
Van:  Verus, ISBO, VGS en LVGS 
Aan:  Minister Van Engelshoven 
Betreft:  Invloed van overheid op de inrichting van het onderwijs 
Plaats, datum: Ridderkerk, 18 juni 2019 
 
 
Hooggeachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
In uw Emancipatienota 2018-2021 heeft u aangegeven “stereotypering in leermiddelen” te 
bespreken met uitgevers en andere betrokkenen. 
In de Emancipatiemonitor lazen wij vervolgens dat hoogleraar Maatschappelijke Vraagstukken dr. 
Judi Mesman van de Universiteit Leiden momenteel onderzoek doet naar representatie en 
stereotypering in lesmateriaal. En dat de uitkomsten van dit onderzoek in de zomer van 2019 worden 
verwacht en besproken met de educatieve uitgeverijen en hun brancheorganisatie De GEU.  
 
Vooruitlopend op de afronding van genoemd onderzoek sturen wij u deze brief.  
 
In zijn uitleg van artikel 23 van de Grondwet schrijft de Onderwijsraad dat de vrijheid van onderwijs 
inhoudt “dat overheden zich niet mogen bemoeien met bijzondere scholen voor zover het om zaken 
van hun richting gaat en dat zij terughoudend moeten zijn als het gaat om de inrichting van het 
onderwijs en de organisatie van een bijzondere school.” 
Als profielorganisaties sluiten wij ons daarbij aan. Dit zou inderdaad de lijn moeten zijn en blijven. 
Deelt u dat met ons? 
 
Wij constateren dat u in de genoemde Emancipatienota t.a.v. stereotypering in leermiddelen heeft 
gesteld dat “de overheid op dit gebied niet iets kan en wil voorschrijven, maar wel een debat kan 
stimuleren.” 
En in het algemeen overleg over sociale veiligheid in het onderwijs heeft u op 27 maart jl. gezegd dat 
het “uiteindelijk aan de uitgevers” is om te bepalen wat er in hun methoden staat. “U weet”, zei u 
destijds tegen PvdA-Kamerlid Van den Hul, “dat wij die uitgevers ook niks kunnen opleggen. Het zou 
ook heel verkeerd zijn als we dat wel zouden kunnen doen.” 
 

Dank voor die stellingname – daar zijn wij het helemaal mee eens. Wij vragen u die lijn vast te 
houden en om als minister van Onderwijs – uit respect voor de vrijheid van onderwijs – 
terughoudend te zijn en te blijven inzake de inrichting van het (bijzonder) onderwijs, ook als het gaat 
over bijvoorbeeld de inhoud van lesmethoden en van de historische canon van Nederland. 
 
Wij wensen u veel wijsheid en arbeidsvreugde toe bij de uitoefening van uw ambt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cor Clarijs   Gökhan Çoban  Pieter Moens  Marnix Niemeijer 
(bestuurder a.i. Verus)  (directeur ISBO) (bestuurder VGS) (voorzitter LVGS) 
 

 

                                                
 
 
 

https://www.onderwijsraad.nl/dossiers/artikel-23-grondwet-het-duale-bestel-en-de-vrijheid-van-onderwijs/item7105
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/31/james-kennedy-benoemd-tot-voorzitter-herijking-historische-canon-van-nederland

