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1. Inleiding 
Er is ervoor gekozen om een protocol inclusief een richtlijn te maken: Dit protocol is 
gebaseerd op de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, geldig per 1 augustus 
2019. De richtlijn is gebasseerd op de waarden en visie van de Aloysiusstichting.  
 
Dit protocol geldt voor medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en alle andere bij school 
betrokkenen. 
 
Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders wanneer wij 
ouder(s) en verzorger(s) bedoelen. Onder medewerkers van school worden alle bij school 
betrokkenen bedoeld, ook vrijwilligers en stagiaires.  

2. Protocol kledingvoorschriften 

De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, die op 1 augustus 2019 is 
ingegaan, stelt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt 
of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod 
geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en 
integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet 
bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. 
 
In een aantal gevallen geldt het verbod niet. 

- Ten eerste als het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het 
lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid. 

- Ten tweede als het noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van 
een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld. 

- Ten derde als het passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of 
een culturele activiteit, waarbij gezichtsbedekkende kleding naar maatschappelijke 
opvattingen passend is. Denk hierbij aan feesten, evenementen, 
theatervoorstellingen en dansvoorstellingen, zoals sinterklaasvieringen, carnaval en 
toneeluitvoeringen die op school plaatsvinden. De uitzondering geldt alleen als de 
kleding onlosmakelijk onderdeel is van het betreffende feest (een masker hoort bij 
Halloween, een bruidssluier hoort bij een bruiloft). De uitzondering is bedoeld voor 
een incidentele activiteit met een tijdelijk karakter en daarmee heeft ook het dragen 
van de gezichtsbedekkende kleding een incidenteel, tijdelijk karakter. 

 
In instellingen die onderwijs verzorgen of examens dan wel staatsexamens afnemen geldt 
het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding voor medewerkers, leerlingen en 
ouders en ook voor andere bezoekers in en rond het schoolgebouw (het terrein van de 
school). 
Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor alle onderwijsinstellingen die erkend 
zijn in het kader van de leerplicht of financiering ontvangen vanuit de overheid. 
 
Het verbod is gekoppeld aan het gebouw, ongeacht de activiteit. Ook wanneer er geen 
onderwijs wordt gegeven, maar het onderwijsgebouw bijvoorbeeld verhuurd is aan derden 
buiten schooltijden, is het verbod van kracht. 
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De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ onderstreept het belang van 
communicatie en identificatie op plekken waar mensen aangewezen zijn op contact met 
elkaar. Voor het onderwijs geldt dat herkenbare communicatie van belang is voor het 
waarborgen van een schoolklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen. 
 
Wijziging van de tekst van het protocol is niet toegestaan.  

3. Richtlijn Aloysius kledingvoorschriften 

Aloysius stelt dat in een vrij land iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden. 
Echter, in het belang van een goed pedagogisch klimaat, zijn visueel contact en het kunnen 
zien van emoties op gezichten belangrijke aspecten van communicatie en ontmoeting 
binnen de school. Daarnaast is het van belang dat personen die in en rond de school 
aanwezig zijn geïdentificeerd kunnen worden. Aloysius stelt dat het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding, door zowel medewerkers, leerlingen, ouders en alle andere bij 
school betrokkenen, in de school en op het schoolplein niet bijdraagt aan een positief 
pedagogisch klimaat en, mede daarom (naast de al geldende wettelijke eis) niet is 
toegestaan.  
 
Van medewerkers verwacht Aloysius het volgende: 
De kleding bedekt het lichaam zodanig dat er van ongewenste seksuele intimidatie geen 
sprake kan zijn. De kleding is verzorgd, schoon, netjes, heel en voldoende representatief 
voor de functie.  
- Het is daarbij niet toegestaan om bad- of onderkleding zichtbaar te dragen. 
- Het dragen van kleding verwijzend naar bepaalde politieke, maatschappelijke en/of 

religieuze ideeën of voorzien van teksten, foto’s, tekenen en plaatjes die onoorbaar zijn, 
reacties oproepen en/of intimiderend zijn, is om moverende redenen af te raden. 

- Het dragen van overdadige en kwetsbare sieraden wordt ontraden. 
 
Door bijzonder gedrag, onverwachte calamiteiten en onvoorspelbare gedragingen van de 
leerlingendoelgroep die de Aloysiusscholen bezoekt, wordt geadviseerd kleding te dragen 
die te allen tijde noodzakelijke interventies, ingrijpen, beheersen en controleren van 
escalaties mogelijk maakt. Medewerkers van de Aloysius Stichting dienen zich hiervan ook 
bewust te zijn. 
 
Aanvullingen op deze Aloysius-richtlijn zijn mogelijk op schoolniveau, echter moeten in de 
schoolregels worden opgenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan regels omtrent het 
dragen van jassen en/of petten/capuchons tijdens de les. 

 


