
I n mijn eerste week als regeringscommissaris was ik bij 
een voorstelling voor scholieren over seksueel misbruik. 
Daarin confronteerden twee kinderen hun oom, omdat 
hij nooit had ingegrepen bij het seksueel misbruik door 

hun overleden tante. Tijdens het nagesprek leefde het 
onderwerp vooral bij de meisjes. De jongens werden er een 
beetje giechelig van. Opvallend was de reactie van de ou-
ders. Die drukten hun dochters op het hart niet alleen naar 
huis te fietsen of om op zelfverdediging te gaan. Terwijl je 
uiteindelijk natuurlijk vooral wil dat jongens hun gedrag 
veranderen. Precies dáár gaat het mis. We moeten het als 
samenleving echt anders gaan doen.’

Wat drijft u om daar een bijdrage aan te leveren? 
‘Ik vind het belangrijk dat mensen gezien worden. Mijn 
broer, die autistisch is, kwam als kind ooit thuis met een 
nul voor gedrag en een nul voor vlijt op zijn rapport. Terwijl 
het een lieve, ambitieuze jongen is. In mijn jeugd had ik 
vriendinnen die getekend waren door seksueel geweld, 
soms ook thuis. Mijn moeder is nog van een generatie die 
niet mocht werken, al had ze dat wel graag gewild. Het is 
voor mij allemaal vormend geweest en het zijn dingen die 
je meeneemt in de rest van je leven. En die mij uiteindelijk 
ook dreven naar deze functie.’

Wat is precies uw missie? 
‘Misbruik in de katholieke kerk, grensoverschrijdend ge-
drag bij theateropleidingen en recent weer bij The Voice, bij 
Ajax en in politieke partijen. Iedere keer weer zijn we ge-
schokt en iedere keer weer zeggen we: ‘In onze organisatie 
gebeurt dat niet.’ Tot het een keer wél gebeurt. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en dus moe-
ten we het ook overal aanpakken. Ook in het onderwijs. 
Dat gedrag moet stoppen en aan die ontwikkeling wil ik 
graag bijdragen. Als regeringscommissaris kan ik partijen 

Mariëtte Hamer is in april aangesteld als regeringscommis-
saris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld. Wereldwijd de eerste. ‘Een zeer belangrijke 
taak’, zegt ze zelf. ‘Ook voor het onderwijs, want alles 
wat speelt in de samenleving komt óók de school in.’ 
Tijd voor een cultuuromslag dus. 
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aan elkaar 
verbinden, 
aanjagen en 
waar nodig 
zaken in beweging 
brengen.’

Wat betekent dat voor 
het onderwijs? 
‘Ik merk dat de jongere generatie opgroeit 
in een veranderende tijdsgeest. Aan de ene 
kant ontvangen ze dickpics of krijgen ze 
te maken met ongewenst doorsturen van 
sexting-beelden. Tegelijkertijd willen ze 
meer gelijkwaardigheid, hechten ze belang 
aan vrouwelijk seksueel genot en vinden 
ze het belangrijk dat de vrouw niet alleen 
verantwoordelijk is voor anticonceptie. Dat 
zijn heel goede punten, want meer gelijk-
waardigheid leidt uiteindelijk tot betere 
communicatie en minder grensoverschrij-
dend gedrag en seksueel geweld. Dat 
maatschappelijke debat vindt zijn weerslag 
op school en heeft uiteraard ook effect op 
medewerkers in het onderwijs.’

Wat betekent dat voor leerkrachten? 
Nooit meer een arm om een leerling 
heen slaan? 
‘Het is ontzettend moeilijk om zo’n norm 
vast te leggen, omdat het per persoon en 
per situatie verschilt wat grensoverschrij-
dend is. De ene arm is de andere niet. Maar 
dat is wel het soort dingen waar we ons 
bewust van moeten worden: wil dit kind nu 

Mariëtte Hamer: ‘We 
moeten met elkaar een 
nieuwe balans vinden.’

‘
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‘Onderwijs kan veel doen tegen
ongewenst gedrag’

door mij aangeraakt worden? Of laat ik op 
een andere manier mijn empathie en steun 
blijken? Kortom, er moet een cultuurom-
slag plaatsvinden waarin we met elkaar 
een nieuwe balans vinden. Een samen-
leving waarin geen plaats meer is voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld.’

Wat kunnen scholen zelf doen? 
‘Zonder het onderwijs met weer een nieuw 
doel op te willen zadelen, kunnen ze wel 
degelijk veel bijdragen aan die cultuurom-
slag. Door zaken in de klas bespreekbaar 
te maken, te onderzoeken en te benoe-
men, groeit bewustwording bij een hele 
generatie leerlingen. Daarnaast moet het 
op scholen simpelweg veilig zijn. 

Zowel fysieke als sociale en mentale veiligheid zijn rand-
voorwaarden om leerprestaties te leveren. Als scholen dat 
gebrek aan veiligheid signaleren, moeten ze het aanpak-
ken. Samen met de ouders maar ook met partners als kin-
deropvang, jeugd- en jongerenwerk en vervolgonderwijs.’

U bent ook voorzitter van het Rotterdamse school-
bestuur voor openbaar onderwijs BOOR. Ziet u 
een link met de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs? 
‘Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, daar staan we 
ook bij BOOR voor. Onze belangrijkste opdracht is om goed 
onderwijs te geven. Maar we hebben nóg een belangrijke 
opdracht. De kinderen van nu vormen de samenleving 
van morgen. Daar bereiden we ze op voor. De ontmoeting 
zit in de haarvaten van het openbaar onderwijs en is een 
belangrijk instrument om met elkaar tot een oplossing te 
komen. In de ontmoeting word je geconfronteerd met de 
ander. Door echt de dialoog aan te gaan, leren kinderen en 
jongeren zichzelf kennen en de waarden ontdekken waar 
zij voor staan. Tegelijk leren zij de vrijheid én de grenzen 
van anderen waarderen. Als mensen open, assertief en 
veerkrachtig zijn, draagt dat bij aan de gewenste cultuur-
omslag.’|

‘Als  scholen gebrek aan 
veiligheid signaleren, moeten ze 
het aanpakken’

OCW bezorgd over homo-
standpunt bij reformatorische 
scholen

Steeds meer reformatorische scholen 
keuren relaties tussen mensen van het-
zelfde geslacht af. Zo bleek onlangs uit 
onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer. Het 
ministerie van OCW maakt zich zorgen.

Twee jaar geleden stonden 29 van de 
163 reformatorische scholen afwijzend 
tegenover homoseksuele relaties. Nu 
zijn dat er volgens het onderzoek 36 op 
de 161. De redactie van het tv-program-
ma baseert zich op de standpunten van 
de scholen die te vinden zijn op het on-
line profiel, zoals het idee dat seksuali-
teit te maken heeft met het vormen van 
een onverbrekelijke verbintenis in een 
huwelijk tussen één man en één vrouw. 
Omdat homoseksualiteit niet expliciet 
door de scholen wordt afgewezen, ziet 
het ministerie van OCW geen strijdig-
heid met de wet. Wel ziet het ministerie 
risico’s waar scherper op gelet moet 
worden. ‘Als er uitingen zijn die duiden 
op een sociaal onveilig of ongelijkwaar-
dig schoolklimaat, dan moeten we extra 
stappen zetten zodat we waar nodig 
sneller kunnen signaleren, scherper 
controleren en steviger sanctioneren’, 
aldus een woordvoerder. 

Vervelende docenten-opmerkingen over 
menstruatie

Een op de vier jongens en jonge mannen in Nederland 
zegt weleens mee te maken dat een mannelijke docent 
een vervelende opmerking maakt over menstruatie. 
Dat staat in het onderzoeksrapport Bloedeerlijk van Plan 
International over diepgewortelde taboes rond 
menstruatie.

Plan International vroeg aan 4.127 jongens en jonge 
mannen (15-24 jaar) uit Brazilië, Indonesië, Uganda en 
Nederland wat zij van menstruatie vinden. De vraag 
naar de vervelende opmerkingen in de klas was daar 
onderdeel van. In ons land deden ruim 1.000 jongens 
en mannen aan het onderzoek mee. Opvallend detail: 
in Brazilië, Indonesië en Uganda zeggen minder jon-
gens en jonge mannen dit soort opmerkingen mee te 
maken, zo blijkt uit het onderzoek.
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