
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Hoofddoek: onderdrukking of 
vrijheid? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij: cultuur en geloof. 
 
Kernbegrippen 
Hoofddoek, religie, Islam 
 
Kerndoelen 
43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen 
en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in 
Nederland, leert eigen en andermans leefwijze 
daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis 
voor de samenleving te zien van respect voor elkaars 
opvattingen en leefwijzen, en leert de betekenis voor 
elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol 
om te gaan met de diversiteit binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals:  
Waarom dragen moslimvrouwen een hoofddoek? 
Waarom plakken we graag labels op mensen? 
Beperkt of bevrijd? 
Islamitische uitvindingen 
Hoe is het om moslim te zijn? 
Islamitische kickbokster vecht voor vrijheid 
 
Antwoorden 
1. Enaam rijdt motor en Esma skateboardt. 
2a Dat deze vrouwen worden onderdrukt en hun 
vrijheid beperkt 
2b Vrouwen die onderdrukt worden zijn overal, of ze 
nou een hoofddoek dragen of niet.  
3 A waar / B niet waar / C niet waar 
4. Sommigen zijn van mening dat je met een hoofddoek 
geen neutraliteit uit kunt stralen. 
5. Het verbod zorgt ervoor dat moslima’s met 
hoofddoek niet in uniform bij de politie kunnen 
werken. En het zorgt ervoor dat niet iedereen in de 
samenleving zich door de politie gerepresenteerd voelt.  

Samengevat 
Eén op de twintig vrouwen in Nederland is moslima. 
Veel van hen dragen een hoofddoek. Vrouwen met 
een hoofddoek vertellen waarom ze er trots op zijn. 
Vrouwen die hun hoofddoek hebben afgedaan 
leggen hun keuze uit. Bij sommige uniformberoepen, 
zoals bij de politie, is een hoofddoek niet toegestaan. 
Dat leidt soms tot lastige dilemma’s. 
 
Vragen 
1 Op welke manier ontkrachten VN vrouwen-
vertegenwoordiger Enaam Ahmed Ali en lijsttrekker 
Esma Kadir de vooroordelen over moslima’s met een 
hoofddoek?  
 

 
2a Welke negatieve associatie hebben sommige 
mensen in het westen bij de hoofddoek? 
2b Met welk argument weerlegt Enaam dit 
vooroordeel? 
 
3 Waar of niet waar? 
A 1 op de 20 vrouwen in Nederland is moslima 
B Alle moslimvrouwen dragen een hoofddoek 
C Een hoofddoek dragen en zelfbeschikking gaan niet    
samen.  
 
4 In Canada, de VS, het Verenigd Koninkrijk en 
Nieuw-Zeeland is het heel gewoon om politie-
agenten met een hoofddoek te zien. In Nederland 
niet. Leg uit waarom niet. 
 
5 Sarah Izat haalt de slogan van de overheid ‘de 
politie, voor iedereen’ aan. 
Waarom vindt Izat dat met het verbod op 
hoofddoekjes de politie er niet voor iedereen is? 
 
Verdiepingsvraag 
In de discussie over de hoofddoek wordt vaak 
gesproken over het begrip ‘neutraliteit’. Ga met 
elkaar in discussie over de vraag wat neutraliteit 
inhoudt.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘hoofddoek’ is te gebruiken als thema 
voor je profielwerkstuk bij het vak maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Maatschappelijke dienstverlening 
Politieopleiding 
 
HBO 
Sociaal juridische dienstverlening 
Islamitische theologie 
 
WO 
Sociologie 
Rechtsgeleerdheid   
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