Een voortdurende schoolstrijd
Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodoxprotestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten
Niels Rijke
Kan een ongehuwde moeder, gescheiden vader, homoseksueel samenlevende persoon, of een
persoon met afwijkende geloofsopvattingen, werkzaam zijn op een school voor bijzonder onderwijs?
Deze vragen zorgen in Nederland van tijd tot tijd voor maatschappelijke en politieke discussie. Dit
proefschrift richt zich op identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodoxprotestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten.
Deze thematiek is zowel een strijdtoneel tussen seculier-liberalen en orthodox-protestanten, als
binnen orthodox-protestantse gemeenschappen. Daarbij kunnen verschillende mensenrechten botsen,
zoals de vrijheid van onderwijs en het recht op gelijke behandeling. Bij die botsingen komen ook
conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren. Dit boek behandelt deze problematiek
vanuit het perspectief van de verhouding tussen recht, religie, cultuur en samenleving.
Zowel bestuurders van scholen en religieuze organisaties, onderwijsjuristen en arbeidsjuristen,
betrokkenen bij (christelijke) LHBT-organisaties, betrokkenen bij orthodox-protestantse scholen, als
beleidsmakers behoren tot de doelgroep.
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Symposium en promotie 25 november Academiegebouw Universiteit Utrecht
Op maandag 25 november 2019 zal mr. Niels Rijke promoveren op bovengenoemd proefschrift.
Voorafgaande aan de promotie zal een symposium plaatsvinden in het Academiegebouw van de
Universiteit Utrecht van 10.00-11.45 uur. Tijdens het symposium geeft de heer Rijke een presentatie
over zijn onderzoek. Daarna volgt een korte reflectie op de uitkomsten van het onderzoek door panels
met: belangenbehartigers van schoolbesturen, werknemers, en LHBT’ers, en leden van commissies
van beroep/identiteitscommissies in het bijzonder onderwijs en het College voor de Rechten van de
Mens. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden via n.a.rijke@ucr.nl. Ook kunt u
via deze weg aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de promotie die begint om exact 12.45 uur.
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