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Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake; Onderzoek (moslim)discriminatie in de klas

Geacht College,

Het recent verschenen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)1 de ervaring van
discriminatie laat zien dat 1 op de 10 scholieren en studenten op enige wijze discriminatie ervaart. We
praten hierbij over alle vormen van discriminatie. Onlangs presenteerde de Anne Frank stichting een
onderzoek naar moslimdiscriminatie in de klas (voortgezet onderwijs)2. In dit onderzoek kwam een
aantal zorgwekkende cijfers naar voren. Moslimdiscriminatie is wat D66 betreft, net als alle andere
vormen van discriminatie, onacceptabel. Zowel de omvang van het aantal docenten dat melding doet
van discriminatie als de uitdrukkelijke vraag van docenten naar ondersteuning vallen D66 Breda op.

Discriminatie
Uit het onderzoek van de Anne Frank stichting komt naar voren dat 61% van de docenten er getuige
van is dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims.
Hier tegenover komt antisemitisme 36% voor en discriminatie van christenen 30%, discriminatie van
homoseksuelen komt 77% voor. D66 spreekt zich duidelijk uit tegen alle vormen van discriminatie en
vindt het een verantwoordelijkheid van de maatschappij als geheel om dit te allen tijden tegen te gaan

11Andriessen, H. Fernee en K. Wittebrood (SCP, 2014) Ervaren discriminatie in Nederland.

2�http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_17231/cf_21/Moslimdiscriminatie_in_het_voortgezet_onderwijs.PDF
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Ondersteuningsvraag docenten

Meer dan de helft van de docenten geeft in het onderzoek aan behoefte te hebben aan voorlichting
over vooroordelen, stereotypering en beeldvorming en het voorkomen van discriminatie (resp. 55% en
54%). Daarnaast heeft 45% van de docenten behoefte aan meer voorlichting over het voorkomen van
moslimdiscriminatie, 40% aan informatie over moslims in Nederland en 39% over de religie islam.
Driekwart van de docenten heeft behoefte aan meer scholing en/of voorlichting voor hun leerlingen
over vooroordelen, stereotypering en beeldvorming, goede omgangsvormen en het voorkomen van
discriminatie (resp. 77%, 75% en 74%). Daarnaast ziet meer dan de helft van de docenten graag extra
scholing of voorlichting voor hun leerlingen over islam en moslims in Nederland (resp. 60% en 59%).

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek stelt de D66 fractie graag onderstaande vragen:

1. Heeft u kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek door de Anne Frank
stichting aangaande moslimdiscriminatie op middelbare scholen?

2. Bent u het met D66 Breda eens dat we er alles aan moeten doen alle vormen van
discriminatie en uitsluiting te voorkomen en dat dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid
is, niet enkel van het onderwijs?

3. Bent u bereid om over de uitkomsten van dit onderzoek met Bredase scholen en
betrokken instanties in gesprek te gaan?

4. Bent u daarbij bereid te onderzoeken hoe scholen en docenten ondersteund kunnen
worden in het herkennen en bestrijden van alle vormen van discriminatie?

5. Bent u bereid om scholen en docenten (waar gewenst) te ondersteunen bij het opzetten
van een passend voorlichtingsprogramma aan de leerlingen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Reginald Kluijtmans Maddy van Hemel 
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