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ISBO Academie

Binnenkort zal de ISBO starten met een eigen ISBO Academie. De ISBO Academie 
wordt de opleidingstak van de ISBO. Vanuit de ISBO Academie zullen opleidingen 
en cursussen worden aangeboden die zowel interessant zijn voor scholen (ouders, 
leraren, directie, management en schoolbesturen) als voor particulieren en andere 
organisaties. De ISBO Academie zal vanaf 1 maart 2020 online te vinden zijn op onze 
website deisbo.nl onder het tabblad Academie. Daarnaast zal er ook een papieren 
studiegids worden uitgegeven waarin het gehele cursusaanbod terug te vinden zal 
zijn. De studiegids zal begin maart naar alle scholen worden verstuurd.

Op dit moment kunt u het volgende cursusaanbod van de ISBO verwachten:

Identiteit
Opvoedcursussen
Islamitische pedagogiek
Bij- en nascholing godsdienstleerkrachten
Inleiding islam voor niet moslim-leerkrachten en 
andere geïnteresseerden
Ethiek
Islam in Europa

Juridisch
MR-cursussen
AVG bewustwording
Dossieropbouw PO / VO
Re-integratieverplichtingen
Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen
Gescheiden Ouders

Bestuurlijk
Excellent leiderschap
Good Governance / Code Goed Bestuur
Mediatraining

Leerkrachten
Schoolleidersopleiding
Persoonlijke ontwikkeling
Gedrag van leerlingen
Werkhouding van leerlingen

Persoonlijke ontwikkeling
Communicatie & Sociale vaardigheidstraining
NLP
E-learning (Good Habitz)

Teambuilding
Studiereizen
Studiedagen
Implementatietrajecten bij verschillende lesmethodes

Wij zijn op de achtergrond bezig om ons aanbod nog 
verder uit te breiden. Mocht u behoefte hebben aan 
een specifieke scholing of cursus, of heeft u vragen of 
opmerkingen met betrekking tot de ISBO Academie, 
dan kunt u mailen naar academie@deisbo.nl

Wij hopen u vanaf 1 maart 2020 te mogen begroeten 
bij onze ISBO Academie!

Vredige groet,

Asma Claassen
Coördinator ISBO Academie

mailto:academie%40deisbo.nl?subject=
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ISBO Academie komt er aan!

Het is bijna zover! ISBO Academie komt er aan! 

B
ij de ISBO hebben we de afgelopen 
periode hard gewerkt aan het op-
zetten van de ISBO Academie. ISBO 
Academie heeft als doel om bij te 

dragen aan de kennis en vaardigheden 
van de mensen die in het onderwijs wer-

ken. Daarnaast wordt het een platform 
voor het verder professionaliseren van 
onderwijspersoneel waarbij aandacht is 
voor persoonlijke ontwikkeling.

Er komt een zeer interessant aanbod aan 
diverse trainingen en opleidingen voor 
ouders, leraren, directies en bestuurders. 
Tijdens de ledenvergadering van 12 febru-
ari jl. zijn  de bestuurders al geïnformeerd 
over ISBO Academie en de reacties waren 
zeer positief Alhamdulillah.

Op dit moment zijn we de laatste puntjes 
op de i aan het zetten. Er komt een papie-
ren cursusgids met daarin alle cursussen. 
Straks kunt u ook alle cursussen online 
boeken. We gaan in maart live met de 
ISBO Academie inshaAllah. Houd dus 
onze website hiervoor goed in de gaten. 

Wellicht heeft u suggesties voor ons 
om de Academie verder op te tuigen. 
We staat altijd open voor goede ideeën, 
tips en adviezen. In dat geval kunt u 
contact opnemen met de coördinator 
van ISBO Academie, mevrouw Asma 
Claassen via a.claassen@deisbo.nl 

Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO

mailto:a.claassen%40deisbo.nl%20%20?subject=
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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

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP  WWW.DEISBO.NL/SHOP

DEEL 1 EN 2 VAN DE ISLAM QUIZ 
ZIJN WEER LEVERBAAR!
En daarmee dus ook de hele 

serie weer als set!
Geschikt vanaf 7 jaar en ouder.

€ 5,- per stuk
€ 25,- voor de hele set

Islam Quiz 

deel 1

Islam Quiz 
deel 6

Islam Quiz 
deel 5Islam Quiz 

deel 2

Islam Quiz 
deel 4

Islam Quiz 
deel 3

https://deisbo.nl/product/op-weg-met-de-profeet-moehammad/
https://deisbo.nl/product/lang-leve-islam-maxi-methode-voor-mini-moslims-complete-set/
https://deisbo.nl/product/anas-en-anissa-doen-doea/
https://deisbo.nl/product/het-kompas-van-mijn-leven/
https://deisbo.nl/product/de-ik-toets/
https://www.deisbo.nl/shop
https://deisbo.nl/product/islam-quiz/
http://
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30 jaar Bilal school!
Basisschool Bilal in Amersfoort bestaat 30 jaar!

Van harte gefeliciteerd!

De school zal op een later moment dit jubileum vieren
met het team, de leerlingen en ouders.
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Opvoedcursussen ISBO

Onlangs hebben er vanuit de ISBO weer verschillende 
opvoedcursussen plaatsgevonden. De volledige cursus 
bestaat uit zeven bijeenkomsten rondom de zeven 
opvoedgebieden die als uitgangspunt genomen worden 
door verschillende geleerden in de islam.

D
eze zeven opvoedgebieden zijn 
natuurlijk ieder op zichzelf ook 
weer eindeloos onder te verdelen 
in losstaande thema’s, die tijdens 

de verdiepingscursussen weer aan de 
orde komen.

Deze maand stond vooral in het teken van 
sociale relaties. In de Qur’an en de Soen-
na van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) 
krijgen wij heel veel waarden en aanwij-
zingen aangereikt, die, als zij zouden wor-
den toegepast, de sociale cohesie binnen 
de maatschappij maar ook in het klein 
(bijvoorbeeld in de klas) ten zeerste zou 
bevorderen. 

Daarbij is het ontwikkelen van een goed 
karakter natuurlijk de basis. Op onze 
scholen wordt daar veel aandacht aan ge-
schonken tijdens de lessen sociale vaar-
digheid, zoals bijvoorbeeld de Vreedzame 
School, maar ook tijdens de godsdienst-
lessen en schoolbrede thema’s waarin het 
voorbeeld van onze Profeet Mohammed 
(v.z.m.h.) en zijn bijzondere karakter cen-
traal staat.

Zo kwam ik op een van de scholen onder-
staande hadith tegen:

Ali ibn Ali Talib (r.a.) heeft overgeleverd:
De Profeet (v.z.m.h.) had altijd een vrolijk 
gezicht. Hij had een zachtaardig karak-
ter en was gemakkelijk in de omgang. 
Hij was niet streng en niet gemeen. Hij 
schreeuwde niet als hij op de markt was, 
hij sprak geen onbeschofte taal en was 
nooit grof in de mond. Hij vleide mensen 
niet en hij aanvaardde geen complimen-
ten, behalve als dit op zijn plaats was.”

Op een andere school werd Soerat al 
Hoedjoeraat als uitgangspunt genomen 
voor het aanleren van sociale vaardighe-
den. Daarin komen verschillende zaken 
naar voren, zoals het feit dat alle mensen 
uit Adam en Hawa voortkomen en dus 
eigenlijk een grote familie zijn en dat bin-
nen die familie alle moslims broeders en 
zusters van elkaar zijn, zoals in een gezin. 
Dat er geen discriminatie is in de islam, 
omdat Allah de mensen in verschillende 
stammen en volkeren heeft geschapen, 
juist om elkaar te leren kennen en van 
elkaar te leren. Dat het stichten van vrede 
tussen mensen een opdracht van Allah is. 
Dat we elkaar niet zouden moeten bespi-
oneren en beledigen. Zelfs het negatief 
denken over elkaar zouden we moeten 
vermijden.
Enkele verzen uit deze Soerah even in 
het kort samengevat. Zo’n simpele bood-
schap. Een boodschap uit de Qur’an, die 
we niet alleen maar zouden moeten reci-
teren of uit het hoofd leren, maar een die 
door ouders en andere opvoeders doorge-
geven zou moeten worden door het zelf in 
de praktijk te brengen. 

Basisschool 
Nour 30 jaar!
Onze basisschool Nour in 
Den Bosch bestaat 30 jaar!

Van harte gefeliciteerd! 

De school zal op een later 
moment dit jubileum vieren 
met het team, leerlingen 
en ouders.

mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
mailto:a.claassen@deisbo.nl
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Moslims dienen verzoek in voor 
eigen school in Delft

De stichting Islamitisch College in Schiedam wil in 2021 een 
islamitische basisschool openen in Delft. Ze heeft een verzoek 
hiervoor ingediend bij de gemeente.

D
elft heeft nu nog geen islamitische 
basisschool. Volgens de eisen van 
toelating moet daarom een met 
Delft vergelijkbare gemeente wor-

den aangewezen die wel een dergelijke 
school heeft om daarmee het ‘belang-
stellingspercentage’ te kunnen bepalen. 

Haalbaarheid
De stichting heeft hiertoe het Bureau voor 
Onderwijshuisvesting en Projectmanage-
ment ingehuurd, die tot de conclusie komt 
dat van de 40 gemeenten in Nederland 

met islamitisch basisonderwijs de 
gemeente Maastricht het 

meeste overeenkomt met Delft. Uit een 
vergelijking van de twee steden komt naar 
voren dat ze ongeveer het zelfde aantal 
inwoners hebben. Omdat Delft echter fors 
meer inwoners met een niet-westerse, 
islamitische achtergrond kent, zal dit de 
haalbaarheid voor het opzetten van een 
islamitische positief beïnvloeden, zo stelt 
dit bureau.

Overigens is het de zesde keer dat de 
stichting Islamitisch College een aan-
vraag indient voor de oprichting van een 
islamitische basisschool in Delft. De 
laatste keer was in 2015. Het college oor-
deelde destijds dat in de aanvraag geen 
duidelijk bewijs werd geleverd dat er in de 
volgende vijftien jaar voldoende leerlingen 

zouden zijn om de school bestaans-
recht te geven.

Voldoende bestaansrecht
Volgens bestuurder Hasan Gogus van 
stichting Islamitisch College is dat nu 
anders. ,,In de huidige aanvraag zijn goed 
onderbouwde cijfers opgenomen met 
uitgebreide rapportages die aantonen dat 
er voldoende bestaansrecht is voor een 
islamitische basisschool.”

De stichting Islamitisch College heeft nog 
geen locatie voor de school op het oog 
maar zegt hierover graag in overleg te 
gaan met de gemeente Delft.
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Een moslimschool uit Schiedam 
wil volgend jaar augustus ook 
een vestiging openen in Delft. 
Het stadsbestuur wees in het 
verleden al enkele keren de 
vestiging van een islamitische 
basisschool af. Toch is de 
hoop van Stichting Islamitsch 
College uit Schiedam nog niet 
vervlogen. Ze hebben opnieuw 
bij de gemeente een aanvraag 
ingediend. Dit meldt AD.

“Op onze twee scholen in Schiedam heb-
ben we enkele tientallen leerlingen uit 
Delft. Die moeten nu dus een flink eind 
reizen. Van hun ouders krijgen we dan 
ook steeds vaker het verzoek om ook een 
locatie in Delft te openen”, legt Hasan 
Gögüs, bestuurslid van de Stichting Is-
lamitisch College, uit. Waar de school 
precies komt in Delft is nog niet bekend. 
“Eerst willen we groen licht, dan pas den-
ken we na over een locatie”, zegt Gögüs.

De school is niet alleen voor kinderen met 
een islamitische achtergrond. “Het is een 
gewone basisschool. We zijn helemaal 
niet streng in de leer. We geven eens per 
week godsdienstles en we hebben enkele 
themaweken rond de islam. Uiteraard is 
iedereen welkom, maar nu hebben we 
alleen maar leerlingen met een islamiti-
sche achtergrond.”

Hoewel Islamitische scholen ten onrechte 
de naam hebben minder te presteren, 
hebben de Schiedamse moslimscholen 
het tegendeel bewezen. Twee jaar gele-
den werden ze goed beoordeeld door de 
Universiteit van Maastricht. De scholen 
scoorden een 8,2 en een 7,8. Dit is onder-
zocht door middel van de Cito-scores van 
de laatste drie jaar van alle basisscholen 
in het land te vergelijken.

© NATIONALE ONDERWIJSGIDS 
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Stichting wil islamitische 
basisschool in Vlaardingen: 
‘Dit keer gaat het ons lukken, 
de vraag is enorm’

De stichting Islamitisch College zet alles op alles om in Vlaardingen 
een islamitische basisschool te openen.

D
e vraag naar islamitisch onder-
wijs is enorm, constateert Hasan 
Gögüs, directeur-bestuurder van 
de stichting. Zijn twee scholen in 

Schiedam, negenhonderd leerlingen 
in totaal, zitten tjokvol. ,,We kunnen de 
verzoeken niet aan."
De leerlingen komen soms van relatief ver 
buiten de regio. ,,Arnhem, Zoetermeer, 
Delft", somt de bestuurder op. Al woont 
het gros in de nabije omgeving. Vandaar 
dat hij in buurgemeente Vlaardingen een 
vestiging wil openen. ,,Zodat die kinderen 
straks in hun eigen stad naar school kun-
nen gaan."

Men denkt dat het een soort moskee is, 
maar het is gewóón een school
Hasan Gögüs

Meermaals deed de stichting al een aan-
vraag bij de gemeente Vlaardingen. Tel-
kens wees zij die af, omdat de aanvragen 
incompleet zouden zijn geweest. Gögüs is 
kritisch: volgens hem trok de gemeente 
deze conclusie te snel. ,,Puur voor de 
beeldvorming: zo kon de gemeente zeg-
gen dat ze om die reden onze aanvraag 
had afgewezen. De stukken hebben we 
altijd ruim op tijd aangeleverd."
Roboticalessen
Hij merkt hoe fel sommige Vlaardingers 
reageren op zijn plannen, waar het stads-
bestuur zich momenteel over buigt.

 ,,Volgens mij zit niet iedereen te wachten 
op een islamitische school in Vlaardingen, 
want het is eng. Men denkt dat het een 
soort moskee is, maar het is gewóón een 
school die is verbonden aan de overheid 
en waar de inspectie langskomt. De angst 
is een gevolg van onwetendheid. We heb-
ben juist hele kwalitatieve scholen. Naast 
de reguliere vakken geven we program-
meer- en roboticalessen. Kinderen krijgen 
Engels vanaf groep 1."

De stichting verwacht in Vlaardingen, op 
een nog aan te wijzen plek, binnen twintig 
jaar van 381 naar 496 leerlingen te groei-
en. Dat geeft Gögüs vertrouwen. ,,Ik heb 
niet het gevoel dat de gemeente nu nog 
gaat weigeren. Desnoods stappen we naar 
de Raad van State. Voorheen hebben we 
niet doorgezet. Dat gaan we nu wél doen."
De stichting wil eveneens een islamitische 
basisschool openen in Delft. Op basis van 
onderzoek verwacht de organisatie met 
702 leerlingen te kunnen beginnen, waar-
van 387 uit Delft en 315 leerlingen uit de 
omgeving.
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Vonnis Haga-lyceum test 
voor onderwijsinspectie? 

Bijzonder onderwijs Het oordeel van de rechter over het  
Haga-lyceum heeft gevolgen voor meer scholen.  
Hoeveel ruimte krijgt de onderwijsinspectie?

A
lles aan de zaak van het Cornelius 
Haga Lyceum is uniek: de AIVD die 
voor een school waarschuwt, en 
vervolgens op haar vingers wordt 

getikt. Een minister die het schoolbe-
stuur opdraagt te vertrekken, en een 
rechter die deze sanctie weer onderuit 
schoffelt. Het is een zaak anders dan 
alle andere, en tóch kan het Haga-dos-
sier verstrekkende gevolgen hebben 
voor veel Nederlandse onderwijsinstel-
lingen.

Maandag oordeelde de rechter dat er 
onvoldoende reden was voor minister Arie 
Slob (Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) 
om het bestuur van het islamitische Haga 
Lyceum de wacht aan te zeggen. Van on-
toereikend burgerschapsonderwijs was 
geen sprake, van financieel wanbeheer 
slechts in beperkte mate. Terwijl de In-
spectie van het Onderwijs zich nog achter 
de oren krabt over wat dit betekent voor 
haar aangescherpte toezicht op de mid-
delbare school, tekenen de bredere con-
sequenties van het vonnis en de al jaren 
lopende Haga-soap zich steeds scherper 
af, voor de Inspectie, maar ook voor het 
onderwijs in Nederland.

„Bij het Haga heeft de Inspectie het elas-
tiek zo ver mogelijk willen oprekken”, 
zegt Renée van Schoonhoven, hoogleraar 
onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. „Maar nu is het elastiek 
geknapt.” De inspectie beoordeelde het 
Haga op punten die de wet helemaal 
niet begrenst, zegt Van Schoonhoven. Zo 
werden een voetbalkooi en een duur ad-

ministratiekantoor plots ‘financieel 
wanbeheer’, en werd het bur-

gerschapsonderwijs 
getoetst aan 

een 

niet bestaand wettelijk kader. Op onder 
meer die gronden zegde de Inspectie het 
vertrouwen op in de Haga-leiding en sor-
teerde zo voor op de bestuurswissel, die 
Slob vervolgens vergeefs probeerde af te 
dwingen.
Het legt volgens onderwijsjurist Martijn 
Nolen bij de Tilburg University een struc-
tureel probleem bloot bij de Inspectie. 
Die mag namelijk weliswaar proberen 
de kwaliteit van bestuur en onderwijs te 
bevorderen, maar echt afdwingen, kan ze 
meestal niet. Omdat de contouren van de 
wet vaag zijn, is de inspectie haar eigen 
kaders gaan formuleren. Wat er gebeurt 
als die kaders worden getoetst, hebben 
we maandag gezien, zegt Nolen. „Dan zie 
je ineens dat de nadere invulling die de 
Inspectie aan de wet geeft, geen juridi-
sche grondslag heeft.”

School moest dicht
Dat dit heeft kunnen gebeuren, wijt Van 
Schoonhoven mede aan het „bestuurlijke 
en politieke klimaat” waarin de Inspectie 
haar werk deed. Nadat de AIVD-informa-
tie over het Haga openbaar werd, riepen 
politici om het hardst dat de school dicht 
moest. De Inspectie zou zich te veel heb-
ben laten leiden door die wens.
Terwijl de rechter Slob en de Inspectie 
heeft teruggefloten, verlangt de politiek 
– mede doordat de overheid maar geen 
grip krijgt op het Haga – nieuwe wetge-
ving. En dus bespreekt de Tweede Kamer 
binnenkort een wetsvoorstel dat verdui-
delijkt wat burgerschapsonderwijs moet 
inhouden. Er staat dat leerlingen ‘kennis 
en respect’ moet worden geleerd voor 
‘democratische’ waarden ‘zoals vrijheid 
van meningsuiting, gelijkwaardigheid en 
verdraagzaamheid’.
Orthodox-christelijke scholen vrezen dat 
zij consequenties van de strijd tegen het 

Haga zullen voelen. Dinsdag waar-
schuwde het Reformato-

risch Dagblad 

tegen de nieuwe burgerschapswet. Daarin 
zijn mensenrechten opgenomen, terwijl 
orthodox-christelijke scholen volgens de 
confessionele krant ‘moeite’ hebben met 
‘allerlei (nieuwe) mensenrechten die er 
de laatste decennia bij zijn gemaakt, zoals 
rond homoseksualiteit en transseksuali-
teit’.
Het dagblad vreest dat scholen onder de 
nieuwe wet ‘geen moreel oordeel meer 
zou mogen hebben over de leefwijze van 
anderen’. Ook Berend Kamphuis van de 
vereniging voor katholiek en christelijk 
onderwijs Verus is bezorgd over het voor-
stel. „Moet je een heel schoolveld aan een 
nieuwe wet onderwerpen omdat we bij 
een heel klein aantal scholen zorg hebben 
over extremisme?”
Onlangs kwam de Inspectie al bij de bij-
zondere scholen op bezoek. Aanleiding 
was de islamitische lesmethode Help! Ik 
word volwassen, die beschrijft dat Allah 
homo’s verafschuwt. Na Kamervragen 
van D66 en VVD gaf Slob de Inspectie 
opdracht het gebruik van de methode te 
onderzoeken. Dat onderzoek is door de 
Inspectie verbreed naar de invulling van 
burgerschapsonderwijs door scholen ‘met 
verschillende achtergronden en levensbe-
schouwelijke opvattingen’.
Dus óók reformatorische en joodse scho-
len. Die beklaagden zich onlangs in het 
Reformatorisch Dagblad over hoe zij door 
inspecteurs zijn benaderd. Zo zouden 
leraren zijn gevraagd wat zij zouden doen 
als een kind huilend op school komt om-
dat papa een nieuwe vriend heeft. Hierna 
volgden weer Kamervragen – nu van 
ChristenUnie, CDA en SGP– of het inspec-
tie-onderzoek niet te ver gaat.
Het toont nog maar eens dat in de maat-
schappij en de politiek verschillende 
opvattingen leven over de betekenis van 
burgerschap en in hoeverre de overheid 
zich hierin heeft te mengen. Onderwijsex-
pert Nolen: „De Inspectie zit in een schi-
zofrene positie”.
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DATUM: 03 FEBRUARI 2020 BRON: VOSABB.NL 
DOOR: Drs. Martin van den Bogaerdt

Inspectie stelt geen 
intieme vragen 
aan leerlingen

De Inspectie van het Onderwijs stelt geen 
persoonlijke of intieme vragen aan leerlingen. Dat 
meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op 
Kamervragen van ChristenUnie, CDA en SGP.

D
e vragen van de Tweede Kamerleden Eppo Bruins (Chris-
tenUnie), Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) 
volgden op een bericht in het Reformatorisch Dagblad. 
In die krant stond dat de inspectie voor een onderzoek 

naar burgerschapsonderwijs een overvalmethode gebruikt. 
Het onderzoek richt zich onder meer op seksuele diversiteit.

KGB-methoden
De krant citeerde onder anderen voorzitter Pieter Moens van 
de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Die 
gebruikte de term ‘KGB-methoden’, daarmee verwijzend naar 
de gevreesde geheime dienst van de vroegere Sovjet-Unie. Ook 
onaangekondigde inspectiebezoeken roepen volgens de krant 
weerstand op. ‘Het voelt als een overval’, zei schoolleider Wim 
de Kloe van het reformatorische Driestar College in Gouda. De 
inspectie zou leerlingen bovendien confronteren met persoonlij-
ke en intieme vragen, zo meldde het Reformatorisch Dagblad.

Zorgvuldig
Minister Arie Slob stelt dat het allemaal reuze meevalt. ‘De 
inspectie laat mij weten dat persoonlijke of intieme vragen aan 
leerlingen bij inspectiebezoeken niet aan de orde zijn. De inspec-
tie geeft aan met leerlingen te spreken op een manier waarbij de 
veiligheid van leerlingen niet in het geding is, aansluitend bij de 
wijze van onderzoeken die de inspectie altijd toepast en waarin 
vanzelfsprekend zorgvuldig wordt omgegaan met (kenmerken als 
de leeftijd en achtergrond van) leerlingen (…).’

Wat de onaangekondigde bezoeken betreft, kaatst Slob de bal 
direct terug naar de kritische vragenstellers van ChristenUnie, 
CDA en SGP. De minister wijst erop dat zij samen met alle ande-
re Tweede Kamerleden er juist op hebben aangedrongen dat de 
Inspectie van het Onderwijs meer onaangekondigde bezoeken 
moet doen.

DATUM: 05 FEBRUARI 2020 BRON: AD.NL DOOR: 
BINNENLANDREDACTIE BEELD: © ANP

‘Veel reformatorische 
scholen zijn tegen 
homohuwelijk’ 

Een flink deel van de reformatorische scholen 
vindt dat seks alleen plaats kan vinden binnen 
een huwelijk tussen een man en een vrouw. Dat 
meldt het datajournalistieke platform Pointer 
(KRO-NCRV) na onderzoek.

N
ederland telt 170 reformatorische scholen voor het 
basis- of voortgezet onderwijs. Van de 137 scholen 
die een schoolprofiel of iets soortgelijks online heb-
ben staan, staan er 34 afwijzend tegenover homosek-

sualiteit, meldt Pointer.

,,Wij geloven dat op grond van de Bijbel het huwelijk en de 
seksualiteit daarbinnen bedoeld is voor één man en één 
vrouw. Voor andere relaties of samenlevingsvormen biedt de 
Bijbel geen ruimte”, zegt bestuurder Pieter Moens van de 
Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) tegen het 
platform. Bij deze vereniging zijn de meeste reformatorische 
scholen aangesloten.

Moens geeft aan dat alle aangesloten scholen, dus ook de 
scholen die dit niet specifiek in hun schoolprofiel noemen, op 
dit punt dezelfde visie uitdragen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het tegenover het plat-
form onaanvaardbaar: ,,Dit gaat rechtstreeks in tegen de 
gelijke behandeling van homo’s en hetero’s.”

Volgens lhbti-belangenorganisatie COC creëert het gebrek 
aan uitleg van andere morele standpunten een onveilig kli-
maat voor lhbti-leerlingen. ,,Er staat in de wet dat elke school 
respect en een veilig klimaat voor lhbti-leerlingen moet cre-
eren. Als ouders van tevoren al moeten beloven dat ze achter 
deze standpunten staan, kan je nooit zorgen voor respect en 
veiligheid voor die groep op school”, aldus een COC-woord-
voerder tegen Pointer.
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DATUM: 1 2 FEBRUARI 2020 DOOR: NJI.NL BRON: Rijksuniversiteit Groningen; Nederlands Jeugdinstituut

Diversiteit leidt niet per se tot spanning in klas
Etnische diversiteit op scholen hoeft niet te leiden tot spanning in 
de klas. Zo nemen klasgenoten van verschillende etniciteit het juist 
voor elkaar op als ze gepest worden. Dat concludeert Marianne 
Hooijsma uit onderzoek waarop zij 13 februari promoveert aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

H
ooijsma onderzocht positieve en 
negatieve interetnische relaties 
tussen klasgenoten aan de hand 
van sociale netwerkgegevens. Bin-

nen etnische groepen is de kans groot 
dat jongeren die niet in dezelfde klas 
zitten elkaar verdedigen tegen pesten. 
Dat gebeurt minder vaak bij jongeren 
met een verschillende afkomst. Maar als 
jongeren klasgenoten zijn, is het even 
waarschijnlijk dat jongeren van ver-
schillende of dezelfde afkomst het voor 
elkaar opnemen.

Diversiteit in de klas kan dus een positief 
effect hebben op interetnische relaties. 

Het bleek echter ook dat diversiteit op 
school niet genoeg is om negatieve rela-
ties tussen jongeren met een verschillen-
de achtergrond te verbeteren.

De nadruk leggen op overeenkomsten, 
zoals bij elkaar in de klas zitten of een 
gezamenlijke hobby of muzieksmaak, kan 
volgens Hooijsma een manier zijn voor 
leerkrachten om jongeren van verschillen-
de etnische afkomst zich meer verbonden 
met elkaar te laten voelen.
Hooijsma, medewerker van het Neder-
lands Jeugdinstituut, zegt over haar 
onderzoek: 'Door diversiteit zijn er op 
samenlevingsniveau vaker spanningen 

tussen groepen. Ik wilde dat naar een la-
ger niveau trekken en onderzoeken wat er 
met die spanning gebeurt in een klas. Een 
belangrijk onderwerp, want wat jongeren 
in de klas meemaken, dragen ze de rest 
van hun leven met zich mee.'

Dat diversiteit minder invloed heeft op 
negatieve dan op positieve relaties, kan te 
maken hebben met sociale doelen, ver-
moedt Hooijsma. 'Uit eerder onderzoek 
bleek dat het behalen van sociale doelen 
belangrijk is voor jongeren. Positieve rela-
ties met klasgenoten uit dezelfde etnische 
groep helpen bij het behalen van deze 
doelen. Het is een aspect dat interessant 
is om verder te onderzoeken. Want wat 
voor invloed heeft diversiteit uiteindelijk 
op hoe jongeren met elkaar omgaan? Dat 
kan belangrijke informatie zijn voor in-
terventies die de relaties tussen etnische 
groepen op scholen proberen te verbete-
ren.'

DATUM: 1 2 FEBRUARI 2020 DOOR: NJI.NL BRON: onderwijsraad

Onderwijsraad pleit voor strategische 
visie voor het hele onderwijs'

De Onderwijsraad adviseert de 

minister van OCW in de toekomst niet 

meer te werken met een vierjaarlijkse 

agenda voor alleen het hoger 

onderwijs, maar in plaats daarvan 

een strategische visie te ontwikkelen 

voor het hele onderwijs. Dat staat 

in een advies dat de raad vandaag 

uitbrengt over de nieuwe strategische 

agenda hoger onderwijs en onderzoek 

Houdbaar voor de toekomst van 

minister Van Engelshoven.

D
e Onderwijsraad pleit voor een stra-
tegische visie voor de lange termijn 
(10 tot 15 jaar). De huidige wet gaat 
ervan uit dat de minister iedere vier 

jaar een strategische agenda voor het 
hoger onderwijs uitbrengt. Deze syste-
matiek is volgens de raad geen goede 
weg om tot een goede strategie te ko-
men. De raad adviseert dan ook om deze 
verplichting uit de wet te halen.

Brede blik van belang voor 
aansluiting en doorstroom
De raad adviseert om het hoger onderwijs 
daarbij niet in isolement te bekijken, maar 
om een strategie voor het hele onderwijs 
te ontwikkelen. De verschillende onder-
wijssectoren kunnen dan in samenhang 

bezien worden. Dat is van groot belang 
voor de aansluiting en door-

stroom binnen 

het onderwijs. De strategische agenda 
mist nu een goede doordenking van de 
gevolgen van ontwikkelingen in het basis- 
en voortgezet onderwijs en in het mbo 
voor het hoger onderwijs, en omgekeerd.

Zo heeft de inzet van decentrale selectie-
methoden (bijvoorbeeld eisen aan eind-
examencijfers, een toelatingstoets of inta-
kegesprek) bij toelating tot opleidingen in 
het hoger onderwijs effect op de motivatie 
van en de prestatiedruk voor leerlingen in 
het voortgezet onderwijs en studenten in 
het mbo. Andersom krijgt het hoger on-
derwijs bijvoorbeeld te maken met grotere 
verschillen tussen studenten doordat het 
voortgezet onderwijs met steeds meer 
nieuwe onderwijsconcepten en didacti-
sche aanpakken werkt. Belangrijke trends 
zoals digitalisering, internationalisering 
en een nadruk op brede vorming spelen in 
alle onderwijssectoren.



 ONDERWIJSNIEUWS

10 11www.deisbo.nl 11www.deisbo.nl

DATUM: 27 JNURI 2020 BRON: NOS.NL BEELD: © ANP

Minister Slob maakt 
9 miljoen euro 
extra vrij voor zij-
instromers onderwijs 

Er komt 9 miljoen euro vrij voor zij-instromers in 
het onderwijs. Dat maakte minister Slob bekend 
bij de presentatie van noodplannen voor het 
lerarentekort, die door Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag werden aangeboden.

D
e minister stelt het geld beschikbaar om dit kalenderjaar 
meer zij-instromers te werven en om hen begeleiding te 
bieden. Vorig jaar waren er bijna 2000 mensen die vanuit 
een ander vakgebied voor het onderwijs kiezen, zei Slob. 

Er is een verwacht tekort aan leraren van 10.000 mensen. 
Slob denkt dat met 9 miljoen euro "goede stappen gezet kun-
nen worden".

"We moeten opletten dat we deze mensen - die met hun hart 
voor het onderwijs kiezen - niet heel snel weer kwijt raken, om-
dat de begeleiding onvoldoende is", zei de minister. "Ook moeten 
de zittende docenten die het al zwaar hebben niet nog eens extra 
belast worden."

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben hun noodplan voor 
het lerarentekort aangeboden. Daarin staan ideeën om de werk-
druk voor leraren te verlichten.

De steden willen meer aandacht voor zij-instromers, opperen om 
schooluren anders in te delen door onbevoegde docenten een 
dag in de week voor de klas te laten staan, en willen voorkomen 
dat nog meer docenten ontslag nemen. Over de plannen wordt 
tijdens de lerarenstaking komende donderdag en vrijdag verder 
gesproken met de schoolbesturen.

Ideale situatie
Minister Slob zegt dat het goed is dat de gemeentes samen na-
denken over hoe het lerarentekort opgelost moet worden. "Er 
moet nog veel uitgewerkt worden", zei hij. "Ik moet nog even de 
tijd nemen om de plannen in detail door te kijken."

Volgens de minister is het bespreekbaar om "flexibel" met on-
derwijstijd om te gaan, door bijvoorbeeld een dag in de week 
niet-bevoegde mensen in de klas te laten staan. "Maar uitein-
delijk moeten we terug naar de ideale situatie: overal bevoegde 
docenten voor de klas."

DATUM: 31 JANUARI 2020 BRON: NOS.NL 
BEELD: © MAAIKE LAUWERIJSSEN

Opnieuw duizenden 
leraren op de been op dag 
twee onderwijsstaking

Op de tweede dag van de onderwijsstaking zijn 
er opnieuw manifestaties op meerdere plekken 
in het land.

I
n Den Bosch zijn protesterende leraren in een optocht 
van het station naar de Parade in de binnenstad gelopen. 
Volgens onderwijsvakbond AOb zijn daar zo'n 3500 leraren 
bijeengekomen. Ook in Utrecht, Rotterdam en Deventer 

worden vandaag manifestaties gehouden.
Leraren staken voor structurele investeringen in het onderwijs 
en verlaging van de werkdruk. Meer dan vierduizend scholen in 
het basis- en voortgezet onderwijs zijn dicht. Dat is iets meer 
dan de helft.
Het is de tweede staking van dit schooljaar. In drie jaar tijd is in 
het onderwijs al zes keer gestaakt.

Geen extra geld
Minister Slob zei aan de vooravond van de protestactie dat hij 
begrip heeft voor de leraren, maar dat er geen extra geld komt 
om de eisen van de leraren in het primair en voortgezet onder-
wijs in te willigen.
Slob had eerder 460 miljoen euro toegezegd, maar dat geld is 
alleen voor 2020 en 2021. Leraren willen structureel extra geld 
zodat salarissen kunnen worden verhoogd en onderwijsassisten-
ten kunnen worden aangenomen. De nieuwe cao die vorig jaar is 
afgesloten, is volgens hen niet toereikend.
Het lerarentekort lijkt voorlopig niet te worden opgelost. De ver-
wachting is dat het tekort in 2029 oploopt naar 8.000 voltijdba-
nen, als er geen extra maatregelen worden genomen. Hoe groot 
het tekort nu is, is onduidelijk. Het ministerie van Onderwijs 
houdt dat niet bij.

Vakantieparken
Veel gezinnen lijken van de onderwijsstaking gebruik te maken 
door een lang weekend op vakantie te gaan. Landal GreenPark 
zag het aantal reserveringen verdubbelen en Center Parcs 
spreekt van een "unieke situatie".
Daar is voor dit weekend meer dan 90 procent van de vakantie-
huizen geboekt, een kwart meer dan hetzelfde weekend vorig 
jaar. Bij Roompot ligt de toename tussen de 10 en 20 procent. De 
meeste gasten zijn gisteren al aangekomen of gaan er van-
daag naartoe.
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Khalid Kasem: Dat de islam 
onder vuur ligt doet mij pijn

Hij is advocaat, woordvoerder 
van de familie van Abdelhak 

Nouri, mental coach en de op 
een na Slimste Mens. Khalid 
Kasem (41) werd door de tv-

quiz een bekende Nederlander. 
Leuk, vindt hij, maar zijn 

deelname diende een hoger doel. 
,,Misschien is er ergens een 

kleine jongen met zwarte krullen 
die mij ziet en denkt: hé, hij lijkt 

op mij, dus dat kan ík ook!’’

G
erespecteerd advocaat, maat-
schappelijk actief, gelukkig ge-
trouwd, vader van drie kinderen. 
Kortom, u bent een gewaardeerde, 

belastingbetalende Nederlandse model-
burger. Toch wordt u vaak aangesproken 
op uw Marokkaanse achtergrond. Nu 
ook weer door mij. Irriteert u dat?
,,Nee, want ik koester die achtergrond en 
omarm de rijkdom ervan die mij heeft ge-
maakt tot wie ik ben. Ik kan en wil het ook 
niet wegpoetsen, ik zie het juist als kracht. 
Maar het zegt iets over jouw perceptie van 
de samenleving als je het nodig hebt mij 
in een hokje te stoppen. Dat is een heel 
beperkte manier van denken. Zelf ben ik 
helemaal niet dagelijks bezig met mijn 
Marokkaanse wortels. Het zijn altijd ande-
ren die mij ermee confronteren.’’

Hoe gaat dat dan?
,,Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Khalid, 
waarom ben jij wél succesvol?’ Dat irri-
teert me, omdat het impliceert dat ze mij 
als een representant zien van een groep 
waarmee het, als je afgaat op de beeld-
vorming, slecht gaat. Alsof de Marokkaan-
se gemeenschap in Nederland niet net zo 
veelzijdig is als de rest van de samenle-
ving. Veel Marokkanen van mijn generatie 
zíjn succesvol. Zeker als je beseft welke 
enorme ontwikkeling wij, als kinderen 
van Marokkaanse gastarbeiders, hebben 
doorgemaakt. Onze ouders kwamen hier, 
soms als analfabeet. Veel van ons zijn arts 
of advocaat geworden. En dat binnen één 
generatie. Dat is een ongekend succes! 
Maar luister je naar politici als Baudet en 
Wilders, dan krijg je het idee dat Marok-
kanen een geïnfecteerde ledemaat zijn 
die je maar beter kunt amputeren. Als je 
voortdurend zo wordt afgeschilderd kun 
je als jongen of meisje van Marokkaanse 
afkomst het idee krijgen dat je er dus niet 
bij hoort. Het biedt je ook een makkelijk 
excuus: ik tel toch niet mee, dus ik doe 
ook niet mee. Dat was voor mij de door-
slaggevende reden om mee te doen aan 
De Slimste Mens. Misschien dat ergens in 
Nederland een jongetje met zwarte krul-
len mij op tv ziet en denkt: hé, hij lijkt op 
mij, dus dat kan ík ook!”

Khalid Kasem is de jongste uit een gezin 
van oorspronkelijk zeven kinderen; een 

broer overleed bij een auto-ongeval. Zijn 
vader kwam begin jaren 60 uit de streek 
rond de stad Nador naar Europa. Hij vond 
na wat omzwervingen een baan bij de 
Persilfabriek in Nieuwegein, waar hij tot 
zijn pensionering zou werken. Een paar 
jaar na zijn komst naar Nederland liet hij 
zijn gezin overkomen, dat een galerijflat 
betrok in de jonge groeikern. ,,Mijn buurt 
was een fijne plek om op te groeien. Ik 
herinner me hoe ik op mijn driewieler over 
de galerij reed en overal naar binnen kon 
omdat alle deuren openstonden.’’
Hij speelde veel buiten, in het groen, voor-
al met Nederlandse kinderen. ,,Er woon-
den amper andere Marokkaanse gezin-
nen, dus ik had geen alternatief. Het ging 
met mij zoals met ieder kind: je gaat naar 
school, je krijgt vriendjes, soms speel je 
bij iemand thuis en eet je mee tussen de 
middag. De ene keer speelde ik met Ben, 
de andere keer met Dennis, soms met 
Jerrol. Jongens zoals ik, uit hetzelfde ar-
beidersmilieu. Spelenderwijs kreeg ik de 
Nederlandse samenleving met de paple-
pel ingegoten. Het speelde voor niemand 
een rol dat ik uit een Marokkaans gezin 
kwam. Ik was gewoon wie ik was: Khalid 
uit Nieuwegein.’’
Groot was dan ook de schok toen hij in de 
vijfde klas van de basisschool werd aange-
sproken op zijn anders-zijn. ,,Ik deed het 
goed op school, maar, zei de hoofdmees-
ter, zelf van Indische afkomst: ‘Onthoud 
één ding goed, Khalid: jij zult altijd twee 
keer zo goed je best moeten doen als de 
anderen’. Goed bedoeld, maar het deed 
afbreuk aan mijn onbevangenheid. Want 
ik had mij daarvoor nooit anders gevoeld 
en in mijn jeugd - maar ook later niet - te 
maken gehad met afwijzing.’’

 KHALID KASEM
Geboren: 30 mei 1978 in Nieuwegein.

Opleiding:  (Moeder)mavo; mbo Bank & Verzekeringen; 
rechten, Universiteit van Amsterdam (toegela-
ten via colloquium doctum, een toelatingstoets 
voor mensen zonder de juiste vooropleiding). 
Beroepsopleiding voor Advocaten. FIFA-examen 
spelersmakelaar.

Loopbaan:  Begint zijn carrière in 1998 als hypotheekac-
ceptant en is als laatste in het bankwezen 
actief als teamleider op de hypotheekafdeling 
van ABN AMRO. Na zijn rechtenstudie werkt 
hij bij advocatenkantoor Allen & Overy. In 
2017 begint hij met Peter R. de Vries en diens 
zoon advocatenkantoor De Vries & Kasem. 
Daarnaast is hij docent in de beroepsopleiding 
advocaten, trainer, mental coach en gastdocent 
aan de opleiding tot Coach Betaald Voetbal 
van de KNVB. Oprichter van de stichting Ben je 
bang voor mij? en het Moroccan Dutch Leader-
schip Institute.

Privé:  Khalid Kasem is getrouwd en heeft drie 
kinderen.
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Uw moeder overleed 
toen u nog jong was.
,,Dat was in de zomer van 1987. Ik was 
negen en we waren op vakantie in Ma-
rokko. Ze had geelzucht. Ze is nog naar 
het AMC in Nederland gebracht, maar 
daar overleed ze de volgende dag. Ik was, 
samen met mijn vader, nog in Marokko. 
De beelden van haar begrafenis staan 
me helder voor de geest. Het gehuil van 
de vrouwen, het verdriet van mijn broers 
en zusters, de gebeden, de sereniteit van 
de begraafplaats. Die beelden zullen me 
altijd bijblijven.”

Wat deed dat met u?
,,Op zo’n leeftijd besef je niet goed wat er 
gebeurt, maar door haar dood was mijn 
basis weg. Ik was de jongste, haar lieve-
lingetje. Ik sliep tot mijn zesde bij haar. 
Ik kreeg altijd al haar aandacht. Toen ze 
dood was, was dat opeens anders. Ik had 
geen referentiekader meer, want van mijn 
vriendjes had iedereen een moeder die 
tussen de middag een boterham klaar-
maakte. Op belangrijke momenten in mijn 
leven heb ik altijd dat gemis gevoeld. Ik 
denk dat mijn latere gedrag een reactie 
was op haar overlijden.’’

Want?
,,Toen ik naar de middelbare school ging, 
ging het fout. Ik was slim, maar deed 
niets. Het interesseerde me niet. Er was 
thuis ook niemand die me controleerde, 
ik had totale vrijheid. Mijn vader werkte 
in ploegendienst, mijn broers en zusters 
deden wat ze konden maar hadden ook 
hun eigen bezigheden. Ik hing hele dagen 
op straat met een groep jongens die geen 
stabiele thuisbasis hadden. Soms ging ik ’s 
ochtends vroeg de deur uit en kwam ik pas 
’s avonds laat thuis. Ik vocht veel en kwam 
in aanraking met politie en justitie. Op 
mijn vijftiende werd ik van school gestuurd 
nadat ik via de regenpijp was ontsnapt uit 
het lokaal waarin ik voor straf was opge-
sloten. Omdat ik echt onhandelbaar, was, 

wilde geen andere school me hebben. Ik 
zie me nog zitten, samen met mijn broer, 
in de kamer van de wethouder. Die wist 
ook niet goed wat ze met me aan moest. 
‘Kijk naar die jongen’, zei mijn broer. ‘Hij 
is vijftien.’ Uiteindelijk kon ik zes uur per 
week naar de moedermavo in Utrecht.’’

Was u een crimineel in de dop?
,,Nee, maar ik ben wel langs het randje 
gegaan. Zeker toen ik wat ouder werd, 
was criminaliteit nooit ver weg. Bij mijn 
vrienden zaten jongens waarvan ik wist 
dat ze iets uitspookten. ‘Ga je mee, Kha-
lid?’ maar ik zei altijd ‘nee’. De verleiding 
was soms groot, maar de ethische codes 
die ik van huis uit had meegekregen voor-
kwamen dat ik toegaf. Ik wist altijd heel 
goed wat goed en fout was. Dankzij mijn 
moreel en ethisch kompas ben ik geen 
crimineel geworden. Het ligt gewoon niet 
in mijn aard.’’

U bent moslim. Welke rol speelt 
uw geloof in uw leven?
,,Een heel grote. De islam geeft mij 
waanzinnig veel kracht en biedt me een 
richtsnoer hoe ik me in het dagelijks leven 
zou moeten gedragen. ‘Zou moeten’, want 
ik ben een mens en alle mensen maken 
fouten. Kort gezegd: ik sta altijd stil bij 
wat mijn handelen voor anderen kan be-
tekenen. Wat kan ik, met mijn beperkte 
mogelijkheden, doen om iemand die het 
minder getroffen heeft een duwtje in de 
rug te geven?

De positieve kracht van 
religie, die aansluit bij 

de sociale structuur 
die zo bij Nederland 

hoort, hebben we nodig. 
Ik zie ook moslims 
daaraan bijdragen

De islam helpt me relativeren, vooral 
als je, zoals iedereen in het leven, met 
verlies wordt geconfronteerd. Het is 
misschien naïef, maar ik denk dat 
er na dit leven een mooier leven is 
waarin je weer met elkaar wordt her-
enigd. Zonder dat soort beelden zou 
het verdriet van het verlies te rauw zijn, 
de pijn te groot. Ik geloof ook dat 
je op zeker moment tegenover God 
verantwoording moet afleggen over 
je daden in dit leven.’’

Intussen ligt uw geloof onder vuur.
,,Ja en dat doet pijn. Omdat het geen recht 
doet aan wat de islam aan de Nederland-
se samenleving kan bijdragen. Want we 
denken wel dat de markt het allemaal 
zal oplossen, maar intussen vergeten we 
goed te zorgen voor onze ouderen, zieken 
en minderbedeelden. De islam hecht, net 
als het joden- en het christendom, grote 
waarde aan concepten als naastenlief-
de. Die positieve kracht van religie, die 
aansluit bij de sociale structuur die zo 
bij Nederland hoort, hebben we nodig. 
Ik zie ook moslims daaraan bijdragen. 
Vaak in een kleine gemeenschap, in eigen 
omgeving. Ze werken met passie in de 
zorg, helpen hun buurman of buurvrouw, 
betekenen iets voor anderen. Ze zullen 
zich niet manifesteren als moslim, maar 
worden gedreven door het waardenstelsel 
dat ze meedragen en dat trouwens ook 
geldt voor veel niet-moslims. Er wordt 
in de haarvaten van de samenleving veel 
samengewerkt tussen mensen met ver-
schillende achtergronden. Culturele en 
religieuze verschillen spelen geen rol. Dus 
laten we ons liever daarop richten dan 
op de veronderstelde verschillen tussen 
mensen.”

Lees verder op:
https://www.ad.nl/binnenland/
khalid-kasem-dat-de-
islam-onder-vuur-
ligt-doet-mij-
pijn~a2b7bcc8/?fb-
clid=IwAR07n-
7bX_y7KayIWxqh-
GdThXIsorKVho-
qg9PjyMp2OG7_
harw-BBta4PURk

https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
https://www.ad.nl/binnenland/khalid-kasem-dat-de-islam-onder-vuur-ligt-doet-mij-pijn~a2b7bcc8/?fbclid=IwAR07n7bX_y7KayIWxqhGdThXIsorKVhoqg9PjyMp2OG7_harw-BBta4PURk
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Wie verdient de titel ‘Leraar van 
het jaar 2021/2022’?

Leraren in Nederland erkennen, waarderen en positief 
aanmoedigen, dat doet De Leraar van het Jaar verkiezing. Sinds 
de eerste Leraar van het Jaar binnen het voortgezet onderwijs 
in 1999 de trofee ontving van de Minister van Onderwijs, volgden 
vele Leraren van het Jaar uit het primair onderwijs, middelbaar 
beroeps en het speciaal onderwijs. Allemaal mochten zij zich een 
jaar lang ambassadeur van het onderwijs noemen. En met gepaste 
trots starten we dit jaar de 21 editie van de Leraar van het Jaar 
verkiezing.

Leraren van het Jaar 
2019Ambassadeur van het onderwijs
Een Leraar van het Jaar is ambassadeur 
van het onderwijs voor zijn of haar sector. 
Hij of zij treedt op als representant van de 
beroepsgroep leraren, waar het gaat om 
beroepskwaliteit, beroepstrots en beroep-
seer. Het ambassadeurschap wordt bij de 
volgende verkiezing weer doorgegeven 

aan de opvolgende Leraar van het 
Jaar.

Selectieproces
Leraren worden genomineerd voor vier 
sectoren, Leraar van het jaar PO 2021, 
Leraar van het jaar VO 2021, Leraar van 
het jaar MBO 2021 en Leraar van het 
jaar SO 2021. Per categorie kiest een 
lerarenjury tien genomineerden uit alle 
aanmeldingen. Een selecte beroepsjury 
brengt dit aantal terug naar drie geno-
mineerden per categorie. Op de verkie-
zingsdag kiest de vakjury per categorie 
de uiteindelijke winnaar verkiezen. 

De vakjury bestaat naast de zittende 
Leraar van het Jaar uit vertegenwoordi-
gers van werkgeversorganisaties, de le-
rarenopleidingen, het wetenschapsveld, 
aanpalende beroepsgroepen, politici en 
eventueel andere ter zake deskundigen.

Van, voor en door leraren
De verkiezing wordt objectief, zonder 
winstoogmerk en onafhankelijk georgani-
seerd door de groep Leraren van het Jaar 
in samenwerking met de Jaarbeurs. De 
Leraar van het Jaar verkiezing is het feest 
van het gehele onderwijs, georganiseerd 
van, voor en door leraren. Elke dag staan 
er duizenden leraren met volle overgave 
voor de klas omdat zij geloven dat alle 
leerlingen het beste onderwijs verdienen. 
Met de verkiezing willen wij het vakman-
schap en de passie van leraren voor het 
onderwijs zichtbaar maken en zo de lera-
ren van Nederland een welverdiend podi-
um geven. We hopen op uw deelname!

Direct aanmelden:
https://www.not-online.nl/lvhj/ 
#formulier

https://www.not-online.nl/lvhj/#formulier
https://www.not-online.nl/lvhj/#formulier
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Leraren die wél werken tijdens staking: 
'Er komt niet snel meer geld bij' 

Duizenden basis- en middelbare 
scholen zijn donderdag en 
vrijdag dicht. Docenten staken 
voor meer salaris en een lagere 
werkdruk. Toch zijn er leraren 
die tijdens de landelijke staking 
gewoon doorwerken.

Annemarie Hagen (36), geeft 
les aan groep 5/6 op een 
school in Waddinxveen.
"

Onze hele school staakt niet. Bij een 
eerdere staking hebben ouders voor de 
klas gestaan en zij hebben ons een high 
tea aangeboden. Op die manier wilden ze 
laten zien dat ze onze werkdruk zagen, 
maar ik denk niet dat staken de oplossing 
is."

"Het is onwijs leuk om in het onderwijs 
te werken en laten we vooral positief over 
het onderwijs spreken. Natuurlijk zijn er 
af en toe drukke periodes, maar er is al 
geld bij gekomen om de werkdruk anders 
te kunnen verdelen."

"Ik zie ook dat er dingen niet goed gaan. 
We hebben een vacature uitstaan, maar 
de vier sollicitanten hebben allemaal geen 
enkele ervaring of bevoegdheid. En er is 
nog geen goede griepgolf geweest. Maar 
als die wel komt, dan hebben we een pro-
bleem. Dan moeten we klassen samen-
voegen of kinderen naar huis sturen."

"Natuurlijk legt dat druk op leraren, maar 
ik denk niet dat dit direct verholpen wordt 
met een staking. De kinderen uit mijn klas 
zeiden wel dat ze het leuk hadden gevon-
den om een dagje vrij te zijn, maar ik heb 
ze uitgelegd dat ze het hartstikke goed op 
school hebben. Zo'n sfeer willen we ook 
graag naar voren brengen."

Oproep NUjij: Ga jij staken 
of toch werken?
Ben jij werkzaam in het onderwijs en heb 
jij te maken met een te hoge werkdruk 
en/of lage beloning? Laat hieronder in de 
NUjij-reacties weten of je gaat staken of 
werken en deel ons jouw verhaal!
https://www.nu.nl/components/com-
ments/article/6027432

Iwan de Wit (30), geeft economie op 
een middelbare school in Castricum
"Ik hoorde dat dit sinds 2017 de vierde of 
vijfde keer is dat er wordt gestaakt. Ik vind 
dat dit niet de manier is om je te laten 
horen, omdat het iedere keer ten koste 
gaat van onze leerlingen. We zien ook niet 
het gewenste effect. Daarnaast heb ik ook 
niet te klagen over mijn salaris als ik het 
vergelijk met dat van vrienden of leeftijds-
genoten."

"Ik heb een hoop collega's die wel staken 
en de lessen zijn ook niet doorgegaan. Ik 
werk nu voor mezelf en ben bezig om mijn 
lessen voor te bereiden. Van werkdruk 
heb ik ook niet zo'n last. Ik heb in de ho-
reca gewerkt en daar moest je een stuk 
harder lopen."

"Als je dan toch staakt, dan zou je dat 
eigenlijk veel harder moeten doen. Mis-
schien is het niet haalbaar, maar je zou 
dan echt met heel Nederland in actie 
moeten komen en net zo lang moeten 
staken tot er goede afspraken op papier 
staan. Ik vind het nu allemaal een beetje 
te soft."

"Het salaris van docenten uit het basis- 
en voortgezet onderwijs zou wel gelijkge-
trokken moeten worden. Als er veel gaten 
in het basisonderwijs vallen, dan komen 
ze bij ons ook met een achterstand. Die 
kunnen wij ook niet zomaar inlopen."

Jessica Hagen (23), geeft 
les aan groep 3/4 op een 
basisschool in Zoetermeer

"Blijven staken heeft denk ik niet zoveel 
zin. Eerder is de school wel dichtgegaan 
en we hebben een keer alternatief ge-
staakt. Toen hebben kinderen uit de bo-
venbouw lesgegeven aan de onderbouw. 
We hebben er geld bij gekregen en ik denk 
niet dat er snel nog iets bij komt."

"Zelf hebben we ook last van het leraren-
tekort. Bij ziekte is er geen vervanger te 
vinden. Er zijn dagen geweest dat klassen 
naar huis zijn gestuurd. Maar het leraren-
tekort los je niet op door met stakingen 
telkens negatief in het nieuws te komen."

"De zorg heeft bijvoorbeeld onlangs recla-
mes gemaakt waarin verpleegkundigen 
enthousiast vertelden over hun werk. Zo-
iets zou wat mij betreft ook best een optie 
zijn voor het onderwijs. Ook hoorde ik pas 
van een school die een open morgen had 
en zei: kom maar eens kijken. Hoe vaker 
je staakt, des te groter is de kans dat 
wordt gedacht: die leerkrachten zeuren 
alleen maar om meer."

https://www.nu.nl/components/comments/article/6027432 
https://www.nu.nl/components/comments/article/6027432 


 ONDERWIJSNIEUWS

16 17www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

DATUM: 18 FEBRUARI 2020 BRON: AVS.NL

Ruim 30 schoolleiders komen op tweede stakingsdag bijeen bij de AVS

Samen oplossingen zoeken voor ‘onderwijscrisis’

Is staken nog wel het juiste middel om meer geld los te krijgen 
voor het onderwijs? Op vrijdag 31 januari kwamen ruim 30 
schoolleiders uit het hele land naar de AVS in Utrecht om tijdens 
een inspiratiebijeenkomst te praten over eigen oplossingen voor de 
problemen waar scholen mee kampen. “Natuurlijk vinden wij dat er 
meer moet worden geïnvesteerd in het onderwijs, maar we kunnen 
ook zelf ons steentje bijdragen”, aldus AVS-voorzitter Petra van 
Haren.

D
e schoolleiders die de gratis in-
spiratiesessie ‘Communiceren in 
tijden van crisis’ van Noud Corne-
lissen bezochten, worstelen met 

meerdere vragen. Zoals hoe school-
leiders begrip krijgen van ouders voor 
de stakingen. Of hoe het vak van leraar 
weer aantrekkelijk wordt voor jonge-
ren. Ook komen de problemen rond het 
zoeken van vervanging en het invullen 
van vacatures aan bod. Een schoolleider 
geeft aan dat hij de klassen groter heeft 
moeten maken vanwege het lerarente-
kort.

Tijdens het kringgesprek blijkt dat de 
communicatie met ouders een gevoelig 
punt is. Speel je in tijden van crisis volle-
dig open kaart naar ouders over de tekor-
ten en problemen, of houd je informatie 

achter om te voorkomen dat ouders 
ontevreden zijn of zelf voor 

een andere school 
kiezen? 

Van Haren is van mening dat directeuren 
hun problemen goed zichtbaar moeten 
maken. “Schoolleiders zijn het hitteschild 
voor hun team en voor de ouders. Ze 
willen overal goed voor zorgen. Maar als 
ze dat in stilte doen, heeft niemand in de 
gaten hoe erg het is. Als we echt iets wil-
len veranderen, moeten we open zijn.” Uit 
het gesprek komen duidelijk de complexe 
problemen naar voren die momenteel in 
het onderwijs spelen. “Daarom willen we 
vandaag ook werken aan oplossingen, die 
scholen morgen al kunnen doorvoeren”, 
aldus de voorzitter.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst ging het 
ook over de vraag of staken nog wel het 
juiste middel is om meer geld voor het 
onderwijs los te krijgen. Of wordt het tijd 
voor andere acties? Hierover zijn de me-
ningen verdeeld. Sommige schoolleiders 
willen solidair zijn met collega’s die nog 
grotere problemen voor hun kiezen krij-
gen, bijvoorbeeld vanwege het schoollei-
ders- en lerarentekort in de Randstad. 

Anderen pleiten ervoor om niet meer te 
staken, maar voor een ‘constructieve’ 
aanpak te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld een 
grote campagne over werkgeluk in het on-
derwijs zijn of een SIRE-campagne om de 
gevolgen van het lerarentekort voor kin-
deren te belichten. Ook de leerlingenraad 
kan meedenken over oplossingen. Hoe 
dan ook zullen er vervolgstappen moeten 
komen, want minister Slob heeft onlangs 
aangegeven in deze kabinetsperiode geen 
structurele investeringen te doen.

Van Haren geeft nog aan dat het voor 
schoolleiders zwaar is om te staken. Zo 
moet de schooldirecteur bij een werkon-
derbreking inventariseren welke leraren 
wel of niet staken, vervanging regelen en 
zorgen voor kinderopvang. “Een zware 
taak dus, terwijl veel schoolleiders hun 
handen al vol hebben aan de dagelijkse 
taken op school.”

Staking in het land
Ook op vrijdag, de tweede onderwijssta-
kingsdag, waren er in het land diverse 
manifestaties en bijeenkomsten. In Den 
Bosch liepen protesterende leraren in een 
optocht van het station naar de Parade in 
de binnenstad. Ook waren er manifesta-
ties in Utrecht, Rotterdam en Deventer.
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La Res eerste in Twente 
met tienerschool: 'Dit wordt 
de nieuwe standaard’ 

ENSCHEDE - De Enschedese basisschool La Res loopt met een 
tienerschool voor kinderen van 10 tot 14 jaar voorop in de discussie 
over het uitstellen van de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. 
„Dit wordt de nieuwe standaard.”.

H
et uitstellen van de schoolkeuze 
voor voortgezet onderwijs, die nu 
in groep 8 van de basisschool ge-
beurt, is een van de hoofdpunten 

uit het ‘Onderwijspact’. Het ontwerp 
voor de toekomst van het Nederlands 
onderwijs,  opgesteld door vertegen-
woordigers uit alle onderwijssectoren, 
vakbonden, studenten en leerlingen, 
werd vorige week gepresenteerd. Het 
idee is dat het beter is om kinderen van 
verschillende niveau’s tot hun vijftiende 
jaar bij elkaar in de klas te houden en 
dan pas te laten kiezen voor beroeps- of 
wetenschappelijk gericht onderwijs. Dat 
leidde direct tot stevige discussies. Maar 
voor Renate Klokman is dat eigenlijk 
een heel logische gedachte. „Waarom 
kunnen kinderen tot augustus nog prima 
bij elkaar zitten en in september ineens 
niet meer?”, vraagt de directeur van La 
Res zich af. „Kinderen zijn geen compu-
ters. Hun ontwikkeling gaat met pieken 
en dalen. In groep 8 zijn ze nog volop in 
ontwikkeling. De schoolkeuze komt voor 
hen te vroeg.”

Gat is te groot
Bij de Enschedese basisschool speelden 
ze daarom al enkele jaren met het idee 
om te gaan werken met een groep 9 en 
10. Ook omdat het gat tussen de basis-
school en het middelbaar onderwijs voor 
veel kinderen (te) groot is als het gaat om 
leervaardigheden, maar ook om de mas-
saliteit van veel scholengemeenschappen. 
„Uit landelijk onderzoek blijkt dat 20 
procent van de leerlingen in het voorgezet 
onderwijs binnen een jaar terugstroomt 
naar een lager niveau en 40 procent blijft 
binnen de eerste drie jaar zitten”, zegt 
Klokman. „Ik schrik van die cijfers.”

Met name door ruimtegebrek kwam het 
er bij La Res niet van om het idee van zo’n 
‘10- tot 14-jarigenschool’ uit te werken. 
Inmiddels is de situatie anders. De groe-
pen 7 en 8 zitten in een nevenvestiging 

aan de Dotterbloemstraat, in een school-
gebouw dat ook wordt gebruikt door de 
internationale schakelklas van het  Stede-
lijk Lyceum. Dat wordt vanaf het komende 
schooljaar de basis voor wat voorlopig de 
tienerschool wordt genoemd. „Een naam 
hebben we nog niet”, zegt Klokman. „Daar 
moeten we maar een prijsvraag onder de 
leerlingen voor uitschrijven.”

Definitieve schoolkeuzes
Vanaf augustus wordt kleinschalig begon-
nen. In eerste instantie alleen met een 
groep 9 van kinderen van de huidige groep 
8. Binnenkort moeten die hun definitieve 
schoolkeuze maken. Niet iedereen zal 
voor de nieuwe school kiezen, denkt Mit-
chell ter Haar. De onderwijzer van groep 
8 is lid van het ontwikkelteam’ dat samen 
met het Stedelijk is opgezet. „Sommigen 
hebben in hun hoofd al gekozen voor een 
bepaalde school. Bijvoorbeeld omdat hun 
broer of zus er naartoe gaan.”

Klokman houdt het voorlopig op een der-
de van de 25 leerlingen van groep acht. 
Dan zou er nog plek zijn voor een vijftal 
kinderen van andere basisscholen. In 
totaal komt dat neer op zo’n 15 leerlingen. 
In het schooljaar 2021/2022 vormen zij 
groep 10 en komt er een nieuwe groep 9. 
Met meer leerlingen dan de eerste groep 
9, zo verwacht Ter Haar. „Hoe verder we 
zijn, hoe normaler het wordt om voor zo’n 
tienerschool te kiezen. Klokman: „Je zult 
zien dat het binnen een jaar of tien de 
nieuwe standaard wordt.”

Vakdocenten ingevlogen
Een mentor wordt de spil van de nieuwe 
groepen. „Hij wordt de coach”, zegt ter 
Haar. Maar die moet zich ook bijscholen 
als vakdocent en bijvoorbeeld Neder-
lands of wiskunde gaan geven. De andere 
vakdocenten, gerekend wordt in eerste 
instantie op een vijftal, worden ‘ingevlo-
gen’ vanaf het Stedelijk. Dat zal voor hen 
best even wennen zijn, 

denkt Marije Muller, docent Nederlands 
aan het lyceum en tevens lid van het 
ontwikkelteam. „Er wordt pedagogisch 
meer van je gevraagd en je moet kun-
nen omgaan met niveauverschillen in de 
klas.”  Ter Haar: „Het lesgeven op diverse 
niveau’s zijn ze wel gewend. Maar dan 
gaat het om hooguit twee verschillende 
per klas. Bij ons zijn de niveauverschillen 
binnen een klas veel diverser.” Dat was 
ook een van de belangrijkste reden dat 
soortgelijke initiatieven, zoals de midden-
school uit de jaren 70, een zachte dood 
stierven. Er zouden te weinig leerkrachten 
te vinden zijn die kunnen omgaan met de 
niveauverschillen. „In een stad als En-
schede zouden er toch voldoende moeten 
zijn”, vindt Klokman. 

Cruciale factor
Volgens Muller is het enthousiasme bij 
haar collega’s om mee te doen ook groot. 
Bovendien is de tijd is anders. Landelijk 
zijn er inmiddels twaalf ‘tienerscholen’. 
Elk met een eigen visie en een eigen ach-
tergrond. De helft daarvan is afgelopen 
schooljaar begonnen. Er staat geen enke-
le in deze regio. „Het grote verschil met 
eerdere initiatieven is dat wij kleinschalig 
beginnen”, zegt Klokman. 

School, leerkrachten en leerlingen krijgen 
de tijd om te groeien. Daarbij is persoon-
lijk onderwijs, zeg maar niveau op maat, 
binnen het voortgezet onderwijs veel meer 
ingeburgerd. Met dank ook aan de ont-
wikkeling van digitale leermiddelen. „Dat 
maakt het makkelijker”, denkt Klokman. 
„Maar uiteindelijk blijft de leerkracht de 
cruciale factor.”
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Op dit moment kunt u het 
volgende cursusaanbod 
van de ISBO verwachten:

IDENTITEIT
•  Opvoedcursussen
•  Islamitische pedagogiek
•  Bij- en nascholing godsdienstleerkrachten
•  Inleiding islam voor niet moslim-leerkrachten 

en andere geïnteresseerden
•  Ethiek
•  Islam in Europa

JURIDISCH
•  MR-cursussen
•  AVG bewustwording
•  Dossieropbouw PO / VO
•  Re-integratieverplichtingen
•  Toelating, schorsing en verwijdering 

leerlingen
•  Gescheiden ouders

BESTUURLIJK
•  Excellent leiderschap
•  Good Governance / Code Goed Bestuur
•  Mediatraining

LEERKRACHTEN
•  Schoolleidersopleiding
•  Persoonlijke ontwikkeling
•  Gedrag van leerlingen
•  Werkhouding van leerlingen

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
•  Communicatie & Sociale vaardigheidstraining
•  NLP
•  E-learning (Good Habitz)

TEAMBUILDING
•  Studiereizen
•  Studiedagen
•  Implementatietrajecten bij verschillende 

lesmethodes

Wij hopen u vanaf 1 maart 2020 
te mogen begroeten bij onze 
ISBO Academie!

Vredige groet,

Asma Claassen
Coördinator ISBO Academie
a.claassen@deisbo.nl

ISBO 
ACADEMIE
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Campagne ‘werken in het onderwijs, 
de baan van het leven’ van start

Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en 
veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter de campagne: 
‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ Diverse partijen, 
waaronder de AVS, andere vakbonden, gemeenten en het ministerie 
van OCW willen samen het imago van werken in het onderwijs 
verbeteren, zodat onderwijsprofessionals de waardering krijgen die 
ze verdienen.

D
at verhaal, over de kracht van 
werken in het onderwijs, vertellen 
schoolleiders, leraren en onder-
wijsondersteund personeel in het 

hele land vanaf 13 februari. De campag-
ne richt zich op leraren, schoolleiders 
en ander onderwijzend personeel, maar 
ook op studenten, zij-instromers en het 
algemene publiek. Zo bouwen we samen 
aan een mooie toekomst voor het on-
derwijs.
‘De baan van het leven’ is een initiatief van 
schoolbesturen, schoolleiders, leraren, 
onderwijsondersteunend personeel, vak-
bonden, lerarenopleiders en de vier grote 
gemeenten, samen met het Ministerie 
van OCW*. Geen politieke agenda, maar 
een oproep aan iedereen in het basison-
derwijs, voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs en mbo die wil bijdragen aan 
het beeld dat werken in het onderwijs het 
mooiste vak ter wereld is.

14 ambassadeurs
Omdat het draait om echte leraren, echte 
leerlingen en echte ervaringen, wordt 
het verhaal verder verteld door veertien 
ambassadeurs die zich aan dit initiatief 
hebben verbonden. Daisy Mertens, lerares 
op een basisschool in Helmond, en Ismail 
Aghzanay, leraar Engels op een middel-
bare school in Rotterdam, bijten het spits 

af. Daarnaast heeft iedere provincie 
zijn eigen boegbeeld: iemand 

met beide benen in 
de school die 

zijn 

of haar eigen verhaal vertelt.

Meedoen?
Wil je helpen de verhalen uit het on-
derwijs te verspreiden? Deel de video’s 
met vrienden en collega’s op Facebook, 
Linkedin, Instagram, WhatsApp of in de 
lerarenkamer. Je vindt ze in de campag-
netoolkit, op de socialemediakanalen van 
de deelnemende partijen en op de site 
www.debaanvanhetleven.nl.
Uiteraard zijn jouw eigen mooie onder-
wijsverhalen ook welkom. Deel jouw 
bijdrage met de hashtag #debaanvan-
hetleven op sociale media en laat aan 
heel Nederland ziet waarom werken in 
het onderwijs zo mooi, leuk, spannend en 
grappig is. De mooiste verhalen worden 
gebundeld op www.debaanvanhetleven.
nl, waar je nu al enkele verhalen van 
ambassadeurs vindt. Mail je verhaal naar 
debaanvanhetleven@gmail.com

*Deelnemende partijen
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AVS, CNV 
Onderwijs, FvOv, Vereniging Hogescholen 
VSNU, Gemeente Amsterdam, Gemeente 
Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente 
Rotterdam en Ministerie van OCW.

mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
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Kies de middelbare school in vijf 
stappen, begin met de feiten

Verstandige ouders laten zich niet van de wijs brengen door  alle 
wervende folders, websites en praatjes van schooldirecteuren. Ze 
kijken eerst naar de feiten die zijn voortgekomen uit het onderzoek 
EW Beste scholen 2020.

O
p middelbare scholen draaien de 
directeuren en hun communicatie-
medewerkers – want die hebben 
scholen tegenwoordig – deze we-

ken overuren om groep-acht-leerlingen 
én hun ouders te verleiden.

Vanzelfsprekend zeggen ze op elke school 
dat zij beter zijn dan de rest. Directeuren 
laten trots de nieuwe aanbouw zien of ge-
ven een powerpoint-presentatie over een 
of andere nieuwe onderwijsvisie: in extre-
me gevallen zonder huiswerk en boeken, 
maar wel met iPads en deejay-lessen.

Sinds 2001 geeft EW op basis van het jaar-
lijkse onderzoek Beste scholen informatie 
bij het kiezen van een passende school. 
Hoe kies je vervolgens in vijf stappen een 
middelbare school?

Stap 1. Advies van de basisschool
Vóór 1 maart 2020 krijgen alle scholieren 
een schooladvies: vwo, havo, één van de 
drie leerwegen van vmbo, of praktijkon-

derwijs. De leerkrachten op de basis-
school baseren hun zwaarwegende advies 
op de ontwikkeling van de leerling tijdens 
de gehele basisschoolperiode. Anders dan 
tot enkele jaren geleden gebruikelijk was, 
wordt dit advies alleen heroverwogen als 
uit de eindtoets die tussen 15 april en 15 
mei wordt afgenomen, blijkt dat de leer-
ling een hoger niveau aankan.

Stap 2. Voorselectie
Op de website van EW zijn alle scholen 
te vergelijken. In één oogopslag is te zien 
welke scholen op fietsafstand van huis 
zijn en welke schoolsoorten zij aanbieden. 
EW beoordeelt scholen op basis van de 
onderwijsresultaten die leerlingen in de 
voorgaande drie jaren hebben behaald. 
Op zogenoemde ‘superscholen’ halen 
de leerlingen hoge cijfers, zijn er weinig 
zittenblijvers en weinig ‘afstromers’ naar 
lagere schoolniveaus.

Het is niet voor niets dat EW scholen 
vergelijkt op basis van 

leerprestaties. Deze cijfers geven inzicht 
in hoeverre de docenten, vergeleken met 
andere scholen,  slagen om hun leerlin-
gen te kwalificeren. Niet de extraatjes die 
scholen bieden, maar de ‘civiele waarde’ 
van diploma’s staat al sinds de eerste 
editie van Beste scholen in 2001 centraal, 
want voor toelating tot een vervolgoplei-
ding of bij sollicitaties wordt nog altijd 
allereerst gekeken naar het behaalde 
‘papiertje’ en de cijferlijst.

In de eerste voorselectie kunnen scholen 
staan die te bereiken zijn via een veilige 
fietsroute, of scholen waarop al een ou-
dere broer of zus zit. Bekijk op onderwijs-
inspectie.nl de oordelen van de Inspectie 
over onder meer het didactisch handelen 
van de docenten op deze scholen.

mailto:https://www.elsevierweekblad.nl/onderzoek/achtergrond/2020/01/eerst-kwaliteit-dan-pas-de-extraatjes-731408/?subject=
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Nieuw experiment om zorgleerlingen 
in gewone klas te houden

Er komt een nieuw experiment 
om leerlingen van speciale 
en reguliere scholen meer 
te mengen. Daarmee wil 
onderwijsminister Slob 
ontdekken wat er nodig is om 
meer kinderen die extra hulp 
nodig hebben in de gewone 
klassen te houden.

D
at zei de minister op het congres 
‘Naar inclusiever onderwijs’ in 
Bussum. Een eerdere proef bleek 
‘te knellend’ door ‘heel stevige 

voorwaarden’. Die proef gaat nu vier jaar 
langer door, maar zonder die strakke 
regels.
Het experiment is bedoeld om leerlingen 
van speciale scholen meer te kunnen 
uitwisselen met ‘gewone’ scholen. Nu be-
staan er twee gescheiden systemen, met 
eigen regels en eigen financiën: het spe-
ciaal onderwijs en de ‘gewone’ scholen. 
Tijdens het experiment gaan scholen op 
zoek naar manieren om meer samen te 
gaan en ervoor te zorgen dat meer kinde-
ren die nu in het speciaal onderwijs zitten 
tóch in gewone klassen kunnen blijven. 
De minister wil weten wat er nodig is om 
leerlingen wél meer te mengen. 

Bij de proef die de afgelopen jaren liep 
moesten scholen voor deelname beslis-
sen of ze hun speciale scholen na vier jaar 
zouden opheffen. Dat was op veel locaties 
een belemmering, waardoor ze niet durf-
den te experimenteren. Minister Slob wil 
die knellende voorwaarden schrappen, 
zodat scholen écht kunnen uitzoeken wat 
ze nodig hebben. Ook hoopt hij dat scho-
len die ervaringen vervolgens met elkaar 
gaan delen. Slob hoopt dat scholen zich 
nog voor de zomer kunnen aanmelden.

Druk
De komende maanden evalueert het 
ministerie van Onderwijs de Wet pas-
send onderwijs die in de zomer van 2014 
is ingevoerd. Het idee was dat er meer 
kinderen die extra zorg nodig hebben op 
gewone scholen zouden blijven. Tot dus-
ver blijkt echter dat het speciaal onder-
wijs juist groeit en het aantal thuiszitters 
onverminderd hoog blijft. Leraren klagen 
over de hoge werkdruk en stellen dat ze 
geen enkele leerling de aandacht kunnen 
geven die hij of zij nodig heeft. ,,Ik weet 
dat er druk op de Wet passend onderwijs 
staat en dat er geluiden zijn dat het he-
lemaal misgaat. Maar ik vind een goede 
evaluatie nodig. We moeten weten waar-
om iets niet lukt”, aldus Slob.

Ik weet dat er druk 
op de Wet passend 

onderwijs staat en dat 
er geluiden zijn dat het 

helemaal misgaat
Arie Slob, Minister

De minister wil de evaluatie gebruiken om 
te bepalen waar de scholen heen moeten 
met passend onderwijs. ,,Ik heb jullie hard 
nodig. Scholen moeten elkaar voeden 
met wat wél kan.” Want Slob ziet dat er op 
sommige scholen koudwatervrees heerst 
om kinderen die extra zorg nodig hebben 
in gewone klassen te houden. ,,Zoek el-
kaar op. Kijk hoe je anderen kunt helpen 
om wel vooruit te komen. Houd elkaar niet 
buiten uit concurrentieoverwegingen, stap 
uit de comfortzone”, riep hij op. 

De beweging ‘Naar inclusiever onderwijs’ 
hoopt daarbij te helpen. Schoolbesturen, 
hoogleraren, gemeenten en jeugdhulp-
verleners bundelen in die beweging de 
krachten om de goede voorbeelden van 
wat er op scholen gebeurt beter te laten 
zien.  
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Bitefile: De kansen en risico’s van gamen op een rij 

Er wordt vaak gedacht dat gamen — het spelen van computer- 
of videospellen — een negatieve invloed heeft op het welzijn 
van kinderen en jongeren. Bitescience analyseert het nieuwste 
en belangrijkste onderzoek naar de effecten van gamen in het 
algemeen, en verschillende soorten games in het bijzonder. Op 
basis van deze analyse beschrijft zij wat gamen met kinderen en 
jongeren doet, zowel in negatieve als in positieve zin. 

Wat zijn de risico’s van gamen?
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 
gamen negatieve effecten kan hebben. 
Maar deze effecten zijn niet voor ieder-
een even sterk. Het spelen van games, 
ongeacht het soort game, lijkt vooral een 
negatief effect te hebben op kinderen 
die veel gamen (meer dan 8 á 9 uur per 
week). Vier negatieve aspecten van gamen 
op een rij:
• Als er vanaf 4 uur voor het slapengaan 

wordt gegamed, vermindert de slaap-
kwaliteit.

• Kinderen die meer dan 8 tot 9 uur per 
week gamen vertonen minder sociaal 
gedrag (bijvoorbeeld het helpen van 
anderen) en hebben meer kans op 
internaliserende gedragsproblemen 
(innerlijke onrust, bijvoorbeeld angst 
en depressie).

• Kinderen die op jonge leeftijd (8-10 
jaar) vaak gamen, hebben als ze ouder 
zijn (12 jaar) minder sociale vaardighe-
den in de offline wereld. En andersom: 
kinderen die op jonge leeftijd meer 
sociale competenties hebben, spelen 
op latere leeftijd minder vaak games. 
Dit geldt vooral voor meisjes.

• Het spelen van games, met name ge-
welddadige games, hangt samen met 
externaliserende gedragsproblemen 
(bijvoorbeeld agressie, ongehoorzaam-
heid of conflicten met leeftijdsgeno-
ten); maar dat is alleen zo als kinderen 
compulsief gamen.

Wat is een gameverslaving?
Compulsief gamen wil zeggen dat kin-
deren op een dwangmatige manier met 
gamen bezig zijn. Dit wordt ook wel een 
‘gameverslaving’ genoemd. Symptomen 
van gameverslaving zijn:
• Verlies van controle over het gamen
• Sociale conflicten
• Continu aan gamen denken
• Onthoudingsverschijnselen bij niet 

gamen
• Problemen door het gamen
• Vluchtgedrag in het gamen

Gameverslaving komt voor bij een klein 
aantal van de adolescente gamers. De 
precieze aantallen verschillen per onder-
zoek; in Nederland ligt het percentage 
rond de 3 á 4%. Het Trimbos-instituut 
biedt actuele informatie over en onder-
steuning bij problematisch gamen en 
gameverslaving. Op hun website staat 
meer informatie over de symptomen van 
problematisch gamen, factoren die bijdra-
gen aan problematisch gamen en aanbe-
velingen voor preventie.

Wat zijn de positieve 
kanten van gamen?
Onderzoek laat zien dat het spelen van 
games ook positieve effecten kan hebben. 
Deze effecten verschillen voor verschil-
lende soorten games. Het spelen van 
games – ook schietspellen – heeft een 
positieve effect op het brein. Het leidt 
onder andere tot een verbetering van het 
geheugen en de analytische en sociale 
vaardigheden van kinderen. Ook draagt 
het spelen van games over de jaren heen 
bij aan het intelligentieniveau van kinde-
ren, vooral hun redenerend en problee-
moplossend vermogen. Het spelen van 
simpele spellen, zoals Angry Birds, zorgt 
ervoor dat kinderen zich blijer en relaxter 
voelen.

SCHIETSPELLEN
Schietspellen zijn actiespellen waar het 
schieten met wapens, zoals vuurwapens 
of bogen, centraal staat. Voorbeelden zijn 
Call of Duty, Grand Theft Auto, Fortnite.
• Het spelen van schietspellen verbetert 

de aandacht, het geheugen en redene-
ringsvermogen van kinderen.

• Kinderen en jongeren leren door deze 
spellen snel beslissingen te maken en 
hun ruimtelijk inzicht wordt bevorderd.

• Voor jongvolwassenen zorgt het spelen 
van schietspellen in een clan of com-
munity – een georganiseerde groep 
gamers die regelmatig samen speelt – 
voor een hogere mate van welzijn. Dat 
komt doordat deze 

games een aantal behoeften vervult, 
zoals de behoefte om je competent, 
autonoom en sociale verbonden te 
voelen.

• De game Fortnite zorgt voor beter 
ontwikkelde samenwerkings- en com-
municatieve vaardigheden.

• Jongeren leren in de game Fortnite 
sociale vaardigheden die in het echte 
leven ook nodig zijn, zoals het helpen 
en beschermen van anderen.

• Het spelen van strategische schiet-
spellen, zoals World of Warcraft, zorgt 
voor een toename van probleemoplos-
sende vaardigheden, wat resulteert in 
hogere cijfers op school.

OPENWERELDSPELLEN
Een openwereldspel – ook wel zandbak- 
of sandboxspel genoemd – is een type 
computerspel waarin de speler vrij kan 
rondzwerven door een virtuele wereld. 
Spelers kunnen voor een groot deel zelf 
bepalen hoe ze het spel uitspelen. Daar-
door is er veel ruimte voor creativiteit. Een 
bekend voorbeeld van een openwereldspel 
is Minecraft.
• Kinderen die Minecraft spelen leren 

snel beslissingen te maken.
• Het spelen van deze game zorgt voor 

een verbeterd geheugen.
• Minecraft stimuleert de activatie van 

zowel de linker als de rechter her-
senhelft van het kinderbrein. Dit zorgt 
ervoor dat kinderen gaan denken op 
een hoger niveau, zoals creatief den-
ken en een grotere verbeeldingskracht. 
Minecraft wordt zelfs door veel onder-
zoekers aanbevolen om de cognitieve 
prestaties en de creativiteit van kinde-
ren te stimuleren.

COÖPERATIEVE SPELLEN
Coöperatieve spellen zijn online spellen 
die sociale interactie tussen spelers toe-
staan of vereisen. In deze games wordt 
een team samengespeeld om een virtuele 
tegenstander te verslaan. Veel game ge-
nres bieden de mogelijkheid om samen 
te spelen. Denk aan schietspellen, sport-
spellen en rollenspellen (zoals massively 
multiplayer online role-playing games).

Lees verder:
https://www.mediawijzer.net/bitefile-
de-kansen-en-risicos-van-gamen-
op-een-rij/

https://www.mediawijzer.net/bitefile-de-kansen-en-risicos-van-gamen-op-een-rij/
https://www.mediawijzer.net/bitefile-de-kansen-en-risicos-van-gamen-op-een-rij/
https://www.mediawijzer.net/bitefile-de-kansen-en-risicos-van-gamen-op-een-rij/
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Zweedse integratie 2.0: een 
hoofddoekverbod op school

Discussies over een hoofddoekverbod waren tot voor kort 
onmogelijk in Zweden. Maar in het plaatsje Skurup in Zuidoost-
Zweden, wil een meerderheid van het gemeentebestuur zo snel 
mogelijk een hoofddoekverbod op scholen invoeren. Het is een 
gevolg van de grote politieke verschuivingen in het land: de rechts-
populistische Zweden-Democraten, jarenlang geboycot door rest 
van de politieke partijen, is nu volgens peilingen de grootste in het 
land.

D
e rector op de Prästamosseskolan, 
een basisschool voor kinderen van 
6 t/m 16 jaar, is duidelijk gefrus-
treerd. Het hoofddoekverbod is 

nog niet wettelijk ingevoerd, maar heeft 
volgens de rector nu al schadelijke ge-
volgen. "Het leidt tot confrontatie", aldus 
Mattias Liedholm.

"Moslimleerlingen op school voelen dat 
ze eruit worden gepikt en als probleem 
worden gezien. We hebben ook mos-
limmeisjes die nu opeens als verzet een 
hoofddoek gaan dragen. En we horen 
moslimleerlingen denigrerend over Joden 
praten."Die problemen waren er eerder 
niet, zegt de rector.

Bekijk hier de reportage 
van Rolien Créton:
https://nos.nl/artikel/2321771-zweed-
se-integratie-2-0-een-hoofddoekver-
bod-op-school.html

"Ik kon het niet geloven toen ik het voor 
het eerst hoorde", zegt de 15-jarige 
Amena Araki over het hoofddoekverbod. 
Ze vluchtte zes jaar geleden samen met 
haar ouders en drie broers van Syrië naar 
Zweden.
In vloeiend Zweeds vertelt ze dat sommige 
mensen in de buurt sinds kort met een 
bestraffende blik naar haar kijken. Araki: 
"Gelukkig niet hier op school. Maar wel 

bijvoorbeeld in de bus. 

Ik ben ook een beetje bang dat mensen 
zelf politie gaan spelen en mijn hoofddoek 
zullen aftrekken."

'Hoofddoekverbod is geen oplossing'
Araki en haar vriendinnen vallen met hun 
hoofddoek op. De school in het stadje 
heeft 650 leerlingen, waarvan 10 procent 
een immigratie-achtergrond heeft. Op 
deze school zijn leerlingen volgens de 
rector goed geïntegreerd, maar dat is in 
de grotere steden wel anders.
"We zijn het er inmiddels wel met elkaar 
over eens dat de integratie in Zweden is 
mislukt", aldus Liedholm. "Een school in 
Malmö met uitsluitend kinderen van im-
migranten werd bijvoorbeeld gedwongen 
om te sluiten omdat leerlingen te slecht 
Zweeds spraken en de resultaten te slecht 
waren." Pasklare oplossingen heeft de 
rector niet. "Maar ik weet wel dat een 
hoofddoekverbod geen oplossing is."
Daar denkt het gemeentebestuur in 
Skurup anders over. De rechts-populis-
tische Zweden-Democraten zijn er de 
grootste partij en namen het initiatief tot 
de nieuwe wet. Woordvoerder Lars Nys-
tröm is zich ervan bewust dat dit soort 
regelgeving normaal gesproken landelijk 
wordt geregeld. Maar in Skurup, met 
15.000 inwoners, lopen ze graag voorop 
met de integratie in Zweden 2.0.
Hij somt de voorbeelden op van de mis-
lukte Zweedse integratie. No-go-zones, 
in Zweden "zeer kwetsbare wijken" ge-
noemd, met veel criminaliteit. Groepen 
immigranten die buiten de samenleving 
staan. En gewapende bendes van immi-
granten die om de drugsmarkt strijden.

In Skurup gebeurt dat niet, maar han-
delen ze uit voorzorg. "Als 

je hier komt 

wonen, moet je je aanpassen aan Zweed-
se gebruiken. Als je het zo belangrijk vindt 
om een hoofddoek te dragen, dan ga je 
naar Saudi-Arabië of Iran. Daar helpt de 
politie graag een handje mee als je die 
hoofddoek vergeet", aldus Nyström.

Bovendien druist de hoofddoek volgens 
Nyström in tegen de vrouwenemancipatie. 
"In Zweden zijn jongens en meisjes ge-
lijk. Daarom hoort de hoofddoek hier niet 
thuis."
Het hoofddoekverbod op scholen vindt 
veel gehoor bij inwoners van Skurup. 
"Immigranten in Zweden passen zich veel 
te weinig aan", zegt badkamermonteur 
Hasse Andersson. "Ze gaan vooral om 
met landgenoten, spreken geen Zweeds 
en mengen zich niet met de rest van de 
Zweden."

'M'n religie wil ik niet 
zomaar opgeven'
Volgens Annika Brolin, die niet op de Zwe-
den-Democraten stemt, is het schadelijk 
geweest dat discussie over het immigra-
tiebeleid lang taboe was. "We zijn nog 
steeds heel erg voorzichtig en een beetje 
stiekem als het over immigratiebeleid 
gaat. Dat is verkeerd."
Een rechtszaak moet uiteindelijk uit-
sluitsel geven over het hoofddoekverbod 
in Skurup. Maar ongeacht de uitkomst 
peinst Amena Araki er niet over om haar 
hoofddoek af te doen. "Ik pas me dage-
lijks aan", zegt Araki. "Ik leer de taal, de 
Zweedse gebruiken, ik respecteer alles 
en iedereen. Maar ik wil mijn religie niet 
zomaar opgeven."
De leerlingen worden gesteund door hun 
rector: "De redenering van politici is: als 
we het verbieden, dan bestaat het niet 
meer. Maar dat is simplistisch, daar los 
je de onderliggende problemen niet mee 
op."

https://nos.nl/artikel/2321771-zweedse-integratie-2-0-een-hoofddoekverbod-op-school.html
https://nos.nl/artikel/2321771-zweedse-integratie-2-0-een-hoofddoekverbod-op-school.html
https://nos.nl/artikel/2321771-zweedse-integratie-2-0-een-hoofddoekverbod-op-school.html
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Vooral opleiding voor basis-
onderwijs blijkt in trek

Student kiest 
voor de klas

AMSTERDAM - Het aantal 
studenten dat kiest voor 
een opleiding in zogeheten 
kraptesectoren is opnieuw 
toegenomen. Dat blijkt uit cijfers 
van de Vereniging Hogescholen.? 

V
ooral de stijging voor de leraren-
opleiding in het basisonderwijs 
valt op. Dit collegejaar startten 452 
studenten meer bij de pabo dan 

het jaar ervoor, wat een toename is van 
9,5 procent. Ook bij de studie verpleeg-
kunde is er een stijging van 8 procent te 
zien.

Verder kiezen steeds meer jongeren 
voor een hbo-opleiding docent wiskunde, 
scheikunde en natuurkunde. Ook de op-
leidingen Nederlands en Duits zijn in trek, 
meldt uitkeringsinstantie UWV.

Volgens het UWV verzacht de instroom de 
pijn die in de tekortsectoren voelbaar is. 
„Jongeren kijken steeds beter waar hun 
kansen op de arbeidsmarkt liggen”, zegt 
arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes.

Nieuwe mantelovereenkomst met Docuprofs

De ISBO heeft een nieuwe 
mantelovereenkomst voor 
printers afgesloten met 
Docuprofs. 

D
ocuprofs is een leverancier van 
printers, multifunctionals, soft-
ware-oplossingen, cloud com-
puting-oplossingen. Zij hebben 

méér dan 15 jaar ervaring en werken 
met wereldmerken als Konica Minolta 
en Sharp. Als ISBO hebben we hier-
voor gekozen omdat zij zich hebben 
ontwikkeld erkende business partner, 
gespecialiseerd in het optimaliseren van 
documentprocessen en het beheren van 
een breed scala aan printomgevingen. 
Door met Docuprofs samen te werken 
hebben onze scholen de garantie dat zij 
altijd de beste prijs betalen voor de prin-
ters. Daar komt nog bij dat er ook meer 
keuzevrijheid is en de scholen niet vast 
zitten aan een printermerk. 
Wij hopen op een vruchtbare samen-
werking tussen de leden van de ISBO en 
Docuprofs. Als u contact wilt opnemen 
met Docuprofs en meer wilt weten over 
de printoplossingen kunt u mailen naar 
de heer Amine Chafanja. Hij is per email 
bereikbaar op
amine.chafanja@docuprofs.nl Amine ChafanjaGökhan Çoban

mailto:amine.chafanja@docuprofs.nl
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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
19 MAART 2020

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO
Locatie: ISBO-kantoor
Tijdstip: 13-16u 
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

https://www.
simonscholen.nl/
Personeel/Vacatures

AVICENNA COLLEGE 
IN ROTTERDAM
Het Avicenna College is een 
brede school voor Islami-
tisch voortgezet onderwijs 
in Rotterdam.
Met ingang van 1 augustus 
2020 of zoveel eerder als 
mogelijk is er een vacature 
voor een DIRECTEUR
die staat voor kwalitatief 
goed Islamitisch onderwijs 
en een professionele orga-
nisatie
https://www.parcours.
nl/directeur-avicenna-
college-in-rotterdam/

STICHTING SIPOR 
ADVISEUR 
KWALITEITSZORG 

https://deisbo.nl/2020/01/
adviseur-kwaliteitszorg-
sipor/

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
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
https://www.simonscholen.nl/Portals/232/docs/Vacature%20Invalpool%20SIMON%202019.pdf?ver=2019-09-10-123809-517
https://www.simonscholen.nl/Portals/232/docs/Vacature%20Invalpool%20SIMON%202019.pdf?ver=2019-09-10-123809-517
https://www.simonscholen.nl/Personeel/Vacatures
https://www.simonscholen.nl/Personeel/Vacatures
https://www.simonscholen.nl/Personeel/Vacatures
https://www.parcours.nl/directeur-avicenna-college-in-rotterdam/
https://www.parcours.nl/directeur-avicenna-college-in-rotterdam/
https://www.parcours.nl/directeur-avicenna-college-in-rotterdam/
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