Leraar, burger, politicus
De heer S. zit voor Leefbaar Leiden in de gemeenteraad. Zondagavond twitterde hij: ‘De islam is geen
geloof maar een barbaarse achterlijkheid.’ Deze abjecte tweet werd per omgaande gepubliceerd door het
Leidsch Dagblad (22/5/2012), waarbij tevens gewag werd gemaakt van het feit dat hij Maatschappijleer
geeft op een vmbo-school in Lisse.1 Hij is inmiddels door zijn werkgever geschorst (Trouw 25/5/2012).2
Met welke argumenten kan het schoolbestuur die schorsing in redelijkheid rechtvaardigen?
Maak de desbetreffende bolletjes zwart:
O Hij koestert een particuliere mening die in strijd is met de visie die door onze school wordt uitgedragen.
O Hij heeft een particuliere mening geventileerd waarmee polarisering en radicalisering binnen onze school in
de hand wordt gewerkt, gelet op het feit dat onze school voor alle gezindten openstaat.
O Hij heeft zich als een radicale politieke heethoofd ontpopt, waardoor hij zijn rol als onbevooroordeelde leraar
Maatschappijleer niet meer geloofwaardig kan vervullen.
O Hij heeft een vooroordeel geventileerd waarmee hij zich als professionele leraar Maatschappijleer ongeloofwaardig maakt: hij heeft zich als vakman gediskwalificeerd.
O Hij heeft de belangen van onze school geschaad door via zijn Twitterprofiel te openbaren dat hij als leraar
aan onze school verbonden is.
O Hij heeft de belangen van onze school geschaad door in zijn Twitterprofiel te openbaren dat hij als leraar aan
onze school verbonden is, terwijl hij heeft nagelaten te vermelden dat het hier om een particuliere mening
gaat die niet de visie van onze school weergeeft.
O De belangen van onze school worden geschaad, nu door een dagbladpublicatie aan de grote klok is gehangen
dat hij als leraar Maatschappijleer aan onze school verbonden is.
O De belangen van de leerlingen worden geschaad, nu zij via een dagbladpublicatie geattendeerd zijn op het
feit dat zij via Twitter van zijn radicale opvattingen kennis kunnen nemen.
O ...... (vul in)
Welke argumenten kan de heer S. tegen zijn schorsing inbrengen?
Maak de desbetreffende bolletjes zwart.
O Ik word gekortwiekt in mijn burgerlijke vrijheid van meningsuiting, gelet op het feit dat ik mijn uitlatingen
niet in de klas of in mijn functie van leraar heb gedaan.
O Zelfs als deze uitlatingen in mijn functie als leraar waren gedaan, zijn ze niet strafwaardig, zolang ik me niet
op mijn gezag als leraar beroep. Dergelijke uitlatingen moeten gedaan kunnen worden, mits ik daarbij aanteken dat ze mijn particuliere mening en niet de visie van de school weergeven en dat ze niet gebaseerd zijn
op mijn professionele expertise. Pas als ik telkens weer in de klas politiek geladen uitlatingen zou doen, zou
men mij van onprofessionele indoctrinatie kunnen betichten.
O Ik word gekortwiekt in de uitoefening van mijn passief kiesrecht. Als volksvertegenwoordiger moet ik voor
mijn politieke opvattingen uitkomen, zowel in de raadszaal als in de media, dus ook op mijn politieke
Twitteraccount.
O Ik heb mijn binnenschoolse en buitenschoolse optreden altijd streng van elkaar gescheiden gehouden. Ik zou
mijn leerlingen ook weigeren indien ze zich als volgers van mijn politieke Twitteraccount zouden aanmelden.
O Als integere politicus acht ik het mijn plicht om de uiterste transparantie te betrachten over de betrekkingen
die ik in de maatschappij onderhoud, opdat er geen enkel misverstand over dubbele petten kan ontstaan.
Daarom maakte ik in mijn Twitterprofiel ook melding van de school waar ik werk.
O Het is ronduit infaam dat het Leidsche Dagblad (LD) suggereert dat mijn publieke optreden onverenigbaar is
met mijn leraarschap. Professioneel leraarschap bestaat bij de gratie van strikte rolscheiding. Als het LD zijn
zin kreeg, zou vele politici een Berufsverbot op de arbeidsmarkt boven het hoofd hangen.
O En het is infaam van mijn school dat zij mij op grond van deze misselijke LD-campagne meent te moeten
schorsen, terwijl ik er zelf alles aan gedaan heb om mijn politieke en mijn professionele bezigheden strikt
gescheiden te houden. Zij had ermee moeten volstaan zich van mijn politieke uitlatingen te distantiëren.
O ...... (vul in)
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