Protocol Discriminatie en racisme
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als
bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur
die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet
van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch,
sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of
aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.
Op basis van Artikel 1 van de Grondwet zijn discriminatie en racisme op Nederlandse scholen
verboden.
Discriminatie en racisme worden gezien als grensoverschrijdend gedrag. Indien er een vermoeden
van discriminatie bestaat, dan wordt dit door het bevoegd gezag gemeld bij de
vertrouwensinspecteur. Discriminatie kan betrekking hebben op: huidskleur, levensovertuiging,
seksuele voorkeur, cultuur en volksgewoonten (kleding, voedsel) of op ziekten.
Nederland is een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze
samenleving hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit wordt
meestal binnen het onderwijs als een verrijking ervaren. Het vraagt extra inzet en aandacht/alertheid
om tot een goed (pedagogisch) klimaat voor alle leerlingen te komen.
Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht:
• Medewerkers, leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld.
• Er wordt geen discriminerende taal gebruikt.
• Er wordt voor gezorgd, dat er in school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen
voorkomen op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken, e-mail, e.d.
• Er worden geen tekens of symbolen gedragen die volgens algemene normen kunnen worden
uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend.
• Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders
geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag.
• De medewerker, leerling en ouders nemen duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maken
dit ook kenbaar.
• Bij discriminatie door leerlingen wordt melding gemaakt aan de desbetreffende mentor, zodat
deze hierop kan inspelen, overeenkomstig de procedure, zoals die is beschreven (pesten)
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Bij discriminatie en racisme door medewerkers wordt het medewerker door de directie uitgenodigd
voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij
het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, disciplinaire maatregelen er worden genomen.
Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires en ouders worden deze door de directie uitgenodigd
voor een gesprek. Bij herhaaldelijk overtreding van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het
bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, maatregelen er worden genomen. In het uiterste
geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de
school en het schoolterrein.

Indien medewerkers zich schuldig maken aan deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, dan is dit
voor het bevoegd gezag reden per ommegaande rechtspositionele maatregelen te nemen. Bij
ernstige normoverschrijdingen wordt de arbeidsovereenkomst per ommegaande beëindigd. De
schoolleiding evalueert of het veiligheidsbeleid bijgesteld moet worden.

