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Interpellatie

Agenda nr. 14/2 Interpellatie in verband met het verbod op het dragen van 
kledij met een religieuze boodschap in provinciale scholen: 
graag een duidelijk standpunt van de gedeputeerde voor 
Onderwijs en de voltallige deputatie, ingediend door Diederik 
Vandendriessche (Groen).

De campagne voor de verkiezingen van zondag 14 oktober is nu ook op provinciaal 
niveau op gang geschoten. Een opmerkelijk feit daarbij is dat het hier niet oppositie 
versus meerderheid betreft, maar dat het de leden van de meerderheid zelf zijn die 
zich de afgelopen weken aan een robbertje armworstelen of moddercatch hebben 
gewijd. Deze bijzondere start van de campagne roept dan ook meteen vragen op 
over het functioneren van de meerderheid aan het einde van deze legislatuur.

Nadat tijdens de provincieraad van donderdag 26 april de school- en 
centrumreglementen werden goedgekeurd door de voltallige meerderheid en dus 
ook een verbod voor de leerlingen op het dragen van kledij met een religieuze 
boodschap werd bevestigd, kwam gedeputeerde Verhaert enkele weken later 
plotseling met een verrassende mededeling. In de kranten van het Mediahuis (De 
Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad) verschenen verschillende 
versies van een interview met gedeputeerde Verhaert waarin ze stelde dat de tijd 
rijp was voor het schrappen van het zogenaamde ‘hoofddoekenverbod’. Het was 
blijkbaar enkel wachten op een gezamenlijk standpunt van de stedelijke 
onderwijsraad, die negen jaar geleden het verbod had afgekondigd.

De coalitiepartners N-VA en CD&V waren er echter als de kippen bij om hun collega 
in de deputatie terecht te wijzen. Zij werd verweten last te hebben van 
‘verkiezingskoorts’. Gedeputeerde Lemmens stelde onomwonden in de Gazet van 
Antwerpen van zaterdag 12 mei: “Als verkozenen om de twee weken van idee 
veranderen, kun je nog moeilijk van een standvastig beleid spreken.”

De leden van de Antwerpse provincieraad konden ondertussen de verschillende 
berichten in de krant lezen zonder dat duidelijk werd wat nu het eigenlijk nog het 
standpunt van de volledige deputatie was. De gang van zaken roept dan ook 
verschillende vragen op:

- “De wereld ziet er nu anders uit dan 9 jaar geleden”, stelde gedeputeerde 
Verhaert in de interviews: kunt u, mevrouw Verhaert, aan de leden van de 
provincieraad uitleggen wat u daarmee bedoelt?

- U verwijst telkens naar de stedelijke onderwijsraad, maar u kunt als 
voorzitter van de inrichtende macht toch gewoon zelf beslissen om het 
hoofddoekenverbod terug te schroeven in de provinciale scholen? Waarom 



wacht u zo lang om zelf uw bevoegdheden als verantwoordelijke voor de 
provinciale scholen uit te oefenen?

- Ik verwijs daarvoor ook naar het antwoord van Lieven Boeve, directeur-
generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de Gazet van 
Antwerpen van zaterdag 12 mei, daarin overigens bijgetreden door Kamerlid 
Nahima Lanjri van CD&V: 

“Volgens hem [Boeve dus] is er geen sprake van een algemeen 
hoofddoekenverbod in de Antwerpse scholen. ‘Wel is er onder de 
verschillende onderwijsnetten afgesproken dat schoolbesturen zelf 
goed moeten nadenken over hoe ze met levensbeschouwelijke tekens 
omgaan en hierover in vrijheid beslissen. Een standpunt dat het 
katholiek onderwijs deelt. Als omstandigheden erom vragen, 
bijvoorbeeld wanneer meisjes vanwege het schoolklimaat of vanuit 
hun peer-groep druk voelen om een hoofddoek te dragen, kan binnen 
het kledingvoorschrift een hoofddoekenverbod worden opgelegd. Dat 
kan ook om veiligheidsredenen’.”

Blijkbaar zijn de beslissingen van de onderwijsraad ook voor de andere netten dus 
helemaal niet zo bindend als u doet geloven.

- CD&V antwoordde in de Gazet van Antwerpen van zaterdag 12 mei bij 
monde van woordvoerder Johny Geerinckx overigens het volgende: “Deze 
kwestie is niet besproken op de deputatie en de krant lijkt niet de beste plek 
om het wel te doen. (…) We zullen het onderwerp komende donderdag met 
de collega’s binnen de meerderheid bespreken.” ‘Komende donderdag’ was 
op zaterdag 12 mei donderdag 17 mei, vandaag exact een week geleden 
dus. Kan er vandaag dan ook verslag worden gedaan van die besprekingen 
binnen de meerderheid? Mogen wij als oppositiepartijen ook het standpunt 
van de meerderheid kennen? En dan liefst niet via de media, maar via het 
geëigende democratische discussieplatform, met name deze raad.


