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Directeur vmbo-school over ontslag moslimdocente:

“Vreselijk dat docente zichzelf isoleert”
Leendert van der Valk
Het Utrechts Vader Rijn College ontsloeg deze week een docente die mannen geen hand
wil geven. Directeur Bart Engbers: "Wat zij doet is een teken van segregatie."
Beneden in de aula staat de kerstborrel klaar. Om de paar minuten stappen collega's met
de beste wensen de kamer van Bart Engbers binnen. Maar voor de directeur van het
Vader Rijn College, een vmbo-school in Utrecht, is het geen bevredigende afsluiting van
het jaar. Eerder deze week stuurde hij de lerares die geen handen wil schudden met
mannen een aanzegging tot ontslag. In september had hij haar al geschorst.
Het ontslag gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling
(CGB) die de docente gelijk gaf. Engbers: "Ik vind dat een school duidelijk moet zeggen:
'zo doen wij dat hier'. Over sommige dingen hoef je niet te discussiëren."
U hebt nooit getwijfeld aan uw gelijk na de uitspraak van de CGB?
"Nee. Ik heb ook nooit gedacht dat de commissie zo zou oordelen. Het niet schudden van
handen is een teken van segregatie. Ook in kleding en symbolen die leerlingen dragen
zie je dat ze zich afkeren van de Nederlandse samenleving. Ik sta vaak 's ochtends bij de
deur om alle leerlingen een hand te geven en ze welkom te heten. Een aantal meisjes
weigert dat. Weliswaar zo'n 10 op de 700 leerlingen, maar ik zie dat het toeneemt."
Moeten die meisjes dan ook van school?
"Nee, die krijgen nog opvoeding. Die spreken we erop aan en hun ouders ook. Vaak
vinden ze door dat gedrag ook geen stageplek. Onze taak is de leerlingen voor te
bereiden op goede en volwaardige deelname aan de samenleving en het arbeidsproces.
Voor deze school, waar tachtig procent van de leerlingen uit postcodegebieden komt die
als 'multiprobleembuurten' te boek staan, is dat lastig. Leerlingen hebben vaak niet die
soft skills om goed mee te draaien in de samenleving. Ze moeten weten dat je in
Nederland handen schudt."
Hoe reageren leerlingen op het ontslag?
"Ze zijn verdeeld. Ze reageren uit emotie dus ja, sommigen roepen dat het onterecht is
om haar te ontslaan, zeker na die uitspraak. Het was ook een goede en aardige juf. Maar
eigenlijk is dit een discussie die onze leerlingen helemaal niet kunnen voeren. Het heeft
met veel meer te maken dan alleen handen schudden: onze rechtsstaat, de Nederlandse
samenleving, integratie. Daarom veroorzaakt deze zaak ook zoveel maatschappelijke
discussie. Elk verjaarspartijtje is ermee gered."
En het volledige docententeam staat achter u?
"Ja. Er zijn er wel die er wat genuanceerder over denken, maar er is niemand die de
lerares gelijk geeft. Het team is er sterker door geworden. Het was vanaf het begin voor
iedereen duidelijk dat we hiermee een belangrijke grens trokken. Ik ontvang ook van
andere mensen veel steunbetuigingen. Van moslimorganisaties, ouders en van andere
scholen. Iemand schreef: 'Mijn directeur neemt zulke maatregelen niet'."

Kunt u wel begrip opbrengen voor het standpunt van de lerares?
"Eigenlijk niet. Ik vind het vreselijk dat een hoogopgeleide vrouw in een voorbeeldfunctie
kiest voor het isolement. Want dat is het."
Het komt in het nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk tot een rechtszaak. Wat als de
rechtbank de CGB volgt?
"Ik zal me er tegen blijven verzetten. Kijk, als we verliezen dan kunnen we ons beroepen
op verstoorde arbeidsrelaties. Maar het gaat om het principiële punt. Een lerares mag
niet het verkeerde voorbeeld geven over de omgangsvormen in Nederland."
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