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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 

Den Haag, 27 oktober 2021 

Betreft: bestrijding antisemitisme onder kerndoelen onderwijs  

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Binnenkort debatteert de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het vernieuwen van 

het curriculum.  

CIDI onderhoudt het landelijk meldpunt antisemitische incidenten, waaruit helaas ook antisemitisme 

naar voren komt op scholen of onder jongeren. Ook hebben wij nauw contact met een groot netwerk 

van docenten geschiedenis en maatschappijleer dankzij de studiereis Lesgeven over WO2 en de 

Holocaust die wij jaarlijks verzorgen.  

Vanuit die positie delen wij graag een aantal overwegingen met het oog op de aanstaande debatten 

over vernieuwen van de kerndoelen in het onderwijs:  

 

1. Geef lessen over antisemitisme een plaats in de kerndoelen 

Antisemitisme is een maatschappelijk probleem, net als andere vormen van groepshaat. Het is 

essentieel dat leerlingen over de verschillende vormen van discriminatie leren, en dat antisemitisme 

daarin expliciet aan bod komt. Op die manier kunnen leerlingen antisemitisme in de toekomst beter 

herkennen en wordt de maatschappij weerbaarder tegen deze oude vorm van haat.  

Al in 2013 adviseerde de Anne Frank Stichting om het thema vooroordelen, waaronder 

antisemitisme, op te nemen in het curriculum. Daarbij moet aandacht zijn voor de unieke aspecten 

van antisemitisme1. De verschillende vormen van groepshaat hebben bepaalde onderliggende 

mechanismen gemeen, zoals stereotypering en de menselijke behoefte om bij een groep te horen. 

Maar in sommige opzichten is antisemitisme uniek. Denk aan de sterke verwevenheid met 

complottheorieën of hardnekkige stereotypen over Joden als ‘almachtig’, waardoor zij als groep geen 

bescherming zouden behoeven.  

Bij het tegengaan van vooroordelen is niets waardevoller dan kennismaking en ontmoeting. Echter, 

de meeste Nederlandse leerlingen doorlopen hun schooltijd zonder (bewust) Joodse klasgenoten te 

 
1 Anne Frank Stichting: Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Antisemitisme in het 
Voortgezet Onderwijs’. Oktober 2013.  
 

mailto:cidi@cidi.nl
http://www.cidi.nl/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/onderzoek/sociaal-onderzoek/onderzoek-naar-antisemitisme/antisemitisme-het-voortgezet-onderwijs/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/onderzoek/sociaal-onderzoek/onderzoek-naar-antisemitisme/antisemitisme-het-voortgezet-onderwijs/


 

Centrum Informatie en Documentatie Israel – Postbus 11646 
2505 AP Den Haag  – cidi@cidi.nl – www.cidi.nl 

 

hebben. Speciale projecten die inzetten op ontmoeting zijn erg waardevol, maar het curriculum zelf 

moet daarbuiten voorzien in onderwijs over antisemitische vooroordelen.  

Antisemitisme in de klas   

Antisemitisme is niet alleen een maatschappelijk probleem, maar ook een reële dreiging voor menig 

Joodse leerling. Onderzoek naar ervaren antisemitisme onder Joodse leerlingen is moeilijk. Zo stelt 

het laatste landelijk onderzoek naar ervaren discriminatie geen uitspraken te kunnen doen over 

antisemitisme, omdat het aantal Joden in een steekproef van de Nederlandse bevolking simpelweg 

te klein is. In 2013 bleek ruim een derde van de docenten op Nederlandse scholen in het voorgaande 

jaar “grievende opmerkingen over Joden of het bagatelliseren van de  Holocaust” te hebben 

gehoord, waaronder gebruik van het woord ‘Jood’ als scheldwoord2. Uit onderzoek van het Europees 

Bureau voor de Grondrechten in 2018 bleek dat van de Joden in Nederland die onlangs 

antisemitisme hebben meegemaakt, twintig procent het meest heftige incident meemaakte op werk, 

op school of op de universiteit3.  

Daarnaast worden ieder jaar meerdere antisemitische incidenten op scholen gemeld. Tijdens 

periodes van escalatie in het Israëlisch-Arabisch conflict schieten deze omhoog in aantal en ernst. 

Voor het laatst gebeurde dat in mei 2021. Net NIW berichtte toen over Joodse leerlingen die zich 

genoodzaakt voelden hun identiteit te verbergen, of zelfs niet meer Joods wilden zijn4. De 

beschrijving van een aantal incidenten die gemeld zijn bij CIDI vindt u in een apart overzicht. Deze en 

andere ervaringen laten zien dat onderwijs over antisemitisme noodzakelijk is.  

2. Houd Holocausteducatie hoog op de agenda  

Geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust behoren op dit moment al tot de 

kerndoelen van het onderwijs. Dat moet zo blijven. De Sjoa mag dan wel steeds verder in het 

verleden liggen, daarmee wordt het niet minder een waarschuwing waartoe de mensheid in staat is. 

Bovendien steken ontkenning en bagatellisering van de Holocaust steeds vaker de kop op.  

Jongeren lesgeven over de Holocaust is niet eenvoudig. Docenten verdienen in deze taak alle steun – 

ook in de vorm van een curriculum dat recht doet aan de herinnering van de Holocaust.  

3. Zie erop toe dat over de Joodse identiteit wordt onderwezen in het kader van diversiteit  

Terecht is er veel aandacht voor diversiteit in de samenleving, alsmede de vormende rol van het 

onderwijs om leerlingen deel te laten zijn van die diversiteit.  

Hierbij is van belang om Joodse bevolkingsgroepen en hun diversiteit te benoemen. De Joodse 

identiteit kan niet op één hoop worden gegooid met religies, levensbeschouwingen of godsdiensten. 

Dat zou een vertekend beeld gegeven, aangezien het Jodendom evengoed als cultuur of afkomst 

wordt ervaren. In die zin is het principe van intersectionaliteit goed op het Jodendom van toepassing: 

wie Joods is, kan ook tot andere minderheden horen, bijvoorbeeld op grond van huidskleur of 

geaardheid.    

4. Wees bewust van raakvlakken met de digitale wereld  

 
2 Anne Frank Stichting: Antisemitisme in het voortgezet onderwijs – Eindrapport. Panteia, juli 2018.   
3 Fundamental Rights Agency: Experiences and perceptions of antisemitism – Second survey on discrimination  
and hate crime against Jews in the EU, p. 54. December 2018.  
4 Zie ook de beantwoording van schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht ‘Mijn kind wil niet meer 
Joods zijn’. Kamerstuk 2021Z11408. Juni 2021.  
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Er is reeds besloten dat digitaal samenleven en digitale geletterdheid een vast onderdeel zullen 

vormen van de burgerschapsopdracht van scholen.  

Vanzelfsprekend hebben deze thema’s raakvlakken met andere onderwerpen, zo ook antisemitisme. 

Sociale media staan bol van haatspraak, dat juist onder jongeren zich makkelijk verspreidt in de vorm 

van memes en filmpjes. Antisemitische complottheorieën en Holocaustontkenning zijn soms moeilijk 

herkenbaar, en moeten tevens vanuit de lens van nepnieuws worden bekeken. Ook pestincidenten 

tegen Joodse kinderen, of pesterijen waarbij gebruik wordt gemaakt van antisemitische beledigingen, 

doen zich steeds vaker voor via sociale mediakanalen, buiten het zicht van volwassenen. Leerlingen 

moeten al vroeg op de middelbare school bewust worden gemaakt van potentieel schadelijke 

effecten van sociale media.  

 

Uiteraard sta ik altijd tot uw beschikking voor een toelichting en nader contact.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Hanna Luden  

Directeur  
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