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A
an de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

‘De afgelopen tijd is er uitvoerig 
met uw Kamer gesproken over 
de vrijheid van meningsuiting  

en de veiligheid van leraren in en rondom 
scholen. De terreurdaad in Frankrijk heeft het 
belang van een veilige werkomgeving voor lera-
ren des te meer onderstreept. Er is toegezegd 
om uw Kamer te informeren over wat er op dit 
moment gebeurt om leraren te ondersteunen en 
om in kaart te brengen wat nog meer nodig is  
als het gaat om hun veiligheid. Daarnaast heeft 
uw Kamer een aantal moties aangenomen die mij  
vragen om leraren en scholen (extra) te onder-
steunen daar waar het gaat om veiligheid en het  
voeren van moeilijke gesprekken in de klas.2 In  
deze brief reageer ik daarop. Veiligheid van  
leraren is een erg breed thema, en daarom wil 
ik meteen benoemen dat deze brief zich richt op (dreigende) 
incidenten als gevolg van een conflict rondom de vrijheid van 
meningsuiting, en niet over veiligheid in het algemeen. (…) 
Leraren moeten zich te allen tijde veilig en vrij voelen in het uit- 
oefenen van hun vak. Niet alleen in het klaslokaal en op school 
maar ook daarbuiten. Naar aanleiding van onder andere de aan- 
slag in Frankrijk en de bedreiging van leraren in Rotterdam en  
Den Bosch is de veiligheid van leraren een veel besproken onder- 
werp. En terecht. Het is onze verantwoordelijkheid om leraren zo  
goed mogelijk te ondersteunen bij de belangrijke taak die zij  
hebben om onze kinderen en jongeren te stimuleren uit te 
groeien tot verantwoordelijke volwassenen. Leraren verdienen 
onze ondersteuning zodat zij zich voldoende toegerust voelen in  
het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen. Op dat  
gebied gebeurt er gelukkig al veel. Dat betekent niet dat dat zon-
der meer voldoende is. De afgelopen periode is gezamenlijk met 
onder andere leraren en de sociale partners verkend naar wat 
aanvullend nodig is. (…)

Om de veiligheid van leraren te waarborgen moet op drie 
aspecten ondersteuning worden geboden. Ten eerste moeten 
leraren ondersteund worden in hun dagelijkse werkomgeving. Er  
moet een veilige (werk)omgeving zijn en leraren moeten in 
staat zijn om gesprekken over moeilijke onderwerpen op en  
goede en veilige manier te leiden. Die werkomgeving is primair  
de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de school-
leiding. (…) Ten tweede moet het vangnet voor leraren op orde 
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zijn in geval van een dreigend risico of als er een incident plaats- 
vindt. Wat moet een leraar, en wat moet een school dan doen?  
En wie helpen hen daarbij? (…) Ten derde is het ook van belang  
dat leerlingen zelf weten hoe belangrijk vrijheid van menings-
uiting is. Hoe leerlingen onderling en met leraren een moeilijk ge- 
sprek voeren, bepaalt mede hoe ze daar vervolgens zelf mee 
omgaan. Het leren van de waarde van de vrijheid van menings-
uiting en respect hebben voor elkaars mening is een fundamenteel 
onderdeel hiervan. (…)

WAT GEBEURT ER AL?
Gelukkig is het aanbod van ondersteuning voor leraren ruim en  
gebeurt er al veel. (…) Voor een overzicht van het huidige [aan-
vullende, red.] ondersteuningsaanbod verwijs ik graag naar de 
bijlage [op pagina 14, red.]. (...)

WAAR LIGGEN DE BEHOEFTEN IN DE (WERK)OMGEVING?
Het is van wezenlijk belang dat leraren de vrijheid voelen en 
krijgen om de lessen in te vullen zoals zij dat zelf passend vinden. 
Om dat te doen moeten zij zich voldoende toegerust voelen, ook 
als het gaat om het bespreken van gevoelige thema’s. Leraren 
zouden onderwerpen als seksuele gerichtheid en diversiteit, 
geloofsfundamentalisme en politiek niet uit de weg moeten gaan 
omdat ze onzeker zijn over hoe je dat het best aan kunt pak- 
ken en bang zijn voor risico’s die het bespreken ervan misschien 
met zich meebrengt. Opleiding, training en ondersteuning kun-
nen hiervoor voor een groot deel een oplossing bieden. (…) 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING  
EN VEILIGHEID VAN LERAREN

M I N I S T E R I Ë L E  B R I E F  A A N  T W E E D E  K A M E R

(Demiss ionair )  Minis ter Ar ie Slob ( foto: Valer ie Kuypers / OCW)



Weetjes 
over verkiezingen
Eerder hadden we het ons niet kunnen voorstellen, maar bij  
de aankomende verkiezingen zullen er kuchschermen en  
desinfectiemiddelen aanwezig zijn. Een extra stembureaulid  
zal checken of het niet te druk wordt en of mensen anderhalve  
meter afstand tot elkaar houden. Bovendien worden de verkiezingen 
waarschijnlijk niet op een maar op drie dagen gehouden.  
M&P dook in de geschiedenis en presenteert wetenswaardigheden  
rondom eerdere Tweede Kamerverkiezingen. VdG

Bron: Parlement.com

Wist u dat…
… het rode stempotlood in 1922 werd ingevoerd. 
Tot 1922 moest met een zwart potlood worden 
gestemd. Die wijziging werd doorgevoerd, omdat er 
na de invoering van het algemeen kiesrecht veel 
uitgebreidere kandidatenlijsten kwamen. Rood was 
beter zichtbaar voor de stemmentellers dan zwart.
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Uit de gesprekken met de sociale partners en leraren is duidelijk 
naar voren gekomen dat het beschikbare aanbod van trainingen  
en informatievoorziening op dit vlak op zichzelf voldoende is. Er 
wordt echter (nog) niet voldoende gebruik van gemaakt. (…) 

Aan de hand van de gesprekken is duidelijk geworden dat er  
twee behoeften bestaan ten aanzien van een gebrek aan gevoelde 
noodzaak. Enerzijds is het van belang dat in de directe werk- 
omgeving van leraren een plek is waar het gesprek over veiligheid  
kan worden gevoerd. Het schoolklimaat moet ruimte bieden om  
het onderwerp op school te bespreken. Dat betekent ook je kwets- 
baar durven opstellen als leraar. Daar is alleen plek voor als je je  
gesteund voelt door je collega’s, de schoolleiding en het school-
bestuur. De schoolleiding moet leraren daarbij ondersteunen, hen  
faciliteren en het belang daarvan ook zelf uitdragen. Zij kunnen  
duidelijk communiceren over de manier waarop de school en  

andere instanties de leraar ondersteunen. Dit  
vergroot het veiligheidsgevoel omdat je als le- 
raar weet wat je kunt doen om jezelf toe te rusten  
voor moeilijke gesprekken, en wat je kunt ver-
wachten als het onverhoopt mis gaat. 

In het verlengde daarvan moeten leraren van- 
uit het schoolbestuur of het bevoegd gezag de 
professionele ruimte en de tijd krijgen om aan de 
slag te gaan met veiligheid in de klas. Niet alleen 
ten aanzien van het volgen van opleidingen en 
trainingen voor de praktische handvatten als het 
gaat om een moeilijk gesprek, maar ook om te 
investeren in de verbinding en relatie met de 
leerlingen. Op veel scholen is een gebrek aan 
een gevoel van urgentie en krijgen andere zaken 
vaak prioriteit. (…) 

WAAR LIGGEN DE BEHOEFTEN 
ALS HET RISICO TOENEEMT?
Helaas kunnen we nooit helemaal voorkomen 
dat er incidenten plaatsvinden. Als zich zoiets 

onverhoopt toch voordoet, is het in de eerste plaats van belang 
dat de school op de juiste manier optreedt en uitvoering geeft 
aan hun veiligheidsplan, op basis waarvan het schoolbestuur 
zorg moet dragen voor de veiligheid van zowel de leerling als het 
onderwijspersoneel. In geval van risicovolle situaties of wanneer 
grenzen worden overschreden dient sprake te zijn van een vangnet 
met vertrouwenspersonen binnen de school. De schoolleiding 
kan ook contact opnemen met Vertrouwensinspecteurs van de 
Inspectie van het Onderwijs. Wanneer de dreiging zich naar buiten 

de school verplaatst, is het van belang dat de samenwerking met 
bijvoorbeeld de GGD [Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, red.], 
de politie, gemeente en jongerenwerkers op orde is. Scholen 
kunnen hierover afspraken maken met de politie en dit vastleggen 
in een convenant. SSV [Stichting School en Veiligheid, red.] biedt 
op de website verschillende praktijkvoorbeelden van bestaande 
convenanten om hierin te ondersteunen. (…) 

In het geval van een strafbaar feit, ook rondom de vrijheid van 
meningsuiting, is het van belang dat aangifte wordt gedaan. Uit 
de gesprekken is gebleken dat de grootste zorgen op dit moment 
leven op het gebied van persoonlijke veiligheid als gevolg van 
bijvoorbeeld bedreigingen op sociale media. Dergelijke situaties 
vragen van een schoolleiding en een team dat zij direct achter 
de betrokken leraar gaan staan. Als het schoolbestuur aangifte 
doet, draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid van leraren. Een 
school of het schoolbestuur kan ook aangifte doen namens een 
slachtoffer. (…)

BURGERSCHAP
(…) Burgerschapsonderwijs is veel breder dan de vrijheid van 
meningsuiting maar raakt de veiligheid van leraren omdat 
het kan faciliteren in het moeilijke gesprek. Daarnaast kan de 
burgerschapsopdracht als aanknopingspunt dienen om als school 
gezamenlijk een richting te bepalen hoe je vorm wilt geven aan 
het bijbrengen van bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. 
Dit kan helpen als leidraad om het gesprek te voeren en draagt 
er uiteindelijk aan bij dat de school een veilige omgeving wordt 
of blijft. Zowel voor de leerlingen als voor de leraren. De vrijheid 
van meningsuiting is onderdeel van een van onze basiswaarden. 
De burgerschapsopdracht houdt niet alleen in dat leerlingen 
daarover kennis en respect moet worden bijgebracht, maar ook 
dat zij daarmee moeten oefenen - op een veilige manier en op 
een veilige plek.’ u 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

Noten

1. De selectie van de hier gepubliceerde passages is mede mogelijk 

gemaakt en goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap.

2. Motie 35 352, nr. 19; Motie 29 754, nr. 577; Motie 35 352; 

 nr. 23 en Motie 29 754, nr. 568.


