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Hoogleraar boos om ’zwijgcontract’
Wilfred Simons
Rector magnificus Stolker wilde ’veilig werkklimaat’
binnen instituut bewaren
Leiden De omstreden Leidse hoogleraar pedagogiek Rien
van IJzendoorn (65), die wordt aangewezen als aanstichter van een
langjarige angstcultuur bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen,
zegt dat de universiteithem een ’zwijgcontract’ heeft voorgelegd.
In de Volkskrant van afgelopen zaterdag zei Van IJzendoorn dat hij zich,
,,ik citeer, zal onthouden van commentaar, in welke vorm dan ook, op
de onderzoeksprestaties en -resultaten van medewerkers van
de UniversiteitLeiden.’’ In een tweet reageert rector magnificus Carel
Stolker dat ’dit conflict totáál niet gaat over vrijheid van spreken, maar
over een veilig werkklimaat en over hoe collega’s binnen een instituut
in harmonie met elkaar omgaan’. Volgens Van IJzendoorn kwam de
universiteit met het contract nadat hij in een blog kritiek had gehad op een
onderzoek van zijn collega, hoogleraar diversiteit in opvoeding en
ontwikkeling Judi Mesman: ’Zwarte Piet door de ogen van kinderen’. Tot 1
juli 2016 was Mesman ook directeur van het Instituut Pedagogische
Wetenschappen. De conclusie van Mesmans onderzoek was, dat kinderen
Zwarte Piet meer met clowns associëren dan met zwarte mensen. 201
kinderen waren ondervraagd. Van IJzendoorn vond dat het onderzoek die
conclusie niet rechtvaardigde. ,,Bijna geen enkel kind woonde in een
gekleurde wijk, slechts één procent van de kinderen was zwart’’, zegt hij in
de Volkskrant. Het onderzoek van Mesman zou ’cruciale tekorten’ vertonen
en - een zware aantijging voor een hoogleraar die diversiteit in haar
leeropdracht heeft - ’een schokkend gebrek aan diversiteit’. De universiteit
gaat niet in op de vraag of het ’zwijgcontract’ bedoeld was om de reputatie
van Mesman te beschermen. ,,Wij zeggen sowieso niets over deze kwestie’’,
zegt woordvoerster Caroline van Overbeeke van het College van Bestuur van
de universiteit. De reden hiervoor is ’dat het proces nog gaande is’.
Instituutsdirecteur Eric Fischer van het IPW heeft een rapport over de
angstcultuur afgerond, dat ’niet openbaar’ is.
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