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DISCRIMINATIE VAN LEEFTIJD EN 

GESLACHT BIJ WERVING & SELECTIE

Hoe zit dat in het onderwijs?

H
et is wettelijk verboden om onderscheid te maken 
naar leeftijd bij het werven van nieuwe werkne-
mers. Artikel 3, aanhef en onderdeel a, van de Wet 
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de 

arbeid (WGBL) bepaalt in samenhang met artikel 1 WGBL 
dat onderscheid op grond van leeftijd is verboden bij de 
aanbieding van de betrekking. Leeftijd zegt immers niets 
over de geschiktheid van een mogelijk nieuwe collega. 
Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om te vragen naar een 
personeelslid van maximaal 35 jaar vanwege het feit dat de 
functie fysiek gezien zwaar is. Wat wel mag, is vragen om 
een kandidaat met een goede conditie vanwege de aard van 
de werkzaamheden. Het verschil zit ‘m in het directe leef-
tijdsonderscheid dat niet mag worden gemaakt. Daarvan is 
sprake indien een persoon op grond van leeftijd op een 
andere wijze wordt behandeld dan een ander in een verge-
lijkbare situatie.  
Als er een schoolbestuur vraagt om een ‘jong’ persoon die 
het team komt versterken, dan kan dit al snel leiden tot 
ongeoorloofde discriminatie. Veelal wordt er in advertenties 
gesproken over een jonge en gedreven kandidaat, om zo de 
balans te houden binnen het personeelsteam en verdere 
vergrijzing tegen te gaan. Uit de wetsgeschiedenis van de 
WGBL blijkt echter dat het gebruik van de term ‘jong’ naar 
leeftijd onderscheid makend is1. Het College voor de Rech-
ten van de Mens heeft al diverse malen geoordeeld dat deze 
term direct onderscheid oplevert op grond van leeftijd2. Het 
maken van direct onderscheid zou gerechtvaardigd kunnen 
zijn, indien daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat  
Het onderscheid moet dan objectief gerechtvaardigd zijn 
door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken 
van dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn. Het 
aantonen van objectieve rechtvaardiging kan door te werven 
in het kader van het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloos-
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heid3 (in de leeftijd van 18 tot 27 jaar). Op basis hiervan is 
het mogelijk werkgevers bij vacatures specifiek te laten vra-
gen om jongeren van 18 tot 27 jaar, onder de vermelding 
dat het een vacature betreft in het kader van de Aanpak 
Jeugdwerkloosheid. De voorganger van het College, de 
Commissie Gelijke Behandeling, heeft eerder geoordeeld 
dat werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid ter bestrijding 
van jeugdwerkloosheid kan worden aangemerkt als een 
objectieve rechtvaardiging om te mogen vragen naar deze 
leeftijdscategorie zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, aan-
hef en onderdeel c WGBL. Een detailhandel in tuin- en 
kamerplanten die specifiek vroeg om een jonge fulltime 
medewerkster voor haar restaurant discrimineerde niet, 
aldus het College, omdat in de vacature tevens was vermeld 
dat deze bedoeld was voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 
27 jaar in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid4.  
Daarnaast mag er ook geen indirect leeftijdsonderscheid 
worden gemaakt. Hiervan is sprake als de vacaturetekst 
vraagt om studenten, scholieren, schoolverlaters of starters. 
In dat geval is er sprake van een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelswijze welke personen met een 
bepaalde leeftijd bijzonder treft in vergelijking met andere 
personen. Er mag wel gevraagd worden om flexibele kandi-
daten of kandidaten die buiten kantoortijden willen werken 
als daaraan behoefte zou zijn. In het onderwijs speelt zo’n 
situatie echter zelden. 

WANNEER MAG DE SCHOOL WEL WERVEN OP 

LEEFTIJD? 

In de wet is een beperkt aantal uitzonderingen gemaakt 
waarbij het wel is toegestaan om te werven op grond van 
leeftijd. De overheid heeft voor sommige leeftijdsgroepen 
specifiek beleid opgesteld om deze groepen te helpen aan 
een baan. Dit wordt ook wel werkgelegenheids- of arbeids-
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marktbeleid genoemd. Deze kwetsbare groepen komen 
moeilijk aan werk en daarom mag hier wel specifiek 
gevraagd worden naar een bepaalde leeftijd of indicatie van 
leeftijd. De reden daarvan moet wel altijd in een vacature 
worden vermeld. Zo verzuimde UWV om de reden van het 
leeftijdsonderscheid te noemen in een personeelsadvertentie 
waarin werd gevraagd naar net afgestudeerden met een hbo/
wo diploma zonder werkervaring5.   
In de volgende gevallen mag worden geworven op basis van 
leeftijd: 
• Jongeren van 18 tot 27 jaar - Om jeugdwerkloosheid 
tegen te gaan, heeft de overheid besloten dat het is toege-
staan vacatures te plaatsen voor deze leeftijdscategorie. 
Uit de tekst van de vacature moet dan wel blijken dat de 
vacature specifiek is gericht op bestrijding van de jeugd-
werkloosheid. 
• 50-plussers - Er mag specifiek om deze leeftijdscategorie 
worden gevraagd met het doel 50-plussers te helpen aan een 
baan, mits de vacaturetekst duidelijk maakt dat dit onder-
deel is van het beleid dat is gericht op het voorkomen van 
werkloosheid onder 50-plussers.  

ONDERSCHEID MAKEN IN GESLACHT  

Volgens de gelijkebehandelingswetgeving mag een school-
bestuur in de vacaturetekst geen onderscheid maken tussen 
mannelijke en vrouwelijke gekwalificeerde kandidaten. 
Uit de vacaturetekst moet daarom duidelijk blijken dat de 
functie zowel voor mannen als voor vrouwen openstaat, 
bijvoorbeeld door te vragen naar een leraar/lerares. Er kan 
ook worden vermeld dat zowel mannen als vrouwen uitge-
nodigd worden te solliciteren, door achter de functie van 
leerkracht M/V te zetten. Expliciet vragen om een man 
omdat er al zo veel vrouwen zijn binnen het onderwijs mag 
dus niet, tenzij er expliciet sprake is van voorkeursbeleid. 

VOORKEURSBELEID VOOR VROUWEN

Om voorkeursbeleid te kunnen voeren gelden er specifieke 
wettelijke voorwaarden. De belangrijkste is dat er een aan-
toonbare structurele achterstand is als het gaat om het aan-
tal vrouwen. Een voorbeeld van goed voorkeursbeleid is de 
uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens 

over een vacaturetekst van de Technische Universiteit in 
Delft.  De TU wilde tien hogere functies alleen openstellen 
voor vrouwen om zo te bewerkstelligen dat er meer vrouwe-
lijke universitaire hoofddocenten en hoogleraren konden 
worden aangenomen. Dit voorkeursbeleid werd door het 
College goedgekeurd. Een spiegelbeeldig voorkeursbeleid, 
waarin mannen de voorkeur krijgen boven vrouwen, is 
wettelijk niet toegestaan.

BETER VOORKOMEN

Past u op als u goedbedoeld in uw personeelsadvertentie 
vraagt om een jonge collega of mannelijke collega om uw 
team te komen versterken. Dit kan u duur komen te staan 
als de tekst wordt voorgelegd aan het College voor de Rech-
ten van de Mens, die daar inmiddels een aantal uitspraken 
over heeft gedaan. Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten 
door te spreken over een jonge collega is niet toegestaan in 
het onderwijs. Ook de expliciete voorkeur voor een man of 
een vrouw als nieuw personeelslid is door de wetgever fors 
aan banden gelegd middels voorkeursbeleid en kan maar 
zelden worden ingezet in de praktijk. Bij twijfel is het goed 
om een expert te vragen mee te kijken of een tekst op voor-
hand voor te leggen aan het College. Zo voorkomt u even-
tuele procedures en een hoop ongemak en/of negatieve 
publiciteit.  
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