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Volg Art.1 Noord Oost Gelderland nu 
ook via twitter: 
https://twitter.com/art1NOG 
 

Een bijzonder eerste kwartaal 
 
Het eerste kwartaal van Art.1 NOG was een 
bijzonder kwartaal. Niet alleen kwamen er meer 
reguliere meldingen binnen, vooral door 
uitspraken van de heer Wilders steeg het aantal 
meldingen razend snel. En met de 
gemeenteraadsverkiezingen en de kanteling in 
het sociaal domein wordt 2015 ook een uitdagend 
jaar voor antidiscriminatiebestrijding in het 
algemeen.  
 
In totaal zijn er in 96 discriminatiemeldingen 
geregistreerd in het eerste kwartaal. Van deze 96 
meldingen zijn er 50 afkomstig van mensen die 
melding van discriminatie wilden maken n.a.v. de 
uitspraken van dhr. Wilders. Deze zijn 
weggeschreven op ras. We kunnen dus zeggen 
dat 46 reguliere meldingen hebben 
binnengekregen. Ter vergelijking: in 2012 waren 
dat er 53 – in die periode heeft de heer Wilders 
het Meldpunt Oost Europeanen geïntroduceerd 
en in 2013 kwamen er 26 meldingen binnen.  
 
De jaarcijfers zijn kort al in de vorige nieuwsbrief 
opgenomen. Voor een meer uitgebreid verhaal 
kunt u ons jaarbericht en de bijbehorende 
casussen lezen op onze website www.art1-
nog.nl/actueel/jaarbericht2013  
 

Discriminatie actueler dan ooit 
 
Aan het einde van 2013 en het begin 2014 zijn er 
diverse rapporten verschenen (Ecri, SER, SCP) 
waarin een beeld van een meer polariserend en 
discriminerend Nederland wordt geschetst. Dit 
gegeven wordt voor een deel door cijfers van 
antidiscriminatiebureaus zoals Art.1 NOG 
gestaafd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet zozeer het aantal meldingen bij ons bureau 
wordt hoger, maar de intensiteit, impact en de 
ondersteuning die wij bieden neemt toe.  
 
In 2014 willen we mede om die reden gaan kijken 
hoe we onze expertise nog beter kunnen inzetten 
binnen de bestaande netwerken van 
hulpverleners in de wijk. Voor de nieuwe 
raadsleden hebben we een uiteenzetting 
gemaakt van het werk van Art.1 NOG voor de 
gemeenten en hoe we beter inzetbaar kunnen 
worden en signaleren. Meer lezen over dit 
onderwerp, klik op de link. http://art1-
nog.nl/nieuws/gemeenteraads-verkiezingen-
2014/brief-aan-raadsleden/ 
 
Diverse nieuw samengestelde gemeenteraden in 
ons gebied hebben ons gevraagd om een 
voorlichting te geven in de raad. Heeft u hier ook 
interesse in, mail ons dan info@art1no-
gelderland.nl.  
 

Discriminatie werkt niet! 
 
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft van 
het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de vraag gekregen om een 
advies te geven over discriminatie op de 
arbeidsmarkt.  
Enkele aanbevelingen in het SER-advies zijn: 
Een charter om bedrijven te stimuleren tot 
diversiteitsbeleid, een grotere rol voor 
ondernemingsraden om discriminatie tegen te 
gaan, meer voorlichting en training voor 
werkgevers en werknemers en het verbeteren 
van het toezicht en de handhaving bij klachten 
over discriminatie door de Inspectie SZW.  
http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-
2019/2014/discriminatie-werkt-niet.aspx  
 
De Samenwerkende Antidiscriminatiebureaus in 
Nederland (SAN) hebben een reactie richting het 
ministerie en de Tweede Kamer geschreven naar 
aanleiding van het rapport. 
http://art1-nog.nl/over-ons/san/  

MD Veluwe 
Voorjaar 2014 
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Wet Passend onderwijs heeft aandacht 
van Art.1 Noord Oost Gelderland 
 
Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet passend 
onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen. 
Veel is nog onduidelijk voor scholen en voor 
ouders. Wat houdt de zorgplicht precies in? 
Welke ondersteuning mag een leerling of ouder 
vragen? En in hoeverre moet een school daarin 
tegemoet komen?  
 
Passend onderwijs 
De school waar een leerling met een (extra) 
ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt, wordt 
verantwoordelijk voor de plaatsing van de 
leerling, waar dan ook. Dat betekent dat als 
plaatsing niet mogelijk is op de school waar de 
leerling zich meldt, het schoolbestuur verplicht is 
te zorgen voor passend onderwijs op een andere 
school.  
 
Gelijke behandeling 
In de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte is vastgelegd dat 
leerlingen met een beperking recht hebben op 
gelijke behandeling in het onderwijs. Het is 
verboden leerlingen uit te sluiten bij: 

 de toegang tot het onderwijs 

 het aanbieden van onderwijs 

 het afnemen van toetsen 

 het afronden van onderwijs 
De wet geldt voor alle leerlingen met een 
beperking. Het maakt daarbij niet uit of de 
beperking fysiek, psychisch, verstandelijk, 
intellectueel of zintuiglijk is. Het moet wel om een 
langdurige beperking gaan. 
 
Passend onderwijs en gelijke behandeling 
De Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte verplicht 
een school te onderzoeken of een leerling met 
behulp van een aanpassing op de school terecht 
kan of kan blijven. Bijvoorbeeld extra begeleiding 
voor een leerling met autisme of hulpmiddelen 
voor een leerling met een motorische stoornis. 
Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van 
de school gevraagd kan worden, geldt het recht 
op extra ondersteuning niet. 
De school beslist of een aanpassing te 
ingewikkeld of te duur is. Maar het moet die 
beslissing wel goed motiveren. Als ouders het 
niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij 
terecht bij het College voor de Rechten van de 
Mens of bij de Geschillencommissie Passend 
Onderwijs. Deze onafhankelijke organisaties 
beoordelen of de school de aanpassing toch 
moet treffen. De school kan het College ook om 
advies vragen, of de school en de ouders samen. 

Rol antidiscriminatiebureau 
Art.1 Noord Oost Gelderland kan als 
antidiscriminatiebureau een ondersteunende rol 
bieden aan ouders, leerlingen en scholen. Wij 
kunnen meekijken of de aanpassingen passen in 
de wet Passend Onderwijs. Als een school die 
aanpassingen niet kan bieden kunnen wij 
meekijken of dit in strijd is met de Wet Passend 
Onderwijs en de Wet Gelijke Behandeling op 
Chronisch Ziekte en handicap.  
 

CRM oordeelt verboden onderscheid op 
grond van godsdienst bij toewijzen 
stageplaats 
 
Een vrouw draagt vanwege haar godsdienst een 
hoofddoek. In een kennismakingsgesprek voor 
een stageplaats bij een apotheek hoort zij dat ze 
volgens de huisregels geen hoofddoek mag 
dragen tijdens het werk, waardoor de apotheek 
haar ook geen stageplaats kan aanbieden. 
 
Door het dragen van een hoofddoek niet toe te 
staan worden vrouwen die daarmee uitdrukking 
geven aan hun islamitische geloof getroffen. De 
apotheek heeft daarom indirect onderscheid op 
grond van godsdienst gemaakt. 
 
Art.1 NOG heeft de vrouw bijgestaan in de 
procedure bij het College voor de Rechten van de 
Mens. Zie voor het oordeel http://art1-
nog.nl/klachtbehandeling/oordelen-college/  
 

En dan nog even dit: Stimenz 
 
Art.1 Noord Oost Gelderland is onderdeel van 
een grotere maatschappelijke organisatie. 
Onderaan veel van onze uitingen bent u de zin 
‘maakt onderdeel van MD Veluwe’ 
tegengekomen. MD Veluwe is met ingang van 1 
mei gefuseerd met Wisselwerk, een 
welzijnsorganisatie in Apeldoorn. Sindsdien gaat 
de nieuwe organisatie verder onder de naam 
Stimenz. Voor meer informatie www.stimenz.nl. 
Onze dienstverlening zal niet veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact informatie Art.1 NOG 
 
Indien u deze nieuwsbrief niet 
meer wenst te ontvangen, 
kunt u zich afmelden via  
info@art1no-gelderland.nl 
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