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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen Hoofddoekbeleid op scholen

Geachte mevrouw Timmer-Aukes,

Op 2 oktober 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Hoofddoekbeleid op scholen.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Bent u op de hoogte van bovenstaande situatie, zoals omschreven in het Haarlems Dagblad van 
zaterdag 29 september jl?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van bovenstaande situatie zoals omschreven in het Haarlems Dagblad van 
zaterdag 29 september jl. Ook hebben wij kennisgenomen van opvolgende artikelen over dit 
onderwerp zoals verschenen in het Haarlems Dagblad in de week na 29 september.

2. Haarlem is een inclusieve stad. Is het mogelijk dat een dergelijke situatie ook op een Haarlemse 
school kan voorkomen?

Antwoord:
Wij hebben geen signalen ontvangen dat een dergelijke situatie op een Haarlemse school is 
voorgekomen. Uiteraard kunnen wij niet uitsluiten dat een dergelijke situatie, hoe onwenselijk ook, 
in de toekomst op een Haarlemse school kan voorkomen.

3. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat medewerkers in het onderwijs anno 2018 al dan 
niet in het openbaar worden gediscrimineerd op basis van hun religieuze overtuiging?
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Antwoord:
Uiteraard is het onwenselijk dat er wordt gediscrimineerd op basis van religieuze overtuiging. Dit 
geldt overigens niet alleen voor medewerkers in het onderwijs maar voor alle inwoners van Haarlem 
en Nederland.

4. En indien u het met ons eens bent dat dit onwenselijk is, is het college bereid om hierover in 
gesprek te gaan met de besturen van de in Haarlem gevestigde onderwijsinstellingen van openbaar 
én bijzonder onderwijs?

Antwoord:
Tijdens het schoolbestuurlijk overleg met bestuurders van alle onderwijsinstellingen voor primair en 
voortgezet onderwijs in Haarlem dat op 4 oktober jl. heeft plaatsgevonden is dit onderwerp ter 
sprake gebracht en is er met de schoolbesturen over gesproken. Het onderwijs is zelf 
verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid rond religieuze uitingen, uiteraard binnen de 
kaders van de wet. Tot slot verwijzen wij u naar het artikel in het Haarlems Dagblad van 6 oktober jl. 
waarin de bestuurder van Stichting Salomo uitleg geeft over de ontstane situatie.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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