
Oudjaar 2011: losse eindjes 
 

Dit jaar verschenen er ruim 150 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je hierbij 

aan.
1
 Ettelijke kwesties zijn onopgehelderd gebleven. Een bloemlezing: 

 

a) Er is een langstudeerdersboete in het hoger onderwijs ingevoerd. Wie meer dan één jaar vertraagd 

raakt, betaalt een verhoogd collegegeld. Deelnemers van deeltijdopleidingen kunnen echter ook zonder 

studievertraging een boete oplopen.
2
 Het ministerie zoekt naar oplossingen maar komt pas in maart met 

conclusies. 

b) Er wordt strenger gecontroleerd of studenten met een uitwonendenbeurs niet bij hun ouders wonen. 

Als criterium geldt tegenwoordig dat de student blijkens de gemeentelijke basisadministratie elders 

woont.
3
 Maar het is (mij althans) onduidelijk in hoeverre een gemeente verplicht is een verzoek tot in-

schrijving in te willigen, bijvoorbeeld als een eerstejaarsstudent noodgedwongen op een camping of in 

een kraakpand woont. 

c) In het Vlaamse openbaar onderwijs is de strijd om het hoofddoekverbod nog niet beslecht: het 

wachten is op een uitspraak van de Raad van State.
4
 In Nederland is er onduidelijkheid ontstaan in het 

bijzonder onderwijs: een katholieke school in Volendam heeft een hoofddoekverbod ingesteld zonder 

zich op haar grondslag te beroepen.
5
 Volgens de Commissie Gelijke Behandeling kan dat niet door de 

beugel, maar het Amsterdamse gerechtshof heeft de school in het gelijk gesteld. Er is geen cassatie 

aangetekend; dus de Haagse politici zijn nu aan zet. 

d) De protestants-christelijke Besturenraad heeft onlangs een Modelprotocol Sociale Media opgesteld: 

leerlingen en ouders mogen op Facebook geen uitlatingen doen waarmee de reputatie van de school of 

van een leraar geschaad wordt.
6
 Zullen ze zich zo’n inperking van hun vrijheid van meningsuiting laten 

welgevallen? 

e) Volgens de Stichting Taalverdediging handelen de Rotterdamse openbare basisscholen onrechtmatig 

door, vooruitlopend op de uitkomsten van een landelijke pilot en een eventuele wetswijziging, tweetalig 

onderwijs aan te bieden.
7
 De Rotterdamse rechtbank doet binnenkort uitspraak in deze zaak. 

f) De Open Universiteit gaf studiepunten cadeau nadat het ingeleverde tentamenwerk door een com-

puterstoring verloren was gegaan.
8
 Noch de Onderwijsinspectie noch de Haagse politici zijn daartegen in 

het geweer gekomen. Omgekeerd hielden ze zich eveneens muisstil toen de hogeschool Windesheim 

reeds behaalde studiepunten ongeldig verklaarde nadat de visitatiecommissie had uitgesproken dat de 

beoordeling te coulant was geweest.
9
 

g) Hoe is ’t de leerplichtige Feros vergaan: de uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeker die nergens een 

school kon vinden die bereid was aan zijn wettelijk leerrecht tegemoet te komen?
10

 Moet ik begrijpen 

dat minister Leers de desbetreffende kamervragen nog steeds niet heeft beantwoord? 

 

Wes Holleman 

weblog onderwijs 31-12-2011 
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