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Kinderporno op 
thuiscomputer: strafontslag?

Gelijk en ongelijk

De casus
Op de thuiscomputer van een docent in het openbaar 
voortgezet onderwijs is kinderporno aangetroffen. De 
schoolleiding komt daarachter nadat ze door de poli-
tie daarover is ingelicht na een korte hechtenis van de 
docent. De schoolleiding heeft de docent, na een aantal 
gesprekken waaruit bleek dat herhaaldelijk kinderporno 
is gedownload, geschorst als ordemaatregel.
De docent is veroordeeld tot een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf en een taakstraf. De docent is tegen deze ver-
oordeling niet in hoger beroep gegaan. Het schoolbestuur 
heeft de docent vervolgens met behulp van VOS/ABB 
ontslagen, primair disciplinair en subsidiair op grond van 
ongeschiktheid voor de functie. 

Het geschil
De docent is tegen het ontslagbesluit in bezwaar gegaan 
en vervolgens in beroep bij de rechtbank, sector bestuurs-
recht, alwaar hij tevens een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening indiende.
Het schoolbestuur beschouwt het downloaden van kin-
derporno als een zeer ernstig delict en -  aangezien een 
docent dagelijks met kinderen te maken heeft en de zorg 
van kinderen is toevertrouwd – een vorm van ernstig 
plichtsverzuim. Voorts is het schoolbestuur van mening 
dat de docent, gezien zijn opvoedkundige taak als docent 
en het vertrouwen dat ouders in hem moeten hebben, niet 
meer van onbesproken (onberispelijk) gedrag is. Hoewel zijn 
handelingen in de privésfeer hebben plaatsgevonden, raken 
ze zijn integriteit als docent. Daarom heeft het schoolbestuur 
niet meer het benodigde vertrouwen in de docent.
De docent is van mening dat een strafontslag niet gerecht-
vaardigd is aangezien er geen relatie bestaat tussen de pri-
végedragingen en zijn functie van docent. Tevens beroept hij 
zich op zijn vlekkeloze staat van dienst en dat niet is geble-
ken dat hij zich jegens zijn leerlingen verkeerd heeft gedra-
gen. Tevens betoogt de docent dat de gedragingen hem niet 
(volledig) kunnen worden toegerekend, aangezien achteraf 
bleek dat hij leed aan een burn-out.

De uitspraak
De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat genoegzaam 
vaststaat dat de docent zich schuldig heeft gemaakt aan het 
meermalen downloaden van kinderporno. Daarnaast is de 
voorzieningenrechter van oordeel dat het schoolbestuur deze 
strafbare gedragingen terecht heeft aangemerkt als plichts-
verzuim, inhoudende het doen of nalaten van iets, hetwelk 
een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na 
te laten of te doen. 
Ook benadrukt de voorzieningenrechter dat volgens vaste-
jurisprudentie aan een functionaris van een school, gelet op 
zijn opvoedkundige taak en op het vertrouwen dat ouders 

moeten kunnen hebben in de wijze waarop deze zijn taak 
uitoefent, zonder meer de eis mag worden gesteld dat hij op 
het terrein van seksualiteit in relatie tot kinderen van onbe-
sproken gedrag is. Het downloaden van kinderporno – dat 
strafbaar is volgens artikel �40b Wetboek van Strafrecht 
– betekent dat van dergelijk onbesproken gedrag geen 
sprake meer kan zijn. Hier doet niet aan af dat de docent de 
gedragingen buiten diensttijd heeft verricht, nu het strafbare 
feiten ten aanzien van minderjarige kinderen betreft die 
moeilijk los gezien kunnen worden van het werk als docent 
van minderjarige kinderen. 

Tot slot oordeelt de voorzieningenrechter dat niet is geble-
ken dat de gedragingen niet ten volle aan de docent kunnen 
worden toegerekend. De rechter ziet geen onevenredigheid 
tussen het plichtsverzuim en het opgelegde ontslag. Dat de 
docent altijd goed heeft gefunctioneerd doet daar niet aan 
af. De voorzieningenrechter is van mening dat het discipli-
naire ontslag in redelijkheid is verleend, dus komt niet meer 
toe aan de beoordeling van het – subsidiaire – ongeschikt-
heidsontslag. 
De docent heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om hoger beroep aan te tekenen bij de Centrale Raad van 
Beroep tegen deze uitspraak.

Suzan Ideler-Ouwens
Vincent Kellenaar
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‘Meer spiritualiteit in 
openbaar onderwijs’

“Openbaar of bijzonder, het doet 
er zeker toe”, zegt trendwatcher 
Adjiedj Bakas. “Je ziet dat mensen 
weer religieus worden. Ook spiri-
tualiteit die niet met religie is ver-
bonden, maar die in burgerschap 
is verweven,  gaat een steeds be-
langrijkere plaats innemen. Daar 
moet het openbaar onderwijs op 
inspringen.” Bakas heeft de lei-
ding tijdens het VOS/ABB-congres 
over imago en identiteit op 
16 november in Utrecht.

Trendwatcher Adjiedj Bakas:

Het laatste boek van Bakas, ‘De Toekomst van God (met muziek 
waar Hij van houdt)’, is net uit. In het boek worden 49 actuele 
trends op het gebied van religie en spiritualiteit in Europa beschre-
ven. Meer dan 90 procent van de Nederlanders gelooft in ‘iets’ 
tussen hemel en aarde, het boeddhisme is hip onder de Europese 
elite, het fundamentalisme rukt op in Europa en New Age wordt 
de toonaangevende stroming. Bakas: “Als ik het heb over spirituali-
teit die niet met religie is verbonden, denk ik bijvoorbeeld ook aan 
een organisatie als Greenpeace. Nauw verbonden met de natuur, 
dat is ook een vorm van spiritualiteit. Niet alleen ouders, maar ook 
steeds meer jongelui zijn actief in dit soort organisaties. Jongeren 
zijn bijvoorbeeld steeds vaker actief bij War Child.” Bakas meent dat 
spiritualiteit in de toekomst meer in het openbaar onderwijs terug 
moet zijn te vinden. “Je moet het openbaar onderwijs niet alleen 
rationeel brengen. Het is belangrijk dat je spiritualiteit en burger-
schap in je curriculum verwerkt en daar door middel van projecten 
mee bezig bent op school.” 
“Het is belangrijk om aandacht te schenken aan alternatieve 
energie. Want de kinderen die nu in de schoolbanken zitten, 
zullen opgroeien in een maatschappij zonder olie. Ook zou-
den scholen veel meer moeten inzoomen op technische vakken. 
Watermanagement is een heel belangrijk onderwerp. Zet je dit om 
in termen van spiritualiteit en burgerschap: deze generatie leerlin-
gen moet straks het land droog zien te houden. Als je je met dit 
soort onderwerpen bezighoudt dan word je de school van de toe-
komst.”

Inspirerend
“Het imago in het hele onderwijs is dat er zure mensen werken, die 
chagrijnig zijn en negatief. Niet echt inspirerende typjes dus. Zelf 
heb ik op een openbare middelbare school gezeten en ik had een 
leraar geschiedenis van wie ik enorm veel heb geleerd, zo’n inspire-
rende man. Van dit soort mensen zouden er heel veel moeten zijn in 
het onderwijs, dan komen kinderen verder. Ik heb laatst op een ROC 
tegen de medewerkers gezegd: jullie moet ontzuren en ontduffen. 
Het is echt belangrijk dat er in het onderwijs bewust iets wordt 
gedaan aan cultuurverandering. Je moet de leerkrachten blijer gaan 
maken.”

Tineke Snel

 

Aanmelden congres en alv

Voorafgaand aan het congres over identiteit en imago 
houdt VOS/ABB haar algemene ledenvergadering. De alv 
is van halftien tot halfelf, aansluitend begint het congres. 
Opgeven voor congres en alv via
www.deelnameregistratie.nl
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