
 

Docent geschorst wegens privéwebsite 
 
Deze week werd in de media bericht over een docent die sinds 2007 in dienst is bij een christelijke 
scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. In 2003 haalt hij het HTO-diploma en een paar jaar later 
het doctoraaldiploma Psychologie. Ondertussen schrijft hij een uiterst kritisch boek over zijn ervaringen 
in het HTO, dat in 2004 uitkomt. Hij is dan 24 jaar oud. De advocaat van de HBO-instelling dreigt de 
uitgever met een schadeclaim. Deze neemt het boek uit de handel en de auteur besluit het in eigen beheer 
te distribueren. Daartoe start hij een website, die tevens tot doel heeft misstanden in het Nederlandse 
onderwijsbestel en de Nederlandse samenleving aan de kaak te stellen. In zijn maatschappijkritische 
artikelen fulmineert hij tegen bepaalde minderheidsgroepen. Daarbij gebruikt hij formuleringen die een 
grote minachting en intolerantie jegens deze groepen uitstralen. Indien hij dergelijke uitspraken pu-
bliekelijk op school had gedaan, zou hij ongetwijfeld in strijd met de aldaar geldende huisregels hebben 
gehandeld. Maar er is tot nu toe geen enkele aanwijzing dat hij zich daaraan schuldig heeft gemaakt: 
hij doet zijn uitspraken weliswaar publiekelijk maar uitsluitend via zijn privé-site. Nadat de rector door 
leerlingen op deze website geattendeerd is, besluit hij de docent te schorsen. 
 
Een leerzame casus. Wordt de docent door de rector gediscrimineerd op grond van zijn privé-opvattin-
gen? In hoeverre valt de schorsing (en een eventueel ontslag) te rechtvaardigen? Maakt het iets uit welk 
vak de docent geeft? Maakt het iets uit op welke minderheidsgroep of -groepen hij het gemunt heeft 
(scientologists, vrijmetselaars, mormonen, doopsgezinden, joden, moslims, antimonarchisten, Friese 
seperatisten, Antillianen, Roma, Polen, niet-Westerse allochtonen, negers, ingezetenen van Chinese 
origine, ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, rechts-extremisten, homoseksuelen, 
ex-gedetineerden, uitkeringstrekkers, asielzoekers, illegalen, daklozen)? En is het voor uw oordeel van 
belang hoeveel leerlingen van de betrokken school tot die minderheidsgroep(en) behoren? 
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