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 ADVERTORIAL

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op 
isla mitische grondslag en verleent verschillende 
diensten aan de schoolbesturen, waaronder juridi-
sche dienstver lening en dienstverlening op het ge-
bied van de identi teit. Leden kunnen bij de ISBO een 
beroep doen op de invalpoule voor godsdienstleer-
krachten. Daarnaast kunt u bij de ISBO terecht voor 
het ontwikkelen van educatief lesmateriaal dat past 
bij de islamitische identiteit van uw school.

OP WEG MET DE PROFEET
Dit boek gaat over de profeet Moeham-
mad. Er zijn heel veel boeken te ver-
krijgen over het leven van de profeet. 
Dit boek is toch anders! Door dit boek 
‘Op weg met de profeet Moehammad’ 
te lezen en de opdrachten uit te voeren 
zorgen wij ervoor dat je groeit, alsof je 
samen met de profeet leeft.

HET KOMPAS VAN MIJN LEVEN
In dit kleurrijke werkboek worden de 
zes zuilen van de Îmân en de vijf zuilen 
van de islam op een begrijpelijke ma-
nier behandeld. De methode bevat veel 
verhalen, illustraties en opdrachten, 
waardoor de kinderen op een voor hen 
interessante wijze met deze thema’s 
kunnen kennismaken. 

DE IK-TOETS
De IK-toets is een toets die ontworpen 
is als een evaluatie-instrument voor 
groep 8 en is gebaseerd op de verkre-
gen kennis binnen de volgende domei-
nen: Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste 
Hizb van de Qur’an en de belangrijkste 
Doe`a’s), Achlaaq, Verantwoordelijk-
heidsgevoel, Oemmah-besef, Respect 
en liefde voor ouderen en jongeren en 
het kunnen participeren in de Neder-
landse samenleving. 

LANG LEVE ISLAM
Deze prachtig geïllustreerde methode 
omvat twee lerarenhandleidingen met 
praatplaten en kopieerbladen: een voor 
de oudste peuters en de instroomgroep 
en een deel voor de (oudste) kleuters.  
Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- 
en spelvorm met betrekking tot de vol-
gende thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), 
`Aqieda (Geloofsleer), Salaat (het 
gebed), Ramadan, Hadj (bedevaart), de 
islamitische kalender, achlaaq (islami-
tisch gedrag)

SEKSUELE VOORLICHTING
De herdruk van onze populaire me-
thode ‘Help! Ik word volwassen is uit’! 
Op basis van uw feedback, hebben wij 
enkele zaken aangepast. Zo hebben 
wij het hoofdstuk over veilig social 
media-gebruik uitgebreid en in de 
jongensversie enkele passages toe-
gevoegd over het respectvol omgaan 
met meisjes. Ook is een stukje uit het 
verhaal over de profeet Yusuf toege-
voegd.

ANAS EN ANISSA DOEN DOE`A
Dit prachtige, door kinderen van de Al 
Amana-school zelf geïllustreerde, doe-
aboekje leert de kinderen door middel 
van een leuk verhaaltje alle doea’s 
bij de dagelijkse dingen die we doen. 
Zo raken de kinderen spelenderwijze 
vertrouwd met de soennah van onze 
Profeet (v.z.m.h.).

Volg ons op:

G /moslimvandaag

e /de_isbo

e /islamitischekinderboeken
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JURIDISCH

“Geef me een half bewijs en ik vertrek”

Op 20 januari heeft de rechter een uitspraak gedaan over het 
gedwongen vertrek van de bestuurders van het Cornelius Haga 
Lyceum. De aanwijzing van minister Slob dat het bestuur van het 
Haga Lyceum in Amsterdam moet opstappen, was niet terecht en in 
strijd met de vrijheid van onderwijs volgens de rechtbank. 

D
e uitspraak van de rechter is niet 
alleen groot nieuws maar ook be-
langrijk voor het islamitisch onder-
wijs in Nederland. Als ISBO hebben 

wij altijd gepleit voor het openhouden 
van Cornelius Haga Lyceum. 

We hebben ons kritisch opgesteld ten 
aanzien van de aanwijzing van de minister. 
Voor de zomer nog hebben wij bij diverse 
bijeenkomsten bij het ministerie, gemeen-
te Amsterdam, de inspectie en het NCTV 
aangegeven dat na alle aantijgingen over 
vermeende salafistische invloeden en 
vermeende contacten met terroristische 
groeperingen in Tsjetsjenië een hard be-
wijs nog altijd ontbrak. Over bewijzen en 
de situatie heb ik enige tijd geleden ook 
gesproken met Cornelius Haga Lyceum 
zelf. Ben destijds hartelijk en gastvrij 
ontvangen door het bestuur van Cornelius 
Haga. In dat gesprek trof ik een strijdba-
re bestuurder aan. Hij gaf aan zelf op te 
zullen stappen als er maar een half bewijs 
zou zijn voor al die aantijgingen. Zover 
hoefde het niet te komen omdat de minis-
ter een aanwijzing had gegeven waardoor 
de bestuurder van Cornelius Haga werd 
gedwongen plaats te maken. Nu fluit de 
rechtbank de minister terug. 

Het laatste woord is nog niet gezegd 
omdat de minister in beroep gaat tegen 
het vonnis. Maar de gang van zaken is 
tekenend en moet naar mijn mening goed 
worden onderzocht. Ook de handelswijze 
van NCTV, de gemeente Amsterdam en de 
inspectie zouden tegen het licht gehouden 
moeten worden. We willen als islamitisch 
onderwijs in Nederland erop kunnen 
vertrouwen dat de overheid, gemeenten, 
inlichtingendiensten en de inspectie on-
bevooroordeeld zijn en zorgvuldig te werk 
gaan. Dit is van groot belang voor het 
wederzijds vertrouwen in de samenwer-
king met elkaar.
Persoonlijk vind ik het jammer dat het 
de rechter moet zijn die de vrijheid van 
onderwijs beschermt. Voor een dergelijk 
grondrecht zou überhaupt geen rechter 
nodig moeten zijn. Ik vrees echter dat de 
rechter het nog drukker zal krijgen gezien 
het anti-islam-klimaat in de politiek en de 
media. 

Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO
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Het belang van het rolmodel in de islam

Allah begon Zijn Openbaringen van de Qur’an met een belangrijke 
opdracht aan de mensheid:  ‘Lees!’, wat volgens de tafsirgeleerden 
synoniem staat voor ‘Leer!’, ofwel ‘Doe kennis op!’ 

D
e Profeet Mohammed (v.z.m.h.) 
heeft deze opdracht in zijn over-
leveringen vervolgens nog eens 
benadrukt. Zo zei hij (v.z.m.h.) bij-

voorbeeld dat het opdoen van kennis een 
verplichting is voor iedere moslim, man 
of vrouw (Ibni Majah). 
Imam al Ghazali vermeldt in diezelfde lijn 
in zijn Ihya Ulum ad Din dat een moslim 
‘kennis zou moeten zoeken, al is het in 
China’, hetgeen een verwijzing is naar het 
feit dat we ten eerste moeite zouden moe-
ten doen om nuttige kennis te vergaren 
en ten tweede, dat deze kennis soms ver 
buiten onze ‘comfort zone’ te vinden is.
Met bovenstaande wijsheid bepakt en de 
daad bij het woord voegend, startte ik dit 
schooljaar met mijn NLP Master Practi-
oner Opleiding nadat ik vorig jaar de NLP 
Practioner Opleiding had afgerond. 
NLP (Neuro Linguistic Programming) is 
een wetenschap die is ontstaan in de jaren 
70. Het is een methodiek voor training, 
coaching en communicatieverbetering, 
ontwikkeld door de wetenschappers John 
Grinder en Richard Bandler. Zij wilden 
antwoord krijgen op de vraag wat suc-
cesvolle mensen zo bijzonder maakte. 
De grondgedachte van NLP is dat vaar-
digheden, gedragingen en fysiologie van 
zogeheten experts in kaart gebracht, ge-
modelleerd en als techniek aan anderen 
onderwezen kunnen worden. Naast het 
imiteren van hun gedrag, oogpatronen 
en lichaamstaal werden de experts ook 
bevraagd op zaken als hun omgeving, hun 

keuze voor bepaalde handelswijzen, hun 
voorkeursrepresentatiesystemen, hun 
waarden en overtuigingen en hun levens-
visie en -missie. Alle bevindingen werden 
op zo’n manier beschreven dat anderen 
ook hun voordeel hiermee zouden kunnen 
doen in hun leven.
Tijdens het uitvoeren van mijn model-
leeropdracht realiseerde ik me eens te 
meer hoe Allah de mens heeft geschapen, 
namelijk met de behoefte aan (een) rol-
model(len) om succesvol te worden in dit 
leven en het leven hierna. Het was niet 
voor niets dat Allah in Zijn Wijsheid, naast 
de Qur’an (alomvattende theoretische 
Kennis) ook Zijn geliefde Boodschapper 
naar de mensheid stuurde om ons als 
levend voorbeeld te dienen. De Profeet 
Mohammed belichaamde niet alleen de 
letter, maar ook de geest waarin de bood-
schap van de islam tot uitdrukking dient 
te komen. Hoe belangrijk zijn voorbeeld 
is blijkt in de dagelijkse praktijk wel uit 
de ellende die kan voortkomen uit een 
verkeerde interpretatie van een op zich 
perfecte theorie.
Hoe belangrijk zijn rol als rolmodel en 
onze opdracht tot modelleren wel niet is 
blijkt wel uit de ayah:

“Waarlijk, voor jullie is in de 
Boodschapper van Allah een 
uitstekend voorbeeld voor wiens hoop 
gevestigd is op Allah en de Laatste 
Dag en Allah veelvuldig gedenkt” 

(Soera al Ahzaab (33), 21)

Uit het feit dat de Profeet (v.z.m.h.) het 
enige doel van zijn gezantschap in een 
overlevering omschreef als het ‘vervol-
maken van het goede karakter (van de 
mensen)’ en ‘de gelovigen een spiegel 
voor elkaar zijn’, blijkt eveneens dat wij als 
mens, naast het modelleren van de meest 
perfecte mens die ooit bestaan heeft, de 
taak hebben als rolmodel voor elkaar en 
met name voor onze kinderen te fungeren. 
Hoewel kinderen het gedrag van hun ou-
ders en andere opvoeders (leerkrachten!) 
altijd als voorbeeld zullen nemen, zijn 
kinderen van 0-7 jaar het meest sensi-
tief voor het voorbeeldgedrag van hun 
opvoeders. In de NLP wordt deze fase in 
het leven van een kind de modelleerfase 
genoemd. Vanuit de islamitische bronnen 
kunnen wij overigens precies dezelfde 
wetenschap afleiden. In deze fase wordt 
de basis gelegd voor het gedrag waartoe 
kinderen tot en met de volwassenenheid 
zullen neigen en de waarden van waaruit 
dat gedrag voortkomt. Hoe mooi is het dat 
deze wijsheid al meer dan 1400 jaar gele-
den bekend was onder de eerste volgelin-
gen van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.), 
die hem in iedere beweging, ieder woord 
en iedere handeling perfect trachten te 
modelleren en daarmee zelf ook weer als 
perfect voorbeeld dienden voor hun om-
geving en de generatie na hen.
Een mooie gedachte voor ons als opvoe-
ders om mee te nemen in de opvoeding en 
ons pedagogisch handelen. Willen wij ze 
de tools van gedragen en succesvol leider-
schap meegeven, dan gaat het er dus niet 
zozeer om hen de theorie daarover mee te 
geven. Wij dienen het allerbeste rolmodel 
dat Allah ons gegeven heeft te modelleren, 
om op onze beurt weer als rolmodel te 
kunnen dienen voor onze kinderen.
Willen wij dat onze kinderen de leiders 
van de toekomst worden, dan is het dus 
van het grootste belang dat wij als opvoe-
ders hen tot rolmodel dienen waar het 
gaat om waarden als eerlijkheid, opkomen 
voor rechtvaardigheid, barmhartigheid, 
zorgzaamheid, het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid, dankbaarheid, 
standvastigheid, maatschappelijke en 
persoonlijke betrokkenheid, het respec-
teren van ieders eigenheid en het streven 
naar eenheid van de oemmah, in al haar 
diversiteit.

Asma Claassen
a.claassen@deisbo.nl
Beleidsadviseur identiteit ISBO
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Haga Lyceum-bestuur mag aanblijven, 
eis minister Slob onterecht

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob heeft 
onterecht geëist dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in 
Amsterdam moest opstappen. De rechtbank in Amsterdam bepaalde 
maandag dat er onvoldoende reden is om het bestuur van de school 
weg te sturen.

V
olgens de rechtbank is het wan-
beheer van de school "aanzienlijk 
minder omvattend en minder ern-
stig" dan Slob stelde.

Daarnaast mag een onderwijsminister in 
het algemeen een schoolbestuur pas naar 
huis sturen als het niet mogelijk is om de 
situatie met andere, minder vergaande 
maatregelen te verbeteren, schrijft de 
rechtbank.

"De minister heeft niet aangetoond dat er 
geen andere mogelijkheden waren om de 
financiële problemen die er bij de school 
speelden, op een andere manier op te 
lossen."

Daarnaast zouden de leerlingen worden 
onderwezen door leraren die in een sala-
fistische omgeving verkeren. Deze leraren 
zouden de helft van de lestijd aan de 
fundamentalistische stroming binnen de 
islam willen besteden.

"De betrokkenheid van sommige van 
deze personen bij de school was echter 
beperkt", schrijft de rechtbank daarover. 
"Van de andere personen staat niet vast 
dat zij omstreden gedachtegoed hebben."

Ook is er in het algemeen geen sprake 
van financieel wanbeleid, hoewel er wat 
valt af te dingen op de boekhouding. Bij 
vier uitgaven is er sprake van zelfverrij-
king en onrechtmatig handelen.

Slob gaat in beroep tegen de uitspraak, 
liet hij maandag via Twitter weten.

Uitspraak geeft Slob ongemakkelijk ge-
voel
De uitspraak volgt op een langdurig pro-
ces rondom het Amsterdamse lyceum. 
De school kwam in het voorjaar van 
2019 in opspraak nadat de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 
"ernstige signalen" over het bestuurlijk 
en financieel handelen van de school had 
ontvangen.

Dat Slob nu wordt teruggeroepen, geeft 
hem "een ongemakkelijk gevoel", schrijft 
hij in een tweet. "De rechtbank consta-
teert namelijk dat er ruimte is in deze 
school voor personen met een antidemo-
cratisch en anti-integratief gedachtegoed. 
AIVD waarschuwde daar al voor."

Slob wijst op toekomstige, nieuwe wet-
geving waarmee hij meer bevoegdheden 
krijgt om hiertegen op te treden.

Eerder oordeelde de Raad van State al dat 
Slob de financiering niet mocht stopzet-
ten.

Uitspraak flinke tegenvaller voor Slob
Eind vorig jaar was Slob er nog van 
overtuigd dat hij er goed aan deed het 
vertrek van het schoolbestuur te eisen 
en de financiering stop te zetten. Het 
Haga Lyceum werd slecht bestuurd, de 
financiën deugden niet en het onderwijs 
was ondemocratisch, concludeerde de 
bewindsman.

Slob baseerde zich op een zeer kritisch 
rapport van de Inspectie van het On-
derwijs waarin deze punten naar voren 
kwamen. Ook meende de inspectie dat het 
burgerschapsonderwijs onvoldoende was.

Slob vond destijds niet dat hij te voorbarig 
handelde met de invoering van de maat-
regelen, nog voordat de rechter zich hier-
over had uitgesproken. "Ik heb mijn eigen 
verantwoordelijkheid", aldus Slob toen.

Het bestuur van het Haga Lyceum heeft 
de aantijgingen altijd met klem ontkend.

20 JANUARI 2020 BRON: NU.NL DOOR: NU.NL BEELD: PRO SHOTS
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Hoe de Onderwijsinspectie haar boekje te 
buiten ging bij het Cornelius Haga Lyceum

Onderwijs Een AIVD-bericht over ondemocratisch onderwijs leidde 
tot diverse maatregelen tegen het Cornelius Haga Lyceum. Nu 
blijkt die melding deels onvoldoende onderbouwd. Verslag van een 
overheidscampagne tegen de school.

Wat is het nieuws?
• De Onderwijsinspectie trad buiten 

haar bevoegdheden en leed aan „tun-
nelvisie” in haar onderzoek naar het 
Haga Lyceum, concluderen vier hoog-
leraren onderwijsrecht na onderzoek 
van NRC.

• De inspectie nam deel aan een amb-
telijke taskforce die opties verkende 
om het Haga te sluiten en zette nog 
tijdens het onderzoek druk op het 
schoolbestuur om directeur Soner 
Atasoy aan de kant te zetten.

• Aan het begin van het onderzoek had 
de inspectietop een e-mail ontvangen 
waaruit duidelijk werd dat onderwijs-
minister Arie Slob de school dicht 
wilde, desnoods ‘buiten de reguliere 
onderwijswetgeving om’.

• De vier hoogleraren roepen op tot eva-
luatie van het handelen van de inspec-
tie. Die zegt in een reactie nog steeds 
achter het Haga-onderzoek te staan.

 Lees het volledige nieuwsbericht: 
Inspectie wilde van Haga-top af

Femke Halsema: „Overigens ben ik heel 
benieuwd wat het tekeningetje betekende 
dat u mij stuurde.” 
Soner Atasoy: „Welk tekeningetje? Dat 
was een middelvinger.”

Halsema: „Dat dacht ik al. Goed.”

Atasoy: „Ja, alstublieft.”

„Dank u wel.”

„Voor de middelvinger of 
voor het gesprek?”

„Het gesprek.”

H
et is kwart voor vijf, donderdag 7 
maart 2019. Een verbeten Soner 
Atasoy zit tegenover burgemees-
ter Femke Halsema, onderwijs-

wethouder Marjolein Moorman en vier 
ambtenaren in de collegekamer op de 
tweede verdieping van het stadhuis van 
Amsterdam. Tussen hen in staat een 
ovale tafel, vier meter breed. Atasoy 
heeft net gehoord dat hij afscheid moet 
nemen van het Cornelius Haga Lyceum, 
de islamitische middelbare school die 
hij anderhalf jaar eerder heeft opge-
richt. Per bode was hij gesommeerd 
binnen een uur op het stadhuis te zijn. 
Zijn antwoord, getekend op de brief 
retour: een middelvinger.

„Over uw school hebben ons heel veront-
rustende signalen bereikt”, was Halsema 
van wal gestoken, nadat zij en Atasoy 
achtereenvolgens hadden aangekondigd 
het gesprek op te nemen. Volgens terro-
rismebestrijder NCTV wordt op het Haga 
Lyceum „antidemocratisch onderwijs” 
gegeven. „Er zijn mensen aan uw school 
verbonden – waaronder uzelf – die een 
verleden hebben in extremistische orga-
nisaties.” De burgemeester vertrouwt er 
niet op dat het Haga leerlingen „op een 
veilige democratische manier” vormt. 
Maatregelen moeten er komen. Het cur-
riculum dient „met de beginselen van de 
democratische rechtsstaat” in overeen-
stemming te worden gebracht. Degenen 
die relaties onderhouden met extremisme 
„moeten van de school verdwijnen” en 
Halsema heeft er „weinig vertrouwen” 
in dat Atasoy dat zal doen. En dus, zegt 
Halsema, „willen wij u vragen af te treden, 
samen met het gehele bestuur”.

Na anderhalve minuut aan opgesomde 
verwijten van Halsema is het even stil.

„Ok”, neemt Atasoy het woord. „Dat 
was het?”

Dit gesprek van een kwartier zou het 
startschot worden van een strijd tussen 
het Haga en de overheid die negen maan-
den later nog altijd niet beslecht is. Een 
strijd waarbij de kwaliteit van onderwijs 
aan honderden kinderen op het spel staat, 
die de onafhankelijkheid van de Onder-
wijsinspectie raakt en die de discussie 
over de vrijheid van onderwijs opnieuw 
heeft aangezwengeld.

Een half uur nadat Atasoy het stadhuis 
verlaat, versturen Halsema en de NCTV 
alarmerende brieven naar de gemeente-
raad en Tweede Kamer. In de media wordt 
het verhaal van de contacten tussen het 
Haga en Tsjetsjeense terroristen breed 
uitgemeten. Een groot deel van de Ka-
mer wil dat de school sluit. Maar, blijkt 
al snel, dat gaat zomaar niet – zélfs niet 
na waarschuwingen van de veiligheids-
diensten. Alleen een leerlingentekort of 
aansluitende negatieve rapporten van 
de Inspectie van het Onderwijs zijn in de 
regel voldoende.

Het eerste negatieve rapport komt op 11 
juli, als de Inspectie van het Onderwijs 
na maanden onderzoek concludeert dat 
Atasoy zich schuldig maakt aan financieel 
wanbeheer, zelfverrijking en nalatig bur-
gerschapsonderwijs. Aanwijzingen voor 
antidemocratische beïnvloeding vindt de 
inspectie niet, maar de andere bevindin-
gen zijn volgens minister Arie Slob (Basis- 
en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) zo 
ernstig dat het bestuur van het Haga moet 
opstappen. Als zij dit weigert, kondigt de 
minister in oktober aan de financiering 
van de school volledig te stoppen – een 
nooit eerder opgelegde sanctie.

Vorige week vrijdag nam het verhaal een 
onverwachte wending toen de CTIVD, 
toezichthouder op de veiligheidsdiensten, 
in een rapport stelde dat de alarmerende 
inlichtingen over het Haga die de overheid 
naar buiten had gebracht, op punten on-
voldoende onderbouwd waren. Terwijl die 
AIVD-informatie juist de aanleiding had 
gevormd voor een keur aan overheidsin-
stanties om in actie te komen. NRC recon-
strueerde de overheidscampagne tegen 
het Haga op basis van audio-opnamen 
van gesprekken tussen onder meer de 

school, de gemeente 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/15/inspectie-wilde-van-haga-top-af-a3983943
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en de Onderwijsinspectie, documenten en 
e-mails verkregen via de Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob) en gesprekken 
met 22 betrokkenen.

Radicale salafisten
In het Haagse Mercure Hotel is 21 januari 
dit jaar de vergadering net begonnen, als 
plots de powerpoint-presentatie op zwart 
gaat. Er zijn serveersters binnengekomen 
met koffie. Pas als ze weg zijn, kan het 
overleg van de taskforce problematisch 
gedrag & ongewenste buitenlandse fi-
nanciering verder. Aan tafel zitten zo’n 
twintig ambtenaren van de inlichtingen-
dienst AIVD, Nationaal Coördinator Ter-
rorismebestrijding- en Veiligheid (NCTV), 
ministeries van Onderwijs en Sociale 
Zaken, Onderwijsinspectie en gemeente 
Amsterdam. Precies dát is het idee van 
de taskforce: met alle overheidspartners 
een aanpak bedenken voor radicale sa-
lafisten, die weliswaar niet strafbaar zijn, 
maar zich wel keren tegen de democratie 
en aanzetten tot onverdraagzaamheid. 
Hoewel zij volgens de AIVD een langeter-
mijndreiging vormen, heeft de overheid 
tot nu toe geen middel gevonden om deze 
‘salafistische aanjagers’ tegen te werken. 
Aan de taskforce de opdracht dit middel te 
bedenken. De eerste grote zaak waarover 
zij zich buigen? Het Haga.

De AIVD heeft een week eerder een ge-
heim ambtsbericht over ‘aanjagers’ op 
het Haga uitgedaan. Het overleg in het 
Mercure draait vooral om de vraag of de 
school direct gesloten kan worden – ant-
woord: nee. Maar wat kan wel?

In volgende vergaderingen bedenkt de 
taskforce allerlei mogelijke „interventies” 
tegen de school. Vrijwel geen enkele be-
dachte maatregel wordt uitgevoerd; de 
deelnemers van de taskforce blijven voor-
al naar elkáár kijken. De discussie komt 
maar niet verder, omdat niemand „verant-
woordelijkheid” wil nemen „om dit dossier 
te trekken”, mailt een ambtenaar van het 
ministerie van Onderwijs op 25 februari 
aan collega’s van het eigen departement.

Amsterdam zal later zelf een juridisch 
adviesbureau inschakelen dat manieren 
onderzoekt om het „ontslag of vertrek 
van de bestuursleden” van het Haga „te 
bevorderen”. Een van de mogelijkheden 
is een aanwijzing van de minister van 
Onderwijs, gebaseerd op een kritisch 
inspectierapport, met als „meest voor de 
hand liggende reden” wanbeheer van het 
bestuur. „Deze mogelijkheid”, schrijft de 
jurist, „verdient het om nader te worden 
onderzocht met het ministerie van Onder-
wijs”.

Als Halsema hoort dat de overleggen 
van de taskforce niets opleveren, neemt 
ze een hoogst ongebruikelijke stap. Ze 
benadert de burgemeesters van de drie 
andere grote steden en stuurt met hen 
een brief aan de ministerraad, waarin zij 
zich beklagen over de beperkte wettelijke 
middelen die er zijn tegen de school. Het 
leidt ertoe dat het Haga-dossier belandt 
in de ambtelijke top van de ministeries. 
Dáár wordt de beslissing genomen dat de 
inlichtingen over de school geopenbaard 
moeten worden om 

ouders te waarschuwen. Dit zou volgens 
de ambtelijke adviezen communicatie-
voordelen bieden. Zo houdt de overheid 
„regie” over de „boodschap” en kan zij niet 
het „verwijt” krijgen dat er niets gedaan is 
met AIVD-informatie.

Wel zit er grote tijdsdruk achter: de in-
schrijftermijn voor nieuwe leerlingen sluit 
15 maart. Uit ambtelijk mailverkeer blijkt 
dat intern veel onduidelijkheid heerst over 
de actie. Twee dagen voordat de NCTV de 
vermeende connecties van het Haga met 
radicale salafisten naar buiten brengt, 
weten ze bij de taskforce en in Amsterdam 
nog altijd niet dat de brief openbaar zal 
worden.

In alle haast vergeten de ministeriële ver-
gadertafels één cruciaal aspect: dat het in 
een campagne draait om beeldvorming. In 
de media mag het Haga na het versturen 
van de NCTV-brief op 7 maart te boek 
staan als omstreden ‘salafistenschool’, in 
de orthodox-islamitische gemeenschap 
komt een andere dynamiek op gang. En 
Haga-directeur Soner Atasoy is de ultie-
me dresseur van die dynamiek.

De dag na de brief roept hij de ouders 
bijeen in de hal-annex-moskee van zijn 
Amsterdamse school. Atasoy – blauwgrij-
ze ogen, lichte gefronste wenkbrauwen, 
korte baard – spreekt hen snel en bevlo-
gen toe. Even gemakkelijk verwijzend naar 
wetsartikelen als naar Koranverzen houdt 
hij zijn toehoorders voor hoe de berichten 
te interpreteren. Zijn twee belangrijkste 
argumenten: Als er bewijs is tegen hem, 
waarom loopt hij dan nog vrij rond? En: de 
overheid hield zes jaar lang de komst van 
de school tegen.     

OVER DIT ARTIKEL

Deze reconstructie is gebaseerd op 
gesprekken met 22 betrokkenen en 
interne e-mails, gespreksverslagen en 
andere documentatie van de gemeente 
Amsterdam en het ministerie van On-
derwijs. NRC deed hiervoor een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur. 
Ook hoorde NRC audio-opnamen van 
gesprekken tussen onder meer het 
Cornelius Haga Lyceum, de gemeente 
Amsterdam en de Inspectie van het 
Onderwijs.



 ONDERWIJSNIEUWS

8 9www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.8

Waarom moeten „wij moslims” geloven 
dat Nederland nu ineens het beste voor 
heeft met islamitisch onderwijs? Hij krijgt 
bijval van diverse salafistische imams die 
op sociale media steun betuigen aan de 
school en hun achterban oproepen de 
NCTV niet te geloven. De overheid is vol-
gens hen bezig met een strijd tegen hun 
onderwijs.

Atasoy en de imams appelleren aan een 
breder gedragen gevoel in de islamitische 
gemeenschap, waarvan een deel gelooft 
dat de overheid moslims anders – strén-
ger – behandelt. Een waarschuwing van 
de NCTV maakt op deze groep weinig 
indruk; belangrijker is hoe er in eigen 
kring gesproken wordt over de school. En 
zo wordt de strijd tegen het Haga een slag 
om de beeldvorming binnen de moslimge-
meenschap.

Netwerk opgedroogd
Juist voor zulke kwesties – het tegengaan 
van polarisering en uitleggen van lastig 
beleid – beschikken gemeenten en de lan-
delijke overheid over honderden islamiti-
sche contactpersonen. Althans: in theorie. 
Maar nu Amsterdam zijn contacten hard 
nodig heeft om het overheidsingrijpen 
tegen het Haga uit te leggen, blijkt het 
netwerk grotendeels opgedroogd. Veel 
sleutelfiguren zijn afgehaakt na het stra-
fontslag van radicaliseringsambtenaar 
Saadia A.-T. in 2017, die het netwerk in de 
hoofdstad eigenhandig had opgebouwd. 
Ook de ‘Expertise Unit Sociale Stabiliteit’ 
– de afdeling van het ministerie van Soci-
ale Zaken die zich laat voorstaan op haar 
uitstekende contacten binnen islamitisch 
Nederland – geeft niet thuis. Daar vinden 
ze het een probleem voor Amsterdam: die 
moet zijn eigen contacten maar aanboren.

In een poging dat te doen ontvangt Halse-
ma op 9 maart in haar ambtswoning zo’n 
vijftien ‘sleutelfiguren’ – vooral: bestuur-
ders van islamitische organisaties – die 
meedenken over manieren waarop de 
gemeente het Haga „van binnenuit” zou 
kunnen „hervormen”. De aanwezigen zijn 
het erover eens dat er iets moet gebeu-

ren tegen die „rare mensen” van het 
Haga, staat in een gespreks-

verslag.

Maar als sleutelfiguren twee dagen later 
weer bij elkaar komen op stadsdeelkan-
toor Nieuw-West, blijkt dat zij voor zich-
zelf geen rol zien weggelegd in de strijd 
tegen de school. Halsema vraagt wie van 
hen wil optreden als gespreksleider van 
de informatieavond die de gemeente or-
ganiseert voor Haga-ouders. „Ik heb jullie 
nódig!” Maar niemand wil. De gemeente 
hoopt ook dat de islamitische organisaties 
gezamenljk willen oproepen tot het aftre-
den van het Haga-bestuur. De aanwezigen 
willen niet verder gaan dan een oproep 
aan Atasoy en de zijnen om „hun verant-
woordelijkheid te nemen”. Dat statement 
wordt door een van de ondertekenaars, 
scholenkoepel ISBO, daags erna verder 
afgezwakt. Met „verantwoordelijkheid 
nemen” bedoelde de ISBO eigenlijk dat de 
Haga-leiding „constructieve gesprekken” 
moet aangaan.

De door Amsterdam georganiseerde ou-
deravond is dan al faliekant mislukt. Er is 
te weinig ruimte voor de ruim tweehon-
derd ouders, die allemaal in de hoofdzaal 
willen. Als dat niet past, besluiten ze te 
vertrekken, daartoe aangespoord door 
Haga-medewerkers. Bij de herkansing de 
dag erna – Halsema huurt een gigantisch 
partycentrum af – blijven de ouders mas-
saal weg. De ouderraad had hen opgeroe-
pen de avond te mijden.

Met de ouderraad voeren Halsema en 
PvdA-wethouder Moorman op de ach-
tergrond gesprekken in een poging hen 
los te weken van Atasoy. De bestuurders 
praten in op de twee Haga-moeders die 
de ouderraad aanvoeren. Zij hebben een 

krachtige positie, zeggen Halsema en 
Moorman. Kunnen zij niet 

druk uitoefe-

nen op het bestuur, zodat die vertrekt? 
Dan mogen ze zelf een interim-bestuur-
der voordragen. Wat nu als zij de ouders, 
zónder Atasoy, eens bijeenbrengen voor 
een ontmoeting met de burgemeester? 
De pogingen stranden. De vrouwen blijven 
achter de schooldirecteur staan.
Intussen breidt Atasoy langzaamaan zijn 
overredingskunsten uit. Hij volgt een trai-
ning in woedebeheersing voor het geval 
hij media te woord moet staan en hij opent 
zijn deuren steeds vaker voor journalisten. 
Aan hen legt hij uitgebreide theorieën voor 
over hoe de staat zich eensgezind heeft 
gestort op het sluiten van zijn school. Hij 
laat heimelijk gemaakte opnames horen 
en praat met onderwijsdeskundigen, die 
zich vervolgens publiekelijk uitspreken 
tegen de wijze waarop de overheid tegen 
het Haga optreedt.

Rapport in de la
De Onderwijsinspectie werkt ondertussen 
aan een nieuw rapport. Een positief con-
ceptrapport over het Haga legt ze na de 
AIVD-waarschuwingen in januari in de la. 
De school moet opnieuw worden onder-
zocht – maar wel op een andere manier.
Waar de inspectie in eerste instantie 
coulant is voor het net geopende Haga, 
besluit ze na het ambtsbericht tot een 
diepgravend onderzoek naar het „be-
stuurlijk handelen” op het Haga. Daarmee 
lijkt het lot van de schoolleiding min of 
meer bezegeld: alle keren dat de inspectie 
dit type onderzoek uitvoerde, leidde het 
(indirect) tot het opstappen of wegsturen 
van bestuurders of toezichthouders.

Tijdens de eerste taskforcebijeenkomst op 
21 januari hoort de AIVD dat de inspectie 
voor dit onderzoek gebaat zou zijn bij 
nadere inlichtingen over de financiën van 
het Haga. Daarop stuurt de inlichtingen-

dienst haar en de rest 
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Debat over Haga Lyceum escaleert na 
beschuldigingen over islamofobie

Sylvana Simons van Bij1, die aanvankelijk begrip had voor het 
optreden van het gemeentebestuur, wil nu dat de islamitische 
school wordt gerehabiliteerd en sprak uit dat het Cornelius Haga 
Lyceum ‘slachtoffer is van islamofobie’. Het optreden jegens de 
school was volgens haar gebaseerd op ‘islamofobe sentimenten’.

N
uman Yilmaz van Denk verweet 
zijn collegaraadsleden dat zij nooit 
langs zijn gegaan bij de school, 
hoewel ze ‘volksvertegenwoordi-

gers’ zijn. “Dat vind ik heel raar en dat 
heeft te maken met de verstandhou-
ding met de school.” Hij vindt dat de 
gemeente een einde moet maken aan 
het moratorium dat is opgelegd op alle 
subsidies en verzoeken om uitbreidin-
gen. “We moeten de verstandhoudingen 
normaliseren, dit is een Amsterdamse 
school met Amsterdamse leerlingen en 
Amsterdamse docenten.”

‘Ongepast en onprettig’
Diverse raadsleden en wethouder Marjo-
lein Moorman reageerden ontzet. “Ik werp 
dit verre van mij, de koppeling tussen 
kritiek op het Cornelius Haga Lyceum 
en islamofobie,” aldus Erik Flentge (SP). 
Moorman zei het debat met ‘verbazing’ te 
hebben gevolgd en noemde het gelegde 
verband met islamofobie ‘ongepast en 
onprettig’. “We moeten zorgvuldig zijn in 
de woorden die wij gebruiken.”
Het debat, aangevraagd door Denk, ging 
over de kritiek van toezichthouder CTIVD 
op de beschuldigingen van inlichtin-
gendienst AIVD over 

radicale invloeden op het Cornelius Haga 
Lyceum. Volgens CTIVD waren beweringen 
over banden met terreurgroepen en de 
aandacht die de school zou besteden aan 
de salafistische geloofsleer onvoldoende 
onderbouwd. De gemeente riep naar aan-
leiding van dit rapport het schoolbestuur 
op om af te treden. De zaak ligt nu voor de 
rechter.

Moorman stelt dat ze in al haar berich-
ten over deze kwestie voortdurend heeft 
benadrukt dat het in deze kwestie niet 
gaat om islamitisch onderwijs op zich. 
“Wij realiseren ons dat er grote behoefte 
is aan islamitisch onderwijs en wij vinden 
ook dat er goed middelbaar onderwijs 
moet zijn.” Ze tekende aan dat de kritiek 
van CTIVD gaat over een paar zinnen in 
een bericht van vier pagina’s. “Over het 
algemeen was het ambtsbericht van de 
AIVD rechtmatig en proportioneel.”

van de taskforce een geheim bericht met 
een gedetailleerd overzicht van dubieuze 
geldstromen rond de familie Atasoy. Deze 
gegevens hadden nooit aan de inspectie 
verstrekt mogen worden, zou toezichthou-
der CTIVD later oordelen. Bovendien wek-
te de AIVD in zijn duiding de indruk dat de 
geldstromen zouden wijzen op gesjoemel, 
terwijl dat niet werd onderbouwd.
Het is niet de enige keer dat door samen-
werking de rollen van overheidspartijen 
in het Haga-dossier door elkaar lopen. Zo 
schuift de inspectie aan bij de taskforce 
die manieren bedenkt om het Haga te 
sluiten, terwijl de inspectie de taak heeft 
de kwaliteit van het onderwijs met een 
onafhankelijke blik te beoordelen. Inspec-
teur-generaal Monique Vogelzang ziet er 
geen probleem in: „Wij zijn prima in staat 
om dat gescheiden te houden.”

Maar interne mails suggereren dat de 
inspectie in die overleggen op zijn minst 
meedenkt over hoe een belastend dossier 
tegen het Haga opgebouwd kan worden. 
Zo verwacht de inspectie „weinig” van een 
onderzoek naar „burgerschap”, staat in 
aantekeningen van de bijeenkomst, en 
wordt het doorlichten van de administratie 
„het meest kansrijk” genoemd. Volgens 
de inspectie heeft zij dit nooit zo gezegd 
en zijn dit de persoonlijke aantekeningen 
van een onderwijsambtenaar.
Op 8 maart ontvangt inspecteur-generaal 
Vogelzang een mail van een directeur van 
het ministerie van Onderwijs. De mail is 
grotendeels weggelakt in de verstrekte 
Wob-stukken, maar NRC achterhaalde de 
inhoud ervan. De directeur meldt Vogel-
zang dat de ministers van Onderwijs en 
Justitie het „uitdrukkelijke verzoek” heb-
ben gedaan om verschillende mogelijkhe-
den te verkennen „tot beëindiging van de 
bekostiging, ook buiten de reguliere on-
derwijswetgeving om”. De „onderzoeken 
van de inspectie” moeten daarom worden 
voorbereid vanuit het „perspectief” van 
deze „varianten”.
Het leest als een aansporing voor de 
inspectie met bevindingen te komen die 
sluiting mogelijk maken. Vogelzang legt 
de mail anders uit. Volgens haar zou de 
boodschap bedoeld zijn voor ambtenaren 
van het Onderwijsministerie, aan wie de 
mail ook is verzonden. „Zij moeten zich 
voorbereiden op de mogelijke uitkomsten 
van ons onderzoek”, aldus Vogelzang. „Wij 
zijn volledig onafhankelijk.”

 Lees verder op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/15/
het-stond-al-vast-de-leiding-van-het-
haga-moest-weg-a3983925

https://www.parool.nl/auteur/Michiel%20Couzy
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/15/het-stond-al-vast-de-leiding-van-het-haga-moest-weg-a3983925
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/15/het-stond-al-vast-de-leiding-van-het-haga-moest-weg-a3983925
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/15/het-stond-al-vast-de-leiding-van-het-haga-moest-weg-a3983925
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Islamitisch onderwijs groeit: aantal leerlingen 
in tien jaar tijd met 60 procent toegenomen

Islamitisch onderwijs is in opmars, ondanks de discussie die woedt 
over de wenselijkheid ervan. Het aantal leerlingen op islamitische 
basisscholen in Nederland is in tien jaar tijd met ruim 60 procent 
toegenomen.

D
it blijkt uit cijfers van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO), die 
de Volkskrant heeft opgevraagd. 
De trend is opvallend, omdat het 

aantal leerlingen in het protestants en 
katholiek onderwijs al decennia stabiel 
is. Het islamitisch basisonderwijs telde 
in 2008 nog 9.324 leerlingen, in 2018 zijn 
dit er 15.078.
Een aanvraag voor een islamitische 
school wordt in eerste instantie behandeld 
door de gemeente. Die kijkt of er in de 
regio genoeg animo voor is, een wettelijke 
voorwaarde om overheidsfinanciering te 
krijgen. In de periode 2014-2019 werden 
17 aanvragen ingediend, waarvan er uit-
eindelijk 15 werden gehonoreerd. 

Wanneer de gemeente de aanvraag af-
wijst, kunnen schoolbestuurders zich 
wenden tot het ministerie van Onderwijs. 
Wordt ook daar geen goedkeuring ver-
leend, dan biedt de Raad van State de 
laatste strohalm. De hoogste rechtspre-
kende instantie boog zich sinds 2016 vier 
keer over een aanvraag voor islamitisch 
basisonderwijs: voor Zoetermeer en Dor-
drecht werd die afgewezen, voor Zeist en 
Westland kwam groen licht.

Lokale partijen tegen
In Zeist ging de gemeenteraad na de uit-
spraak onmiddellijk overstag. Inmiddels is 
de islamitische basisschool met meer dan 
200 leerlingen begonnen. Het getouwtrek 
in het Westland is echter nog niet voorbij. 
Lokale partijen zijn mordicus tegen de 
komst van een islamitische school en wei-
geren zich neer te leggen bij  de uitspraak 
van de rechter dat de school aan alle wet-

telijke eisen voldoet.

Religieuze betrokkenheid 
in Nederland
In % van de totale bevolking

BRON: CBS

Onderwijsminister Arie Slob zag zich 
hierdoor gedwongen de raad middels een 
zogeheten ‘indeplaatsstelling’ buitenspel 
te zetten. De gemeenteraad ging hierte-
gen in beroep. Maandag diende de zaak 
bij de Raad van State in Den Haag. Over 
zes weken volgt de uitspraak.
Niet alleen in lokale raden, ook in Den 
Haag staat islamitisch onderwijs ter dis-
cussie. Publicaties over de omstreden 
lesmethode Help! Ik word volwassen en 
de slepende controverse rondom het Cor-
nelius Haga Lyceum in Amsterdam riepen 
bij de VVD en PvdA de vraag op of het 
niet tijd wordt om wetsartikel 23, waarin 
de vrijheid van onderwijs is verankerd, te 
‘moderniseren’.
Dat het islamitisch onderwijs desondanks 
groeit, is het gevolg van de kwaliteitsslag 
die het heeft gemaakt, zegt religiewe-
tenschapper en onderwijskundige Cok 
Bakker, verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Het bestuur is beter georgani-
seerd en de kwaliteit is daardoor toege-
nomen: islamitische scholen scoren al 
vijf jaar op rij het beste op de Cito-toets. 

Bij het berekenen van deze Cito-sco-
res worden wel ongunstige 

factoren in de 

thuissituatie, zoals schuldenproblematiek, 
laag opleidingsniveau en herkomst van 
ouders, meegenomen. ‘De beeldvorming 
van het islamitisch basisonderwijs is ver-
beterd, zowel bij ouders als naar de On-
derwijsinspectie toe’, zegt Bakker. 
Die oordeelde tien jaar geleden nog dat 
de kwaliteit van het islamitisch onderwijs 
overwegend ondermaats was.

Verdeling in basisscholen 
weerspiegelt niet de samenleving
Aantal scholen in 2018

Geloofsidentiteit
Nederland telt 54 islamitische basisscho-
len en twee islamitische scholen voor 
voortgezet onderwijs. Ongeveer één op de 
acht moslimkinderen gaat naar een isla-
mitische basisschool, 1,07 procent van het 
totale aantal basisschoolleerlingen. Ter 
vergelijking: iets meer dan 60 procent van 
de Nederlandse kinderen gaat naar een 
protestantse of katholieke basisschool.
‘Kinderen voelen zich op onze scholen 
thuis, waardoor ze optimaal presteren’, 
zegt Gökhan Çoban, voorzitter van de koe-
pelvereniging Islamitische Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO). De geloofsidentiteit 
van islamitische scholen draagt volgens 
hem in positieve zin bij aan de onderwijs-
kwaliteit.
Onderwijsdeskundige Bakker zet hier 
vraagtekens bij. ‘Het staat natuurlijk bui-
ten kijf dat kinderen beter leren in een 
omgeving die vertrouwd is en veilig aan-
voelt. Maar’, voegt hij daaraan toe, ‘voor 
diversiteit valt ook iets te zeggen. Daar 
kun je immers ook van leren. We leven nu 
eenmaal in een pluriforme samenleving, 
je moet met verschillen kunnen omgaan.’

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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Deze islamitische basisschool ziet 
zichzelf graag als heel gewoon

Een gewone school met ruimte 
voor godsdienstonderwijs, 
zo ziet basisschool Al Amana 
zichzelf. ‘Soms wordt echt 
gedaan alsof we compleet van 
Mars komen.’

‘S
alaam aleikum, wat fijn dat je er 
bent.’ Een juf steekt bij de deur 
haar hand uit naar kleuters die 
de klas binnendruppelen. De bel 

is net gegaan en dat betekent topdrukte 
in de aula van de islamitische basis-
school Al Amana in Zeist. Jassen uit, 
rugzakjes af en hup, de lokalen in. Niet 
veel later klinkt daar het ochtendgebed, 
een teken dat de schooldag is begon-
nen. De leerkracht van groep 7 neemt 
het dagprogramma door: taal, rekenen, 
wereldoriëntatie, Qur’an, gebed. ‘Denk 
aan de wassing!’, zegt ze streng. ‘Jullie 
hebben de hele dag de tijd, stel het niet 
uit tot het laatste moment.’
Al Amana in Zeist is een van de vier is-
lamitische basisscholen die dit jaar haar 
deuren openden. De school had een 
droomstart. Meer dan 200 leerlingen 
meldden zich, waardoor ze direct met 
negen groepen van start kon gaan. Het is 
tekenend voor het groeiende animo voor 
islamitisch basisonderwijs in Nederland. 
In tien jaar tijd is het aantal leerlingen met 
60 procent toegenomen, blijkt uit cijfers 
die de Volkskrant heeft opgevraagd.
Daar is niet iedereen even blij mee. In de 
politiek gaan geluiden op om de vrijheid 
van onderwijs, verankerd in artikel 23 van 
de grondwet, te ‘moderniseren’. Religieu-
ze scholen, met name de denkbeelden die 
daar heersen over homoseksualiteit en 
omgangsvormen tussen mannen en vrou-
wen, zouden niet meer van deze tijd zijn.

Palmpasen
In de wandelgangen van Al Amana wordt 
deze kritiek niet herkend. Een respectvolle 
omgang met elkaar én met andersden-
kenden staat op islamitische scholen 
juist voorop, wordt hier benadrukt. ‘Soms 
wordt echt gedaan alsof we compleet van 
Mars komen’, gnuift Maryam (35), een 
moeder die net haar twee kinderen op 
school heeft afgezet. Haar echte naam 
wil ze liever niet in de krant. Ze is niet de 
enige, ook andere geïnterviewden vragen 

nadrukkelijk om niet met naam en toe-
naam te worden genoemd. Het wantrou-
wen is groot. Ze zijn bang dat hun uitspra-
ken verkeerd overkomen of uit de context 
worden gehaald.
De kinderen van Maryam zaten eerder op 
een christelijke school. Tijdens Palmpa-
sen moesten ze verplicht met een kruis 
in hun handen lopen. Er was daar weinig 
begrip voor andersgelovigen. ‘Terwijl mos-
limouders op kerstavond met de lekkerste 
gerechten kwamen en met Sinterklaas 
hielpen inpakken’, zegt Maryam. Toen Al 
Amana zich in Zeist vestigde, hoefde ze 
niet lang na te denken. Hier zouden haar 
kinderen zichzelf kunnen zijn. Op waarde 
worden geschat. Maryam: ‘Doordat ze op 
school hun identiteit goed leren kennen, 
staan ze later sterker in de maatschappij. 
Dat draagt bij aan een goede integratie.’

Al Amana heeft vijf vestigingen: drie in 
Ede, een in Zwolle en de recent geopende 
school in Zeist. Directeur van alle vijf ves-
tigingen is Karim Salihi. Trots vertelt hij 
hoe het islamitisch onderwijs in de twaalf 
jaar dat hij als schoolbestuurder werkt 
een hoge vlucht heeft genomen. Toen hij 
net begon rommelde het: veel wisselingen 
in het team, ouders die weinig vertrouwen 
hadden in de kwaliteit en achterstallig 
onderhoud aan de schoolgebouwen. Salihi 
haalde de bezem erdoorheen. ‘We zijn nu 
de beste school in de omgeving’, zegt hij 
met glimmende ogen.

De gemeenteraad in Zeist vond de onder-
bouwing van de aanvraag van Salihi des-
tijds onvoldoende. De islamitische iden-
titeit van de school speelde daarbij geen 

rol, volgens wethouder Laura Hoogstra-
ten. ‘Wij zijn voor de vrijheid van onder-
wijs.’ Uiteindelijk moest de Raad van State 
eraan te pas komen om het plan erdoor 
te krijgen. Daarna ging de gemeenteraad 
‘onmiddellijk akkoord’. Vijf jaar na de aan-
vraag opende de school, in het gebouw 
waar eerder een openbare basisschool 
was gevestigd. Het gros van de kinderen 
op die openbare school had een islamiti-
sche achtergrond en kon blijven.

Arabisch alfabet
Al Amana is in veel opzichten een gewone 
school, met doorsnee schoolvakken, ge-
mengde klassen en een bibliotheek met 
boeken als Harry Potter en de Vuurbeker. 
Toch valt meteen op dat het geloof een 
prominente rol speelt. Door de gangen 
wandelt een jonge man met kort baardje, 
spijkerbroek en serieuze blik. Hij is de 
godsdienstleraar. Drie keer per week 
komt hij langs in de bovenbouw en twee 
keer in de onderbouw. Vandaag onderwijst 
hij groep 6 en 7 de idhaar, een vorm van 
recitatie uit de Koran. Groep 3 leert de elif, 
de eerste letter van het Arabische alfabet, 
‘bedoeld om de klank vanuit de Koran 
goed uit te kunnen spreken’, haast direc-
teur Salihi zich te zeggen. Het geven van 
Arabische les op scholen in Nederland is 
verboden.

 Lees verder op:
https://www.volkskrant.nl/
nieuws-achtergrond/deze-isla-
mitische-basisschool-ziet-zich-
zelf-graag-als-heel-gewoon~-
ba84e9c8/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-islamitische-basisschool-ziet-zichzelf-graag-als-heel-gewoon~ba84e9c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-islamitische-basisschool-ziet-zichzelf-graag-als-heel-gewoon~ba84e9c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-islamitische-basisschool-ziet-zichzelf-graag-als-heel-gewoon~ba84e9c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-islamitische-basisschool-ziet-zichzelf-graag-als-heel-gewoon~ba84e9c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-islamitische-basisschool-ziet-zichzelf-graag-als-heel-gewoon~ba84e9c8/
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'De beeldvorming islamitisch onderwijs is verbeterd 
en dat zie je terug in onderwijskwaliteit'

In de afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen op islamitische 
basisscholen met 60 procent gestegen. Ook de kwaliteit van het 
onderwijs gaat omhoog. "Het bestuur is beter georganiseerd en 
daarmee is de beeldvorming ook verbeterd. Dat zie je terug in de 
onderwijskwaliteit", zegt religiewetenschapper Cok Bakker in Radio 
EenVandaag.

H
et aantal leerlingen in het isla-
mitisch basisonderwijs steeg van 
9.324 in 2008 naar 15.078 in 2018. 
Dit blijkt uit cijfers van Dienst 

uitvoering Onderwijs (Duo), opgevraagd 
door De Volkskrant. Volgens religiewe-
tenschapper en onderwijskundige Cok 
Bakker, verbonden aan de Universiteit 
Utrecht, heeft deze groei te maken met 
de kwaliteitsslag die het islamitisch 
onderwijs heeft gemaakt. "Het bestuur 
is beter georganiseerd en daarmee is de 
beeldvorming ook verbeterd. Dat zie je 
terug in de onderwijskwaliteit."

'Je leert van wieg tot graf'
Islamitische scholen scoren al 5 jaar op 
rij het beste op de Cito-toets. "Ik begrijp 
die goede score heel goed", zegt lerares 
Debbie Dussel, die zes jaar lang op de 
As-Soeffah basischool in Amsterdam 
Zuid-Oost werkte.

"Vanuit de islam geldt: 'je leert van wieg 
tot graf'. Ik werk al 17 jaar in het onder-
wijs, maar nergens zag ik zo'n grote be-
trokkenheid van ouders als op deze isla-
mitische basisschool. De prestatiedrang is 
groot, zowel bij ouders als bij de kinderen. 
En bij hen geldt ook heel duidelijk: luister 
naar de leraar, anders krijg je het je thuis 
te horen." Nederland telt twee islamiti-
sche scholen die voortgezet onderwijs 
bieden en 54 islamitische basisscholen. 
Niet iedereen juicht de groei ervan toe. 
Tegenstanders zijn bang om grip op de 
lesstof of progressieve normen en waar-
den te verliezen. Sommigen pleiten voor 

afschaffing van wetsartikel 23, waarin 
de vrijheid van onderwijs staat 

beschreven.

'Ons soort mensen'
"Dat vind ik te kort door de bocht", zegt 
religiewetenschapper en onderwijskundi-
ge Cok Bakker. "Ik snap dat verzuiling op 
basis van geloof misschien te ouderwets 
is geworden. Maar het is een illusie om 
te denken dat als je scholen allemaal 
openbaar maakt, deze allemaal hetzelfde 
worden. Dan gaan juist weer andere vari-
abelen meespelen; sociaal-economische 
factoren, de wijk waarin de school staat, 
etniciteit. Er zijn rapporten over versche-
nen over het mechanisme dat ontstaat 
van scholen die alleen 'ons soort mensen' 
aan zich binden. Dan is religie minder 
belangrijk geworden, maar dan komen 
verschillen dus op deze manier weer bo-
vendrijven."
Bakker wijst op de vrijheid die scholen 
hebben om eigen invulling aan het onder-
wijs te mogen geven. Met een ondergrens 
aan wat niet kan, op basis van politiek 
afspraken. "Maar het moet niet zo zijn dat 
de politiek de hele inhoud van de lesstof 
gaat bepalen. Die vrijheid voor scholen 
zou ik niet kwijt willen."
Onderwijs staat op één, religie op twee
Onbekend maakt onbemind, denkt lerares 
Debbie Dussel. "Ik kreeg de kans op deze 
school te werken en het leek mij interes-

sant. Ik was eerst ook bang van mannen 
met baarden in lange jurken, om het zo 
maar even te zeggen. En ik vond het bela-
chelijk dat mannen vrouwen geen handen 
schudden. Maar nu begrijp ik ze. Het 
draait juist om liefde en respect tussen 
man en vrouw, daar is niets mis mee."

Dussel noemt de As-Soeffah basisschool 
heel tolerant. Kleuters kregen er ook 'les' 
in Sinterklaas en Kerst en als niet-gelovi-
ge was zij welkom om op deze school les 
te geven. En daarin zit 'm volgens haar 
de crux: "Zolang onderwijs op de eerste 
plaats staat en religie op twee, vind ik het 
niet nodig om religieus onderwijs hele-
maal af te schaffen." Ook al had ze haar 
twijfels bij gescheiden gymles aan jongens 
en meisjes, of hoorde ze van collega's op 
andere, strengere islamitische scholen 
dat daar geen Sesamstraat mocht worden 
gekeken 'omdat het 'bewegende beelden 
zijn'. Zolang onderwijs op de eerste plaats 
blijft staan, moet er ruimte zijn voor ver-
schillen.

Leren van diversiteit
De voorzitter van de koepelvereniging van 
islamitische schoolbesturen stelde dat 
geloofsidentiteit van islamitische scholen 
bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Daar 
is Cok Bakker het niet helemaal mee 
eens.
"Van diversiteit kun je ook veel leren. Ver-
zuiling maakt dat scholen zich aanpassen 
aan wat leerlingen thuis al leren. Door 
diversiteit bereid je kinderen beter voor op 
de maatschappij."

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/onderwijs/20466-beeldvorming-islamitisch-onderwijs-is-verbeterd-en-dat-zie-je-terug-in-onderwijskwaliteit
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IBS El Kadisia lanceert Project X

Asalamoe Alaikum beste lezers,

W
ij willen jullie graag vertellen 
over ons project: 'Project X', het 
grootste project van groep 8 van 
de Islamitische brede basis-

school El Kadisia. Project X is een ware 
droom die in sha Allah zal uitkomen voor 
ons. 
Het begon in groep 7 toen wij een Rama-
dan special gaven tijdens de koranwed-
strijd in Podium Mozaïek. Daar hoorden 
wij het verhaal van de leerlingen van 
basisschool An Nasr in Alkmaar over hun 
reis naar Mekka. Wij dachten toen: wat als 
wij ook naar Mekka zouden gaan, maar 
naar een tijdje verging dat idee. 

In groep 8 hadden we een praatje over wat 
een leuke afsluiting zou zijn voor het ein-
de van ons laatste basisschool jaar. Toen 
begonnen we een grapje te maken. Een 
paar leerlingen riepen: 'Kom we gaan op 
Umrah!' 'Hahaha stel je eens voor wij naar 
Mekka, ja daggg!' Onze juf zei: Alles wat 
onmogelijk lijkt maken wij mogelijk! Een 
paar dagen later had heel groep 8 het over 
Mekka we noemden het project X. 

Wij belden basisschool Nasr en vroegen 
om hun organisatoren van de reis te 
mogen spreken en dat mocht! We be-
dachten toen allemaal acties om geld 
in te zamelen dit waren onze acties: 
statiegeldflessen inzamelen, de Experi-
menten lab in school, de Talentenjacht, de 
Bioscoopmiddag voor de hele school, op 
elke woensdag en vrijdag verkochten wij 
eten (de moeders dan), de Sponsorloop, 
supermarkten en moskeeën te benaderen 
en als klapper op de vuurpijl gaven wij een 
benefiet. We werden door veel winkels 
gesponserd.  De bekende spreker Nour-
deen Wildeman heeft een lezing gehouden 
in combinatie met hapjeserkoop. En de 
bekende Youtuber Mohamed Abdulahi of 
te wel Mohamedsmening heeft ons ge-
sponsord mogen Allah s.w.t hun zegenen, 
zij gaven ons een echte boost om onze 
droom na te komen. Wij wilden € 30.000, - 
ophalen en dat is ons Alhamullilah gelukt! 
Nu gaan wij bijna op Umrah het is niet te 
geloven dat iets wat op het begin onmo-
gelijk leek, nu mogelijk is en natuurlijk 
kregen we niet alleen positieve maar ook 

negatieve reacties maar onze leerkrach-
ten en alle positieve reacties hielpen ons 
vooruit en we gaven nooit op. Ons doel 
is behaald. Wat we willen zeggen met dit 
verhaal is iets wat onmogelijk lijkt kan jij 
mogelijk maken. Geef nooit op en denk 
altijd aan de positieve dingen.

Wa alaikum salaam wa 
rahmatulahi wa barakatu,

Namens groep 8 basisschool El Kadisia

Geschreven door: 
Aya El Jarroudi en 
Joewairiya Bouzian.

https://www.youtube.com/watch?v=tKu0Yg_lZKg&feature=youtu.be
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Een nieuw jaar met nieuwe 
regels en ontwikkelingen

Vanaf 1 januari gelden er enkele nieuwe ‘regels’ in het primair onderwijs.  
Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en andere ontwikkelingen  
waar de PO-Raad je graag over informeert.

• Deze week wordt naar verwachting 
het cao-akkoord voor het primair on-
derwijs getekend. Dat betekent onder 
andere dat de salarissen van alle me-
dewerkers met ingang van 1 januari 
2020 structureel worden verhoogd 
met 4,5%. Volgende maand krijgen 
alle medewerkers (twee) eenmalige 
uitkeringen. Schoolbesturen moeten 
voor 1 augustus de functiebeschrij-
vingen voor directeuren, adjuncten en 
onderwijsondersteunend personeel 
actualiseren. Vanaf 1 februari spannen 
alle schoolbesturen zich in om tijdig 
afspraken te maken over het bege-
leiden van boventallige medewerkers 
naar een andere baan, bij voorkeur 
binnen de sector. Met deze ‘van werk 
naar werk’-begeleiding komt het recht 
op een transitievergoeding bij ontslag 
wegens bedrijfseconomische redenen 
te vervallen. Meer informatie (voor 
leden) is te vinden op mijn.poraad.nl. 
Voor niet-leden komt er deze maand 
meer informatie op de website van de 
PO-Raad.

• In de kerndoelen is vastgelegd dat 
scholen aandacht moeten besteden 
aan techniekonderwijs. Zo moeten 
leerlingen leren ‘onderzoek te doen 
aan materialen en natuurkundige ver-
schijnselen’ en leren ze ‘oplossingen 
ontwerpen voor technische proble-
men’. Om het tekort aan technici op de 
arbeidsmarkt terug te dringen, hebben 
verschillende organisaties, waaronder 

de PO-Raad, in het Techniekpact 
ambities geformuleerd 

voor meer tech-
niek in 

het onderwijs. Een van de ambities is 
dat in 2020 alle leerlingen structureel 
Wetenschap & Technologie aangebo-
den krijgen. Het gaat dan vooral om 
onderzoekend- en ontwerpend leren. 
Dat moet vaardigheden als creativi-
teit, kritisch denken en samenwerken 
verder vergroten. Scholen die hierbij 
handvatten kunnen gebruiken, kunnen 
bij SLO terecht voor een leerlijn, of op 
de website van het Techniekpact.

• De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is 
in werking getreden. Dat heeft bijvoor-
beeld gevolgen voor de mogelijkheden 
van ontslag door de werkgever. Met 
de Wab is er een cumulatiegrond in 
het ontslagrecht geïntroduceerd. Lees 
meer in dit artikel. 

• De Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) heeft belangrijke 
gevolgen voor het openbaar onderwijs. 
Vanaf nu is het arbeidsrecht van toe-
passing op werknemers in het open-
baar onderwijs. Uitgangspunt is dat 
voor hen dezelfde arbeidsvoorwaarden 
en cao-bepalingen gelden als voor 
werknemers in het bijzonder onder-
wijs. Lees meer in dit artikel.

• De inschrijfperiode voor de subsidie 
regionale aanpak personeelstekort 
loopt van 1 februari tot 1 maart 2020. 
Deze subsidieregeling heeft als doel 
om partijen in de regio te ondersteunen 
om het personeelstekort gezamenlijk 
aan te pakken. De regeling is een ver-
volg op de regionale aanpak lerarente-
kort uit 2019. Schoolbesturen kunnen 
samen met één of meer lerarenoplei-
dingen een plan van aanpak indienen. 
Hierin staat beschreven wat zij in hun 

regio gedurende de schooljaren 2020-
2021 en 2021-2022 gaan doen om het 
lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen 
daarbij aansluiten bij al bestaande 
initiatieven en activiteiten. De subsi-
die wordt gebruikt voor het tot stand 
brengen van samenwerking in nieuwe 
regio’s of voor het versterken en ver-
breden van de samenwerking bij be-
staande regio’s. Van 1 februari 9:00 uur 
tot en met 1 maart 2020 kun je online 
een aanvraag indienen. Kijk voor meer 
informatie op de website van DUO.

• De Wet Register Onderwijsdeelnemers 
treedt waarschijnlijk dit jaar in wer-
king. Basisscholen krijgen via BRON 
en/of DUO gegevens van oud-leerlin-
gen in het eerste tot en met het derde 
leerjaar van de middelbare school. 
Zo kunnen zij onder meer zien of hun 
schooladvies passend was. Scholen 
voor voortgezet onderwijs hoeven 
daarmee zelf de gegevens niet meer te 
leveren: dat doet DUO straks voor hen.

• De Regeling tegemoetkoming oplei-
dingsscholen uit 2019 blijft gelden 
vanaf 01-01-2020. Er zijn momenteel 
nog geen wijzigingen doorgevoerd.

• Ook voor internationaliseringsactivitei-
ten zijn dit jaar weer diverse subsidies 
aan te vragen. Check het op de website 
van Nuffic. 
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Scholen koepels vinden dat de minister zich te  
veel bemoeit met het onderwijs in burgerschap. 
‘Dit dreigt een vorm van dressuur te worden.’

S
cholen hekelen de wijze waarop 
minister Slob het onderwijs in bur-
gerschap wil inrichten. Zij vinden 
het niet stroken met de vrijheid van 

onderwijs. Slobs wetsvoorstel wordt deze 
week behandeld in de Tweede Kamer.

Volgens Verus, een vereniging voor ka-
tholiek en christelijk onderwijs die ruim 
4000 scholen vertegenwoordigt, en de 
verenigingen voor openbare scholen VOS/
ABB en VOO, slaat de minister door in 
bemoeizucht. “Hij heeft een soort cata-
logus gemaakt van alles wat ‘wij’ goed 
gedrag vinden”, zegt Verus-voorzitter 
Berend Kamphuis (61). “Daarmee loop je 
het risico dat burgerschapsonderwijs een 
vorm van dressuur wordt, een discipline-
ring. Dat is niet de wezenlijke opgave van 
burgerschap.”

Een containerbegrip met verplichte kern
Nederlandse scholen worstelen al jaren 
met het containerbegrip ‘burgerschap’. Ze 
zijn sinds 2006 verplicht om er aandacht 
aan te besteden in de klas, maar de ma-
nier waarop was nauwelijks gedefinieerd. 
Omdat samenhang en duidelijke doelen 
ontbraken, besloot minister Slob om de 
burgerschapsopdracht van scholen verder 
uit te werken. Dat resulteerde onlangs in 
een nieuw wetsvoorstel.

Daarin staat dat scholen ‘actief burger-
schap’ en ‘sociale cohesie’ moeten bevor-
deren door leerlingen de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat bij te 

brengen. In de toelichting noemt Slob 
vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, 
tolerantie en verantwoordelijkheid als de 
verplichte kern van het burgerschapson-
derwijs.

Maar daar blijft het niet bij. Volgens Slob 
draait burgerschap niet alleen om het le-
ren over democratie als politiek systeem, 
maar ook om ‘de sociale omgang tussen 
mensen buiten de sfeer van de overheid’. 
Ter illustratie somt hij een andere reeks 
waarden en vaardigheden op uit een rap-
port van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR), waaronder 
waarheidsgetrouwheid, sympathie, res-
pect voor de mening van anderen, flexibi-
liteit en verantwoordelijkheidszin.

Dat schiet Verus in het verkeerde keelgat. 
Slob legt burgerschap wel heel extensief 
uit, vindt voorzitter Kamphuis. Dat strookt 
niet met de vrijheid van onderwijs. “Ener-
zijds benadrukt hij steeds dat scholen hun 
burgerschapsonderwijs zelf mogen invul-
len. Anderzijds verwijst hij naar een hele 
lijst waarden zoals empathie, bereid zijn 
je oordeel op te schorten, noem maar op. 
Daarmee worden scholen op het verkeer-
de been gezet. De minister creëert een 
grijze zone waardoor scholen niet weten 
waar ze aan toe zijn.”

Buiten de lijntjes kleuren
Volgens Kamphuis beoogt Slob dat scho-
len vooral ‘brave burgers’ afleveren die 
zich gedragen ‘zoals 

we dat met elkaar hebben afgesproken’. 
“Maar is het de taak van scholen om bra-
ve burgers af te leveren? Ik denk dat we 
vooral goede burgers af moeten leveren, 
die ook buiten de lijntjes durven te kleu-
ren. Neem Greta Thunberg. Zij is bij uit-
stek een goede burger, maar niet omdat 
ze zo braaf of empathisch is.”

Het voorstel van Slob is volgens Kamphuis 
ingegeven door de angst voor extremis-
me, hoewel dat nergens expliciet wordt 
genoemd. “Ook dat stoort mij. Als dat de 
reden is, benoem dat dan gewoon en leg 
je kaarten op tafel. In plaats daarvan praat 
de minister met meel in de mond.”

Ook de verenigingen voor openbare scho-
len VOS/ABB en VOO vinden dat Slob met 
de nieuwe burgerschapsopdracht te diep 
ingrijpt in de vrijheid van onderwijs. “Met 
deze parameters daalt de minister in het 
hoe van het onderwijs”, zegt directeur 
Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. “Ik 
vind dat je dat aan de scholen moet laten.”

Een andere doorn in het oog van Teegel-
beckers is de inherente spanning tussen 
de vrijheid van onderwijs en andere arti-
kelen in de Grondwet. “Minister Slob vindt 
dat alle kinderen moeten leren over de 
democratische waarden in ons land. Daar 
hoort volgens de Grondwet bij dat ieder-
een gelijke behandeling verdient. Maar 
ondertussen staat hij bijzondere scholen 
nog steeds toe om leerlingen te weigeren. 
Wij zijn daar fel op tegen. Hoezo gelijke 
behandeling?”

13 JANUARI 2020 BRON: TROUW.NL DOOR: AMBER DUJARDIN BEELD: NANNE MEULENDIJKS
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Onderwijs in burgerschap dreigt ‘een vorm 
van dressuur’ te worden, zeggen scholen
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Bijzonder onderwijs furieus over 
intieme vragen bij inspectiebezoek

Onderwijsorganisaties zijn furieus over de aanpak van de inspectie bij 
een onderzoek naar burgerschap, waarbij tijdens onaangekondigde 
bezoeken intieme vragen worden gesteld aan leerlingen.

D
at blijkt uit onderzoek van het 
Reformatorisch Dagblad. Onder-
wijsvereniging Verus, waar 4200 
katholieke en christelijke scholen 

zijn aangesloten, krijgt signalen dat de 
aanpak van de inspectie „niet fair, niet 
onbevooroordeeld en niet onbevangen” 
verloopt.
„Onaanvaardbaar”, reageren Pieter Moens 
van de onderwijsorganisatie VGS en Ka-
merlid Roelof Bisschop (SGP). „Dit zijn 
KGB-methoden”, zegt Moens, verwijzend 
naar de Russische geheime dienst. Ook 
het feit dat de inspectie (deels) onaange-
kondigd scholen binnenstapt om onder 
andere leerlingen te bevragen, roept 
weerstand op. „Het voelt als een overval”, 
zegt schoolleider Wim de Kloe van Drie-
star College in Gouda.
De Onderwijsinspectie is eind vorig jaar 
een onderzoek gestart naar burgerschap 
in basisonderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo, waarbij wordt gecontroleerd hoe 
scholen invulling geven aan lessen over 
bijvoorbeeld seksuele diversiteit. In totaal 
krijgen bijna tachtig scholen een bezoek.

Aanleiding voor het onderzoek is 
ophef over de islamitische 

lesmethode over sek-
sualiteit. On-

der-

wijsminister Slob heeft de inspectie 
daarom gevraagd onderzoek te doen 
naar de methode. De onderwijsinspectie 
blijkt het onderzoek op eigen houtje te 
hebben verbreed naar scholen van andere 
denominaties. Later is in de Kamer ook 
gevraagd naar verbreding. In februari 
verschijnt een rapport de inspectie over 
de themabezoeken.

Verrassing
De reformatorische Rehobothschool voor 
speciaal onderwijs in Barneveld heeft eind 
november onaangekondigd inspectiebe-
zoek gekregen. „Een complete verras-
sing”, reageert Piet Westerlaken van het 
college van bestuur. „Ik heb me enorm 
verbaasd.” De inspectie heeft met leer-
krachten, directieleden en met leerlingen 
afzonderlijk gesproken.
De verklaring van de inspecteurs dat ze 
de school bezochten op grond van een 
„aselecte steekproef” roept bij Westerla-
ken „veel vragen” op. Vooral omdat twee 
van de vijf reformatorische scholen voor 
speciaal onderwijs uit de steekproef zijn 
gerold. Ook de twee Joodse scholen in 
Nederland blijken beide de inspectie over 
de vloer te hebben gehad.
Het reformatorisch onderwijs is zwaar 
oververtegenwoordigd in het onderzoek, 

zegt Moens van de VGS. Behalve het 
Driestar College en de Re-

hobothschool 

hebben ook het Hoornbeeck College in 
Kampen en Rotterdam, de Beukelman-
school in Alblasserdam en de Eliëzer-
school in Zwolle inspectiebezoek gehad.

Steekproef
De Onderwijsinspectie erkent desge-
vraagd dat er geen sprake is van een 
steekproef. „Het ligt eraan hoe je het 
woord steekproef definieert”, reageert een 
inspectiewoordvoerder. Achter de selectie 
gaat volgens hem „inhoudelijke argu-
mentatie” schuil. Lopende het onderzoek 
worden daar geen mededelingen over 
gedaan.
Westerlaken verbaast zich ook over de 
vragen van de inspectie. Leerkrachten 
kregen een casus voorgelegd. Een kind 
komt huilend op school: „Mijn papa en 
mama gaan scheiden en mijn vader heeft 
een nieuwe vriend.” Hoe reageert u? „Ik 
vind dit tendentieus. Het lijkt alsof de 
inspectie een antwoord uit onze mond wil 
trekken.” Op het orthodox-Joodse Cheider 
in Amsterdam zou de inspectie leerlingen 
onder andere hebben gevraagd of ze een 
mannelijk geslachtsdeel konden tekenen.
Niet alleen Westerlaken, maar ook de 
inspecteurs vonden het „vervelend” zo’n 
inspectiebezoek te moeten doen. „Als de 
Tweede Kamer iets vindt, worden wij er 
weer op uitgestuurd, zei een inspecteur.”
De schoolleider van de reformatorische 
Rehobothschool heeft zijn gemengde 
gevoelens tegen de inspecteurs verwoord. 
„Wij worden op één hoop geveegd met 
salafisten.”
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Schoolbesturen stemmen massaal in 
met cao-akkoord primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het 
onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair 
onderwijs. Ruim 96 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen 
weken over het akkoord hebben gestemd, is positief. Op vrijdag 10 
januari 2020 tekenden de partijen het definitieve akkoord voor de CAO 
PO 2019-2020.

D
e achterban van de PO-Raad kon 
tussen maandag 16 december en 
donderdag 9 januari zijn stem uit-
brengen over het onderhandelaar-

sakkoord dat de partijen op 11 december 
sloten. Ruim 80 procent van de (gewogen) 
stemmen is in die periode uitgebracht. 
Meer dan 600 aangesloten schoolbestu-
ren hebben hun stem laten horen.
De vakbonden hadden al eerder aangege-
ven dat hun achterbannen instemmen met 
het onderhandelaarsakkoord, zodat het 
akkoord definitief is. Kijk hier voor meer 
informatie over het akkoord of kijk op het 
prikbord over het cao-akkoord (alleen 
voor leden) voor meer achtergrondinfor-
matie. Binnenkort wordt de informatie op 
de website van de PO-Raad verder bijge-
werkt op basis van de afspraken uit het 
akkoord. Leden van de PO-Raad kunnen 
met hun vragen ook terecht bij de Help-
desk (helpdesk@poraad.nl).

Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de 
sociale partners het definitieve cao-ak-
koord op De Stuifheuvel, een school voor 
speciaal basisonderwijs in Zeist.
Op de foto vooraan de ondertekenaars 
(vlnr): Jan de Vries (CNV Onderwijs), Eu-
genie Stolk (AOb), Paul van Lent (AVS), 
Rinda den Besten (PO-Raad) en Jilles 
Veenstra (FvOv). Daarachter (vlnr): Petra 
van Haren (AVS), Anton Bodegraven (AOb), 
Mieke Hogenes (ondersteuning cao-tafel), 
Hans de Jong (CNV Onderwijs), Nicole van 
Son (lid delegatie PO-Raad), Edwin van 
Bokhoven (eerste onderhandelaar PO-
Raad), Jos Rijk (lid delegatie PO-Raad), 
Loes Sluiter (onderhandelaar PO-Raad), 
Marriëte Hamer (bemiddelaar), Harry van 
Soest (AVS), Joop Witteveen (CNV On-
derwijs), Wilco Brinkman (ondersteuning 
bemiddelaar) en Sandra Roelofsen (FvOv).

De cijfers
Totaal aantal leden:  860
Aantal gestemd:  619 
  (72,0%)

Totaal aantal gewogen stemmen: 14.986
(op basis van het leerlingenaantal 
van elk schoolbestuur)
Aantal uitgebrachte stemmen: 12.122 
  (80,9%)

 VOOR TEGEN
Stem (aantal leden) 588 31
Percentage 95,0% 5,0%
Gewogen stem 12.122 469
Gewogen percentage 96,1% 3,9%

Volgens de statuten van de PO-Raad is 
een cao-akkoord aangenomen als twee 
derde van de uitgebrachte stemmen vóór 
het akkoord is. Dit is dus ruimschoots het 
geval.

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderhandelaarsakkoord-personeel-primair-onderwijs-krijgt-45
https://www.poraad.nl/mijn-poraad/prikbord/1994
mailto:helpdesk%40poraad.nl?subject=
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Raad van State stelt ministerie in gelijk 
bij rechtszaken fusiecompensatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ging 
over tot terugvordering van de fusiecompensatie bij een aantal 
scholen waarbij op de fusiedatum geen of weinig leerlingen 
overgingen naar de andere school. Schoolbesturen gingen 
hiertegen in beroep, maar de Raad van State heeft het ministerie 
van OCW in december in het gelijk gesteld bij de rechtszaken 
rondom de fusiecompensatie.

S
choolbesturen tekenden beroep 
aan omdat zij bij het aanvragen 
van de fusiecompensatie niet op 
de hoogte waren van de eis dat 

een substantieel deel van de leerlingen 
over moest gaan van de op te heffen 
school naar de fusieschool op de vast-
gestelde fusiedatum. Minister Arie Slob 
(Onderwijs) vond dat bij schoolbesturen 
voldoende kenbaar was gemaakt wat 
de voorwaarden van de regeling waren. 
Volgens de minister is het bestaan van 
een school ingegeven door het bieden 
van onderwijs aan leerlingen. Om die 
reden moet dan ook een substanti-
eel deel van het aantal leerlingen zijn 
overgegaan naar de fusieschool bij de 
samenvoeging van scholen. Zonder de 
overgang van leerlingen is een school 
een leeg huis. Dit past niet in de sys-
tematiek van de wet waarvoor de fu-
siecompensatieregeling in het leven is 
geroepen.

Leerlingen moeten overgaan 
op het moment van de fusie
Volgens het ministerie van OCW is de 
bekostiging onlosmakelijk verbonden met 
de belangrijkste taak van een school: het 
verzorgen van onderwijs aan leerlingen. 
Er moet dan ook onderwijs worden ge-

geven op het moment dat scholen 
fuseren. 

Daarom is het van belang dat ook leer-
lingen overgaan op het moment van de 
fusie. Onder samenvoeging verstaat het 
ministerie dat de opgeheven school is zijn 
geheel is overgegaan. De nieuwe school 
moet zijn ontstaan uit de nog op te heffen 
school, de overnemende of de school die 
nog moet worden gevormd. Sinds 2017 
is er meer duidelijk over de definitie die 
wordt gebruikt voor samenvoeging van 
scholen. Er moet minimaal 50% van de 
leerlingen van de op te heffen school 
overgaan naar de fusieschool. Dit per-
centage blijkt soms een drempel voor het 
fuseren van scholen, ook daar waar een 
fusie goed zou zijn voor de onderwijskwa-
liteit.

Fusiecompensatie
De schoolbesturen argumenteerden dat 
bij een fusie bepaalde kosten doorlopen, 
bijvoorbeeld voor overtollig personeel. 
De fusiecompensatie helpt volgens de 
schoolbesturen bij het dragen van deze 
kosten. De Raad van State schoof dit 
argument terzijde. De hoogte van de 
bekostiging wordt immers bepaald door 
het aantal leerlingen en staat los van het 
aantal personeelsleden of vaste lasten. 
De fusiecompensatie is bedoeld om de 
school die de leerlingen van de bij fusie 
opgeheven school opneemt in staat te 
stellen zich aan te passen aan de nieuwe 
organisatie, stelt de Raad van State. De 
fusiecompensatie wordt aan scholen ver-
strekt voor het verzorgen van onderwijs 

aan leerlingen en niet voor personeels-
leden. 

Overtollig personeel kan alleen worden 
bekostigd uit de fusiecompensatie als dit 
verband houdt met de samenvoeging van 
scholen en daardoor minder middelen 
aanwezig zijn om personeel te betalen.

Links bij dit nieuwsitem
Uitspraak Raad van State: 
 Stichting Quadraten

 Stichting GOO

 Vereniging CNS Putten

mailto:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument%3Fid%3DECLI%253ANL%253ARVS%253A2019%253A4073?subject=
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2019%3A4071
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2019%3A4070
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Kabinet komt met noodplannen tegen 
lerarentekort in grote steden

Het kabinet komt met noodmaatregelen om het lerarentekort in de 
grote steden aan te pakken. Eind januari liggen die plannen er voor 
Amsterdam en Den Haag, daarna volgen ook Rotterdam, Utrecht 
en Almere. De noodmaatregelen moeten de dagelijkse stress van 
scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te 
richten op oplossingen voor de komende jaren, zegt minister Slob 
van Onderwijs.

I
n de plannen staat welke scholen het 
op dit moment het zwaarst hebben en 
welke maatregelen schoolbesturen nu 
al kunnen nemen, zegt het ministerie. 

"Het is onvermijdelijk om het onderwijs 
anders te organiseren met minder le-
raren dan we gewend zijn, zonder in te 
leveren op kwaliteit", schrijft minister 
Slob van Onderwijs. Er wordt gedacht 
aan andere lestijden, meer digitale 
hulpmiddelen of meer 'variatie' in per-
soneel.

De vier grote steden kunnen rekenen op 
extra geld: die krijgen er de komende vier 
jaar elk jaarlijks 1 miljoen euro bij om 
tekorten te bestrijden. Dat geldt overigens 
niet voor Almere. Ook komt er een inves-
tering van 30 miljoen euro in 2020 en 2021 
in de regionale aanpak om de tekorten 
tegen te gaan.

Daarnaast moeten schoolbesturen lera-
ren die in deeltijd werken "actief aanmoe-
digen" om meer te gaan werken, komen 
er afspraken over zij-instroom en betere 
begeleiding van leraren.

Lerarentekort stijgt minder snel
Het lerarentekort in het basisonderwijs 
loopt intussen minder hard op dan eerder 
was voorspeld. Over vijf jaar wordt een 
tekort verwacht van bijna 2000 fte boven-
op het lerarentekort van nu. Dat is 1300 
fte lager dan eerder was voorspeld, zegt 
het ministerie.

Slob is blij dat het tekort minder snel 
stijgt. "Ik zie dat onze aanpak van het 
lerarentekort werkt, maar ik besef dat dit 
in veel scholen helemaal niet zo wordt 
gevoeld. We hebben nog steeds een heel 
groot probleem, zeker in de grote steden."

Bekijk ook:
  Zestien Amsterdamse basisscholen 
week dicht uit protest tegen 
lerarentekort

  Weer succes voor Lubach: shirts 'ik 
ben GEEN toprioriteit' niet aan te 
slepen

  Kabinet kijkt naar extra geld om 
lerarentekort te verlagen

mailto:https://nos.nl/artikel/2311989-zestien-amsterdamse-basisscholen-week-dicht-uit-protest-tegen-lerarentekort.html?subject=
https://nos.nl/artikel/2308570-weer-succes-voor-lubach-shirts-ik-ben-geen-toprioriteit-niet-aan-te-slepen.html
https://nos.nl/artikel/2308570-weer-succes-voor-lubach-shirts-ik-ben-geen-toprioriteit-niet-aan-te-slepen.html
https://nos.nl/artikel/2308570-weer-succes-voor-lubach-shirts-ik-ben-geen-toprioriteit-niet-aan-te-slepen.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2019%3A4071
https://nos.nl/artikel/2302406-kabinet-kijkt-naar-extra-geld-om-lerarentekort-te-verlagen.html
https://nos.nl/artikel/2302406-kabinet-kijkt-naar-extra-geld-om-lerarentekort-te-verlagen.html
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Minister Slob: ‘Heel mooi dat 
leraren er geld bij krijgen’

Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair 
onderwijs vandaag een onderhandelaarsakkoord over een 
nieuwe cao hebben bereikt. “Het is heel mooi dat er nu een cao-
akkoord is gesloten, waardoor het onderwijspersoneel er 4,5% op 
vooruit gaat”, zegt minister Slob. “Fijn dat in deze cao nu ook de 
schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel er geld bij 
krijgen.”

E
en gemiddelde leraar verdient nu 
ongeveer 4.200 euro bruto per 
maand, inclusief vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering. Dat stijgt per 

1 januari 2020 naar ongeveer 4.400 per 
maand. Het kabinet heeft in 2019 struc-
tureel 285 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor verbetering van de arbeids-
voorwaarden.

Eenmalige bonus
Daarnaast krijgen alle werknemers in 
het onderwijs in februari een eenmalige 
uitkering van 33 procent van het (ver-
hoogde) maandsalaris. Ook krijgt het 
onderwijspersoneel in februari een een-
malige bonus van 875 euro, afhankelijk 
van de gewerkte uren in januari 2020. 
Dit vloeit voort uit het convenant ‘Aanpak 
lerarentekort’ dat minister Slob sloot met 
werkgeversorganisaties en vakbonden. 
Hierin was 150 miljoen euro voor de cao 
beschikbaar gesteld door het kabinet. 

Geld voor scholing
Het individuele scholingsbudget, waar-
mee leraren zichzelf kunnen ontwikkelen, 
gaat omhoog met 100 euro per maand 
in zowel 2020 als 2021. De cao-partijen 
hebben ook afspraken gemaakt over van-
werk-naar-werk begeleiding voor per-
soneel dat wordt ontslagen op bedrijfs-
economische gronden. In die gevallen 
vervalt de transitievergoeding. Verder zijn 
afspraken gemaakt over nieuwe functies 
van ondersteunend personeel en nieuwe 
loonschalen voor schoolleiders. De cao 
geldt tot 1 november 2020.

Extra waardering
Als de nieuwe cao definitief wordt, bete-
kent het dat leraren er deze kabinetsperi-
ode gemiddeld 14 procent bij krijgen.

Slob:  
“Dat gun ik leraren 

van harte, het is een 
extra waardering 

voor hun vak.”

11 DECEMBER 2019 BRON: VOSABB.NL 
DOOR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT 

‘Onderwijs schreeuwt 
om parlementair 
onderzoek’

‘D
e staat van ons onderwijs 
schreeuwt om een breed opge-
zet parlementair onderzoek.’ 
Dat stelt de Amsterdamse hoog-

leraar Europese studies en publicist 
Paul Scheffer in een opiniestuk in NRC.

Hij noemt in zijn stuk onder andere het al-
maar groeiende lerarentekort. Hij verwijst 
daarbij naar het besluit van de Stichting 
Westelijke Tuinsteden in het stadsdeel 
Nieuw-West in Amsterdam om de zestien 
openbare scholen die daaronder vallen, 
een week lang gesloten te houden.

Volgens de voormalig partij-ideoloog van 
de PvdA worden de meest kwetsbare 
groepen het sterkst getroffen door het 
lerarentekort. ‘Terwijl alle energie moet 
worden gericht op deze kinderen, die 
vaker laagopgeleide ouders hebben en 
met taalachterstanden op school komen, 
zien we een verwaarlozing van de publieke 
zaak.

‘Algehele verwaarlozing’
Hij verwijst ook naar het PISA-onderzoek 
waaruit onlangs naar voren kwam dat het 
vooral slecht is gesteld met de leesvaar-
digheid van Nederlandse leerlingen. Een 
ander punt dat hij noemt, is de verengel-
sing van het hoger onderwijs.

Volgens Scheffer is er sprake van ‘een 
algehele verwaarlozing van ons onderwijs’ 
die ‘niet op waarde wordt geschat door 
een lamlendig kabinet’. Hij roept daarom 
het parlement op de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen met ‘een breed opgezet 
parlementair onderzoek’.
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Leerlingen starten petitie om gymkleding: 
'We willen gewoon een lange broek aan' 

NAALDWIJK - Een korte broek en een blauw t-shirtje; dat is waar 
alle leerlingen van middelbare school het ISW in Westland nu in 
gymmen. Maar de leerlingen zijn het zat. Ze zijn het al langer niet 
eens met de outfitkeuze, dus zijn ze nu een petitie gestart. 'We 
hopen met zoveel mogelijk handtekeningen het schoolbestuur te 
overtuigen dat een vrije kledingkeus bij gym beter is voor iedereen', 
zegt Imen.

R
uim 5200 handtekeningen zijn 
inmiddels onder de petitie, die 
een week geleden van start ging, 
gezet. Imen en Ahad, leerlingen 

uit de vierde klas van het ISW, zijn blij 
dat er zo massaal gereageerd wordt. 
'We hebben op deze school veel meisjes 
die hoofddoekjes en bedekte kleding 
dragen. Bij gym moeten zij dan een kort 
broekje en een shirtje aan. Dat is eigen-
lijk de omgekeerde wereld van wat ze 
normaal aan hebben', leggen de 16-ja-
rige scholieren uit. 'Ook voor leerlingen 
die wat steviger zijn, of meisjes die met 
onzekerheden te maken hebben, zou het 
veel fijner zijn, als je zelf mag bepalen 
wat je aanhebt.'

Het gymkledingbeleid van het ISW geldt 
al jaren op alle vestigingen. Het school-
bestuur is dan ook enigszins verbaasd dat 
de petitie is opgezet. 'Leerlingen die naar 
deze school gaan, weten wat ze kunnen 

verwachten', aldus adjunct-directeur 
Peet van der Knaap. De school heeft de 
kledingvoorschriften ooit bedacht om 
veiligheidsredenen. 'Bij wijde kleding met 
lange mouwen en pijpen, kunnen leerlin-
gen ergens achter blijven haken.'

Niet lelijk
Volgens de leerlingen geven ze al langer 
aan dat ze het niet eens zijn met de re-
gels. 'Maar er wordt elke keer vaag op 
gereageerd. Daarom hebben we er nu 
echt werk van gemaakt', vertelt Ahad. De 
meeste leerlingen zijn het er mee eens. 
'Soms is het heel koud in de gymzaal en 
dan zou het veel prettiger zijn om een 
lange broek te dragen', vertelt een meisje.

Hoewel de petitie breed gedragen wordt, 
zijn er ook kinderen die niks van de ophef 
snappen. 'Ik vind dat blauwe broekje en 
blauwe shirtje eigenlijk wel lekker zitten', 
aldus een leerling. 

'Het is helemaal niet lelijk ofzo', reageert 
een ander.

Einde zoek
Wat de initiatiefnemers dan wél zouden 
willen dragen? 'Een lange broek en een 
vest of een shirt met lange mouwen', zegt 
Imen. Het schoolbestuur vindt dat geen 
goed idee. Van der Knaap: 'Een strakke 
legging zou nog wel kunnen, maar als we 
dat toestaan wordt de volgende stap een 
wijde joggingsbroek. Dan krijgen we een 
situatie waarin iedereen van alles draagt 
en is het einde zoek.'

Het schoolbestuur heeft inmiddels een 
gesprek gevoerd met de leerlingen. Daar-
in is aangegeven 'een passende oplossing 
te zoeken samen met leerlingen en do-
centen lichamelijke opvoeding'.

https://www.omroepwest.nl/media/player/30920#
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Het continurooster breekt leraren op

Het oprukkende continurooster in het basisonderwijs zet pauzes 
van leerkrachten onder druk. “Op papier lijkt het goed geregeld, 
maar in de praktijk werkt het niet.”

L
eerkrachten Bernadette Wouters 
en Jacqueline Dufils denken met 
weemoed terug aan de tijd dat ze 
tussen de middag een uur pauze 

hadden. “Gewoon even rustig met je 
collega’s in de personeelskamer een 
kop soep eten, bij mooi weer lekker 
naar buiten om een korte wandeling te 
maken of op je gemak de spullen voor ’s 
middags klaarzetten”, vertelt Wouters.

Sinds de invoering van het continurooster 
op hun school de Zevensprong in Best, 
nu drie jaar geleden, zit dat er nauwelijks 
meer in. Leerlingen eten een kwartier in 
de klas en hebben daarna een half uur 
pauze. Onderwijspersoneel dat niet voor 
de klas staat, surveilleert dan, samen met 
ouders die zich daar vrijwillig voor aan-
melden. Dufils: “Op papier lijkt het goed 
geregeld, maar in de praktijk werkt het 
niet. Vaak worden we er toch bij geroepen 
omdat er op het schoolplein brandjes 
geblust moeten worden en dat gaat dan 
ten koste van je pauze.”

“Op papier lijkt het goed 
geregeld, maar in de 

praktijk werkt het niet.”

Ook het feit dat onderwijsassistenten 
tijdens onderwijstijd de klas uit moeten 
om pleinwacht te lopen, ervaren de twee 
leerkrachten als een aderlating. “Doordat 
je ze dan niet in de klas hebt, zijn jouw 
mogelijkheden als leerkracht beperkter 
en neemt de werkdruk toe.”

Leerritme
Het continurooster maakt een opmars 
in onderwijsland. Meer dan de helft van 
alle basisscholen hanteert intussen een 
systeem waarbij leerlingen aaneengeslo-
ten les krijgen met hooguit drie kwartier 
pauze. Uit cijfers van Duo Onderwijs-
onderzoek van januari 2018 blijkt dat 
vier op de tien scholen werkt met een 
continurooster met woensdag- en soms 
vrijdagmiddag vrij. Nog eens 14 procent 
van de scholen hanteert het vijf-gelij-
ke-dagenmodel waarbij leerlingen elke 
dag grofweg van half negen tot twee uur 
naar school gaan.
Redenen voor scholen om over te stappen 
zijn divers. Toch springen er een paar uit. 
Zo zouden leerlingen beter in het leer-

ritme blijven en zou het voor ouders 
praktischer zijn omdat ze 

geen over-

blijfregeling hoeven te treffen en hun 
kinderen tussen de middag niet zelf thuis 
hoeven op te vangen. Wat vaak onderbe-
licht blijft, is het effect van de invoering 
van het continurooster op de werkdag van 
leerkrachten. Uit een onderzoek van CNV 
Onderwijs uit 2015 kwam naar voren dat 
ruim 80 procent van de leerkrachten bin-
nen het continurooster niet aan een half 
uur pauze toekomt.

“Dat half uur pauze is keihard nodig”, zegt 
AOb-sectorbestuurder Anton Bodegra-
ven, “zeker als je bedenkt dat een kwart 
van de leerkrachten te maken krijgt met 
burn-outklachten. Het onderwijs vraagt 
veel van een leerkracht, je hebt op zo’n 
dag echt even een moment nodig om te 
ontspannen.” De bepaling dat leerkrach-
ten tussen tien en twee uur recht hebben 
op een half uur pauze of twee keer een 
kwartier is in de meest recente cao ge-
schrapt. Teams moeten nu zelf binnen het 
werkverdelingsplan afspraken maken over 
pauzeregelingen.
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Hangijzer
Op de Johannesschool in Amsterdam was 
de pauzeregeling al jaren een heet hangij-
zer, vertelt directeur Annelies Verkade. “Je 
hebt als school te maken met de Arbeid-
stijdenwet die stelt dat elke werknemer 
tijdens een werkdag recht heeft op een 
pauze van in totaal een half uur. Op onze 
school werken we met een continurooster 
van kwart voor negen tot kwart over twee. 
Tot voor kort surveilleerden de leerkrach-
ten ook in de pauze van de leerlingen en 
dan hadden ze pas na schooltijd pauze. 
Maar in de praktijk namen ze die niet, 
omdat er bijvoorbeeld altijd wel een ouder 
stond met een vraag of omdat er nog snel 
iets nagekeken moest worden.” 

Daarnaast miste het 
team volgens Verkade 

een gezamenlijk 
moment op de dag 

om het eens over iets 
anders te hebben dan 
onderwijs. “Dat is niet 

gezond voor het individu 
en niet goed voor de 

cohesie van het team.”

Toen het team van de Johannesschool 
vorig jaar moest bepalen hoe de werk-
drukgelden besteed zouden worden, was 
er al snel een meerderheid te vinden voor 
het inschakelen van externe partij die de 
tussenschoolse opvang zou regelen. “Het 
is een dure grap”, zegt Verkade. “Maar we 
zijn er heel blij mee. Het is welbesteed 
geld.”

Toch ziet ze zelf wel wat nadelen. Zo 
worden voor dat half uur overblijfmede-
werkers ingehuurd die niet altijd op een 
juiste manier conflicten oplossen. “Als 
leerkrachten zelf buiten lopen, verloopt 
de pauze toch een stuk rustiger.” Ook 
Arno Roelofs, directeur van daltonschool 

de Dolfijn in Heino, heeft overwogen een 
bedrijf in te huren om de pauzes van zijn 
leerkrachten te garanderen. “Maar daar 
is geen personeel voor te vinden. Er wo-
nen in Heino maar vijfduizend mensen en 
iedereen werkt.” Daarom riep Roelofs alle 
ouders bijeen en deed een beroep op hen. 
Gezamenlijk spraken ze af dat ouders 
voortaan voor elk kind twee keer per jaar 
pleinwacht zouden lopen. “Dat redt niet 
iedereen, maar er is wat dat betreft een 
levendige ruilhandel met ouders die tegen 
een beloning van een bos bloemen of een 
fles wijn wel een extra beurt willen doen.”

Overigens zijn er in de pauze bij de Dolfijn 
ook altijd niet-onderwijsgevende mede-
werkers die toezicht houden. “Vandaag 
ben ik aan de beurt, dus als je het niet erg 
vindt, hang ik nu op.”

Pleinwacht
Op de school van Bernadette Wouters 
en Jacqueline Dufils zijn het ook ouders 
die pleinwacht lopen. Zij merken dat het 
steeds lastiger wordt om mensen daar-
toe bereid te vinden. “Daardoor kost de 
coördinatie ook steeds meer tijd”, stelt 
Wouters. Toch willen Wouters en haar 
collega’s geen tussenschoolse opvang 
financieren met de werkdrukgelden, zoals 
hun directeur ook weleens heeft voorge-
steld. “Dat voelt niet goed”, zegt Dufils, 
“als werknemer heb je toch gewoon recht 
op pauze, het is toch te gek voor woorden 
dat je daarvoor middelen gaat inzetten die 
eigenlijk bedoeld zijn om te werkdruk te 
verlichten.”

AOb-bestuurder Anton Bodegraven raadt 
leerkrachten aan het probleem aan te 
kaarten bij de leidinggevende en het aan 
de orde te stellen tijdens het overleg over 
het werkverdelingsplan. En als je dan tot 
de minderheid behoort die er problemen 
mee heeft? “Probeer dan collega’s mee 
te krijgen. Het kan best zijn dat jonge 
collega’s er geen problemen mee hebben, 
maar de behoefte aan pauze kan na ver-
loop van tijd sterker worden. Wijs jongere 
collega’s daar dan op.”

Als er geen goede oplossing mogelijk is, 
kan je als school altijd nog besluiten de 
invoering van het continurooster terug te 
draaien. Dan moet je wel eerst een ouder-
raadpleging doen en moet de medezeg-
genschapsraad instemmen met het nieu-
we rooster. Bodegraven kent geen scholen 
die voor deze oplossing hebben gekozen. 
“Ik vrees dat het lastig wordt om ouders 
in zo’n situatie mee te krijgen, want je legt 
de verantwoordelijkheid dan weer bij hen. 
En ook de kosten van 

het overblijven trouwens.” Overigens wil 
de AOb de uitwerking van de afspraken in 
de cao over de werkverdeling monitoren 
en evalueren. “Eventuele problemen ko-
men daar dan zeker aan het licht en deze 
kunnen aan de cao-tafel besproken wor-
den”, aldus Bodegraven.

“Het continurooster 
waar ik de afgelopen 
jaren mee te maken 

had, heb ik echt als een 
soort van marathon 

ervaren. Je stond 
de hele dag aan.”

Anne van ’t Wout uit Scherpenzeel wacht 
daar niet op. Ze werkte zeventien jaar op 
diverse basisscholen in Amersfoort voor-
dat ze deze zomer de overstap maakte 
naar het voortgezet speciaal onderwijs. 
“Voor mij was het gebrek aan pauze een 
belangrijke reden om de overstap te ma-
ken”, vertelt ze. “Het continurooster waar 
ik de afgelopen jaren mee te maken had, 
heb ik echt als een soort van marathon 
ervaren. Je stond de hele dag aan. Soms 
had je een kwartiertje pauze, maar dan 
liep je vaak toch nog op het schoolplein. 
Nu heb ik in het vso af en toe zelfs een 
tussenuur zodat ik even op adem kan 
komen. Heerlijk!”

Continurooster sluit niet 
goed aan op bioritme
Als argument voor het continurooster 
wordt vaak de structuur genoemd: 
leerlingen blijven door het conti-
nurooster beter in het schoolritme. 
Maar hoe verhoudt het continurooster 
zich tot het bioritme van kinderen? Dat 
is niet specifiek onderzocht, maar on-
derzoek van de BBC en de universiteit 
van Oxford toonde in 2017 aan dat ne-
gen- tot elfjarigen ’s middags alerter 
en minder slaperig zijn. Die uitkomst 
sluit aan bij de resultaten van een in-
ternationale literatuurstudie uit 2010. 
Onderwijsonderzoeker Geert Driessen 
citeert daarin studies die laten zien dat 
leerlingen zich het beste concentreren 
tussen tien en twaalf uur en tussen 
twee en half vijf. Bij veel scholen die 
het continurooster hanteren, houden 
de lessen juist tussen twee en half drie 
op.
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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 verbe-
teren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat de juiste contact-
gegevens 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.

AGENDA
 29 JANUARI 2020

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO
Locatie: IBS Okba Ibnoe Nafi
Hooilaan 3
4816 EM Breda
Tijdstip: 13.00u-16.00u
Doelgroep: Godsdienstleerkrachten 
binnen het IO

28 MAART 2020

VOO CONGRES SCHOOL & ARMOEDE
Locatie: Woerden
Tijdstip: 13.00u-15.45u
Kosten: €99 p.p.
Programma: https://7upmaxa.momi-
ce.events/page/681135
Doelgroep: Beleidsmakers, ouders, 
leerkrachten, directeuren en besturen
Registreren: https://7upmaxa.momi-
ce.events/page/681137

13 MEI 2020                                                               

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO
Locatie: n.t.b.
Tijdstip: 13.00u-16.00u
Doelgroep: Godsdienstleerkrachten 
binnen het IO

4 JUNI 2020

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO
Locatie: n.t.b.
Onderwerp: n.t.b.
Tijdstip: 10.30-15.30u
Doelgroep: Groepen 8 islamitische 
basisscholen
Opgeven en info: a.claassen@deisbo.nl 

Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

VACATURES
STICHTING SIMON 
zoekt leerkrachten voor 
Invalpool SIMON:
Vacature Invalpool SIMON 
2019.pdf

BASISSCHOOL NOUR
(DEN BOSCH):
Leerkracht groep 3-4, 
vervanging zwangerschaps-
verlof (1 fte): vacature leer-
kracht groep 3-4 Nour.pdf

BASISSCHOOL BEDIR 
(UDEN):
Leerkracht groep 5-6 (1 
fte): vacature groep 5-6_
Bedir.pdf

BASISSCHOOL HIDAYA 
(NIJMEGEN):
Gymleerkracht (0,4 fte)
vacature gymleer-
kracht Hidaya Nijmegen 
07012020.pdf

BASISSCHOOL EL BOUKHARI 
(LEERDAM):
Leerkracht onderbouw 
groep 1 (1 fte): Vacature 
IBS El Boukhari groep 
1.pdf

Leerkracht onderbouw 
groep 3 (1 fte): Vacature 
IBS El Boukhari groep 
3.pdf

BASISSCHOOL MOZAÏEK 
(OSS):
Conciërge voor 2 dagen (0,4 
fte): Vacature Conciërge 
Mozaiek 2019.jpg

Leerkracht (1 fte): vacatu-
re Mozaiek ivm zwanger-
schapsverlof groep 6.jpg

Leerkrachten onder- en 
middenbouw (0,8 - 1 fte): 
vacature leerkrachten 
midden,- en onderbouw 
Mozaiek.pdf

Bekijk alle vacatures op:
deisbo.nl/vacatures

https://7upmaxa.momice.events/page/681135 
https://7upmaxa.momice.events/page/681135 
https://7upmaxa.momice.events/page/681137
https://7upmaxa.momice.events/page/681137
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