (groepen) leerlingen door bepaalde leerlingen, van wie de ouders dat wensen, met een 
onderbroek aan te laten douchen. Hooguit kan worden gezegd dat de school daardoor een 
onderscheid zou toelaten. De Commissie ziet niet in, noch heeft de school duidelijk gemaakt, op welke 
wijze daarmee inbreuk zou worden gemaakt op het openbare karakter van de school. De openbare 
school respecteert juist de verschillen van de leerlingen. 
Dat, zoals de school stelt, het beleid inzake het douchen na de gymles wordt onderschreven door de 
MR, doet aan het hiervoor overwogene niet af. Nog daargelaten dat de Commissie uit de door de 
school overgelegde stukken geen officieel standpunt van de MR over dit onderwerp heeft kunnen 
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afleiden, acht de Commissie het recht op lichamelijke integriteit van de leerling van zo fundamentele 
aard, dat geen schoolbeleid – door de MR onderschreven of niet – een uitzondering op dit recht zou 
rechtvaardigen. 
 
Gelet op bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de redenen die de school voor de 
verplichting tot naakt douchen heeft aangevoerd onvoldoende rechtvaardiging vormen voor de 
schending van de lichamelijke integriteit die met naakt douchen kan samenhangen. Daarom had de 
directie positief behoren te reageren op het verzoek van klaagster om B met een onderbroek aan 
onder de douche te laten gaan na de gymles. Derhalve zal de Commissie de klacht gegrond 
verklaren. 

4. OORDEEL VAN DE COMMISSIE 

De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht gegrond 
is. 

5. AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie beveelt het bevoegd gezag van de C te D aan om: 
a. te bewerkstelligen dat het beleid ten aanzien van het douchen op de C, en mogelijk op de andere 

onder zijn gezag vallende scholen, met inachtneming van de overwegingen van de Commissie 
wordt heroverwogen en opnieuw wordt vastgesteld; 

b. na vaststelling van dit nieuwe beleid dan wel na de bevestiging van het staande beleid met de bij 
de school betrokken ouders duidelijke afspraken te maken over het douchen na de gymles. 

 
 
Aldus gedaan te Utrecht op 24 oktober 2011 door mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter,  
drs. L.F.P. Niessen en drs. M.H.W.C. Voeten, leden, in aanwezigheid van mr. J.J. van Beek, 
secretaris. 
 
 
 
mr. J.P.L.C. Dijkgraaf mr. J.J. van Beek 
voorzitter secretaris 

 


