Protocol betreffende het dragen van hoofddoeken of gelaatsbedekkende kleding
en het schudden van handen op de scholen van De Haagse Scholen.
Inleiding
Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van vragen van scholen wat de gedragsregels zijn die
bij De Haagse Scholen gelden voor wat betreft het dragen van hoofddoeken of gelaatsbedekkende kleding evenals hoe om te gaan indien de school geconfronteerd wordt met
mensen die, vaak om religieuze redenen, geen hand willen geven.
Het is zaak dat alle scholen van DHS deze regels naleven en in schoolverband goed
communiceren.
Hoofddoeken
Openbare scholen mogen, anders dan bijzondere scholen, leerkrachten (inclusief stagiaires en
sollicitanten) en leerlingen niet verbieden een hoofddoek te dragen. Dat mag enkel indien er
sprake is van een objectieve rechtvaardiging; de Commissie Gelijke Behandeling en de
rechter stellen daar echter zware eisen aan. Mutatis mutandis geldt dit dus ook voor het
dragen van een keppel, een tulband of een ketting met een kruis.
De Haagse Scholen mag wel eisen dat leerkrachten, inclusief stagiaires, voor de klas de
neutraliteit uitdragen die bij het openbare karakter past c.q. dat les gegeven wordt in
overeenstemming met het openbare karakter van de school. Het dragen van een hoofddoek
sluit echter niet uit dat de leerkracht in staat is onderwijs te geven in overeenstemming met
het openbare karakter van de school.
Gelaatsbedekkende kleding
Gezichtsbedekkende kleding mag wel verboden worden. In het Managementbulletin van 17
april 2009 is reeds aangegeven dat het op de scholen van De Haagse Scholen op de dagen dat
het onderwijsproces zich afspeelt niet is toegestaan zich in het schoolgebouw of op het
schoolterrein te begeven in gelaatsbedekkende kleding.
Onder gelaatsbedekkende kleding wordt alles verstaan wat een gezicht zodanig bedekt dat het
niet meer herkenbaar is en wat er voor zorgt dat gezichtsuitdrukkingen niet meer zichtbaar
zijn; hieronder valt ook kleding waarbij enkel de ogen nog zichtbaar zijn.
Het dragen van gelaatsbedekkende kleding, door leerlingen, personeel en/of ouders/verzorgers
van leerlingen, is om diverse redenen onwenselijk op scholen. In de allereerste plaats
vanwege het belang van goed onderwijs, de onderlinge communicatie, en voorts vanwege de
zorg voor leerlingen, in verband met de taken van scholen om leerlingen zo goed mogelijk
voor te bereiden op de maatschappij en de orde en veiligheid op school.
Het dragen van gelaatsbedekkende kleding is voorts onverenigbaar met het vereiste van goede
communicatie in het onderwijsleerproces, waarvan non-verbale expressie en articulatie
belangrijke onderdelen vormen. Voor het onderwijsleerproces is het van belang dat zichtbaar
is hoe een leerling zich voelt, een bepaald woord articuleert en reageert op vraagstukken die
in de les of op het schoolplein worden besproken. Vanwege het belang van goed onderwijs
moeten de gezichtsuitdrukkingen van leerlingen te zien zijn en moeten leerlingen de gezichten
van docenten en ander onderwijspersoneel kunnen zien.
Bovendien is gelaatsbedekkende kleding op scholen ongewenst in verband met de taken van
scholen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Zo dient het
onderwijs mede gericht te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Actief burgerschap en sociale integratie worden belemmerd door het dragen van

gelaatsbedekkende kleding, aangezien deze kleding een barrière opwerpt voor onderlinge
communicatie. Ten slotte speelt ook nog het veiligheidsaspect; wordt bijvoorbeeld een kleuter
door de juiste persoon van het schoolplein gehaald.
Gelet op het vorenstaande is het op de scholen van De Haagse Scholen op de dagen dat het
onderwijsproces zich afspeelt dan ook niet toegestaan zich in het schoolgebouw of op het
schoolterrein te begeven in gelaatsbedekkende kleding.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de rijksoverheid een wetsvoorstel
(inrichtingsvoorschrift in de onderwijswetgeving) in voorbereiding heeft, waarbij een zodanig
verbod voor alle scholen verplicht wordt gesteld.
Handen schudden
Wat betreft het wel/niet handen schudden: onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep een
principiële uitspraak gedaan: “Een school mag van docentes eisen dat zij mannen de hand
schudden, ook als dat tegen hun geloof indruist. Het belang van de school weegt zwaarder dan
de vrijheid van godsdienst”.
Ook bij De Haagse Scholen geldt dat van onderwijspersoneel, inclusief stagiaires en
sollicitanten, verlangd c.q. geëist mag worden dat zij handen schudden omdat:
- je een hand geeft, omdat dat in dit land een gangbare beleefdheidsvorm is en behoort
bij de beroepsethiek;
- handen schudden deel uit maakt van de normale omgangsvormen en fatsoensregels en
het de taak van de school is om leerlingen die bij te brengen;
- handen schudden bij de gebruikelijke omgangsvormen hoort.
Dit betekent dat er bij De Haagse Scholen geen plaats is voor personeel en stagiaires die,
bijvoorbeeld om geloofsredenen, weigeren mannen respectievelijk vrouwen de hand te
schudden. In voorkomende gevallen mag echter niet van ouders/verzorgers van leerlingen
geëist worden dat zij handen schudden.
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