
 
 
Aan alle collega’s van PCBO Amersfoort 
 
 

Amersfoort, 2 november 2020. 
Beste Collega’s, 
 
Toen bij ons de herfstvakantie begon werd in Frankrijk Samuel Paty gedood. En wel omdat hij in zijn 
klas in het kader van burgerschapsonderwijs de vrijheid van meningsuiting behandelde. Leerlingen 
die er moeite mee hadden dat hij o.a. cartoons liet zien, gaf hij de ruimte de les te verlaten. Een mooi 
begripvol gebaar om ieder in zijn waarde te laten. Helaas verlieten niet alleen sommige leerlingen 
het lokaal, hun thuisomgeving en het veld daarachter kwam in opstand, met een gruwelijke moord 
als sluitstuk. De aanslag op Samuel Paty in Frankrijk was een aanslag op het onderwijs in Europa. 
En dit weekend werden we opgeschrikt door weer een aanslag, nu op een kerk in Frankrijk waarbij de 
koster en enkele gelovigen het slachtoffer waren van dezelfde haat en het niet kunnen hanteren van 
de vrijheid van godsdienst. 
 
Beide vrijheden zijn een groot goed in onze samenleving, ze vormen een hoeksteen van onze 
grondwet. Ze leveren naast elkaar ook spanning op, dat is helaas weer meer dan duidelijk geworden 
in deze weken. 
In ons onderwijs trachten we kinderen te leren hun mening te vormen en te uiten, daarbij respect en 
hopelijk ook begrip op te brengen voor de wereld en de overtuiging van de ander. Juist op onze 
scholen, gebaseerd op het christelijk-sociale gedachtegoed, geven we elke dag invulling aan het 
uitgangspunt dat verschillen ons verrijken.  
 
Onze ministers hebben gevraagd om vandaag stil te staan bij de aanslag op onze collega in Frankrijk. 
En daarmee te laten zien dat we de vrijheden die de grondwet ons biedt koesteren en in ons 
onderwijs in praktijk brengen. 
Uit de oproep van ministers Slob en Van Engelshoven: 
“Mijn Franse ambtsgenoot heeft ons gevraagd samen stil te staan bij de moord op Samuel Paty. 
Nederland staat vierkant achter leraren en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. 
Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren 
zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt 
gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 
We vragen iedereen in het onderwijs maandag stil te staan bij het belang van de vrijheid van 
meningsuiting.” 
We doen dat door jullie deze brief te sturen. We vragen jullie om bewust kennis te nemen van deze 
oproep en in kleine kring te delen wat je hierbij denkt, ervaart en hoe we dit eenvoudig en praktisch 
in het basisonderwijs in praktijk brengen. 
 
Het was goed om in verschillende columns in de dagbladen dit weekend te lezen hoe leraren een 
steun in de rug hierbij krijgen. Het besef dat deze opdracht voor de leraar alleen te groot en te zwaar 
is klonk daar goed in door.  
Nelleke Noordervliet schreef in Trouw o.a.: 
“Door de moord op leraar Samuel Paty (en de daaropvolgende aanslagen in Frankrijk) worden we 
opnieuw geconfronteerd met de opdracht en de positie van de docent. Het gaat over het algemeen 
goed in een sneeuwwitte gymnasiumklas, maar in een minder homogene school waar de binding met 
de ouders van veel leerlingen moeizaam is, wordt de simpele lesopdracht om de vrijheid van 
meningsuiting en andere vrijheden van onze grondwet in het kader van burgerschapsvorming te 
behandelen een heel andere taak. 
 



De docent alleen is niet in staat die hele umwelt van elke leerling te bereiken. Hij is niet alleen 
verantwoordelijk. Dat is een te zware taak. De hele gemeenschap moet dat doen. Door de moed en de 
fijngevoeligheid van Paty over te nemen, de grondwettelijke vrijheden te verdedigen en in praktijk te 
brengen en organisaties die een andere wet hoger achten dan de grondwet van onze rechtsstaat, te 
verbieden en te weren.” 
En Tommy Wieringa zei het op dezelfde dag in NRC Handelsblad zo: 
“De school als enige plaats waar leerlingen op een gecontroleerde manier met andere ideeën en 
opvattingen worden geconfronteerd. Je hebt als samenleving één kans om twijfel te zaaien en aan 
een gesloten wereldbeeld te morrelen – daarna ben je ze kwijt. Een onmogelijk zware taak voor een 
leraar alleen, die dan ook alle denkbare steun en bewondering verdient.” 
 
We hopen en wensen dat kinderen en jongeren, hun ouders en hun omgeving, elke leraar elke dag 
vertrouwen schenken en ruimte geven om onderwijs en daarmee ook de persoonsvorming van de 
leerlingen, in de geest van onze grondwet en de bedoeling daarachter, vorm te geven. 
Onze scholen zijn divers en rijk geschakeerd. Het is onze overtuiging en opdracht om gelijkwaardig en 
open te zijn, zodat we in de klas, op het plein, op straat en in de stad kunnen verbinden. 
 
Een goede werkweek gewenst en met vriendelijke groet, 
 
 
Marie-Elle Bakker & Erik van Lingen, 
College van Bestuur. 
 
 
 
 
 
Links naar de genoemde bronnen. 
 
OCW 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/nieuws/2020/10/30/stilstaan-bij-moord-op-samuel-paty 
 
Ambassadeur van Frankrijk 
https://www.ad.nl/buitenland/niet-alleen-franse-waarden-staan-op-het-spel-na-aanval-op-leraar-
maar-ook-
nederlandse~a9fd98d4/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F4zSdVLIrFw&referrer=https%3A%2F%2F
www.linkedin.com%2F 
 
 
Noordervliet 
https://digitalekrant.trouw.nl/trouw/1088/article/1237929/31/1/render/?token=1a8987363dee6de
b2866d7dba29b77be 
 
Wieringa 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/31/giftige-preutsheid-a4018148 
 
PCBO Amersfoort, Inspirerende bagage. 
https://pcboamersfoort.nl/wp-content/uploads/magazine-pcbo-150-jaar.pdf 
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