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In tegenstelling tot eerdere negatieve berichtgeving in de media over de methode ‘Help! Ik
word volwassen’ voldoet de methode seksuele
vorming van de ISBO wel degelijk volledig
aan de basiswaarden voor de democratische
rechtsstaat. Dit wist de ISBO uiteraard al lang!
Om de bevestiging hiervan door de inspectie
met u te vieren heeft de ISBO besloten om de
methode tijdelijk met een korting van €5 te
verkopen!
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“Islamitisch Onderwijs hoort er bij!”
Assalamu Alaikum,
Allereerst wens ik u en uw naasten
een gezegende Ramadan toe. Moge
Allah in deze mooie heilige maand al
uw gebeden en vasten accepteren.

N

a een lange periode van afstandsonderwijs zijn veel scholen inmiddels weer
opengegaan. Naar mijn inschatting is
dat heel goed gegaan Alhamdulillah. Ook
al zijn er nog enkele ouders die zich zorgen
maken over de gezondheid van hun kind op
school. Deze ouders worden zoveel mogelijk
gerustgesteld door de school.
Als directeur van De ISBO zet ik mij dag en nacht
in om de belangen van het Islamitisch onderwijs
te behartigen. De kwaliteit van islamitische scholen is uitstekend en de resultaten behoren tot het
beste van Nederland.
Afgelopen jaren veelvuldig lobbywerk gedaan,
dan is het heel fijn om van Minister Slob te horen
dat het islamitisch onderwijs het goed doet en
dat ze er gewoon bij horen. Dit heeft hij gezegd
in een debat in de Eerste Kamer waar de PVV en

Forum voor Democratie constant het islamitisch
onderwijs vals aan het aanvallen waren.
Ik roep met grote regelmaat dat het islamitisch
onderwijs een onderdeel is van Nederland en dat
het bij Nederland hoort. Daarom ben ik ook blij
dit van de minister zelf te horen.
Voor mij als directeur is deze erkenning van de
minister in de politieke arena een winst voor het
islamitisch onderwijs. Hiermee komen we als
islamitisch onderwijs een stap dichter bij het
verder normaliseren van islamitische scholen in
Nederland. Daar waar er nog steeds krachten
zijn die het islamitisch onderwijs in zijn totaliteit ongewenst vinden zijn alle kleine stappen
die er aan kunnen bijdragen om het islamitisch
onderwijs verder maatschappelijk te vestigen in
Nederland altijd welkom. Tevens is het voor een
minister zelf ook belangrijk dat hij laat zien dat
hij openlijk voor de vrijheid van onderwijs is.
Islamitisch onderwijs doet het enorm goed
Alhamdulillah. Dit hebben we te danken aan al
die leraren, directeuren en bestuurders die dag
en nacht zich inzetten voor het beste onderwijs in
Nederland. We realiseren ons terdege dat onze
kinderen het beste verdienen.
Het is goed om te zien dat het lobbywerk in
“Den Haag” zijn vruchten afwerpt. Ik blijf met
volle overtuiging de belangen van het islamitisch
onderwijs behartigen. Er komen enkele nieuwe
wetten aan die vooral het bijzonder onderwijs
aangaan. Zichtbaarheid van islamitisch onderwijs is nu belangrijker dan ooit.
Ik wens u alvast ook een mooie Eid toe.

Eid Mubarak!
Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO

Volg ons op:
G /moslimvandaag
e /de_isbo
e /islamitischekinderboeken
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Een bijzondere Ramadan
De laatste tien dagen van de Ramadan zijn alweer aangebroken.
In meerdere opzichten was deze maand een bijzondere maand.
Door de lockdown waren de scholen voor een groot gedeelte van de
Ramadan gesloten en kregen de leerlingen thuisonderwijs. Maar
ook nu de scholen weer begonnen zijn is de situatie nog verre van
‘normaal’ gezien de bijzondere maatregelen.

D

e Coronasituatie heeft de levens van
veel mensen totaal op zijn kop gezet. De ziekte verspreidde zich snel
en een aantal van onze leerlingen,
leerkrachten, directies en bestuursleden
kregen te maken met ziektegevallen in
hun eigen kring. Moge Allah genezing en
troost geven aan iedereen die dit is overkomen. Alhamdulillah horen wij dat een
aantal van onze collega’s binnen het veld
veilig door het ziekbed heen zijn gekomen
en inmiddels weer thuis verkeren bij hun
gezin. Ouders moesten thuis werken
en hun kinderen thuisonderwijs geven.
Daarnaast groeide de zorg om de ouderen
onder ons, die door de quarantainemaatregelen in een isolement terecht dreigden
te komen.
Echter, met het moeilijke komt ook
steeds het gemakkelijke, zoals Allah de
mens belooft in soerat ash Sharh. De
Coronaomstandigheden hebben namelijk
ook gezorgd voor een aantal positieve ontwikkelingen. De samenleving lijkt ineens
dichter bij elkaar te komen nu iedereen
in ‘hetzelfde schuitje’ zit. Veel liefdadigheidsinitiatieven worden genomen en de
mensheid slaat de handen in elkaar om
de medemens in nood te helpen. Ineens is
geen handen schudden of gezichtsbedekking geen reden van discussie meer en
uiten steeds meer bekende Nederlanders
zich openlijk over de absurditeit hiervan.
Maar ook op schoolniveau ontstonden er
veel mooie dingen. Zo ontplooiden leerkrachten, directeuren en bestuursleden
in een raptempo nieuwe initiatieven om
het thuisonderwijs op creatieve wijze,
vaak digitaal, vorm te kunnen geven. Ook
op het gebied van de identiteit schoten
de filmpjes, online lessen en challenges
als paddenstoelen de lucht uit. Zo startte
Mustapha Benchikhi, godsdienstleerkracht van Ikra met een serie over het
leven van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)
en werd in de gebedsruimte van Tarieq Ibnoe Ziyad een hele studio ingericht om de
livelessen van de godsdienstleerkrachten
en een heuse kookworkshop van Mounir
Toub op te nemen!
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Ook werden er lessen gecreëerd rondom
deze speciale Ramadan in Coronatijd en
kwamen er lessen cultuureducatie van
Saida Franken online te staan. De bijdrage
van basisschool Ababil en IBS Al Amana
staan verderop in deze nieuwsbrief.

Er was nu thuis immers meer tijd voor
Koran lezen, met elkaar praten over de
islam en positieve aandacht aan elkaar
geven. Moge Allah ons de mogelijkheid
geven om al deze initiatieven voort te zetten na deze bijzondere Ramadan en ook

En zo werd het voor de leerlingen op
meerdere fronten een hele bijzondere Ramadan. Zij volgden de godsdienstlessen
die de scholen via verschillende platforms
aanboden en stuurden hun opdrachten
digitaal terug. Er ontstonden ook fora
waarin leerlingen met elkaar hun beleving
van de Ramadan konden delen.

na deze Coronacrisis, Amien.
En moge Allah al uw vasten en andere
`ibada gedurende deze maand Ramadan
belonen en u en uw gezin behoeden voor
ziektes en verdriet, Amien.

Zo bleek uit hun inbreng dat ook zij inzagen dat deze bijzondere omstandigheden
hen kansen boden om hun band met God
te verbeteren.

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

En bovenal een gezegende
Eid al Fitr toegewenst!
Asma Claassen

www.deisbo.nl
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Kinderen ‘super blij’ dat ze weer naar school
mogen, heropening verloopt rustig
De heropening van de basisscholen is vanochtend rustig verlopen.
De kinderen waren blij om hun klasgenootjes en leraren weer
te zien. En hun ouders, die genoten van de rust tijdens het
thuiswerken.

N

6

Welkom heten

a acht weken thuiszitten, mochten
de eerste basisschoolleerlingen
vandaag weer naar school. Een
halve bezetting, looproutes in de
basisscholen, ouders die bij het hek de
kinderen afzetten en voldoende desinfecterende middelen in de klassen
helpen de besmettingsrisico's van het
coronavirus binnen de perken te houden.

een rustig verlopen dag. ,,Blij, voorzichtig, angstig, hoopvol, allerlei gevoelens
gaan door je heen bij het heropenen van
de school”, beschrijft bestuurder Meine
Stoker van Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland. ,,Maar
er heerste vandaag vooral een positieve
vibe.”

Het lijkt erop dat het voor veel kinderen
en hun ouders bijna een feestdag is. Wekenlang moesten de kinderen het zonder
hun klasgenootjes stellen en thuis hun
schoolwerk doen. Voor veel ouders was
de combinatie van kinderen ‘lesgeven’
en thuiswerken belastend. Desondanks
moeten ze nu weer wennen aan de stilte
in huis nu hun kroost op school zit.

Het gros van de basisscholen laat de helft
van de klassen twee hele dagen per week
naar school komen. Vandaag is de eerste
shift aan de beurt. Andere basisscholen
werken met dagdelen, waarbij de ene helft
van de klas 's ochtends komt en de andere
helft 's middags. Overigens zijn niet overal alle leerlingen op de eerste dag naar
school gekomen.

Lerarengroep PO in Actie heeft de leerkrachten gevraagd hoe hun eerste dag
is verlopen. Van honderden reacties is
slechts een enkeling niet blij. ,,Het is goed
verlopen in deze omstandigheden. Hier en
daar waren wat kinderen afwezig en ontbraken leraren", aldus Jan van de Ven van
beroepsorganisatie Lerarencollectief.

Er zijn kinderen met snottebellen die niet
mogen komen en niet alle ouders vinden
het een prettig idee om hun kroost aan de
risico's bloot te stellen.

Bij sectororganisatie PO-Raad komen
ook louter positieve reacties binnen over

thuis een kwetsbaar familielid. Die klassen worden opgevangen door stagiaires,
onderwijsassistenten, intern begeleiders
of invallers.

Shift

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) stond vanochtend op het
schoolplein van de Florens Radewijnsschool in Zwolle om de leerlingen welkom
te heten. Hij voerde er korte gesprekjes
met de ouders en kinderen. Die waren
vooral vrolijk en gaven aan dat ze het fijn
vinden om weer naar school te gaan. Ook
sprak de minister er met de leraren en
schoolleider.
Bekijk hieronder in de kaart hoeveel
kinderen er in jouw gemeente weer naar
school gaan:

Datzelfde geldt voor leraren. Uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek &
Advies en deze krant bleek vorige week
dat er duizenden leraren zijn die blijven
thuiswerken. In de meeste gevallen behoren ze zelf tot de risicogroep of hebben ze

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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Minister Slob maakt Haagse moslims
blij: ‘islamitische school hoort erbij’
Ze hebben er jaren op moeten wachten, maar de islamitische
gemeenschap in Den Haag krijgt in navolging van Rotterdam en
Amsterdam een eigen islamitische middelbare school. Het besluit
van minister Slob zorgt voor vreugde bij de meeste Haagse moslims.
Ook in Haagse onderwijskringen wordt positief gereageerd.

V

eel mensen werden gisteren verrast door het nieuws dat minister
Arie Slob (onderwijs) de komst
van een islamitische school voor
mavo, havo en vwo in Den Haag heeft
goedgekeurd. Vanuit de islamitische
gemeenschap wordt al jaren geprobeerd
om islamitisch voortgezet onderwijs in
deze stad op te zetten. Maar elk jaar
werden aanvragen van verschillende
stichtingen afgewezen door de minister.
Dit gebeurde telkens op grond van leerlingenprognoses. Hieruit zou blijken dat
zo’n school niet levensvatbaar is.
Slob heeft nu de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam
(SIVOR), een van de twee clubs die een
aanvraag hadden ingediend, toestemming
gegeven om na de zomer van 2021 alsnog
een school te openen voor mavo, havo en
vwo in Den Haag. SIVOR heeft al jarenlange ervaring met islamitisch voortgezet
onderwijs in Rotterdam, waar de stichting
het Avicenna College runt.

Vijfde keer
Voorzitter Wim Littooij van SIVOR is blij
verrast door het nieuws uit Den Haag.
,,We doen deze aanvraag elk jaar, omdat
we vanuit het islamitisch basisonderwijs
in Den Haag heel vaak horen dat er mogelijkheden zijn. Dit jaar was het de vijfde
keer. De minister heeft voortdurend ‘nee’
gezegd. Men kijkt daarbij altijd naar het
aantal kinderen op het basisonderwijs.
Op basis daarvan doet men een prognose
hoeveel leerlingen er naar het islamitisch
onderwijs gaan.’’ Kennelijk waren dat er
deze keer voldoende.
Voorheen wilde SIVOR een school voor
vmbo, mavo, havo en vwo in Den Haag. Nu
is bewust gekozen voor alleen mavo, havo
en vwo, omdat de stichting ziet dat daar
de meeste behoefte aan is. ,,We hebben
nu ook al kinderen uit Den Haag op onze
school. Hun ouders nemen elke dag de
moeite om ze van Den Haag naar Rotterdam te brengen. Dat geeft wel aan dat er
behoefte aan is.’’

Littooij beseft
dat er in de
samenleving
veel mensen
zijn die tegen
islamitisch
onderwijs zijn.
In Rotterdam
had volgens hem
vooral de grootste partij, Leefbaar Rotterdam, veel moeite met
Avicenna. Littooij nodigde de raadsleden
van deze fractie daarom uit en vroeg hen
wat ze nou wilden met deze leerlingen.
‘We willen dat ze gewoon integreren’, zeiden ze. ‘Dan moet je ze steunen, want dat
is precies wat wij hier doen’, legde ik hen
uit. We bereiden ze hier voor om te gaan
studeren op een hogeschool of een universiteit.’’ Sindsdien is er vanuit die partij
geen openlijke kritiek meer geweest, aldus de voorzitter.
Hagenaars hoeven zich volgens hem in
ieder geval geen zorgen te maken over de
koers van de school. ,,Onze islam gaat uit
van verantwoordelijkheid voor iedereen en
respect voor iedereen. Het onderwijs bij
ons staat in het teken van integratie en is
heel erg toegespitst op het Nederlands.
We geven ook veel aandacht aan samenwerking met andere scholen en religies.
Er gelden wel kledingvoorschriften, maar
als meisjes geen hoofddoeken willen dragen mogen ze dat zelf weten.’’
Peter Lamers, bestuurder bij onderwijsgroep Spinoza en voorheen erg kritisch
over de komst van een islamitische
middelbare school in Den Haag, is nu
vooral positief over het besluit van de
minister. Hij is ook zeer te spreken over
de bestuurskwaliteiten van Littooij. ,,Hij
heeft een prima school neergezet in het
Rotterdamse.’’ Volgens hem past een
islamitische school ook gewoon bij het
Nederlands onderwijsstelsel. ,,We hebben
hier vrijheid van godsdienst en vrijheid van
onderwijs.’’

Twijfels
Lamers zegt ook nooit tegen islamitisch
onderwijs op zich te zijn geweest. Hij
had vooral twijfels over de Amsterdamse
stichting (De Ozonlaag) die een middelbare school wilde beginnen in Den Haag.
Ook de islamitische basisscholen in de
stad waren daar niet enthousiast over,
benadrukt hij. De Ozonlaag deed meerdere malen een poging. Bestuurder Söner
Atasoy, mede-oprichter van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, is dan ook niet blij met het nieuws.
,,Onze aanvraag is eerst toegekend en
toen op oneigenlijke gronden afgewezen.’’
Hij heeft al laten weten het er niet bij
te laten zitten en wil alsnog een school
stichten in Den Haag.
Littooij zegt hier ‘niet van wakker te liggen’. Hij verwacht volgend jaar al met de
nieuwe school te kunnen beginnen. De
bestuurder wil deze maand al beginnen
met het zoeken naar een geschikte locatie. ,,Hoe sneller de school er is, hoe
beter. Dan komt ook de rust terug.’’
Bij moskeekoepel SIOHR, die 33 moskeeën vertegenwoordigt, zijn ze blij met de
komst van een islamitische middelbare
school. ,,De wens is er en was er al jaren
vanuit de gemeenschap’’, vertelt woordvoerder Abdelhamit Bouzitt. Hij wijst
erop dat islamitische basisscholen in
Nederland het de laatste jaren uitstekend
doen. ,,Sommigen scoren zelfs hoger dan
christelijke scholen. Het is dan ook niet
meer dan logisch dat er ook islamitisch
voortgezet onderwijs komt.’’
Niet alle moslims in Den Haag zijn overigens blij. Raadslid Arnoud van Doorn van
de Partij van de Eenheid (PvdE) wil onder
meer van het college weten waarom zij nu
welwillend tegenover deze aanvraag staat,
terwijl ze eerder in bezwaar ging tegen de
komst van een school van De Ozonlaag.
Ook wijst hij op de recente bestuurlijke
problemen bij SIVOR.

www.deisbo.nl
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Nieuwe basisscholen in de nieuwe
wijken van Amsterdam
Amsterdam krijgt er elf nieuwe basisscholen bij. Ze zullen de
komende jaren opengaan in nieuwe woonwijken in de stad, zoals de
Sluisbuurt, Zeeburgereiland en aan de Zuidas.

D

e eerste scholen zullen na de zomervakantie van 2021 opengaan,
als alles goed verloopt. Het gaat
dan om een openbare basisschool
in Elzenhagen Zuid de nieuwbouwwijk
in stadsdeel Noord, een oecumenische
school in de Buiksloterham, de nieuwe
wijk die aan de noordoever van het IJ
ontstaat, een oecumenische school op
Zeeburgereiland en nog een openbare
school op Centrumeiland, een nieuw
stuk IJburg. Deze scholen hebben al de
bekostiging door het ministerie van Onderwijs binnen.
Daarnaast zijn er zes nieuwe aanvragen
bijgekomen, die een positief advies krijgen
van de gemeente. Hierbij is onder meer
gekeken of er voldoende basisschoolleerlingen in het gebied wonen. Ook deze
scholen verrijzen vooral in nieuwe woon-

8

wijken, zoals aan de Zuidas, de Sluisbuurt,
in de nog te bouwen woonwijk tegenover
de Vrije Universiteit in Buitenveldert en
twee in Zuidoost, die onder meer Amstel
III in hun achterland hebben, het voormalige industrieterrein waarop vijfduizend
woningen komen. In Buiksloterham opent
ook nog een openbare school. Het ministerie moet nog beslissen of deze scholen
financiering krijgen.

Islamitische school in Noord
In Noord komt ook nog een islamitische
basisschool. In eerste instantie was de
gemeente niet akkoord gegaan met dit initiatief, omdat die niet kon aantonen binnen
vijf jaar over minimaal 325 leerlingen te
beschikken en dat is de ondergrens voor
een levensvatbare school. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO),
het schoolbestuur, tekende bezwaar aan

tegen deze afwijzing en kreeg gelijk van
het Ministerie van Onderwijs. De gemeente is hierdoor gedwongen de islamitische
school in Noord mogelijk in te maken.
De aanvraag voor twee andere islamitische scholen zijn afgewezen. Beide scholen zouden in het centrum verrijzen en
daarmee in elkaars vaarwater zitten, vindt
de gemeente. Ze hebben te weinig uitzicht
op voldoende aanmeldingen.
Ook het plan voor een basisschool op
Tridentijns-katholieke grondslag, een
traditionele stroming, voldoet niet. Deze
school had volgens de aanvraag moeten
openen in Geuzenveld en anders in het
Oostelijk Havengebied of Nieuw-Sloten.
Volgens de gemeente is hiervoor te weinig
belangstelling.
Schoolbesturen kunnen elk jaar plannen
indienen voor nieuwe basisscholen in Nederland. Het Rijk bekostigt deze scholen
als ze zijn opgenomen in de plannen van
de gemeente.

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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Nieuws van IBS Ababil
De gezegende maand Ramadan is aangebroken, al hamdoulillah!
Een maand van aanbidding en zelfbezinning. Moge Allah (swt) het
vasten accepteren en onze gebeden verhoren. Moge Allah (swt) ons
in Zijn barmhartigheid omarmen in deze gezegende maand. Moge
Allah (swt) onze imaan versterken en positief ontwikkelen, zodat wij
een nieuwe/extra impuls en bezinning mogen verkrijgen.

L

iefdadigheid (sadaqah) heeft in de
Islam een belangrijke plaats en
wordt sterk aangemoedigd, vooral
tijdens deze gezegende maand. De
Profeet Mohammed  ﷺwas de meest
vrijgevige van alle mensen en hij was het
meest vrijgevig in de maand Ramadan.
We zijn achter de schermen hard bezig
met het ‘Schoolproject Ethiopië’. We zijn
al goed op weg, maar we zijn er zeker nog
niet! Meester Kemal is onlangs naar Ethiopië gereisd en de beelden hebben ons
extra gemotiveerd. Als u op de link klikt,
dan krijgt u ook een indruk van hoe dat
bezoek was. Prachtig, Allahouma Baarek!
Wij hopen dat dit jullie ook motiveert en
dat we samen alles op alles zetten om ons
doel te realiseren! In de goodiebag die de
leerlingen hebben ontvangen, treffen jullie
een spaarpotje van Hasene aan. Deze
kunnen jullie thuis gebruiken als sadaqa
potje, zoals we die in de klas hebben. Met
dit spaarpotje slaan we de handen weer
ineen en zullen we samen, met de wil van
Allah swt, ons doel behalen! Daar zijn wij
zeker van overtuigd. Jullie toch ook?!

Via de link hieronder kunt
u direct doneren:
h
 ttps://tikkie.me/pay/Hasene/uxQwMwhhSJTUD8Wga4q5kN

Kijk ook de volgende links voor
onze Ramadan challenges!
h
 ttps://www.youtube.com/watch?
v=Al5vKmERAQU&feature=youtu.be

Met vriendelijke groet,

Team Ababil

Enquête
Assalamu Alaikum,
Voor mijn Bachelor scriptie aan de Islamic
University of Applied Sciences te Rotterdam
verricht ik onderzoek naar social media- en
gamegebruik bij moslimjongeren. Het onderzoek wordt gedaan onder jongeren in de
leeftijdsgroep van 16 tot 30 jaar in België en
Nederland. Het doel van dit onderzoek is
om de invloed van social media- en gamegebruik op religiositeit bij de moslimjongeren te onderzoeken.

Klik op de link voor het filmpje!
h
 ttps://youtu.be/Qe64kSTXih4

De enquête duurt maximaal 5 minuten om
in te vullen. Alle gegevens die worden ingevuld, worden anoniem verwerkt.
h
 ttps://forms.gle/iZvEiwjjAc2TqFJk7
Alvast bedankt voor je medewerking!

Hanif Hof
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LEERLINGEN VAN DE ISLAMITISCHE BASISSCHOOL DE ZONNEBLOEM IN DEVENTER.
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SIMON zet schouders onder islamitische
basisschool in Apeldoorn
De islamitische onderwijsstichting SIMON zet zijn schouders onder
de komst van een islamitische basisschool in Apeldoorn. Tientallen
ouders die hun kinderen nu nog in Deventer naar school sturen
hebben aangegeven heel graag in eigen stad een school te willen.

I

n november werden er ook al plannen
voor een islamitische basisschool in
Apeldoorn bekend. Die kwamen van
De Nederlandse Culturele Stichting.
De gemeente Apeldoorn bevestigt nu
nóg een aanvraag te hebben ontvangen.

Stichting
Wie de aanvrager is wil de gemeente niet
zeggen. Navraag leert dat het hier gaat
om de Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland (SIMON). Daaronder vallen
inmiddels tien islamitische basisscholen,
waaronder De Zonnebloem in Deventer.
De Zonnebloem-directeur Gencay Alici
bevestigt de plannen. ,,Op dit moment
zijn er circa zeventig kinderen van buiten
Deventer die iedere dag met een bus naar
onze school komen’’, zegt hij, de sluiting
wegens corona even buiten beschouwing latend. ,,Het gros daarvan komt uit
Apeldoorn. Dat ze zoveel toewijding hebben zegt wel iets.’’

willen hebben en volgens artikel 23 van de
grondwet staat het iedereen vrij om een
school op te richten. Omdat de kwaliteit
van de SIMON scholen hoog is juich ik dit
toe.’’

gedacht zijn’’, aldus Alici. ,,Het voelt voor
mensen beter als ze hun kinderen in eigen stad naar school kunnen sturen.’’
,,Ze kiezen voor een islamitische school
omdat die in het verlengde ligt van de
normen en waarden die ze thuis hebben’’,
legt hij uit. ,,Wij staan stil bij álle feestdagen en vertellen daarover, maar bij ons
worden de Ramadan en het Offerfeest ook
gevierd, terwijl dat op een reguliere school
veel minder aandacht krijgt.’’

Zevenhuizen

Moskee enthousiast

Dat de SIMON scholen nu ook een aanvraag hebben ingediend bij de gemeente
Apeldoorn, is voor De Nederlandse Culturele Stichting geen reden om de eigen
aanvraag nu terug te trekken, zegt Simar
Doghman. Ze noemt het wel wat wrang
dat SIMON jarenlang niet met zo'n initiatief in Apeldoorn kwam en daar uitgerekend mee komt terwijl er al een andere
aanvraag loopt.

Ayhan Tonca, voorzitter van de Eyup
Sultan moskee in Apeldoorn, reageert
enthousiast. Tonca werkte zelf als clusterdirecteur voor de SIMON scholen. Die
scoren telkens zeer hoog in het jaarlijkse
scholenonderzoek van RTL, constateert
hij, net als trouwens de scholen op reformatorische grondslag. Met een cijfer
van 7,6 werd De Zonnebloem in Deventer
afgelopen jaar slechts door twee andere
basisscholen overtroffen.

Voelt beter

Toejuichen

Alici komt zelf ook uit Apeldoorn. Hoewel
het zijn eigen school pakweg zeventig
leerlingen zou kosten - op een totaal van
iets boven de tweehonderd - moet geen
rol spelen, vindt hij. ,,Dat zou egoïstisch

,,Iedere dag laten meer dan vijftig mensen
in Apeldoorn hun kinderen in Deventer
naar school gaan’’, weet Tonca. ,,Ouders hebben aangegeven dat ze graag in
Apeldoorn zelf een islamitische school

Waar de school zou moeten komen is
uiteindelijk aan de gemeente. De voorkeurswijk zou Zevenhuizen zijn, zegt Alici,
omdat daar veel gezinnen uit de doelgroep
wonen. ,,Zou het bij wijze van spreken
Zuidbroek worden, dan voelt het voor
iemand uit Orden echter nog steeds beter
dan Deventer al zou dat qua reistijd misschien niet eens zoveel verschil maken.’’

Andere aanvraag wordt doorgezet

Over het belang van islamitisch onderwijs
heeft ze geen twijfels, benadrukt Doghman. ,,Veel kinderen zijn helaas onwetend over hun eigen geloof, waardoor ze
vatbaar zijn voor extremistische groepen.
Door goed onderwijs kun je daar verandering in brengen.’’
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GL tegen proces weren islam-school in Amstelveen
Alleen GroenLinks is tegen een door de gemeente aan de aanspannen
proces bij de Raad van State om een islamitische school in de stad
te weren. Dat blijkt uit een – wegens het Coronavirus – ‘schriftelijk’
gehouden vergadering van de raadscommissie Burgers en
Samenleving. Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIONH) had gevraagd een basisschool op het scholenplan te zetten,
waardoor de gemeente voor huisvesting en financiering zou moeten
zorgen. De gemeenteraad besloot dat niet te doen, waarna SIONH minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg die
weigering af te wijzen. Aldus geschiedde en de gemeente gaat nu
tegen dat besluit in beroep.
Vrijwel de gehele raad staat daarachter
(voor sommige fracties is het besluit
daartoe niet meer dan een hamerstuk in
de gemeenteraad), maar men vreest intussen toch dat de gemeente verliest.

Maastricht
Volgens het ministerie zijn Amstelveen
en Maastricht, waar wel een islamitische
school bestaat, vergelijkbaar. Daardoor
zou het Maastrichtse belangstellingspercentage voor Islamitisch onderwijs mogen
worden toegepast op Amstelveen. Maar
B&W vinden die steden onvergelijkbaar
omdat Maastricht groter is en een interregionale functie heeft. Ook voert het college aan dat tot nu toe bij de gemeente en
de schoolbesturen geen signaal binnenkwam waaruit de behoefte aan islamitisch
onderwijs en dat ‘de bevolking in Amstelveen gemiddeld een hogere sociaal-economische status en opleiding heeft’ dan
die van Maastricht.

Inkomen
Vooral dat laatste schoot GroenLinks in
het verkeerde keelgat. ‘Wat heeft het
inkomen van inwoners te maken met interesse in islamitisch onderwijs?’ vroeg

die. Volgens die fractie en het CDA zijn
de argumenten van de gemeente niet
zo sterk als die van het ministerie. B&W
zeggen dat nieuwe onderwijswetgeving er
aan komt, waardoor de kans van slagen
royaler zou worden, maar volgens GroenLinks biedt die geen soelaas, omdat het
verzoek van SIO-NH kwam onder de nog
steeds bestaande wet.

IJmond
In Noord-Holland is de situatie heel anders dan in Limburg, vindt het college. In
de IJmond moest een islamitische school
in augustus sluiten omdat die na vijf jaar
te weinig leerlingen telde om de vereiste stichtingsnorm te halen. De tweede
school van SIO-NH in Hoorn blijft na vier
jaar zodanig achter in groei, circa 50% van
de stichtingsnorm, dat die norm naar alle
waarschijnlijkheid hier ook niet gehaald
zal worden, zeggen B&W.

Niet overtuigend
Het CDA is het wel eens met het beroep
bij de RvS maar acht de kans groot dat
het bezwaar van de gemeente wordt afgewezen en vindt haar argumenten, die
trouwens al eerder aan de orde kwamen,

te weinig onderbouwd. Met de nu geponeerde argumenten is naar de mening
van het CDA niet voldoende overtuigend
gemaakt dat het de school in Amstelveen
aan levensvatbaarheid zal ontbreken.
“Onzes inziens zal deze beargumentering
dus strakker onderbouwd (met meer onderzoek feiten) en sterker geformuleerd
moeten worden.”

Kosten
Namens de VVD spreekt raadslid Bas
Zwart, hoewel voor voortzetting van de
beroepsprocedure, van een hoofdpijndossier. “Aan de ene kant hebben we de
grondwet die ons verplicht onder kwalificerende omstandigheden een segregerende school te faciliteren en aan de andere
kant willen we juist kinderen van verschillende achtergronden laten integreren”,
schreef hij. “Een islamitische school heeft
volgens de Nederlandse wet net zoveel
bestaansrecht als een katholieke, Joodse,
gereformeerde of welke op zuil gestoeld
onderwijs dan ook. Gezien de partijen die
het huidige kabinet vormen zal daar vanuit
Den Haag op korte termijn geen verandering in komen.”
Hij herinnert er aan dat minister Slob
(ChristenUnie) recentelijk de gemeente
Naaldwijk verplichtte €200.000 vrij te maken om een islamitische school te stichten en constateert dat die gang van zaken
weinig hoop geeft voor de Amstelveense
zaak. En de VVD wil ook wel graag van
B&W weten of zij al vast de kosten kunnen
ramen als Amstelveen de beroepszaak
verliest.
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‘In deze tijd
is er meer
ruimte voor
dankbaarheid’
Hoe wordt tijdens de
coronacrisis de ramadan
gevierd? Het is vooral
thuisblijven met de kinderen.
„Mensen willen die tijd goed
besteden om hen de islam mee
te geven. Spelenderwijs.”

D

e oproep tot gebed klinkt vanuit de
gang. Althans, een poging daartoe.
En alleen de eerste regels. Meer
kent Aya (6 jaar) uit Rotterdam niet.
„Oh, ik ga even naar de moskee”, zegt ze,
en ze rent naar de andere kamer. Daar
heeft ze zojuist een moskee van karton in
elkaar gezet met haar zusje Nida (4) en
haar tante. Ze stapt naar binnen en neemt
de gebedshouding aan, terwijl ze zichzelf
bekijkt in de spiegel ernaast. Ze vouwt
haar armen op haar borst: „Allahu akbar.”
Wow, zegt haar zusje vol bewondering over
het bouwwerk. „Het lijkt wel op Mekka.”
Ssst... maant Aya haar tot stilte. „Ik kan
me niet concentreren.”
Al zes weken kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school en zijn
ze aangewezen op thuisonderwijs. Een
deel van hen ging vóór corona daarnaast
ook nog elke zondag naar school voor
islamonderwijs. En ook dat is volledig
stilgevallen. Ouders voelen zich verplicht
dat dan maar zelf op te pakken. Alleen,
dat blijkt moeilijk.
„Het is niet makkelijk om je eigen kind les
te geven”, zegt Abdelali Benziane. Hij is
binnen stichting Abou Rakrak verantwoordelijk voor de weekendschool. De stichting
geeft ruim vierhonderd leerlingen les, verdeeld over twintig klassen. Al veertien jaar
sturen ouders er hun kinderen naartoe
om Arabisch en over de Koran te leren:
„Zodat ze de islam op een goede manier
meekrijgen.”
Het probleem, legt Benziane uit, is dat de
meeste ouders helemaal geen Arabisch
spreken en het schrift niet kunnen lezen.
„Vaak geven ze aan dat ze moeite hebben
de kennis die ze hebben over te dragen”.
Bovendien hebben werkende ouders er
„nauwelijks tijd voor”.

Voor deze ouders is de weekendschool
een uitkomst.

Ramadan in de meivakantie
Aan tijd is nu geen gebrek. Tegelijk met
de meivakantie begint ook de ramadan.
De heiligste van de islamitische maanmaanden begint vrijdag en dat betekent
van zonsopgang tot zonsondergang geen
eten, drinken of seks. Omdat de ramadan
dit jaar in het voorjaar valt, zijn de dagen
nogal lang. Met de komst van de ramadan
is het voor moslims nog belangrijker dan
anders om hun kinderen de geloofsbeginselen bij te brengen. En die schrijven voor
dat de vastenmaand niet alleen draait om
onthouding, maar ook om spirituele groei
en geloofsverdieping.

Weekendje leren vasten
Dit jaar was ramadan sowieso al anders,
zegt Salima el Kebir-Moussa uit Capelle
aan den IJssel, vanwege die meivakantie. Ze vindt het belangrijk om haar twee
zoons van tien en zeven mee te nemen in
de ramadansfeer en daar zou dus sowieso
al meer tijd voor zijn. Onder normale omstandigheden zou dat beperkt blijven tot
de weekenden.
Vorig jaar hebben allebei de jongens al
een dagje gevast in het weekend. Nu ze
geen school hebben kan dat nog makkelijker. Ze willen dat graag. El Kebir-Moussa:
„Ik herken dat van mezelf, toen ik klein
was. Je wilt er zo graag bij horen.”
Om van de ramadan iets leuks te maken
heeft ze iets bedacht: „De jongens mogen
af en toe een schoen zetten in de avond,
een belgha om precies te zijn, dat is zo’n
Marokkaanse slof met een punt. Dan
kunnen ze zich verkneukelen op een verrassing”.
Je kunt er natuurlijk kritiek op hebben.
ze heeft dat idee geleend van een Nederlands feest. Dat begrijpt ze. „Maar de
kinderen vinden Sinterklaas altijd geweldig en ik wil graag dat ze met hetzelfde
plezier terugkijken op islamitische vieringen zoals de ramadan.”

Aan het leeraspect heeft ze ook gedacht.
„We hebben een ramadankalender met
elke dag een kleine opdracht. Eentje luidt
bijvoorbeeld: zeg ‘bismillah (in naam van
God)’ voor het eten.”

Ramadan-opdrachten
Mahwish Ashraf (37) uit Den Haag is ook
moeder – van twee meisjes van negen en
zes jaar – en maakt zelf zulke ramadankalenders, ze biedt ze aan om te downloaden via haar website MammieMammie.nl
Weken van tevoren is ze bezig met het
maken van speciale doeboekjes. Daarin
staan zogeheten ramadan-goals en dankbaarheids- en goededadenlijstjes die kinderen zelf kunnen invullen. Er staan ook
religieuze opdrachten in zoals ‘leer een
stukje Koran uit je hoofd’, en alledaagse
opdrachten, zoals ‘geef de plantjes water’
of ‘ruim je kamer op’.
Ashraf: „Ramadan is meer dan alleen niet
eten en drinken. Elk jaar kiezen we een
goed doel waar de meisjes geld voor inzamelen. Vorig jaar hebben ze koekjes gebakken en zelf verkocht. Het hele proces
– inkopen, bakken, verkopen – moesten ze
zelf doen, dat is enorm leerzaam.”
Veel ouders kopen nu van alles, ziet zij,
voor een speciaal ramadanhoekje. „Kindermoskeeën zijn populair. Ik geef er niet
zoveel aan uit, ik vind het leuker om zelf
dingen te knutselen.”

Islamprodukten.nl
Sofyane Charraoue (39) merkt het aan
zijn omzet. Hij is eigenaar van de webwinkel islamproducten.nl en van de winkel
Marokko Shop in Rotterdam. „Mijn winkelomzet is gedaald sinds de coronamaatregelen, maar gelukkig had ik veel
geïnvesteerd in mijn webwinkel. Die draait
nu 400 procent.”

Lees verder:
h
 ttps://www.nrc.nl/

nieuws/2020/04/23/in-deze-tijdis-er-meer-ruimte-voor-dankbaarheid-a3997739
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Ingezonden stuk El Boukhari:

Salaamoe
alaikoem
Lieve Profeet,

Op IBS Al Amana heeft de godsdienstleerkracht video’s opgenomen
voor groep 1 & 2. Het eindresultaat
mag er zijn.
h
 ttps://www.youtube.com/playlist?list=PLN1eN6wNIDOPVPNn9yvwJOr_78qIoyC3k

HOOFDDORP (HAARLEMS DAGBLAD 17 APRIL 2020)

Er is zeker behoefte aan
een islamitische basisschool in Haarlemmermeer

Ik heb jou nog nooit eerder ontmoet,
maar ik heb wel veel over jou gelezen en
gehoord.
Ik vind de Soenna wat jij doet ook heel
goed en ik luister naar jouw Hadith.
Dus wat jij allemaal hebt gedaan, gezegd
en hebt aangeraden.
Dat doe ik ook; ik probeer een voorbeeld
te nemen aan jou.
Ik weet niet hoe jij dit allemaal hebt gedaan met zoveel moeite.
In die tijd was het ook SUPER moeilijk!
Wist jij nog die dag dat jij de hele nacht
bleef bidden; jouw voeten werden zo opgezwollen.
Echt knap!!!
Ik wou dat ik dat kon, maar wat Allah mij
heeft gegeven, vind ik gewoon al genoeg.
Zoals ik al zei dat ik jou nog nooit eerder
heb ontmoet, wil en zal ik jou graag willen
ontmoeten, maar u bent er nu niet dus is
er nog maar een kans, in het paradijs!
Inshallah.
Liefs

Suraya Yildiz
Groep 7, ibs El Boukhari

Zo’n 150 ouders hebben aangegeven hun
kind of kinderen daar naartoe te willen sturen.

D

at zegt voorzitter Omar Abdelmalek van de stichting Islamitische
Basisscholen Amsterdam als hij
online inspreekt bij de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Zijn stichting heeft een aanvraag ingediend bij de
gemeente. ,,De behoefte van ouders is
de grondslag voor onze aanvraag. Haarlemmermeer groeit en is een multiculturele samenleving.’’
Forza-raadslid Michel van Dijk wil weten
of die school dan uitdraagt iedereen te
accepteren zoals diegene is, ook homoseksuelen. Jazeker, zegt Abdelmalek.
,,Onze stichting wil een plek voor iedereen
in de samenleving. Wij zijn een jonge organisatie met bestuursleden die hier in
Nederland zijn geboren, opgeleid en die
hier werken.’’
Wethouder Marjolein Steffens zal de aanvraag bekijken. ,,Hij is op tijd ingediend en

voorzien van de juiste gegevens. Aan de
gemeenteraad wordt voor 1 augustus een
voorstel voorgelegd.’’
De raadsvergadering wordt opnieuw digitaal gehouden en is te volgen via internet.
Niettemin maakt fractievoorzitter Maaike
Ballieux van GroenLinks zich zorgen over
de vraag hoe op deze manier het politieke
debat kan vormkrijgen. Volgens burgemeester Marianne Schuurmans geldt er
tot 1 september een noodwet die deze
vergaderwijze mogelijk maakt.

Democratisch
Ballieux wijst er op dat in deze digitale
periode een voorontwerp-bestemmingsplan voor Hoofddorp-centrum ter inzage
is gelegd. Ze maakt zich zorgen over het
democratische proces. De gemeenteraad
is digitaal over het plan geïnformeerd en
belanghebbenden kunnen tot 6 mei een
zienswijze indienen, maar een informatie-

bijeenkomst kan door alle coronamaatregelen niet worden gehouden.
Al snel blijkt dat meerdere partijen het
digitale vergaderen als noodmiddel
zien. ,,Niemand vindt dit prettig’’, zegt
VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten.
,,Voor het politieke handwerk moet je
elkaar kunnen ontmoeten’’, vindt Van Dijk
van Forza. In Haarlem wordt in het stadhuis vergaderd met alleen de woordvoerders van partijen die afstand van elkaar
houden, weet Gerdien Knikker (D66). ,,Dit
systeem werkt, maar daar is alles mee
gezegd’’, aldus Koos de Vries (Christenunie-SGP). Eigenlijk is iedereen het wel
eens dat het digitale alternatief zo kort
mogelijk moet duren.
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De Inspectie gebruikt de burgerschapsopdracht
ten onrechte om seculiere waarden te
plaatsen boven de vrijheid van onderwijs

BEELD: ANP

Tom Zwart

De Inspectie schiet tekort
in het identificeren van de
juiste basiswaarden. Daartoe
behoren volgens de Inspectie
namelijk wel gelijkwaardigheid,
verdraagzaamheid en
democratisch gezindheid, maar
niet de onderwijsvrijheid en de
vrijheid van godsdienst.”

Z

oals bekend sloeg het programma
Nieuwsuur op 11 september 2019
in een uitzending alarm over 'Help!
Ik word volwassen', de methode
seksuele vorming van de ISBO. Hoewel
de ISBO de in de uitzending gedane beweringen snel weerlegde, gaf minister
Slob de Inspectie van het Onderwijs
toch opdracht om een onderzoek naar
de lesmethode in te stellen. De burgerschapsopdracht van de scholen moest
daarbij als aanvliegroute dienen. Het
onderzoek werd vervolgens uitgebreid
naar alle lesmethoden in het primair en
voortgezet onderwijs op het terrein van
seksuele diversiteit, als gevolg van de
aanvaarding van een motie Kwint door
de Tweede Kamer.
In het onderzoek werden door de Inspectie
78 scholen betrokken met een islamitische, reformatorische, gereformeerde,
evangelische, protestantse, Rooms-katholieke, joodse, algemeen bijzondere en
antroposofische signatuur. Ook een paar
openbare scholen waren voor dit onderzoek geselecteerd. De Inspectie ging niet
alleen in op seksuele diversiteit, maar
onderzocht ook vier andere thema's: de
omgang tussen jongens en meisjes, het
bepleiten van afzijdigheid van de samenleving, de aandacht voor culturele diversiteit

en het geven van voorrang aan godsdienstige uitgangspunten ten koste van de
Nederlandse Grondwet. Het onderzoek
werd in de vorm van onaangekondigde
schoolbezoeken uitgevoerd.
In 2016 bracht de Inspectie ook al een
rapport uit over het onderwijsaanbod op
het terrein van seksualiteit en seksuele
diversiteit. Daarin gaf zij aan dat het wettelijk kader niet alleen een terughoudende
opstelling van de overheid voorschrijft
maar de scholen ook veel ruimte laat om
naar eigen inzicht invulling te geven aan
deze onderwerpen. De Inspectie vond
geen van de onderzochte scholen onder
de maat en gaf bijzondere scholen zelfs
een compliment.

In de eerste plaats schiet de Inspectie
tekort in het identificeren van de juiste
basiswaarden. Daartoe behoren volgens
de Inspectie namelijk wel gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en democratisch
gezindheid, maar niet de onderwijsvrijheid
en de vrijheid van godsdienst. Er wordt in
het rapport weliswaar wel gesproken over
'ruimte voor godsdienstige diversiteit',
maar dat is maar een slap aftreksel van
deze grondwettelijk verankerde vrijheden.
De Nederlandse Grondwet kent geen hiërarchie van rechten, dus is de Inspectie
niet bevoegd om die aan te brengen, en al
helemaal niet door seculiere waarden te
plaatsen boven grondrechten die religieuze minderheden beschermen.

Medio maart publiceerde de Inspectie van
het Onderwijs het rapport 'Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in
morele opvattingen'. Het goede nieuws is
dat het overgrote deel van de islamitische
scholen het onderwijs over deze onderwerpen volgens de Inspectie goed op orde
heeft. Daaruit blijkt dat 'Help! Ik word
volwassen' aan de eisen voldoet. Maar zes
scholen - twee katholieke, twee algemeen
bijzondere en twee joodse scholen - kregen van de Inspectie een herstelopdracht
omdat zij niet voldoen aan de wettelijke
eisen voor burgerschapsonderwijs. Enkele
reformatorische, evangelische, joodse
en antroposofische scholen kregen een
aanbeveling omdat op die scholen volgens
de Inspectie het risico aanwezig is dat het
accent op de eigen overtuiging tot onverdraagzaamheid bij leerlingen zou kunnen
leiden.
De vraag is hoe het komt dat alle scholen
er in 2016 goed vanaf kwamen, terwijl een
deel van de scholen nu volgens de Inspectie tekortschiet. Dat heeft te maken met
het verschuiven van doelpalen. Terwijl de
Inspectie in 2016 nog een marginale toetsing verrichte, hanteerde zij ditmaal een
stringentere toetsingsmaatstaf. Zij ging
namelijk na of het onderwijs op de scholen in overeenstemming was met basiswaarden van de democratische rechtstaat.
Het is natuurlijk een goed idee om het
bijbrengen van respect voor en kennis van
de basiswaarden van de democratische
rechtstaat tot uitgangspunt te maken van
het burgerschapsonderwijs. Maar in dit
geval is het gebruik van die basiswaarden
door de Inspectie om twee redenen problematisch.

In de tweede plaats is deze toetsingsmaatstaf opgenomen in het wetsvoorstel
over de aanscherping van het burgerschapsonderwijs dat in november vorig
jaar door minister Slob aan de Kamer is
aangeboden. Aangezien dit wetsvoorstel
nog geen wet is liep de Inspectie op de
zaken vooruit en had zij deze toetsingsmaatstaf niet mogen hanteren. Maar het
optreden van de Inspectie geeft wel een
voorproefje van wat ons na aanvaarding
van het wetsvoorstel te wachten staat:
de bepalingen over het burgerschapsonderwijs kunnen worden gebruikt als een
troefkaart om de marges van de onderwijsvrijheid te versmallen.
Daarom zou het rapport van de Inspectie moeten dienen als een wake-up call
voor de bijzonder onderwijsorganisaties.
Aangezien de behandeling van het wetsvoorstel over het burgerschapsonderwijs
in de Tweede Kamer nog niet is afgerond,
is dit het moment voor de organisaties in
het bijzonder onderwijs om garanties te
vragen dat aan de rechten van religieuze
minderheden niet zal worden getornd. De
kans dat die garanties er zullen komen is
het grootst als alle organisaties in het bijzonder onderwijs samen een vuist maken.
Daarom zou er volgens mij een platform
van bijzondere schoolorganisaties van alle
denominaties moeten worden opgericht
om de minister en de Kamer bij de les
te houden. Ik ben graag bereid om bij te
dragen aan de vorming van zo'n coalitie.

Tom Zwart
Hoogleraar Crosscultureel recht,
Universiteit Utrecht
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DATUM: 29 APRIL 2020 BRON: RD.NL DOOR: GERARD VROEGINDEWEIJ

Prof. Zwart: Bijzonder onderwijs
moet vuist maken naar Den Haag
„Het burgerschapsonderwijs bedreigt op termijn de vrijheid van
onderwijs. Ik adviseer bijzondere scholen dan ook om waarborgen
te eisen van de Tweede Kamer en van minister Slob.”

P

rof. dr. Tom Zwart, hoogleraar
crosscultureel recht in Utrecht, adviseert bijzondere scholen samen
een vuist te maken richting politiek
Den Haag. „Ik weet dat reformatorische
scholen niet snel zullen samenwerken
met islamitische scholen, maar ze staan
in deze kwestie wel voor hetzelfde belang, namelijk borging van de vrijheid
van onderwijs zoals deze is vastgelegd
in artikel 23 van de Grondwet. Ik adviseer de scholen een gezamenlijk platform op te richten om zo te laten zien
dat het ze ernst is.”
De kwestie gaat Zwart –zelf een liberaal–
ter harte. Hij laat het niet bij een oproep:
„Desnoods wil ik ze daar wel een handje
bij helpen. Ik heb goede contacten in veel
denominaties in het onderwijs, waaronder
de reformatorische en de islamitische.”
Zwart ziet in het rapport over burgerschapsvorming dat de Inspectie van het
Onderwijs vorige maand uitbracht een
duidelijke trendbreuk. Volgens de hoogleraar is er een wissel omgegaan. „In
2016 deed de inspectie ook onderzoek
naar burgerschapsonderwijs. Toen was er
vooral tevredenheid. In het rapport stond
onder meer dat het wettelijk kader over
de onderwijsinspectie een terughoudende
opstelling van de overheid voorschrijft. En
ook dat scholen veel ruimte hebben om
naar eigen inzicht invulling te geven aan
burgerschapsonderwijs. Dat is in lijn met
artikel 23 van de Grondwet. De inspectie
kwam dan ook tot de conclusie dat er met

het onderwijs op dit terrein inhoudelijk
niets mis was.”
Het inspectierapport van vorige maand
gaat volgens Zwart een forse stap verder.
„De inspectie besloot zich niet te beperken tot seksuele diversiteit, maar onderzocht nog vier onderwerpen: de omgang
tussen jongens en meisjes, het bepleiten
van afzijdigheid van de samenleving, de
aandacht voor culturele diversiteit en het
geven van voorrang aan godsdienstige
uitgangspunten.”

Herstelopdracht
De strenge toetsing leidde ook tot
strengere oordelen. „Zes scholen kregen een herstelopdracht; twee joodse,
twee rooms-katholieke en twee algemeen-bijzondere scholen. Bij twee van
de zes scholen is de invulling van het
burgerschapsonderwijs strijdig met de
basiswaarden van de democratische
rechtsstaat. Bij de andere vier ziet de
inspectie risico’s voor het verwerven van
die basiswaarden. Onder de basiswaarden
vallen zaken zoals verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid en non-discriminatie.”
Daarnaast vindt de inspectie dat veertien
scholen meer kunnen doen aan burgerschap. „Deze scholen krijgen de aanbeveling het lesaanbod over seksuele diversiteit te verbreden en meer te doen dan
alleen de overdracht van de eigen morele
opvattingen hierover. In deze groep zitten
drie reformatorische scholen. In totaal
bezocht de inspectie 78 scholen en kregen

208 scholen een vragenlijst toegestuurd.”
Volgens Zwart is het vrijwel uitgesloten
dat de scholen de afgelopen jaren anders
les gingen geven. „In dat geval is de conclusie gerechtvaardigd dat de inspectie
strenger toetste.”
De Utrechtse hoogleraar vindt dat de inspectie „haar boekje te buiten is gegaan
door het onderzoek te verbreden. Minister
Slob stelde enkele maanden geleden nog
in de Tweede Kamer dat Nederland niet
moet marchanderen met grondrechten.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar
die benadering heeft ook consequenties
voor het werk van de onderwijsinspectie.
Op dit moment zegt de wet alleen maar
dat er burgerschapsonderwijs plaats moet
vinden. Over het hoe en wat ligt niets in
wet- en regelgeving vast. Daar mag de
inspectie dus ook niet op toetsen. Ik weet
natuurlijk dat er een wet bij de Tweede
Kamer ligt waarin de burgerschapsopdracht voor scholen wordt verduidelijkt,
maar die is formeel nog niet van kracht.
Als de inspectie van scholen vraagt om
de democratische basiswaarden na te
leven, moet ze een van de basiswaarden,
namelijk het legaliteitsbeginsel, zelf ook
respecteren. Het legaliteitsbeginsel houdt
in dat alles wat de overheid doet, gebaseerd moet zijn op een wet die is aanvaard
door de Tweede en Eerste Kamer en in het
Staatsblad heeft gestaan.”

Aap uit mouw
Volgens Zwart komt er door het rapport
van de inspectie een ander, nog bedreigender probleem aan het licht: „Je ziet in
het rapport hoe de inspectie te werk zal
gaan als de nieuwe wet over het burgerschapsonderwijs straks wél is aanvaard.
De aap is uit de mouw gekomen.”
Op het eerste gezicht is er volgens de
hoogleraar niets mis met het naleven van
de democratische basiswaarden. „Wie is
er tegen verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en non-discriminatie? Maar als
de onderwijsinspectie alléén deze zaken
gaat toetsen, is het evenwicht zoek. Onder die democratische basiswaarden valt
namelijk óók artikel 6 van de Grondwet
over de vrijheid van godsdienst en óók het
befaamde artikel 23 over de vrijheid van
onderwijs. Er bestaat geen hiërarchie in
grondwetsartikelen. Artikel 1 –dat gaat
over non-discriminatie– is niet belangrijker dan de artikelen 6 of 23. Het seculiere
‘geloof’ heeft geen voorrang op het protestants-christelijke, het rooms-katholieke of het islamitische geloof. Nederland is
een land van minderheden en religieuze
pluriformiteit. Daar moeten we in wet- en
regelgeving het volle pond aan geven.
Lees verder op pagina 16 >>>
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Niemand mag iemand dwingen tot een
religie, maar er mag ook geen dwang zijn
om religie of religieuze standpunten los
te laten.”

Homoseksualiteit
Op de achtergrond speelt de discussie
over het aanvaarden van homoseksualiteit.
Zwart: „Persoonlijk deel ik de opvattingen
van orthodoxe scholen over homoseksualiteit niet, maar ik vind wel dat er ruimte
moet zijn voor hun standpunt. Als seculieren vinden dat orthodoxen hun standpunt
moeten wijzigen, dan moeten ze een andere route kiezen dan dwang via wet- en
regelgeving. Dan is het zaak het gesprek
aan te gaan, zodat betrokkenen zien dat er
verschillende opvattingen bestaan en dat
die ook recht van bestaan hebben.”
Zwart veegt de vloer aan met het argument van PvdA-voorman Asscher dat
orthodoxe scholen geen kritiek mogen
geven op het homohuwelijk omdat dat nu
eenmaal tot onze rechtsorde behoort. „Ik
zou niet weten waarom er geen kritische
kanttekeningen bij eenmaal aanvaarde
wetten geplaatst mogen worden. De
PvdA doet dat zelf ook bij artikel 23 van
de Grondwet en pleit voor modernisering
ervan. Waarom zouden anderen dan geen
vragen mogen plaatsen bij het homohuwelijk of homoseksualiteit? Het is van tweeën
één. Of we mogen geen kritiek hebben
op de rechtsorde, en dan moet de PvdA
ook stoppen met kritiek op artikel 23. Of
iedereen mag voorstellen doen voor verandering van de rechtsorde, en dan moet
ook de PvdA accepteren dat orthodoxen
kritische kanttekeningen plaatsen bij het
homohuwelijk. Ik sta op het standpunt dat
discussies ons verrijken. We leven in een
open, democratische samenleving die de
bescherming van rechten van minderheden als belangrijk kenmerk heeft.”

Platform
Zwart vindt dat minister Slob en de Tweede Kamer het evenwicht in de voorliggende wet op het burgerschap moeten herstellen. „De benadering is nu te eenzijdig.
De rechten van orthodoxe minderheden
zijn nu niet veiliggesteld. Ik hoop dat dit
besef snel doordringt in politiek Den
Haag.”
De koepels van schoolbestuurders in ons
land zouden de politiek daarin een handje
kunnen helpen. „Ik mis een gezamenlijk optreden richting politiek Den Haag.
Samen sta je sterker. Reformatorische
en islamitische scholen hebben niet zo
veel met elkaar, maar hierin hebben ze
wel een gezamenlijk belang. Laten alle
bijzondere scholen zich verenigen in een
platform om politiek Den Haag op andere
gedachten te brengen.”

DATUM: 6 MEI 2020 BRON: JEUGDJOURNAAL.NL

Wail bedenkt apparaat om 1,5
meter afstand te houden
Hoe weet je zeker of je 1,5 meter afstand houdt? Wail van 12 heeft
daar iets op bedacht. Een speciaal apparaat dat met licht en geluid
aangeeft wanneer mensen te dicht in de buurt komen.
Wail heeft het apparaat zelf geprogrammeerd. Hij kreeg daarbij hulp van zijn vader. Hij kwam op het idee toen hij merkte
hoe moeilijk het is om afstand te houden.

Soms vergeet ik het,
bijvoorbeeld in de
klas. Ook omdat ik
gewend ben mijn juf
een hand te geven.
Wail

Met het apparaat is het onmogelijk om
dat te vergeten, omdat je op tijd wordt
gewaarschuwd als je te dicht bij mensen
in de buurt komt.
Eén nadeel: het apparaat is best groot en
daardoor onhandig om mee te nemen.
Wail hoopt daarom dat een bedrijf hem
misschien wil helpen om het nog kleiner
te maken.

Bekijk het filmpje:
h
 ttps://jeugdjournaal.nl/artikel/2332979-wail-bedenkt-apparaatom-1-5-meter-afstand-te-houden.
html
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DATUM: 7 MEI 2020 BRON: NU.NL DOOR: DORIEN DIJKHUIS BEELD: © FOLKERT KOELEWIJN

'Lockdown aangename adempauze
voor gepeste kinderen'

kelt, omdat het zich veiliger voelt en zich
beter kan concentreren. In die zin kan de
lockdown volgens haar een leermoment
voor scholen zijn.

Vanaf maandag gaan de scholen weer open. Dat is niet voor alle
kinderen iets om naar uit te kijken. Naar schatting 10 procent van
alle kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Voor hen was
de lockdown een welkome adempauze. "Mijn zoon bloeide thuis
helemaal op. Hij is een heel ander kind."

“Pesten is altijd het resultaat
van een onveilige situatie.
De manier waarop de
school daarmee omgaat
is van cruciaal belang.”
Mieke van Stigt

H

et ging de afgelopen tijd veel over
kinderen in kwetsbare situaties,
voor wie thuis geen veilige plek is
of voor wie het thuisscholen om
welke reden dan ook niet lukte. Volgens
Giti Bán, werkzaam bij Stichting School
en Veiligheid, is het goed dat die aandacht er was en blijft. Maar er is óók
een grote groep kinderen voor wie de
lockdown een welkome adempauze was.
Volgens cijfers van de onderwijsinspectie
wordt 10 procent van de kinderen in het
basisonderwijs gepest. Bán hoort van de
vertrouwenspersonen met wie zij werkt
dat het voor veel van die kinderen een verademing is dat ze niet naar school hoeven.

“Mijn kind is ontspannen,
heeft veel meer plezier en
speelt meer buiten met
andere kinderen. Ik herken
hem bijna niet meer terug.”

“11 mei is een kans om opnieuw
met elkaar af te spreken hoe
je met elkaar omgaat, en om
kinderen die zich onveilig
voelen het gevoel te geven
dat ze gezien worden.”

"Nog te vaak wordt de schuld gelegd bij
het kind dat gepest wordt. Terwijl pesten
altijd het resultaat is van een onveilige
situatie. De manier waarop de school
daarmee omgaat is van cruciaal belang."

Giti Bán, Stichting School en Veiligheid

Volgens De Oude kan het voor scholen
inderdaad een kans zijn om opnieuw te
kijken wat voor plek ze voor kinderen
willen zijn - voor álle kinderen, dus ook
voor kinderen die zich er niet veilig voelen.
Alleen in een situatie waarin kinderen zich
veilig en geborgen voelen, komen ze toe
aan de ontwikkeling van hun talenten.

Lockdown leermoment voor scholen
Marjan de Oude is pedagoog en hoort
in haar praktijk veel meer van dat soort
verhalen - kinderen die ontspannener
zijn, beter slapen, zich beter kunnen
concentreren op hun schoolwerk en zich
sociaal-emotioneel ineens veel beter
ontwikkelen.
"Ik sprak vanmorgen nog een moeder van
een meisje van acht dat in de afgelopen
weken enorm is opgebloeid. Ze maakt
zich grote zorgen over komende maandag.
Ze is bang dat het pesten dan opnieuw
begint."

Moeder Jolanda

Niet meer op je hoede
Een van die kinderen is de zoon van Jolanda (echte naam bekend bij de redactie).
Zij zag haar 4,5 jaar oude kind, die wat
klassen oversloeg en nu in groep 3 zit, ineens van een angstig en onzeker jongetje
veranderen in een vrolijk, ondernemend
en creatief kind dat in een paar weken tijd
veel zelfvertrouwen kreeg.

Volgens pedagoog en socioloog Mieke van
Stigt, auteur van het boek Alles over pesten, zijn er veel ouders die nu zien dat hun
kind zich buiten school veel beter ontwik-

De school als veilige plek

Stichting School en Veiligheid maakte
een stappenplan voor scholen om vanaf
11 mei weer op te starten. Bán: "Het is
een kans om opnieuw met elkaar af te
spreken hoe je met elkaar omgaat. En
om kinderen die zich nooit veilig hebben
gevoeld het gevoel te geven dat ze gezien
worden en dat er vertrouwenspersonen
zijn bij wie ze terechtkunnen. Zodat de
school een plek wordt waar álle kinderen
graag naartoe gaan."

"Doordat de spanning die het gepest op
school met zich meebracht verdwenen is,
hoeft hij niet voortdurend op zijn hoede te
zijn. Dat geeft ruimte om zich op positieve
dingen te richten. Hij is meer ontspannen,
heeft veel meer plezier en speelt meer
buiten met andere kinderen. Ik herken
hem bijna niet meer terug."
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DATUM: 21 APRIL 2020 BRON: NU.NL DOOR: MARLEEN SMITS

'De coronacrisis legt de
kansenongelijkheid onder
scholieren bloot'
"Als ik mijn leerlingen vraag hoe het met ze gaat, dan zeggen ze dat
ze echt heel graag willen dat de school weer opengaat. Ik geloof
oprecht dat dit niet te maken heeft met hun achtergrond of in welke
wijk ze opgroeien. Leerlingen zien school ook als een plek waar
ze zich kunnen ontwikkelen en waar hun vrienden ook zijn. Als dat
opeens stopt, is het lastig.

I

k geef Engels aan derde- en vierdeklassers op het vmbo. Omdat er
vanwege de coronamaatregelen geen
fysiek onderwijs meer gegeven mag
worden, doe ik dat nu online. Via Microsoft Teams plan ik een les in en stuur ik
de klas een reminder.

fers te halen, maar haar laatste opdracht
had ze niet ingeleverd. Ik vroeg haar waarom niet. Daar draaide ze omheen, maar
toen ik het haar nogmaals vroeg, gaf ze
toe dat ze geen laptop had. 'Sorry', zei ze.
Ze verontschuldigt zich voor iets waar ze
helemaal niets aan kan doen.

De leerlingen aan wie ik les geef hebben
potentie en veel kwaliteiten, maar die
worden belemmerd door de beperkte
materialen waarover zij beschikken. Sommigen hebben geen laptop, geen goede
internetverbinding of wél een laptop, maar
geen webcam. Andere leerlingen groeien
op in gezinnen met veel jonge broertjes en
zusjes. Je hoort ze dan zeggen: 'Stil eens,
ik kan de les niet volgen'.

Het is op zo'n moment echt roeien met
de riemen die je hebt. Per individu zoek
ik naar een (creatieve) oplossing, zodat
de leerling wel gewoon mee kan doen.
Een aantal leerlingen moest een opdracht
maken, maar kon die niet uploaden via het
schoolsysteem. Ik heb ze toen gevraagd
om de opdracht en hun inloggegevens
naar mij te mailen, zodat ik het voor ze
kon inleveren.

En leerlingen schamen zich hiervoor. Ik
heb een leerling die altijd heel gemotiveerd is en alles op alles zet om goede cij-

Ik help graag waar het kan, maar eigenlijk vind ik dat de overheid ieder gezin
moet voorzien van de basismiddelen.

In de serie Doorwerkers
publiceren we dagelijks de
ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette
eerder In de frontlinie. We
volgden toen alleen medisch
personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen
hun verhaal. De tekst komt tot
stand na een interview met een
NOS-redacteur. Vandaag Ismail
Aghzanay, leraar Engels aan
het Rotterdam Design College.

Dan heb ik het over een goede internetverbinding en een laptop. Deze crisis legt
de kansenongelijkheid in het onderwijs
echt bloot. Hierdoor bouwen leerlingen
niet alleen een achterstand op, maar het
gaat ook ten koste van hun zelfvertrouwen.
Het is nu meivakantie, maar ik ben toch
hier en daar aan het werk. Leerlingen
fysiek bijstaan is moeilijk nu, maar een
belletje of appje helpt wel. Je probeert als
docent ook het maximale eruit te halen.
Gelukkig kun je het tijdens de online lessen ook gezellig maken. Ik maak tijdens
mijn lessen ook grapjes en leerlingen
maken grapjes over mij. Achteraf sturen
leerlingen in de groepsapp dat ze de klas
zo missen en niet kunnen wachten tot
ze elkaar weer zien. Het is niet de meest
ideale situatie, maar we maken er het
beste van."
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DATUM: 17 APRIL 2020 BRON: PORAAD.NL | CORONAVIRUS (COVID-19)

Minister Slob: warme overdracht
tussen po en vo extra belangrijk
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs ziet
er dit jaar anders uit. De eindtoets die normaal gesproken in deze
periode wordt afgenomen, gaat voor leerlingen in groep acht niet
door. Een hogere eindtoetsuitslag kan dus niet leiden tot een
bijgesteld schooladvies. Het schooladvies dat voor 1 maart aan
leerlingen is gegeven, wordt daarmee definitief. Minister Slob
vraagt in een brief aan alle scholen en besturen in PO en VO om
‘extra inzet van zowel po-scholen als vo-scholen, om ervoor te
zorgen dat leerlingen starten in een brugklas die op een niveau die
rechtdoet aan hun capaciteiten en mogelijkheden’.

D

e minister benadrukt in de brief
dat op de meeste po- en vo-scholen al een vorm van warme overdracht plaatsvindt. Hij begrijpt ook
dat contact tussen scholen, ouders en
leerlingen door de huidige situatie lastig
is. Toch is dat contact volgens de minister juist nu belangrijk. Het kan helpen
om een startgesprek tussen de voschool, leerlingen en ouders te voeren.
Daarnaast roept de minister vo-scholen
op om ‘om leerlingen ruimhartig toe
te laten en kansrijk te plaatsen in een
brugklas’. Ook vraagt hij hen na te denken over het aanbieden van (meer) brede
en verlengde brugklassen, en over het
inbouwen van een (extra) expliciet evaluatiemoment tijdens de brugklas.

Extra formulier in overgangsdossier
Voor sommige leerlingen was het bij het
geven van het schooladvies al onderwerp
van gesprek dat wanneer de eindtoets
een hoger advies zou geven, dit zou leiden
tot bijstelling van het advies. De minister
vindt het belangrijk dat po-scholen en
ouders deze informatie toch met vo-scholen kunnen delen. Ook de PO-Raad, VOraad en Ouders & Onderwijs pleiten hier
voor. Om leerlingen, scholen en ouders
tegemoet te komen, kan dit jaar een extra formulier aan het overgangsdossier
toegevoegd worden. Zo kunnen zij een
verwachte bijstelling meegeven aan de
middelbare school.
Lees hier meer over het formulier.
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DATUM: 11 MEI 2020 BRON: VOSABB.NL DOOR: MARTIN-VAN-DEN-BOGAERDT

‘Meer bewustwording nodig van vooroordelen
bij schooladvisering’ – PO/VO
Basisscholen moeten zich bij schooladvisering meer bewust worden
van mogelijke vooroordelen over leerlingen. Dit aspect komt in een
handreiking om de kwaliteit van de schooladvisering te verbeteren.
Dit blijkt uit antwoorden van onderwijsminister Arie Slob op vragen
van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA).

V

an den Hul trok bij de minister aan
de bel naar aanleiding van het bericht Kind van arme ouders vaker
onderschat door leerkracht.
RTL Nieuws baseerde zich voor dit bericht
op een eigen analyse van gegevens van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In het
bericht komt onder anderen onderzoekster Jonneke Bolhaar van het Centraal
Planbureau (CPB) aan het woord. Volgens
haar kan onderadvisering te maken hebben met vooroordelen over gezinnen met
een lagere sociaal-economische status.

Vooroordelen over leerlingen
Minister Slob benadrukt in zijn antwoorden dat hij vertrouwen heeft in het oordeel
van onderwijsprofessionals. Hij ziet echter
ook ‘de risico’s van onder- en overadvisering en de relatie met de achtergrond van
leerlingen’. Hij verwijst daarbij naar een
onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Daaruit bleek dat ‘verwachtingen
van leerkrachten en adviesbepalingen
beïnvloed kunnen worden door (persoonlijke) aannames op basis van achtergrondkenmerken van leerlingen’.

Hij refereert ook aan een onderzoek dat
de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd naar kansengelijkheid. Dat onderzoek wees uit dat bij de overgang van
primair naar voortgezet onderwijs ‘zachte
leerlingkenmerken’ een rol kunnen spelen. Dit betreft onder andere werkhouding,
motivatie en ondersteuning in de thuissituatie. Leraren kunnen hun oordeel over
deze kenmerken laten beïnvloeden door
‘(onbewuste) aannames’.

Handreiking in najaar
Het is daarom belangrijk, zo benadrukt de
minister, ‘dat onderwijsprofessionals zich
bewust (moeten) zijn van de rol die hun
(onbewuste) aannames kunnen spelen bij
de totstandkoming van het schooladvies’.
Hij wijst er in dit kader ook op dat scholen
een procedure moeten inrichten voor het
maken van ‘zorgvuldige afwegingen’. Dit
zal aan bod komen in een handreiking
over schooladvisering. Deze handreiking
komt naar verwachting komend najaar
beschikbaar.

Wist u dat…
SIPOR sinds kort ook een eigen
Nieuwsbrief uitgeeft?
Bekijk ‘m hier:
https://sipor.nl/nieuws/
sipor-nieuwsbrief-2
Ook geïnteresseerd in een eigen
Nieuwsbrief voor uw scholen of
organisatie?

Mail naar a.claassen@deisbo.nl voor
meer informatie of een offerte.
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DATUM:19 APRIL 2020 BRON: OOGTV.NL DOOR: SEBASTIAAN SCHEFFER FOTO: MICHAEL BÜKER

Te weinig aandacht op scholen
voor genocide Srebrenica
Tijdens de geschiedenislessen op basisscholen en in het voortgezet
onderwijs is er te weinig aandacht voor de genocide die 25 jaar
geleden plaatsvond in Srebrenica. Dat zegt historicus Marc van
Berkel.

V

an Berkel heeft de afgelopen
maanden geschiedenisboeken
en lesmateriaal bestudeerd waar
basisschool- en voortgezet onderwijsleerlingen mee werken. “De genocide die in de zomer van 1995 plaatsvond
in Srebrenica is de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede
Wereldoorlog”, zegt Van Berkel. “Het
onderwerp komt nauwelijks aan bod en
het woord genocide komt bijna niet voor
in de boeken.”

Eenzijdige belichting
Uit het onderzoek van de historicus blijkt
dat in de geschiedenisboeken vooral de
rol van de Nederlandse militairen, Dutchbat, in Srebrenica wordt belicht. “Dat is
erg eenzijdig. Er zou veel meer aandacht
moeten zijn voor de slachtoffers van de
genocide en hun nabestaanden ook omdat er in ons land Bosniërs wonen die de
tragedie hebben meegemaakt.” Ook de
nasleep van de val van de enclave krijgt

weinig aandacht. “Wat er toen gebeurd is,
is nog steeds van belang bij het afwegen
van deelname aan nieuwe vredesmissies.
In de geschiedenislessen kun je vergelijkingen maken met andere vredesmissies.
Dat is belangrijk voor de bewustwording
van jongeren in de klas.”

Nationalisme en populisme
De Vereniging van docenten Geschiedenis
en staatsinrichting in Nederland (VGN)
is het met Van Berkel eens. “De massamoord in Srebrenica en de Joegoslavische
burgeroorlog zou een prominentere plaats
moeten krijgen in het onderwijs”, zegt
voorzitter Ton van der Schans. “Vooral
omdat deze oorlog veel leert over thema’s
als nationalisme en populisme. Thema’s
die in deze tijd ook nog relevant zijn.”

Val van Srebrenica
De genocide van Srebrenica begon op
11 juli 1995. Op die dag vielen Bosnische
Serviërs onder leiding van Ratko Mladić
de veilige enclave binnen. Vierhonderd
Nederlandse militairen, verdeeld over
vier bataljons, verrichten onder VN-vlag
humanitair werk in Srebrenica en Tuzla.
Duizenden moslimmannen en jongens die
dachten in de enclave veilig te zijn zouden
door de Bosnische-Serviërs gedeporteerd
en vermoord worden.

In de
geschiedenislessen
kun je vergelijkingen
maken met andere
vredesmissies. Dat
is belangrijk voor de
bewustwording van
jongeren in de klas.”
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DATUM: 12 MEI 2020
BRON: RIJNMOND.NL

Het lerarentekort in het
Rotterdams basisonderwijs en
speciaal onderwijs blijkt twee
keer zo groot als gedacht. Het
gaat om bijna vijfhonderd banen.
Dat blijkt uit de gegevens die de
gemeente heeft opgevraagd bij
vijftien schoolbesturen, schrijft
wethouder Said Kasmi aan de
gemeenteraad.

'Rotterdams lerarentekort in
basisonderwijs twee keer zo groot

H

et grotere tekort is aan het licht
gekomen door een andere manier
van onderzoeken. Het gaat om
koepels met veel scholen, waarvoor het veel arbeidskracht kost om
alles uit te spitten. Dat gebeurde blijkbaar in het verleden niet op detailniveau,
schrijft Kasmi.
In de nieuwe aanpak is een onderscheid
gemaakt tussen structurele vacatures
(300 fte) en vacatures die te maken hebben met langdurige vervanging van leerkrachten. Ook wordt een verschil gemaakt
tussen openstaande vacatures en vacatures die zijn opgevuld met alternatieve
oplossingen.

Onwenselijk
Kasmi noemt die creatieve oplossingen
om leerlingen les te blijven geven onwenselijk. Directieleden, intern begeleiders en
onderwijsassistenten werden voor de klas
gezet, terwijl dat ten koste ging van hun
eigenlijke werk.

Vooral scholen met diverse populaties en
waar lagere leerresultaten worden verwacht, hebben te maken met vacatures.
Tweederde van het tekort in het basisonderwijs ligt bij die Rotterdamse scholen.
De meeste vacatures zijn dan ook terug
te vinden in de wijken Feijenoord (102),
Delfshaven (72), Charlois (60) en IJsselmonde (57).

Oorzaken
Volgens Kasmi heeft het tekort meerdere oorzaken. De grote uitstroom van
de oudere leerkrachten en de beperkte
instroom van jonge collega's is een reden.
Daarnaast kiezen docenten voor een ander beroep. Vermindering van werkdruk,
extra begeleiding startende leerkrachten
en hulp bij vinden van een woning zijn
maatregelen om die uitval te voorkomen.
De wethouder heeft de gemeenteraad al
in maart bijgepraat.
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Basisonderwijs worstelt met 1,5 meterregel
Voor basisscholen was het in de eerste week dat zij weer open
mochten lastig om met de 1,5 meterregel om te gaan, blijkt uit een
rondgang langs drie scholenkoepels. De Algemene Onderwijsbond
(AOb) vindt dat de regering daar rekening mee moet houden bij een
eventuele heropening van het voortgezet onderwijs.

"H

et is wennen dat de kinderen weer
op school zijn, maar wel heel fijn",
zegt Stanley Geukens, leerkracht
en adjunct-directeur bij STWT, een
Amsterdamse koepel met zestien scholen. "Ik merk nog wel veel angst en onzekerheid. Een derde van de leerlingen
is nog thuis, maar ouders krijgen langzaam hun vertrouwen terug en de leerlingen komen weer binnendruppelen."
Anderhalve meter afstand houden is
onder collega's goed te doen, vertelt Geukens. "Maar met kinderen is het lastiger.
Bijvoorbeeld als ze bij een ruzie uit elkaar
gehaald moeten worden. Met kleuters is
het bijna onmogelijk. Vanaf groep 4 zijn ze
er zich meer bewust van."

Anders werken
Een woordvoerder van de Almeerse
Scholen Groep (ASG), waar veertig basisscholen onder vallen, deelt die observatie.
"Kinderen zijn nou eenmaal kinderen",
zegt zij. Ook bij de scholen van de ASG
blijven nog leerlingen thuis van wie de
ouders de kat uit de boom kijken. Met de
enkele leerlingen die tijdens de sluiting
buiten beeld zijn geraakt, hebben de scholen inmiddels weer contact.
Voor de leraren is alles afgelopen week
anders, zegt de woordvoerder. "Zij moeten
afstand van elkaar houden. Sommigen zijn
bovendien nog niet op het werk omdat zij
in een risicogroep zitten. Ook is er geen
contact met ouders omdat die buiten
moeten blijven. De werkkring en de hele
manier van werken zijn anders, ook is het
wennen aan minder kinderen en looppaden."

Afstand houden lastig
Van de Groninger scholenkoepel OPROM
(achttien scholen) bleef zo'n 3 procent
van de leerlingen nog thuis, vertelt bestuursvoorzitter Marieke Andreae. "De
leerlingen die weer komen zijn een stuk
meer timide dan we ze kennen. Ze vinden
het duidelijk spannend en voelen zich
verantwoordelijk." Afstand houden vinden
ze erg lastig, vertelt Andreae. "Ik hoorde
dat het een van de kleuterjuffen ongeveer
tien minuten was gelukt. In de praktijk is
het niet te handhaven."
De woordvoerder van de AOb ziet ook vaak
dat het kinderen bijna niet lukt om afstand te houden. "Of de huidige gang van
zaken verantwoord is, moet blijken. Het is
daarom belangrijk dat er goed wordt geëvalueerd. Dat het moeilijk is om kinderen
fysiek uit elkaar te houden, moet worden
meegenomen in het maken van modellen
voor het voortgezet onderwijs."
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Islamitische
Schoolbesturen

Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Tel: 033 4571001

Organisatie (ISBO)

www.deisbo.nl
info@deisbo.nl

VACATURES
Nijmegen
PROMOVENDUS ISLAMITISCH GODSDIENSTONDERWIJS EN BURGERSCHAPSVORMING
•
32 - 40 uur per week
•
Maximum salaris
bruto/maand: € 2.972,•
Faculteit der Filosofie,
Theologie en
Religiewetenschappen
•
Werk/denkniveau:
Universitair
•
Contractduur: 4 jaar
•
Reageer uiterlijk: 7
juni 2020
Kijk hier voor de volledige
vacaturetekst:
https://w w w.ru.nl/
werken-bij/vacature/
details-vacature/?recid=
1101585&doel=embed&ta
al=nl

IBS EL FETH
Bergen op Zoom
ENKELE ENTHOUSIASTE
LEERKRACHTEN!
Zie hier de vacature:
Nieuwsgierig geworden
naar onze school en wil je
meer weten?
Neem dan contact op met
de directeur van de school:
Monique van den Branden,
m.branden@elfeth.nl

SIMON HEEFT
DE VOLGENDE VACATURES:
BASISSCHOOL IBN-I SINA
Arnhem
DIRECTEUR (0,8 - 1,0 fte):
schoolleider Ibn-i Sina.pdf
BASISSCHOOL DE TULP
Hengelo
LEERKRACHT GROEP 5 (1,0
fte): Vacature IBS De Tulp
leerkracht groep 5.pdf

BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
Deventer
LEERKRACHT INSTROOMGROEP (0,9 fte):
Vacature Zonnebloem instroomgroep 2020.pdf
BASISSCHOOL BILAL
Amersfoort
LEERKRACHT GROEP 5
(0,9 fte):
vacature Bilal groep 5 - 0,9
fte 2021.pdf
BASISSCHOOL HIDAYA
Nijmegen
GYMLEERKRACHT (0,4 fte):
Vacature vakleerkracht
gym.pdf

BASISSCHOOL EL BOUKHARI
LEERDAM
SCHOOLLEIDER
(0,8 fte):
Vacature El Boukhari
schoolleider 15052020.jpg
LEERKRACHT GROEP 3
(1 fte): Vacature IBS El
Boukhari groep 030420.pdf
BASISSCHOOL MOZAÏEK
Oss
LEERKRACHT GROEP 1:
vacature groepsleerkracht
Mozaiek_groep 1.pdf
LEERKRACHT GROEP 2
(0,6 fte) :
vacature groepsleerkracht
Mozaiek_groep 2.pdf

CONCIËRGE (0,9 fte):
Vacature concierge Hidaya
2020.pdf
LEERKRACHTEN VOOR
MEERDERE GROEPEN:
Vacature voor meerdere
groepen Hidaya.pdf

Bekijk alle vacatures
Bekijk alleop:
vacatures op:

deisbo.nl/vacatures
deisbo.nl/vacatures

AGENDA
13, 15, 17, 19 OF 21 MEI

24 OF 25 MEI

29 JULI

30 JULI

LAYLATUL QADR

EID AL FITR

DAG VAN ARAFAT

EID AL ADHA

COMMUNICATIE
EEN VERZOEK
Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communicatie vanuit de ISBO naar de leden te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn. Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders.
Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
zaken die voor u van belang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.
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