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Verslag expertseminar ‘naar een discriminatievrije school’ 
Vrijdag 28 oktober 2011 

 
Zie bijlage ‘Toelichting’ voor een samenvatting van de thema’s en 
achtergrondinformatie. 
 
Thema 1.  Bijzonder onderwijs 
Willem Lindeboom – advocaat 
 

In de discussie komt naar boven dat het een vreemde situatie is dat het Don Bosco 
college enerzijds geen probleem heeft met het feit dat leerlingen islamitisch zijn, want 
zij worden wel toegelaten. Een veronderstelde uiting van dit geloof (hoofddoek) wordt 
vervolgens wel een probleem. De vraag wordt gesteld of een hoofddoek als een 
symbool van het geloof gezien kan worden, of dat dit een uiting van het geloof is. 
Een hoofddoek op zich kan geen reden zijn om te weigeren of verwijderen. Het gaat 
om de achterliggende redenatie, waarom iemand een hoofddoek draagt en wat dit 
dan betekent. (‘mogen vrome nonnen niet meer op deze school komen?’) Wellicht 
wordt de vraag makkelijker wanneer de vraag ‘hoofddoek ja/nee’ wordt vervangen 
door: ‘hoe groot mag een hoofddoek zijn?’ 
De vraag wordt gesteld waarom bij Don Bosco in de rechtspraak alleen gekeken is 
naar de statuten van de school. Een van de aanwezigen vindt het belachelijk als de 
praktijk niet is meegenomen: wat vinden de leerlingen, de leerkrachten en andere 
betrokkenen ervan dat een leerling een hoofddoek draagt? Ze is van mening dat de 
statuten en de werkelijkheid niet altijd met elkaar stroken. Artikel 23 wordt door deze 
persoon de ‘heilige koe van het christendom’ genoemd. 
 
Dhr. Zoontjens is van mening dat AWGB artikel 7.21 van oudsher anders bedoeld 
was dan waarvoor het nu wordt gebruikt. De wet zou er voor bedoeld zijn dat een 
niet-gelovige leerling op katholieke school niet hoeft deel te nemen aan de 
godsdienstlessen. De criteria worden nu te ruim genomen en zijn van een heel 
andere aard dan waarvoor het artikel is opgesteld. Kledingvoorschriften behoren hier 
volgens Zoontjens niet toe. 
 
Een van de aanwezigen vindt dat we moeten toestaan dat een katholieke school niet 
precies kan definiëren wat dit katholieke inhoudt. Anders dwing je scholen om heel 

                                                 

1
 AWGB Artikel 7 

1.Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het 
sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en 
advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt: 

a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
b. door de openbare dienst; 
c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, 
cultuur of onderwijs of 
d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover het 
aanbod in het openbaar geschiedt. 

2.Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om bij de 
toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs eisen te stellen, 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. Onderscheid op grond van geslacht is alleen toegestaan, indien de 
eigen aard van de instelling dit eist en voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen 
aanwezig zijn. 
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zwart-wit te gaan denken. Het wordt dan alles of niets en weigering wordt dan alleen 
voorbehouden aan orthodoxe scholen. 
Reactie hierop is dat het dan te makkelijk wordt om leerlingen te weigeren en er 
wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de grondslag. 
 
 
Thema 2. Passend onderwijs 
Paul Zoontjens  
 

‘Laten we het hebben over gelijkheid, in plaats van vrijheid’ 
‘Laten we kijken vanuit onderwijsvragers, in plaats van de besturen / SWV’. 
Dhr. Zoontjens noemt drie belangrijke punten inzake de positie van de leerling bij 
Passend Onderwijs. 

1- is het kind geschikt om onderwijs te volgen: de doelen van het onderwijs te 
halen? Onderwijs is geen zorginstelling, dus je mag redelijkerwijs wat 
verwachten van de leerling 

2- Elk individu moet individueel beoordeeld worden: verdiepen in elke situatie & 
kijken wat dit betekent voor de rest van het onderwijs 

3- Zijn aanpassingen redelijkerwijs van de school te verlangen (onderwijsinhoud, 
inrichting) 
 

Discussie: 
Vanuit ideologie zou je alle leerlingen willen / moeten aannemen, maar dit kan in de 
praktijk niet omdat we nu eenmaal te maken hebben met schaarste. 
De vraag is of er problemen gaan ontstaan wanneer scholen gaan profileren op basis 
van zorgprofiel. Leidt dit tot leegloop bij bepaalde zorg? 
 
Thema 3. Pedagogische autonomie 
Pieter Huisman 
 

Hoe verhoudt zich de pedagogische autonomie tot gelijke behandeling? 
De school heeft de vrijheid keuzes te maken in methodes en inrichting. De 
professionals kunnen het beste kijken of een leerling geplaatst kan worden, vanuit 
hun deskundigheid. Dit is niet aan de rechter, deze heeft verstand van wetgeving, 
niet van het kennen en kunnen van de leerling. 
Randvoorwaarden die een school stelt kunnen ook losstaan van geloof: 
- Casus Nederlandse Antillen: hier werd bepaalde haardracht niet toegestaan, 

geredeneerd vanuit de pedagogische / opvoedkundige taak van de school. Er zijn 
wel grenzen, omdat de school door overheid bekostigd is. Wanneer de school 
een monopoliepositie heeft, zal er een andere uitspraak worden gedaan door 
rechters. 

- Casus Taalbeleid: verplicht stellen om Nederlands te spreken op school. Dit werd 
door de CGB niet goedgekeurd: er was geen bewijs van een onderwijskundige 
noodzaak om dit te verplichten. 

 
Dilemma’s: 
1- ruimte t.a.v. vrijheid tot uiting van individu �� verplichting non-discriminatie: 

eenvormigheid / gedragsregel (schooluniform bijvoorbeeld) 
2- mogelijkheid / wenselijkheid tot selectieve selectie (j/m klassen, broer/zus 

(voorrang bij plaatsing) �� gelijke behandeling 
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Discussie: 
De combinatie autonomie en gelijke behandeling is moeizaam. De maatschappij is 
zich vaak onvoldoende bewust van discriminerende gevolgen van bepaalde 
maatregelen die worden bedacht. 
De vraag wordt gesteld of alleen wordt gekeken naar de beslissing van de school of 
dat ook de weg ernaartoe zal worden meegenomen in rechtspraak. Bijvoorbeeld de 
aparte jongens- meisjesklassen zijn discriminerend, maar wellicht zijn argumenten 
die hiertoe leiden niet discriminerend. Het is voor de CGB niet gebruikelijk om het 
proces mee te nemen in beoordeling, omdat dit dan erg ingewikkeld proces wordt. 
Maar de argumentatie voor een besluit wordt wel meegenomen. 
 
Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB 
 


