
specifieke denkbeelden van de desbetref-
fende gemeenschap. 
Je kunt je afvragen: als bepaalde groepen dit 
recht zo op prijs stellen, waarom zou je hun 
deze vrijheid dan willen ontnemen? Daar is 
toch een overweging bij te maken, namelijk 
als het recht van de een schade toebrengt 
aan dat van anderen. Is dat dan het geval? Ja, 
dat kan het geval zijn. Op veel reformatori-
sche scholen is het klimaat voor homoseksu-
ele leerlingen onveilig, omdat homoseksuele 
relaties worden afgewezen.4 Het dieptepunt 
was wel dat reformatorische scholen van 
ouders eisten dat ze een identiteitsverklaring 
moesten tekenen waarin de homoseksu-
ele levenswijze wordt afgewezen. En daar 
zit je dan als homoseksuele puber.5 Ook 
Islamitische salafistische scholen dragen bij 
aan intolerantie doordat er tijdens de lessen 
en uit boeken geleerd wordt welke mensen 
‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Daarbij 
wordt gesteld dat onder meer overspeligen, 
homoseksuelen, afvalligen en zogeheten 
‘tovenaars’ de doodstraf verdienen.6  
(Nog belangrijker dan de excessen te 
belichten van het bijzonder onderwijs, is 
het benadrukken van de mogelijkheden 
van openbaar onderwijs die in positieve zin 
bijdragen aan een veilig onderwijsklimaat.)

Ik zit nu ruim 15 jaar in het onderwijs 
en wat voor mij het allerbelangrijkste is 

D O O R  G E R D O  K U I P E R

Ik begon op de School met de Bijbel. Daarna ging ik naar het 
Bernardus Alfrink College. Wat een enorme betrokken docenten 
en wat heb ik geluk gehad met zo’n mooie start. Fijne kleine over-
zichtelijke scholen waar godsdienstles werd gegeven en waar een 
start werd gemaakt met het overdragen van normen en waarden. 
De school waar ik met ontzettend veel plezier het vak maatschap-
pijleer heb gegeven was het Stanislascollege, een school opge-
richt door Jezuïeten. Met name bij deze school heb ik dankzij het 
denominale karakter hele bijzondere, zin- en betekenisvolle er-
varingen gehad. In lijn met het Ignatiaanse gedachtegoed kwam 
een groep docenten jaarlijks bijeen voor een bezinningsweekend. 
Dankzij meditatieve oefeningen en andere werkvormen heb ik 
veel over mijzelf geleerd, waarvan ik de rest van mijn leven de 
vruchten heb mogen plukken.2 Ik ben ook samen met leerlin-
gen met een door het Stanislascollege georganiseerde reis naar 
Taizé geweest. Taizé was naast een religieus evenement ook een 
prachtig samenzijn, ruimte voor persoonlijke bezinning en ver-
bondenheid met jongeren van over de hele wereld. Zowel voor de 
leerlingen als voor mijzelf een ervaring om nooit te vergeten. ‘Het 
is echt een feest om zoveel jongeren, zoveel verscheidenheid, op 
de heuvel te zien samenkomen. Het wekt in ons de vurige hoop 
dat het mogelijk is om als mensen in vrede samen te leven.’3 En 
nu gaan alle drie mijn kinderen, ook met veel plezier, naar een 
katholieke basisschool. Het moge duidelijk zijn, persoonlijk heb 
ik dus louter fijne ervaringen met het bijzonder onderwijs.

Maar de vrijheid van richting van onderwijs en de discussie 
erover gaat natuurlijk veel verder dan de persoonlijke ervarin-
gen van een leraar en vader. Vrijheid van richting van onderwijs 
wordt door bepaalde groepen als een belangrijk recht gezien. 
Namelijk dat zij binnen hun gemeenschap de mogelijkheid 
krijgen om de kinderen te laten onderwijzen overeenkomstig de 

Prachtige ervaringen zijn niet genoeg

Zorg voor een veilig,  
inclusief en empathisch 
onderwijsklimaat

In 2003 schreef Gerdo Kuiper zijn masterthesis over art. 23 Grondwet 
met de titel: Vertroebelde verzuiling of transparantie confrontatie. De 
discussie tussen liberalen en communitaristen1 daarin laat hij nu even 
voor wat het is. Deze bijdrage is gebaseerd op persoonlijke ervaringen 
en het belang van inclusiviteit en een veilig onderwijsklimaat.
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gebleken, is het zorgen voor een veilig onderwijsklimaat. De 
vrijheid voelen om te kunnen zijn wie je bent. Een prachtige 
zin die ik wekelijks tegenkom op het wandelpad langs de Singel 
in Alkmaar: ‘Ik ben wie ik ben en dat is genoeg.’7 Het is be-
langrijk dat een school een sfeer creëert waarin iedereen kan 
zijn wie iedereen wil en waar geen sprake is van discriminatie. 
Homoseksueel of transgender, iedereen moet zich veilig kun-
nen voelen. Dat kan in kleine dingen zitten. Laatst hoorde ik in 
een podcast dat een kind het altijd zo lastig vond om te moeten 
kiezen tussen een roze en een blauwe wc-ketting. Voor anderen 
misschien haarkloverij, maar niet voor dit kind. De documen-
taire Genderkinderen: Ik ben een meisje gaat over een tiener die 
werd geboren als jongetje, maar die zich een meisje voelt. Haar 
vriendinnen leggen het heel mooi uit: ‘Ze is gewoon een meisje. 
Een meisje dat per ongeluk in een jongenslijf geboren is.’8 Zo 
eenvoudig is het, aldus haar vriendinnen. 

Niet iedereen die vroeger zwarte piet heeft gespeeld is een  racist, 
niet iedere leraar die jarenlang roze en blauwe wc-kettingen in 
de klas had, had oogkleppen op. Het gaat erom wat je ermee 
doet als je eenmaal weet dat je er anderen mee kunt kwetsen of 
een onveilig gevoel kunt geven. Voor mij is er een verschil tussen 
enerzijds (de excessen van) uitsluiting in het bijzonder onderwijs 
en anderzijds maatregelen in het kader van inclusiviteit, zoals 
genderneutrale wc’s, die voor sommigen veel te ver gaan. Dat 
verschil is dat het een wel schade toebrengt aan leerlingen en 
het ander niet. Is die schade objectief? Wie bepaalt wat schade 
is en bij wie die erger is? Ik zou zeggen dat het de overheid is die 
zou moeten kiezen voor inclusief onderwijs, waarin een ieder 
een veilig onderwijsklimaat ervaart en waarin segregatie wordt 
teruggedrongen. In Nederland zie ik segregatie op verschillende 
terreinen: tussen arm en rijk, laagopgeleid en hoogopgeleid, 
etnisch en niet etnisch. Je wordt door onderwijs niet voorbereid 
op je eigen gezin of ‘eigen’ gemeenschap, maar voor de gehele 
inclusieve samenleving met al haar diversiteit. Hoe mooi zou het 
zijn als er een soort van instituut zou zijn, waar jongeren elke 
dag naar toe zouden gaan, waar je jezelf mag en kunt 
zijn en waar je in aanraking komt met allerlei ver-
schillende levensvisies. We noemen dit instituut 
School. Niet een bijzondere, maar een openbare: 
voor een ieder toegankelijk, voor een ieder be-
gripvol en voor een ieder veilig. •
Gerdo Kuiper is lector Recht & Rechtvaardigheid 

aan de hogeschool Leiden en voormalig docent maat-

schappijleer.

1  Geïnspireerd door: Maris, C.W., “Normen en waarden in de multiculturele samenleving”, 
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2  Onder andere het verhaal van “de waterdrager en de barst in de kruik”.
3  Broeder Alois zie: https://www.taize.fr/nl_rubrique461.html
4  https://www.trouw.nl/nieuws/ orthodoxe-school-onveilig~b619d660/
5  https://www.trouw.nl/religie-filosofie/  mogen-reformatorische-scholen-eisen-dat- 

ouders-homoseksualiteit-afwijzen-verbieden-zet-alleen-maar-kwaad-bloed~be296ea6/
6  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/salafistische-scholen-leren-kinderen-zich- 
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7  Op het Bolwerk in Alkmaar staat het kunst werk van Simone de Groot: Mantra voor de 

gewone mens, betonverf 2018: zie https://simonedegroot.nl/index.php/website/ 

fotogroot/507/
8  Documentaire: Ik ben een meisje, regie Susan Koenen. Zie: https://schooltv.nl/video/ 

zapp-echt-gebeurd-ik-ben-een-meisje/

Ge
rd

o K
uip

er

2 1

V A N T W A A L F T O T A C H T T I E N  S E P T E M B E R  2 0 2 1




