Hoofddoekverbod in Vlaardingen
Moet de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam (HR) blijven samenwerken met een basisschool
die het dragen van een hoofddoek verbiedt (Profielen 16/10/2013)?1 Ja, we moeten de kledingvoorschriften van stagebiedende scholen respecteren, althans als ze zich daarbij laten leiden door hun christelijke
overtuiging, zegt de HR-woordvoerder. So far so good, maar er rijst een vervolgvraag: kan een lerarenopleiding naar eer en geweten samenwerken met een christelijke school die moslimleerlingen meent te
moeten discrimineren? Volgens de OCW-leidraad Kleding op Scholen (2005) worden moslimleerlingen
door een hoofddoekverbod gediscrimineerd, tenzij een katholieke of protestants-christelijke school
“aannemelijk kan maken dat zulke geloofsuitingen het onmogelijk maken de grondslag van de school te
verwezenlijken. Zo’n verbod mag alleen worden toegepast als er een consequent aannamebeleid wordt
gevoerd in het licht van de grondslag van de school (...).”2 Zoals blijkt uit de Q&A-pagina van het ministerie, geldt dit uitgangspunt nog steeds anno 2013.3 Het College voor de Mensenrechten (CGB 2008 p.58)
stelt het wat algemener: de onderwijsinstelling moet consequent zijn in het door haar gevoerde beleid en
dat beleid moet noodzakelijk zijn in het licht van haar aard en grondslag.4 Maar daarbij wordt aangetekend dat zij bij het omschrijven van dat beleid niet kan volstaan met een algemeen verbod op hoofddeksels (p.58-60). Als de Hogeschool Rotterdam wil voorkomen dat haar stagiairs in racistische scholen
verzeild raken, dan dient zij het beleid van de stagebiedende scholen aan deze criteria te toetsen.
De casus die op de website van het hogeschoolmagazine Profielen beschreven wordt, betreft de Christelijke Basisschool Van Kampen te Vlaardingen, die onder de Stichting Meervoud ressorteert.1 In een recente oudercirculaire memoreert de Stichting dat zij met dalende leerlingaantallen te kampen heeft.5 We
kunnen dan vermoeden dat de Meervoudscholen ruimhartig zijn in hun toelatingsbeleid en er genoegen
mee nemen dat ouders de christelijke grondslag van de school respecteren zonder dat ze deze hoeven te
onderschrijven.6 In de Schoolgids 2013-2014 treffen we de volgende teksten aan:7
 Van ouders en leerlingen verwachten wij dat zij onze identiteit respecteren. (p.4)
 Ouders die instemmen met de identiteit van onze school, kunnen hun kinderen [als leerling bij onze school]
aanmelden. (p.8)
 Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, (seksuele) geaardheid of op welke grond dan ook is [op onze school] niet toegestaan. (p.20)
 Personeel en leerlingen dragen kleding die voor anderen niet aanstootgevend is. (...) Wij kennen geen
kledingsvoorschriften. Wij verzoeken u daarom met het kleden van uw kinderen rekening te houden, zodat
anderen er niet door worden afgeleid of in verlegenheid worden gebracht. Binnen de school wordt geen
hoofdbedekking gedragen. (p.21)

Hieruit maak ik op dat de VanKampenschool niet-christelijke leerlingen (waaronder moslima’s) toelaat,
zonder te eisen dat de christelijke grondslag door de ouders onderschreven wordt, en dat zij zich niet op
haar christelijke grondslag beroept om te rechtvaardigen dat zij voor moslima’s, joden en sikhs geen uitzondering maakt in haar verbod op hoofdbedekkingen. Zodoende maakt zij zich schuldig aan een vorm
van (indirecte) discriminatie die wettelijk verboden is. Met andere woorden: de CBS Van Kampen voert
een racistisch beleid jegens andersdenkende leerlingen. Daarom denk ik dat de lerarenopleiding van de
Hogeschool Rotterdam haar samenwerkingsrelatie met deze school moet heroverwegen. Zij geeft haar
aanstaande onderwijsprofessionals een verkeerde boodschap mee als zij racistisch beleid van haar stagebiedende scholen door de vingers ziet.
Wes Holleman
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