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17  Deze Islamitische 
scholen hadden 
de hoogste CITO-
scores in hun 
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 De ISBO is gestart 
met een eigen academie. 
Bekijk het cursusaanbod

14
ISBO ACADEMIE

8
Inspectie positief over invulling 

burgerschap op islamitische scholen
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ISBO Academie

De ISBO is gestart met een eigen ISBO Academie. De ISBO Academie is de 
opleidingstak van de ISBO. Vanuit de ISBO Academie worden opleidingen en 
cursussen aangeboden die zowel interessant zijn voor scholen (ouders, leraren, 
directie, management en schoolbesturen) als voor particulieren en andere 
organisaties. De ISBO Academie is online te vinden 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:

 Bestuurlijk
Good Governance / Code Goed Bestuur
Mediatraining

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

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

 Persoonlijke ontwikkeling
Communicatie & Sociale vaardigheidstraining
NLP
NLP vanuit islamitisch perspectief
Islam NLP coaching
Excellent Leiderschap vanuit NLP

 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
academie@deisbo.nl
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Assalamu alaikum,

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Mohamed Zabar Bhoelan.  
Hij overleed op 1 maart 2020 in Medina vlak voor zijn terugvlucht van zijn 
Oemrah. Moge Allah hem genadig zijn, zijn zonden doen vergeven, zijn goede 
daden rijkelijk belonen, zijn graf verruimen, zijn familie geduld schenken en 
moge hij met de wil van Allah direct naar Jannat al Firdaous binnentreden 
zonder rekenschap en/of bestraffing. Amin

M
ijn medeleven gaat uit naar zijn familie, 
nabestaanden, collega’s en vrienden. 
Mohamed Bhoelan was een grootheid 
voor het islamitisch onderwijs. Een 

verbinder in hart en nieren. Hij deed alles om 
bij te dragen aan het islamitisch onderwijs. 
Met stichting El Amal in Amsterdam heeft hij 
tienduizenden kinderen islamitisch onderwijs 
gegeven Alhamdulillah. We gaan hem enorm 
missen. Zijn nalatenschap is er een die we 
samen moeten doorpakken en uitbreiden. 

Inspectierapport onderzoek 
burgerschapsonderwijs
Inspectie van het onderwijs heeft het onderzoek 
naar burgerschapsonderwijs in Nederland afge-
rond. Zoals jullie weten was de aanleiding hier-
voor de misleidende uitzending van Nieuwsuur 
op 11 september 2019 over de methode HELP! Ik 
word volwassen. Hierin werd Nederland verkeerd 
geïnformeerd door Nieuwsuur met als gevolg 
dat er een grote politieke en maatschappelijke 
verontwaardiging is ontstaan over het islamitisch 
onderwijs. Naar onze mening volledig onterecht. 
Dit is ook de reden dat wij als ISBO naar de Raad 
voor de Journalistiek stappen om het journalis-
tieke handelen van de redactie van Nieuwsuur 
hierop te late toetsen. 
Als gevolg van de politieke verontwaardiging 
heeft Minister Slob op 12 september de Onder-
wijsinspectie gevraagd om een onderzoek te 
doen naar burgerschapsonderwijs in Nederland. 
En dan in het bijzonder bij islamitische scholen. 
In totaal heeft de inspectie 42 basisscholen in 

Nederland bezocht van diverse bijzondere 
richtingen. Van deze bezochte 42 scholen in 
het basisonderwijs waren er 16 islamitisch. 

Dit is 38% van alle bezoeken bij een ba-
sisschool. Tijdens dit onderzoek heeft de 
Onderwijsinspectie bij verschillende scholen 

tekortkomingen geconstateerd. Maar deze 
tekortkomingen waren in geen 

enkel geval bij het islamitisch 
onderwijs Alhamdulillah. On-
derwijsinspectie heeft 6 zoge-
naamde herstelopdrachten 
opgelegd. In geen geval is er 
een herstelopdracht voor een 
islamitische school opgelegd.
Inmiddels is het onderzoek 
afgerond. Verderop in dit 
nieuwsbrief staan we daar 

specifiek nog bij stil. Maar de conclusies van de 
Onderwijsinspectie zijn heel duidelijk en helder. 
Islamitisch onderwijs in Nederland doet het pri-
ma als het gaat om burgerschapsonderwijs. Er 
is geen strijdigheid geconstateerd met de basis-
waarden van de democratische rechtstaat. Dit is 
geheel volgens mijn verwachting. Ik citeer een 
stukje tekst uit het onderzoeksrapport van de 
Onderwijsinspectie:

“Veel scholen kiezen het islamitisch perspec-
tief en stemmen die af op de Nederlandse 
samenleving en wetgeving. Respectvolle om-
gang met anderen vormt in de visie dan een 
van de uitgangspunten, samen met toerusting 
tot volwaardige deelname aan de samenleving 
met behoud van de islamitische godsdienstige 
identiteit. 
Aan de Koran ontleende waarden zoals goed 
gedrag, rechtvaardigheid en medemense-
lijkheid geven invulling aan de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat. Ook wordt 
de islamitische godsdienst gebruikt als basis 
voor het leren van respect en tolerantie voor 
medemensen en de wereld waarin we leven.”

Wat ik dan zo bijzonder vind is dat als er goed 
nieuws is over islamitisch onderwijs, dat dan 
de landelijke politici en media wegkijken. Ik heb 
even een quickscan gedaan, ik zie geen reactie 
in de media en sociale media van Nieuwsuur, 
NRC en ook helemaal niets van COC. De partijen 
die gezamenlijk ervoor hebben gezorgd dat Ne-
derland met misleidende uitzending en leugens 
vanuit het COC op de verkeerde been werd gezet. 
Ik denk dat het goed is dat deze organisaties zich 
goed moeten beseffen dat de manier waarop in 
september met elkaar is opgetrokken eerder hun 
eigen geloofwaardigheid aantast en op lange ter-
mijn juist ervoor zorgt dat het islamitisch onder-
wijs nog eens de kans krijgt om zich te bewijzen. 
Eigenlijk moet ik hen bedanken dat ze ons deze 
kans hebben geboden om Nederland weer te 
laten zien dat het islamitisch onderwijs van ab-
solute toegevoegde waarde is voor Nederland.

Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO

Colofon
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 ‘HELP! IK WORD VOLWASSEN’ 
TIJDELIJK VOOR MAAR €10!

Het goede nieuws rondom het inspectierapport van 
13 maart 2020 is u door alle commotie rondom het 
Coronavirus wellicht ontgaan. Wij brengen u daar daarom 
graag van op de hoogte door deze actie!

In tegenstelling tot eerdere negatieve be-
richtgeving in de media over de methode 
‘Help! Ik word volwassen’ voldoet de 
methode seksuele vorming van de ISBO 
wel degelijk volledig aan de basiswaar-
den voor de democratische rechtsstaat. 
Dit wist de ISBO uiteraard al lang!

Om de bevestiging hiervan door de in-
spectie met u te vieren heeft de ISBO 
besloten om de methode tijdelijk met 
een korting van €5 te verkopen!

Bestel nu via onze website: 
https://deisbo.nl/product-categorie/
geschiktvoorscholenenmoskee-on-
derwijs/puberteit/

Citaat uit het onderzoeksrapport van de inspectie:

Volg ons op:

G /moslimvandaag

e /de_isbo

e /islamitischekinderboeken

ACTIE
VERNIEUWDE 

VERSIE
voor maar

€ 10,-

15 MAART 2020

"Veel scholen kiezen het islamitisch perspectief en stemmen die af op de Neder-
landse samenleving en wetgeving. Respectvolle omgang met anderen vormt in de 
visie dan een van de uitgangspunten, samen met toerusting tot volwaardige deel-
name aan de samenleving met behoud van de islamitische godsdienstige identiteit. 
Aan de Koran ontleende waarden zoals goed gedrag, rechtvaardigheid en mede-
menselijkheid geven invulling aan de basiswaarden van de democratische rechts-
staat. 
Ook wordt de islamitische godsdienst gebruikt als basis voor het leren van respect 
en tolerantie voor medemensen en de wereld waarin we leven."
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Bezoek uit Japan

Op zaterdag 7 maart werden wij bij de ISBO vereerd door het bezoek 
van professor Reiko Mihara uit Japan, die vanwege haar werk in 
Europa was. Professor MIhara is antropoloog en doceert aan de 
Universiteit van Nagasaki. Zij heeft al verschillende publicaties op 
haar naam staan over islamitisch onderwijs in Nederland en België 
en richt zich in Japan op het onderwijs aan (moslim-) minderheden.

I
k ontmoette professor Mihara voor 
het eerst in 2010 en was verrast dat 
zij alle uitgaven van de ISBO kende 
en deze ook gelezen had. Wij hielden 

regelmatig contact over nieuwe of ver-
nieuwde uitgaven en zij bezocht de ISBO 
enkele malen als zij in Europa was.
Het viel mij op dat zij vanuit haar werk 
zeer gepassioneerd sprak over het isla-
mitisch onderwijs in Nederland en dat zij 
ook persoonlijk interesse had in de islam. 
Hoewel het anti-islam sentiment in Japan 
minder aanwezig is dan in sommige lan-
den in Europa, is het niet gemakkelijk voor 
een Japanner om de religieuze traditie 
van het land en de familie te verlaten voor 
een andere religie en levenswijze. 

Aangezien professor Mihara helemaal de 
moeite had genomen om na haar project 
in Polen en Duitsland met een groep 
studenten helemaal naar Amersfoort te 
reizen voor een onderhoud met mij en 
ISBO directeur Gökhan Çoban, stelden wij 
haar voor om de dag af te sluiten met een 
etentje en een bezoek aan de Ulu Moskee, 
alvorens zij weer terug zou reizen naar 
Japan. 
Professor Mihara was zeer onder de in-
druk van de prachtige moskee in Utrecht. 
In Japan zijn er niet veel moskeeën. Om 
de dichtstbijzijnde moskee te bezoeken 
moet zij meer dan 2 uur reizen.
Tot onze grote vreugde besloot professor 
Mihara tijdens dit bezoek onverwacht 

om officieel de islam binnen te treden en 
legde zij de shahada af. Moge Allah haar 
sterken op de weg van de islam en deze 
weg gemakkelijk voor haar maken, Amien.
Dit heugelijke bericht plaatsen wij van-
daag graag in deze ISBO Nieuwsbrief, 
uiteraard in overleg met haarzelf.

Een bijzondere belevenis, dat een pro-
fessor in Japan, die zich al meer dan tien 
jaar bezighoudt met islamitisch onderwijs 
in Nederland in 2020 helemaal naar ons 
land afreisde om hier moslim te worden. 
Subhanallah.

Enkele publicaties van professor 
Reiko Mihara vindt u hier:
 About Reiko_Mihara
 Books by Reiko_Mihara

Asma Claassen
Expert Onderwijs en Identiteit
a.claassen@deisbo.nl

https://www.researchgate.net/profile/Reiko_Mihara
https://www.amazon.co.uk/Reiko-Mihara/e/B004LVD0WY%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share


6 7www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

DATUM: 13 FEBRUARI 2020 BRON: ONDERWIJSINSPECTIE.NL  BEELD: © INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Scholen blijven binnen wettelijke 
grenzen van burgerschap

D
e Inspectie van het Onderwijs heeft 
op scholen vrijwel geen situaties 
aangetroffen die in strijd zijn met 
basiswaarden van de democra-

tische rechtsstaat. Dat geldt ook voor 
het gebruikte lesmateriaal. Dat blijkt uit 
een onderzoek naar burgerschap in het 
onderwijs. Ook scholen met opvattingen 
die (sterk) afwijken van die in een groot 
deel van de samenleving, blijven binnen 
de wettelijke grenzen. De inspectie stelt 
echter ook vast dat actieve aandacht voor 
de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat onvoldoende is gewaarborgd. 
Niet alle scholen blijken actief aandacht te 
besteden aan die basiswaarden.

Scholen niet strijdig 
met basiswaarden
Scholen mogen geen onderwijs geven dat 
in strijd is met basiswaarden van de de-
mocratische rechtsstaat, zoals verdraag-
zaamheid, gelijkwaardigheid of non-dis-
criminatie. Dat het onderwijs op vrijwel 
geen van de onderzochte scholen in strijd 
blijkt met basiswaarden, sluit aan bij het 
eerdere beeld dat de inspectie had.

Niet altijd actieve aandacht 
voor basiswaarden
De inspectie stelt wel vast dat actieve aan-
dacht voor die basiswaarden onvoldoende 
gewaarborgd is. Zo bleek onder meer dat 
sommige scholen weinig of niets doen als 
hun leerlingen zich bijvoorbeeld onver-
draagzaam of discriminerend uiten. Ook 
zijn er scholen die opvattingen overdragen 
die bij hun leerlingen tot misverstanden 
kunnen leiden over basiswaarden, maar 
toch weinig of geen aandacht geven aan 
bevordering van basiswaarden zoals 
gelijkwaardigheid of verdraagzaamheid. 
De betrokken scholen zijn hierop aange-

sproken. Het ging om een beperkt aantal 
scholen van allerlei richtingen: openbare, 
reformatorische, islamitische en alge-
meen bijzondere scholen. Hoewel deze 
scholen strikt genomen aan de wettelijke 
opdracht voldoen - een minimale vorm 
van burgerschapsonderwijs volstaat vol-
gens de wet - vraagt dit toch aandacht.

Basiswaarden en democratie
In de open Nederlandse samenleving 
mag iedereen denken en, binnen de 
grenzen van de wet, zeggen wat hij of zij 
wil. Ook scholen hebben de ruimte zelf 
te bepalen vanuit welke overtuigingen 
ze hun onderwijs inrichten. Dat ligt vast 
in de grondwettelijke vrijheid van onder-
wijs - een centraal uitgangspunt van het 
onderwijsbestel. Bij ruimte voor verschil 
geldt ook een grens, benadrukt de inspec-
tie: de ruimte voor de één mag niet ten 
koste gaan van de ruimte van de ander. 
Daar gaat het om bij de grondwettelijke 
basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat en dat maakt bevordering van 
burgerschap een belangrijke taak, stelt de 
inspectie vast. De inspectie heeft de wet-
telijke taak toe te zien op bevordering van 
burgerschap.

Onderzoek naar basiswaarden
De minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media vroeg de Inspectie 
van het Onderwijs onderzoek te doen naar 
aanleiding van vragen over passages uit 
een lesmethode. Omdat er regelmatig 
vragen klinken over de grenzen van on-
derwijsvrijheid en de opdracht van scholen 
om burgerschap te bevorderen, heeft de 
inspectie in een breder onderzoek onder 
scholen van alle richtingen in kaart ge-
bracht of in concrete gevallen wetten of 
regels overschreden werden. Daarnaast 

is gekeken waar die grenzen liggen, en 
of deze grenzen voor scholen duidelijk 
zijn. De inspectie constateert dat vaak wel 
duidelijk is wat wel en niet mag, maar dat 
de meningen verschillen over wat wel en 
niet wenselijk is. Een heldere, wettelijk 
verankerde, opdracht tot bevordering van 
basiswaarden aan het onderwijs is vol-
gens de inspectie wenselijk.

Documenten
De Inspectie van het Onderwijs heeft 
onderzoek gedaan naar de manier waar-
op scholen invulling geven aan thema’s 
waarover verschillend wordt gedacht, 
met name als de morele opvattingen 
van scholen heel anders zijn dan die in 
de meerderheid van de samenleving. De 
uitkomsten staan in het themaonderzoek 
'Burgerschapsonderwijs en het omgaan 
met verschil in morele opvattingen' 
Bij het onderzoek is er vooral op gelet of 
de invulling die scholen aan deze onder-
werpen geven, past binnen de grenzen van 
de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat. Er zijn vrijwel geen situaties 
aangetroffen die in strijd zijn met basis-
waarden en ook het lesmateriaal is niet in 
strijd met de basiswaarden. Bij de invul-
ling van het onderwijs handelen scholen 
binnen wettelijke grenzen. Maar tegelij-
kertijd zorgt een deel van de scholen er 
onvoldoende voor dat de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat actief 
worden bevorderd; basiswaarden als ver-
draagzaamheid, gelijkwaardigheid en het 
afwijzen van discriminatie.

 Themarapport | 29-02-2020
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Innaa lillahi wa innaa ilayhi raajiun,
Waarlijk, wij komen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Op 1 maart 2020 is in de Heilige Stad van de Profeet 
(v.z.m.h.), aan het eind van het verrichten van de Oemrah, 

overleden onze geliefde broeder en collega-bestuurder  
van El Amal, de heer 

Mohamed Zabar Bhoelan
De heer Bhoelan was secretaris van de ISBO van 2002 tot 2006.

Als zeer gedreven bestuurder van Stichting el Amal droeg hij het  
islamitisch onderwijs een zeer warm hart toe.

Moge Allah hem zijn goede daden belonen, hem zijn zonden vergeven 
en hem toelaten tot de tuinen van het hoogste Paradijs, Amien.

Het bestuur en personeel van de ISBO wenst de familie veel sterkte 
bij het verwerken van dit plotseling verlies.

Mohamed Zabar Bhoelan

Geboren: Nickerie, 25 september 1953
Overleden: Medina, 1 maart 2020

Hij was dol op cricket en speelde eind jaren negentig nog met 
Rood en Wit in de reserve hoofdklasse. Het zou te maken 
kunnen hebben met de herkomst van Mohamed Bhoelans opa 
die als contractarbeider van India naar Suriname trok. Zelf 
verliet Bhoelan zijn thuisland in 1991 om in Haarlem te gaan 
wonen. De schooldirecteur maakte hier een droom waar: goed 
islamitisch onderwijs.

Met de Stichting El Amal richtte Bhoelan vijf islamitische 
basisscholen op in Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en Har-
derwijk. In Haarlem stond hij in 1992 nog voor slechts zeven 
kinderen in de Al Ikhlaas-school, maar de groei verliep daarna 
explosief.

Volwaardig Nederlands onderwijs volgens de nieuwste onder-
wijskundige inzichten, was de ambitie van Bhoelan. Hij was 
ook voorzitter van de landelijke koepel van schoolbesturen.

Als voorzitter van de Islamitische Raad Haarlem omschreef 
hij de rol van de Dar As Salaam moskee aan de Betuwelaan. 
,,Het optimale gebruik zal pas kunnen geschieden als onze 
activiteiten ook een waardige plek kunnen vinden in de harten 
van onze buurtbewoners, en de hele samenleving. Een van 
onze doelstellingen is altijd geweest om een brugfunctie te 
vervullen naar de samenleving, en in het bijzonder naar onze 
buurtbewoners toe.’’

Vijf jaar geleden was hij aanwezig bij een protest in Haarlem 
tegen de terroristische aanslag op het satirische weekblad 
Charlie Hebdo in Parijs. In krachtige bewoordingen nam hij 
daar afstand van wat onder het mom van islam was aange-
richt. ,,Dit is verschrikkelijk, dit is barbaars.’’

Raja Alouani van de Stichting Zohor, een organisatie voor 
Marokkaanse en Arabische vrouwen kent Bhoelan sinds 
eind jaren negentig. ,,Een heel rustige man die luisterde en 
zinnige dingen zei. Hij was, zoals wij dat uitdrukken heel sabr. 
Geduldig. Niet te snel oordelen maar eerst even nadenken. 
In confronterende situaties bleef hij glimlachen. Hij was echt 
van het poldermodel. We moeten elkaar de ruimte bieden en 
er samen uitkomen. Zijn wens was om in Medina begraven te 
worden.’’

Bhoelan had na een bedevaart in Medina de koffers voor 
vertrek al gepakt en de handen gewassen voor het gebed. Hij 
ging nog even zitten en kreeg een hartstilstand. Mohamed 
Bhoelan is in Medina begraven.
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Inspectie positief over invulling
1.0 De basiswaarden van de 
democratische. rechtsstaat 
Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of 
schlijven wat je denkt of tegen de opvatting van anderen in 
mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen 
of zijn of haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet 
je je wel houden aan de wet. 
Gelijkwaardigheid betekent dat mensen van gelijke waarde 
zijn. Daarbij maakt het niet uit wat je denkbeelden zijn of 
wat je gelooft. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden 
of gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel dat mensen met 
andere denkbeelden en gebruiken niet minder waard zijn dan 
jij of dan jouw groep. 
Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen 
waarom mensen of groepen bepaalde denkbeelden of gebrui-
ken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is dat 
belangrijk voor een ander. 
Verdraagzaamheid (ook wel tolerantie genoemd) betekent 
dat je de mening of het gedrag van een ander accepteert, 
ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En het betekent 
ook dat je ieder de ruimte wilt geven om zo'n mening of zulk 
gedrag te hebben. Natuurlijk moet iedereen zich daarbij wel 
houden aan de wet. 
Autonomie betekent dat ie.dereen zelf kan bepalen wie hij/
zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/haar leven wil leiden. Ieder is 
dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke denkbeelden 
of welk geloof voor hem/haar belangrijk is. Daarbij moet je je 
wel houden aan de wet. 
Het afwijzen van onverdraagzaamheid. Onverdraag-
zaamheid (ook wel intolerantie genoemd) is het tegen-
overgestelde van tolerantie. Het betekent dat je vindt dat 
andere mensen of groepen, dingen waar jij het niet mee 
eens bent, niet zouden mogen denken of doen; en dat je 
het niet nodig vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo'n 
mening of zulk gedrag te hebben. 
Het afwijzen van discriminatie. Discriminatie betekent 
dat mensen of groepen bij anderen achtergesteld worden, 
of dat je vindt dat er voor mensen met andere denkbeel-
den of gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn, of dat 
die denkbeelden of gebruiken misschien zelfs verboden 
moeten worden.

1.1 Diversiteit en basiswaarden
Mensen verschillen. Zo ook hun opvattingen en gedragingen. 
Mensen verschillen in wat ze belangrijk vinden, in wat ze 
drijft en geloven, in wat ze doen en hoe ze leven. In vrije 
samenlevingen kunnen mensen zijn wie ze willen zijn en leven 
hoe ze willen leven. Al die opvattingen over ‘het goede leven’ 
hebben, ook als ze botsen, recht van bestaan. Die ruimte voor 
culturele, levensbeschouwelijke, godsdienstige en seksuele 
diversiteit is een groot goed. Eén ‘spelregel’ is daarbij onmis-
baar: de vrijheid die je vraagt voor jezelf, komt ook anderen 
toe. Gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie en 
non-discriminatie zijn essentiële waarden, zonder welke een 
vrije samenleving niet kan bestaan. Ze zijn vastgelegd in de 
grondwet en vragen blijvende verankering in de samenleving.

1.4 Aanleiding
Gevolgd door een publicatie in een landelijk dagblad, 
verzorgde een actualiteitenrubriek op 11 september 2019 
een uitzending waarin vragen werden gesteld bij door ISBO 
uitgegeven lesmethoden. De vragen gingen over de uitwerking 
die daarin gegeven wordt aan de omgang tussen jongens en 
meisjes en aan homoseksualiteit. Met verwijzing naar de is-
lamitische godsdienstige achtergrond wordt in de lesmethode 
aangegeven dat een vrije omgang tussen jongens en meisjes 
ongewenst is en homoseksualiteit vanuit het islamitisch 
geloof wordt afgewezen. De uitzending leidde tot maatschap-
pelijke reacties over de wenselijkheid en rechtmatigheid 
van dit lesmateriaal. Ook werden er in Tweede Kamer vragen 
gesteld aan de minister van onderwijs over de toelaatbaarheid 
daarvan, over soortgelijk materiaal elders in het onderwijs en 
over de reactie van de inspectie op dit materiaal.
Een en ander was voor de minister aanleiding de inspectie te 
vragen nader onderzoek te doen naar de situatie, ook in het 
kader van de burgerschapsopdracht van scholen. Enige tijd 
later nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering 
onder meer wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mate 
waarin lesmethoden in het primair en voortgezet onderwijs op 
het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen 
en vallen binnen de wettelijke kaders. De motie wordt onder 
meer gemotiveerd door verwijzing naar lesmethoden “die een 
tegengeluid bieden aan het moderne denken over seksualiteit 
en seksuele diversiteit of elkaar aankijken als overspel 
benoemen” en de naleving van “kerndoelen waaronder het 
respectvol leren omgaan met verschillen in opvattingen van 
mensen en seksuele diversiteit”

1.5 Uitwerking
De problematisering van genoemd lesmateriaal en het 
daarop volgende maatschappelijke en politieke debat en de 
uitspraken van de minister over de wenselijkheid van nader 
onderzoek, staan niet op zichzelf. Regelmatig was er sprake 
van thema’s die leiden tot discussie over de manier waarop 
scholen invulling geven aan morele onderwerpen waarover 
in de samenleving (sterk) afwijkende opvattingen bestaan. 
Denk bijvoorbeeld aan door scholen georganiseerde excursies 
naar de lokale moskee, deelname van leerlingen aan demon-
straties voor duurzaamheid, radicalisering, indoctrinatie door 
docenten, Zwarte Piet, het koloniale verleden, de verhouding 

tussen godsdienstige voorschriften en de grondwet, en 
andere. Vaak klinkt dan ook de vraag of de handelwijze van 
(sommige) scholen wenselijk of toelaatbaar is.

2.3.2 Toezicht op 
burgerschapsonderwijs
Een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van het onder-
zoek is de vrijheid van onderwijs. Zoals in het vorige hoofd-
stuk genoemd zijn centrale elementen daarvan de vrijheid om 
het onderwijs in te richten volgens de levensbeschouwelijke 
uitgangspunten van de school en de vrijheid van scholen om 
zelf de leermiddelen en de inhoud daarvan te bepalen. Dat 
betekent dat scholen in hoge mate vrij zijn de eigen levensbe-
schouwelijke opvattingen in het onderwijs tot uitdrukking te 
brengen, niet alleen in bijvoorbeeld godsdienstige opvattingen 
als zodanig, maar ook in de uitwerking die de school daar in 
toepassingen rond mens en maatschappij aan geeft.
Een illustratie daarvan is de ruimte van scholen om leerlin-
gen en personeel te vragen kledingvoorschriften na te leven. 
Zo mag een bijzondere school eisen stellen als ze die nodig 
vindt om de grondslag te verwezenlijken, bijvoorbeeld door 
het dragen van een hoofddoek te verbieden dan wel voor 
te schrijven, als de school duidelijk kan maken dat zulke 
geloofsuitingen het niet mogelijk maken, dan wel juist nodig 
zijn, om de grondslag van de school te verwezenlijken. Hoewel 
openbare scholen dergelijke eisen niet mogen stellen, kunnen 
deze wel van een docent vragen de neutraliteit uit te dragen 
die bij het openbare karakter van de school past. Wat dat 
voor kledingregels in de praktijk betekent, is uitgewerkt in 
een Leidraad van het Ministerie van OCW.

3.1.4. Conclusie
Afgezet tegen de wettelijke opdracht tot bevordering van 
burgerschap en de grenzen hiervan, concludeert de inspectie 
dat de door scholen geformuleerde visies, kerndoelen en 
borging in de regel passen binnen wat de wet van scholen 
vraagt (voor de scholen die hierop een uitzondering vormen 
zie paragraaf 3.2.7). Waar de visie van de school op bevorde-
ring van burgerschap gestoeld is op specifieke godsdienstige 
uitgangspunten die samengaan met opvattingen die afwijken 
van meerderheidsopvattingen in de samenleving, maken 
scholen gebruik van de daarvoor bedoelde vrijheid van 
onderwijs. In de meeste situaties vormen de godsdienstige 
uitgangspunten van de school de basis voor de bevordering 
van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, en 
kiezen scholen voor verbinding van deze waarden met uit-
gangspunten uit de religieuze bronnen van de school.
Ook de borging van de inhouden varieert: via organisatie 
van werkgroepen en vaksecties, tot individuele leraren of 
religieuze specialisten die de identiteit van de school voor 
het burgerschapsonderwijs uitwerken en verantwoordelijk 
zijn voor het lesmateriaal. Aan de basis van deze selectie 
ligt bij scholen met een godsdienstige achtergrond vaak een 
visiedocument, waarin wordt uitgedrukt wat wenselijk en 
onwenselijk is bij de genoemde thema’s. In enkele gevallen 
stuurt het bestuur actief op het formuleren van doelen op 
het gebied van burgerschapsvorming. De sturing en borging 
van het burgerschapsonderwijs vraagt naar het oordeel van 

"Enkele citaten uit het inspectierapport:"
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burgerschap op islamitische scholen 
de inspectie versterking op het bestuurlijke niveau, geba-
seerd op een goed inzicht in het beoogde curriculum en de 
gerealiseerde onderwijspraktijk, een actieve invulling van het 
burgerschapsonderwijs en, waar sprake is van een specifieke 
godsdienstige of levensbeschouwelijke identiteit of mogelijke 
risico’s, gerichte bepaling van de toespitsing daarvan. 

3.2.1 Invulling van het lesaanbod 
Bij bijzondere scholen waar op grond van de godsdienstige 
achtergrond specifieke opvattingen over seksuele diversiteit 
bestaan (zoals rond homoseksualiteit of geslachtsverande-
ring) kleuren deze ook de inhoud van het onderwijs. Wat dat 
in de praktijk betekent, hangt onder andere af van de (ver-
schillende) invulling die leraren daar in de praktijk aan willen 
geven. Voorbeelden daarvan zijn invullingen volgen van de 
methoden die de school gebruikt, leraren die inspelen op wat 
zich vanuit de leerlingen aandient of leraren die, ongeacht 
de visie van de school, er op eigen wijze aandacht aan geven 
vanwege het belang dat ze daaraan hechten. Andere con-
fessionele scholen stellen zich terughoudend op en nemen 
geen deel aan bijvoorbeeld Paarse Vrijdag omdat hiermee 
homoseksualiteit gepromoot zou worden.
Op scholen die op grond van de godsdienstige uitgangspunten 
afwijzend staan tegenover homoseksualiteit, wordt het onder-
wijs doorgaans gekenmerkt door overdracht van de opvatting 
dat seksuele diversiteit niet past binnen de godsdienstig 
opvatting, in combinatie met het uitdragen van het belang van 
het door naastenliefde ingegeven respect voor alle mensen, 
ongeacht de opvattingen die mensen zijn toegedaan. Scholen 
variëren daarbij in het accent dat enerzijds kan liggen bij de 
overdracht van eigen waarden, of anderzijds gericht is op het 
bevorderen van autonomie, gelijkwaardigheid en het maken 
van eigen keuzes vanuit het besef dat leerlingen zich ontwik-
kelen en zeker in de puberteit tot andere inzichten en over-
tuigingen kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn leraren die 
leerlingen uitnodigen zich in te leven in andere perspectieven, 
en leerlingen bijvoorbeeld vragen te beschrijven hoe het zou 
zijn voor iemand die in de school ergens anders over denkt 
of voelt. Naast de overdracht van de levensbeschouwelijke 
opvatting van de school besteden leraren vaak nadrukkelijk 
aandacht aan andere opvattingen in de samenleving en 
richten zij lessituaties in waarin leerlingen hun eigen, van de 
waarden van de school afwijkende opvattingen, kunnen uiten. 
Ook is het handelen van de leraren gericht op leerlingen te 
leren zich verdraagzaam op te stellen tegenover mensen met 
andere opvattingen. Een voorbeeld daarvan is een islamiti-
sche school die een inclusieve identiteit kiest als uitgangs-
punt voor haar godsdienst onderwijs, ook op het gebied van 
seksuele vorming. Onderdeel daarvan is het bespreken van 
homoseksualiteit en een personeelsbeleid waarin ruimte is 
voor homoseksueel personeel.

3.2.5 Botsende waarden 
Op scholen met opvattingen die (sterk) afwijken van meer-
derheidsopvattingen in de samenleving, wordt die ‘botsing’ 
vooral in de praktijk van de lessen en omgang met leerlingen 
zichtbaar. Scholen zoeken daarbij, al dan niet bewust, naar 
een balans tussen de overdracht van de eigen levensbeschou-

welijke overtuiging en het bevorderen van basiswaarden. 
Illustratief is het thema homoseksualiteit, dat op de meer 
orthodoxe scholen van uiteenlopende signatuur (zoals 
islamitisch, reformatorisch, evangelisch, gereformeerd-vrij-
gemaakt, joods) op grond van godsdienstige opvattingen 
wordt afgewezen. Hoewel scholen variëren in de mate van 
afwijzing, delen ze de spanning tussen enerzijds de dominante 
maatschappelijke opvatting waarin heteroseksualiteit en 
homoseksualiteit als volledig gelijkwaardig worden gezien, 
tegenover anderzijds de gereserveerde houding vanuit de 
godsdienstige traditie van de school. Dit leidt tot verschillen-
de onderwijspraktijken, waarin de toepassing van waarden in 
meer of minder mate botst. Onderwijsvrijheid geeft scholen 
enerzijds de ruimte om de eigen, afwijzende godsdienstige 
opvatting aan leerlingen voor te houden, maar de wettelijke 
burgerschapsopdracht en kerndoelen vragen anderzijds van 
scholen waarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en 
autonomie te bevorderen. Onderwijsvrijheid betekent boven-
dien dat scholen ruimte hebben de opvattingen over de (on)
wenselijkheid van leefstijlen onderdeel te laten zijn van het 
lesaanbod. Dat betekent in de praktijk aan de ene kant dat 
de school een aanbod kan verzorgen waarin de voorkeur voor 
een leefstijl (en ook de afwijzing van homoseksualiteit) tot 
uiting komt. Het betekent ook dat een school in het aanbod 
tot uitdrukking moet brengen dat mensen die andere keuzes 
willen maken gelijkwaardig zijn en een verdraagzame opstel-
ling geboden is. En ook dat mensen, waaronder de leerlingen 
van de school, eigen keuzes kunnen maken.

3.3.2 Samenvattend beeld
Uit het onderzoek van de inspectie naar de lesmethoden en 
het gebruik daarvan komt naar voren dat de inhoud niet in 
strijd is met basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
Tevens constateert de inspectie dat de aandacht voor en 
verhouding ten opzichte van andere opvattingen dan die van 
de school veelal beperkt is. Dat geldt ook voor de aandacht 
voor actieve bevordering van basiswaarden, zoals gelijkwaar-
digheid en verdraagzaamheid. Wel is er aandacht voor het 
respecteren van andersdenkenden. De inspectie constateert 
samenvattend dat scholen die de betreffende methoden 
gebruiken, handelen binnen de grenzen van de wet.
De inspectie richtte zich vooral op door scholen met een le-
vensbeschouwelijke opvatting veelgenoemde methoden: Help! 
Ik word volwassen (po), Wonderlijk gemaakt (po), Be-loved 
(vo), Bijbel als basis (vo) en Homo in de klas (vo). Deze me-
thoden worden onder andere ingezet voor seksuele vorming 
en vertrekken vanuit de levensbeschouwelijke grondslag van 
de school. Onderdeel van een methode is dan tevens of vooral 
het overbrengen van wat de godsdienstige uitgangspunten 
van de school (bijvoorbeeld van de Koran of Bijbel) leren 
over bijvoorbeeld het thema man-vrouw verhoudingen. Dit 
betekent dat uitspraken worden gedaan over de wenselijkheid 
van bijvoorbeeld het huwelijk en wat dit betekent voor het 
aangaan van een relatie. In de praktijk betekent dit dat de 
bestudeerde methoden voor het primair onderwijs uitgaan 
van een duidelijk en vast onderscheid tussen man en vrouw, 
en van opvattingen over (on)wenselijke gedragingen tussen 
man en vrouw en mensen van hetzelfde geslacht. Centraal 

staat de afwijzen boodschap vanuit de godsdienst en de 
godsdienstige traditie (zoals vanuit de Bijbel of Koran). Geen 
van de methoden stelt dat mensen met een homoseksuele 
leefstijl minderwaardig zouden zijn of geen respect zouden 
verdient. Daarbij wordt soms expliciet opgemerkt dat geweld 
jegens mensen met een homoseksuele leefstijl onacceptabel 
en/of aangegeven dat homoseksualiteit in moderne samen-
levingen is toegestaan en wordt geaccepteerd. De boodschap 
is dan dat mensen met een andere gerichtheid gerespecteerd 
moeten worden, en niet om de gerichtheid veroordeeld 
moeten worden. Daarnaast wordt dan tevens gesteld dat 
homoseksualiteit vanuit de godsdienstige overtuiging van 
de school wordt afgewezen en een homoseksuele leefwijze 
wordt afgewezen. Met de spanning tussen beide – acceptatie 
in de samenleving, afwijzing vanuit de school – wordt op 
verschillende manieren omgegaan. Soms ligt het accent op 
het uitgangspunt van de school als algemene norm, gecom-
bineerd met het benadrukken van individuele verantwoor-
delijkheid en autonomie. De boodschap is dan, al dan niet 
expliciet, dat leerlingen niet over anderen moeten oordelen 
en ieder eigen keuzes moet maken. Het accent kan ook liggen 
bij de normatieve opvatting van de school. Andere opvattin-
gen krijgen dan vooral aandacht als daarvan afwijkend en 
ongewenst, in combinatie met de boodschap van respect 
voor andersdenkenden. Een derde inrichting is dat een school 
de eigen (afwijzende) norm overbrengt, maar deze in de 
toepassing naar de dagelijkse praktijk relativeert, zodat meer 
ruimte ontstaat voor meningsvorming door leerlingen. Bij 
deze en andere invullingen spelen lespraktijk en het handelen 
van docenten een grote rol. In de op orthodox godsdienstige 
scholen gerichte methoden is dat veel minder het geval en 
ligt het accent, zowel in ‘toon’ als de verdeling van aandacht, 
in de eerste plaats bij de eigen opvattingen.

4.2.1 Overzicht herstelopdrachten 
en aanbevelingen
Het gaat anderzijds om scholen waar uitingen van leerlingen 
regelmatig tegenstrijdig zijn met basiswaarden, maar waar 
de school weinig mee doet. Deze scholen hebben vaak 
een overwegend homogene witte leerlingenpopulatie. De 
aangetroffen risico’s zijn verschillend van aard en zijn een 
samenspel tussen risico’s in de omgeving van de school 
waarin de jongeren opgroeien en het aanbod van de school 
om de basiswaarden te bevorderen. De risico’s in de omgeving 
van de school bestaan uit het opgroeien in een specifieke 
context waar eenzijdige of onverdraagzame opvattingen veel 
invloed kunnen hebben.

  Download het volledige 
document (PDF)
Themaonderzoek+burgerschapson-
derwijs+en+het+omgaan+met+ver-
schil+in+morele+opvattingen

8 9www.deisbo.nl

https://deisbo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Themaonderzoekburgerschapsonderwijsenhetomgaanmetverschilinmoreleopvattingen.pdf
https://deisbo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Themaonderzoekburgerschapsonderwijsenhetomgaanmetverschilinmoreleopvattingen.pdf
https://deisbo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Themaonderzoekburgerschapsonderwijsenhetomgaanmetverschilinmoreleopvattingen.pdf


 ONDERWIJSNIEUWS

10 11www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

DATUM: 13 MAART 2020 BRON: TROUW.NL DOOR: AMBER DUJARDIN BEELD: ANP

Volgens de inspectie gaan confessionele scholen 
te laks om met pesten en homo-acceptatie

Op veel basis- en middelbare scholen is het burgerschapsonderwijs 
nog altijd niet op orde, concludeert de Inspectie van het Onderwijs.

E
en kwart van de onderzochte scho-
len doet volgens de inspectie te 
weinig aan het ‘actief bevorderen’ 
van basiswaarden van de democra-

tische rechtsstaat zoals verdraagzaam-
heid, gelijkwaardigheid en het afwijzen 
van discriminatie. Zes van de 78 scholen 
krijgen een zogeheten ‘herstelopdracht’, 
en veertien scholen een aanbeveling om 
hun burgerschapsonderwijs te verbete-
ren.

Hoe geven scholen invulling aan ‘thema’s 
waarover de morele opvattingen sterk 
uiteen kunnen lopen’, als homoseksu-
aliteit, man-vrouw verhoudingen en de 
omgang met andersdenkenden? En past 
die invulling wel binnen de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat? Met 
die vragen trok de onderwijsinspectie de 
afgelopen maanden het land in om bij 
basis- en middelbare scholen het burger-

schapsonderwijs te onderzoeken.

Aanleiding voor het onderzoek was de 
ophef die vorig jaar ontstond na onder-
zoek van NRC en ‘Nieuwsuur’ over de 
lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ van 
de Islamitische Schoolbesturen Organisa-
tie (ISBO). Daarin wordt kinderen geleerd 
dat jongens en meisjes in de puberleeftijd 
geen oogcontact mogen hebben en een 
vrouw kleding moet dragen die alles be-
dekt, behalve haar gezicht en handen.

Minister Arie Slob gaf de onderwijsin-
spectie vervolgens opdracht om uit te 
zoeken hoe het onderwijs over seksuele 
diversiteit wordt ingevuld en of dat wette-
lijk gezien wel juist is. 

Risico’sen gemiste kansen
Wat dat laatste betreft doen de onder-
zochte scholen niets fout, concludeert de 
inspectie. De Nederlandse onderwijsvrij-
heid, vastgelegd in artikel 23, geeft scho-
len nu eenmaal veel ruimte voor eigen 
invulling. Ook de omstreden lesmethode 
van de ISBO is volgens de inspectie niet 
in strijd met de wet, zolang scholen daar-
naast óók actief aandacht besteden aan 

de basiswaarden van de democratie.

De zes scholen die een herstelopdracht 
krijgen blijven ongenoemd. Volgens de 
inspectie gaat het om twee Joodse, twee 
Rooms-Katholieke en twee algemeen 
bijzondere scholen.

Op andere scholen constateert de inspec-
tie ‘risico’s’ en ‘gemiste kansen’ in de 
invulling van het burgerschapsonderwijs. 
Dat zijn bijvoorbeeld scholen die laconiek 
optreden tegen discriminatie of pestge-
drag, of scholen die zich niet herkennen 
in klachten van leerlingen over angst om 
voor hun geaardheid uit te komen. Volgens 
de inspectie ‘hangen de risico’s doorgaans 
samen met de levensbeschouwelijke op-
vatting van de school’.

Het kan voorkomen dat de grenzen van 
onderwijsvrijheid onduidelijk zijn, schrijft 
de inspectie. Inspecteur-generaal Mo-
nique Vogelzang pleit daarom voor een 
‘heldere, wettelijk verankerde opdracht 
aan het onderwijs tot bevordering van 
basiswaarden’. “Het moet duidelijk zijn 
wat de samenleving daarbij van scholen 
mag verwachten.”
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‘Het debat over burgerschap vliegt uit de bocht’

Gestapo, razzia’s, KGB-methodes. De onderwijsinspecteurs die de 
omgang met verschillende morele opvattingen in de schoolklas 
onderzochten, kregen harde woorden over zich heen. Maar volgens 
hun baas Monique Vogelzang deden ze gewoon hun werk. ‘We 
moeten zorgen dat de nuance terugkomt.’

A
ls inspecteur-generaal van de 
onderwijsinspectie is Monique 
Vogelzang een beetje tegengas van 
scholen wel gewend, maar tijdens 

het onderzoek naar burgerschap ging 
dat verder dan anders. “Als schoolbe-
sturen principiële opvattingen hebben 
waarvan wij zeggen dat ze niet binnen 
de wet passen, kan dat schuren”, zegt 
Vogelzang in haar werkkamer in het 
hoofdkantoor van de onderwijsinspectie 
in Utrecht, geflankeerd door een woord-
voerder en inspecteur en onderzoeker 
Laurens de Croes.
“Maar de reacties op ons onderzoek wa-
ren soms van zodanige aard, dat ben ik 
nog niet eerder tegengekomen. Voor ge-
stapo uitgemaakt worden gaat echt te ver. 
De discussie over burgerschap vliegt een 
beetje uit de bocht. We moeten zorgen dat 
de nuance terugkomt”, vervolgt Vogelzang. 
De afgelopen maanden nam de onderwijs-
inspectie het burgerschapsonderwijs van 
78 Nederlandse scholen onder de loep, 
onder leiding van socioloog De Croes.

Verontwaardigde reacties
Aanleiding daarvoor was een uitzending 
van ‘Nieuwsuur’, dat vorig jaar berichtte 
over de lesmethode ‘Help! Ik word volwas-
sen’ van de islamitische scholenkoepel 
Isbo. In het lesboek, dat op tientallen 
islamitische scholen wordt gebruikt, ko-
men passages voor waarin staat dat Allah 
homoseksualiteit en transseksualiteit 
verafschuwt, dat jongens en meisjes in 
de puberleeftijd geen oogcontact mogen 
hebben en dat een vrouw kleding moet 
dragen die alles bedekt behalve haar ge-
zicht en handen.
De verontwaardigde reacties buitelden 
over elkaar heen, niet in de laatste plaats 
in Den Haag. Er volgde een Kamerdebat 
over de toelaatbaarheid van dit soort op-
vattingen in het Nederlandse onderwijs, 
en minister Slob van onderwijs vroeg de 
inspectie onderzoek te doen naar het 
gebruik van de omstreden methode op 
islamitische scholen.
De inspectie besloot dat verzoek op eigen 
houtje te verbreden tot een onderzoek 
naar de ‘omgang met verschillen in mo-

rele opvattingen’. Niet alleen op islamiti-
sche scholen, maar op scholen van alle 
denominaties. “De omgang met botsende 
waarden is een onderwerp dat breder 
speelt”, vertelt Vogelzang. “Daarom 
hebben we tegen de minister gezegd dat 
we ook op andere scholen wilden onder-
zoeken of het onderwijs in strijd is met 
de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat.”

Toch bezochten jullie relatief veel islami-
tische scholen: 17 van de 78. Waarom?
“Omdat het begon met de vraag om on-
derzoek te doen naar het gebruik van de 
lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ op 
islamitische scholen. Om daar een goed 
beeld van te krijgen, moet je bij een gro-
tere groep scholen langs. Bij de andere 
denominatie hebben we steeds twee tot 
vijf scholen per sector geselecteerd.”

En, hoe zat het met die lesmethode?
“De inhoud daarvan en de manier waarop 
islamitische scholen ermee omgaan is 
nergens in strijd met de basiswaarden van 
de democratische rechtsstaat. Scholen 
hebben in Nederland veel vrijheid. Ze 
mogen leerlingen vertellen dat hun geloof 
homoseksualiteit afwijst en hoe jongens 
en meisjes met elkaar om moeten gaan.

“Als je daarnaast óók maar uitlegt wat de 
andere standpunten in Nederland zijn en 
nooit zegt dat een mens minder waard is.
“Er ontstond veel ophef na die uitzending 
van Nieuwsuur, maar wij constateerden 
destijds al dat er niets in het boek staat 
dat niet mag. Toen kregen we een hoop 
over ons heen in de trant ‘dat kan toch 
niet waar zijn’! Daaraan zie je dat het 
maatschappelijk debat behoefte heeft aan 
duidelijkheid. Wat mag nou wel en niet?”

Is het wenselijk dat een lesmethode die 
homoseksualiteit en transseksualiteit 
afwijst binnen de wet valt?
De Croes: “Dat is niet aan ons om te be-
palen. Scholen hebben de vrijheid om hun 
eigen leermiddelen te kiezen. Daar gaan 
wij niet over.

“Wij kunnen alleen ingrijpen als er sprake 
is van strijdigheid met de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat, bij-
voorbeeld bij het aanmoedigen tot geweld, 
het afwijzen van personen of aanmoedi-
gen dat personen hun opvattingen niet uit 
mogen dragen. Dat zijn wij op geen enkele 
islamitische school tegengekomen, niet in 
de lesmethode en niet in de lessen.”

Zes scholen – overigens geen islamitische 
– gingen volgens de inspectie wél over de 
schreef en krijgen een herstelopdracht, 
terwijl de wet enkel voorschrijft dat scho-
len aandacht moeten besteden aan ‘actief 
burgerschap’ en ‘sociale integratie’, maar 
niet hoe ze dat moeten doen. Waarom 
tikken jullie scholen toch op de vingers?
Vogelzang: “Daarin zijn we terughoudend. 
Dat doen we alleen als we dingen tegen-
komen die strijdig zijn met de basiswaar-
den van de democratische rechtsstaat. 
Een orthodoxe school sprak bijvoorbeeld 
verschillende verwachtingen uit over de 
toekomst van jongens en meisjes en sti-
muleerde geen gelijke kansen.”

De Croes: “Strijdigheid kan ook ontstaan 
als leerlingen opgroeien in een homogene 
buurt waarin het bijvoorbeeld normaal is 
om op een minderwaardige manier over 
vrouwen of andere culturen te praten. 
Als je weet dat leerlingen in die context 
opgroeien én zich ook zo uiten op school, 
dan is er sprake van stelselmatige risico’s 
en heeft de school een extra verantwoor-
delijkheid om de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat te bevorderen. 
We geven een school dan bijvoorbeeld de 
opdracht om hun leerlingpopulatie en de 
risico’s in kaart te brengen en een plan op 
te stellen wat ze daaraan gaan doen.”

 Lees verder

https://www.trouw.nl/onderwijs/het-debat-over-burgerschap-vliegt-uit-de-bocht~b0c1acf0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Eindtoets gaat dit jaar niet door 

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen 
eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit 
in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van 
leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de 
minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.

D
e PO-Raad heeft de afgelopen da-
gen intensief overleg gehad met de 
minister en staat volledig achter 
dit verstandige besluit. De minister 

schrijft hierover: ‘Alle leerlingen van 
groep 8 hebben de afgelopen weken al 
het voorlopig schooladvies van de basis-
school gekregen. Omdat de eindtoets dit 

jaar niet wordt afgenomen zullen deze 
adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. 
Het afgegeven schooladvies wordt daar-
om nu voor alle leerlingen definitief. Het 
schooladvies bepaalt op welk niveau 
leerlingen mogen starten op een mid-
delbare school.’

De minister vraagt verder aan scholen 
om hun leerlingen in samenwerking met 
de scholen voor voortgezet onderwijs 
op een zo goed mogelijke manier voor 
te bereiden op hun aanstaande overstap 
naar het voortgezet onderwijs. Door de 
ontstane situatie zal dit mogelijk op een 
later moment extra inzet vereisen, juist 
voor leerlingen voor wie de overgang naar 
het voortgezet onderwijs een kwetsbaar 
moment kan zijn. De PO-Raad gaat dit in 
overleg met het ministerie en de VO-raad 
voortvarend oppakken om scholen hierbij 
te ondersteunen.

DATUM: 04 MAART 2020 BRON: MARKETRESPONSE; NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT

'Meer aandacht nodig voor  
mentaal welzijn leerlingen'

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-
emotionele vaardigheden, vindt 77 procent van de leerkrachten 
in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Dat blijkt uit een 
peiling, uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van de 
Samenwerkende GezondheidsFondsen.

R
uim driekwart van de leerkrachten 
wil meer tijd voor het trainen van 
sociaal-emotionele vaardigheden 
bij hun leerlingen. Dit zijn vaardig-

heden die helpen bij het geloof in eigen 
kunnen, herkennen en beheersen van 
emoties, keuzes maken, aangaan van 
relaties met anderen en kunnen omgaan 
met tegenslag. Nu krijgen leerkrachten 
daar amper tijd voor. Uit de peiling blijkt 
dat goed ontwikkelde sociaal-emotione-
le vaardigheden de sfeer in de klas ver-
beteren, bijdragen aan leerprestaties en 
pestgedrag verminderen. Stress onder 

leerkrachten en leerlingen neemt 
hierdoor af.

Marielle Balledux, expert bij het Neder-
lands Jeugdinstituut, onderstreept het 
belang van het onderzoek. 'Een sterke so-
ciaal-emotionele basis is een belangrijke 
voorwaarde voor goed onderwijs. Leren en 
opleiden moet in een breder perspectief 
gezien worden dan het puur vergaren van 
kennis. Het heeft pas zin aandacht te be-
steden aan het verzamelen van kennis als 
leerlingen goed in hun vel zitten. Al met 
al is het belangrijk hier in de klas meer 
aandacht aan te besteden en er zo voor te 
zorgen dat leerlingen kunnen bouwen op 
een stevig fundament.'
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De Edele Koran is terug en 
exclusief verkrijgbaar bij de ISBO!

Als ISBO zijn we enorm trots dat we De Edele Koran mogen 
uitgeven. De Edele Koran is de meest gewilde Koranvertaling 
van Nederland en staat bekend als meest betrouwbare 
vertaling van de Koran.
Op elke pagina staan de Arabische en de Nederlandse tekst in kolommen naast elkaar. 
Verder bevat deze Koran vertaling een korte inleiding met wat uitleg over bepaalde  
kenmerken van de tekst. Hierbij zijn ook religieuze aanwijzingen opgenomen om op  
te volgen tijdens het lezen. Achterin het boek een register met trefwoorden, voorin een  
inhoudsopgave. In de vertaling zelf zijn voetnoten opgenomen om zaken te verduidelij-
ken. Ten opzichte van de vorige druk is De Edele Koran verbeterd in de vertaling. 

Uw bestelling wordt begin Ramadan opgestuurd inshaAllah.
Titel:  De Edele Koran
ISBN:  nntb
Auteur/vertaler:  Sofjan S. Siregar
Uitgever:  ISBO
Verbeteringen:  Sjahdian Siregar, Drs. George Muishout MA
Taal:  Nederlands en Arabisch
Kaft:  Donkerblauw Hard cover
Aantal blz:  880 
Prijs:   van €34,95  voor € 29,95

Vanaf de ramadan 
verkrijgbaar bij de ISBO 

maar als u nu bestelt 
betaalt u geen € 34,95 
maar slechts € 29,95. 

Haal daarom nu de beste 
Nederlandse vertaling 

van de Koran in huis.

€ 10,- korting 
bij een  besteding van minstens € 50,- aan islamitische 

kinderboeken op de webshop van De ISBO

kortingscode: thuisonderwijs 

deisbo.nl/boekenwinkel

BOEKENBON

http://
https://deisbo.nl/product/de-edele-koran/
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Mediatraining
Als woordvoerder ben je het gezicht en de 
stem van je organisatie. Niemand wordt 
als woordvoerder geboren. Je kunt het 
gelukkig wel worden. In onze mediatrai-
ning van 1 dag leer je hoe je een krachtige 
boodschap formuleert.

€ 195 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 995

Introductie Islam voor 
niet-moslimleerkrachten
Tijdens de Basiscursus Islam voor 
niet-moslimleerkrachten passeren alle 
basisprincipes en gebruiken binnen de  
islam de revue. 

€ 245 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 995

Introductie Islamitische Pedagogiek
Tijdens de cursus Introductie Islamitische 
Pedagogiek maakt u kennis met de wijze 
waarop de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) 
omging met kinderen en hoe dit voorbeeld 
toegepast kan worden in de klas.

€ 95 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 495

Good governance
Good governance is het besturingsproces 
in ruime zin, daaronder valt dan ook in-
tern-, extern toezicht en verantwoording. 
Good governance is geen set spelregels, 
maar een cultuur van met elkaar omgaan 
door organisaties en met name richting 
een specifiek doelgroep (ouders, kinde-
ren, samenleving etc.

€ 195 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 995

Basiscursus Islamitische Opvoeding
Tijdens de cursus Islamitische Opvoeding 
maakt u kennis met de 7 opvoedgebieden 
binnen de islamitische pedagogiek: op-
voeding in het geloof, ethische opvoeding 
(akhlaaq), lichamelijke opvoeding, intel-
lectuele opvoeding, sociaal-emotionele 
opvoeding, maatschappelijke opvoeding 
en seksuele opvoeding. 

Vanaf € 245 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs basiscursus: € 1495

Islam en toegepaste ethiek
Ethiek staat voor het systematisch naden-
ken over goed en kwaad in alledaagse en 
bijzondere situaties. Het resultaat hiervan 
is niet alleen van invloed op hoe je de wer-
kelijkheid ervaart maar bepaalt mede de 
keuzes die je op belangrijke momenten in 
je leven maakt. Deze tweedaagse cursus 
geeft je de handvatten voor het in kaart 
brengen van de ethische dimensies van 
actuele vraagstukken. Dit doen we vanuit 
islamitische perspectief waarbij we inzoo-
men op de Nederlandse context.

Vanaf € 50 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

 BESTUURLIJK   IDENTITEIT   IDENTITEIT

De ISBO is gestart met een eigen ISBO Academie. De ISBO Academie is de opleidingstak 
van de ISBO. Vanuit de ISBO Academie worden opleidingen en cursussen aangeboden 

die zowel interessant zijn voor scholen (ouders, leraren, directie, management en 
schoolbesturen) als voor particulieren en andere organisaties.  

De ISBO Academie is online te vinden op onze website: deisbo.nl/academie/

Hieronder een selectie uit het cursusaanbod van de ISBO Academie. 

https://deisbo.nl/academie/bestuurlijk/
https://deisbo.nl/academie/identiteit/
https://deisbo.nl/academie/identiteit/
https://deisbo.nl/academie/bestuurlijk/
https://deisbo.nl/academie/identiteit/
https://deisbo.nl/academie/identiteit/
https://deisbo.nl/academie/
http://deisbo.nl/academie/
https://deisbo.nl/academie/
https://deisbo.nl/academie
http://
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AVG Bewustwording
Om AVG compliant te worden, is het be-
langrijk dat de medewerkers bewust zijn 
van het veilig en zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens. Dit voorkomt het risi-
co op datalekken. De cursus is gefocust 
op het creëren van bewustwording en de 
rol in privacy bewust werken.

€ 295 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 495

Gescheiden ouders
Scholen krijgen steeds meer te maken 
met problematiek rondom gescheiden ou-
ders. Hoe zit het met in- en uitschrijven, 
gezag, communicatie richting de ouders 
en de positie van de school? Tijdens de 
cursus krijgt u informatie over wet- en 
regelgeving en praktijkvoorbeelden. 

€ 195 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Cursus Persoonlijke Ontwikkeling
Tijdens deze cursus Persoonlijke Ontwik-
keling zal in vier dagdelen aandacht be-
steed worden aan de volgende zaken:
Zelfvertrouwen, doelen bereiken, Minder 
stress, Mindfulness leren en toepassen op 
allerlei gebieden in jouw leven.

€ 345 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Dossieropbouw PO en VO
Een goede beoordeling van medewerkers 
valt of staat met een zorgvuldige gesprek-
kencyclus die ook daadwerkelijk wordt 
gehandhaafd op de school. Wat heeft een 
medewerker nodig om zijn werk goed te 
kunnen doen? Hoe om te gaan met dis-
functioneren? .

€ 295 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Medezeggenschap
Deze cursus is het ‘rijbewijs’ voor elk 
beginnend mr-lid. Je maakt uitgebreid 
kennis met alle procedures die worden 
gevolgd binnen je onderwijsorganisatie. 
Na deze cursus weet je hoe ze werken en 
wat hun onderlinge relaties zijn. 

€ 195 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1750

Islam NLP coaching
Tijdens Islam NLP coaching zul je in-
strumenten aangereikt krijgen die erop 
gericht zijn meer zelfinzicht te krijgen. Je 
leert de regie te nemen over je gevoelens 
die onder invloed van allerlei prikkels en 
triggers alle kanten op kunnen gaan. 

€ 345 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Toelating en verwijdering 
leerlingen in het PO en VO
Sinds de invoering van het ‘passend on-
derwijs’ zijn de mogelijkheden om een 
leerling te weigeren aanzienlijk beperkt. 
Wanneer is de school verplicht een leer-
ling aan te nemen en wat is de rol van het 
Samenwerkingsverband hierbij? Ook de 
verwijdering van leerlingen komt uitge-
breid aan bod tijdens de cursus. 

€ 295 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Re-integratieverplichtingen 
PO en VO
Hoe om te gaan met een arbeidson-
geschikte medewerker? In de drukke 
schoolpraktijk zien we vaak dat de re-in-
tegratie van zieke medewerkers naar de 
achtergrond verdwijnt. De medewerker 
bezoekt periodiek de bedrijfsarts, en af en 
toe vindt er een gesprek plaats. Hoe kan 
je als directeur of casemanager meer grip 
krijgen op de re-integratie?

€ 295 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

Excellent Leiderschap vanuit NLP
Het nieuwe type leiderschap. Leiders die 
met specifieke leiderschapskwaliteiten 
positieve en waarde-gedreven energie 
kunnen opwekken. Wat drijft hen? Waar 
geloven ze in? Wat zijn hun doelen en hoe 
focussen ze zich daarop? Hoe gaan ze om 
met tegenslagen? 

€ 345 p/p.   Meer informatie

InCompany prijs: € 1995

 JURIDISCH  JURIDISCH  PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/persoonlijke-ontwikkeling/
https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/persoonlijke-ontwikkeling/
https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/juridisch/
https://deisbo.nl/academie/persoonlijke-ontwikkeling/
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Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores? 
En 7 andere vragen over het scholenonderzoek 

In het jaarlijkse onderzoek naar de eindtoetsresultaten hebben 
bijna alle basisscholen van Nederland een cijfer gekregen. Wat 
betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder 
alles over de publicatie van de eindtoetsscores.

I
s er nu een ranglijst van de beste 
scholen in Nederland? 
Nee. Tot voor kort konden ouders bij het 
kiezen van een school alleen eindtoets-

scores vergelijken als scholen die zelf pu-
bliceerden. Nu kun je op onze website de 
scores zien van de afgelopen drie jaar. Op 
basis daarvan hebben de meeste scholen 
een cijfer gekregen, zodat je in één oogop-
slag kunt zien of een school beter of juist 
slechter presteert dan andere scholen. 

Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws gebruikt een gewogen bere-
kening waardoor er rekening kan worden 
gehouden met verschillen tussen scholen. 
Niet iedere basisschool heeft dezelfde 
soort leerlingen. Op sommige scholen 
komen leerlingen al binnen met een 
achterstand, terwijl andere scholen juist 
vooral kinderen van hoogopgeleide ouders 
hebben. 
Omdat scholen niet zomaar te vergelijken 
zijn, heeft RTL Nieuws in 2013 in samen-
werking met wijlen onderwijssocioloog 
Jaap Dronkers van de Universiteit Maas-
tricht een methode ontwikkeld om de 
score op de eindtoets van een school af 
te zetten tegen vergelijkbare scholen. Dit 
doet bijvoorbeeld ook de Inspectie van het 
Onderwijs.
De methodiek van RTL Nieuws is de laat-
ste jaren na openbaarmaking van meer 
gegevens bijgeschaafd en sluit aan op 
onderzoek van het Centraal Planbureau 
uit 2019, waarin gesteld wordt dat bij ver-
gelijken bij voorkeur meerdere jaren moe-
ten worden meegenomen en dat rekening 
gehouden moet worden met kenmerken 
van leerlingen.

Hoe komt RTL Nieuws 
aan rapportcijfers?
De berekening geeft voor iedere school 
een zogenoemd residu. Dat is het aantal 
standaardafwijkingen dat een school bo-
ven of onder de 'verwachte waarde' zit, 
oftewel het gemiddelde van vergelijkbare 
scholen.  
Een residu van 0 is door ons omgezet naar 
een 7, en voor iedere standaardafwijking 
naar boven of naar beneden komt er res-
pectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. 
Wie 1 standaardafwijking boven verge-
lijkbare scholen zit, krijgt een 8, wie juist 
1 standaardafwijking daaronder scoort, 
krijgt een 6. Een enkele score kwam onder 
de 4 uit. Die is afgerond naar een 4.

De school van mijn kind 
scoort slecht, wat nu?
Een slechte score betekent niet meteen 
dat het onderwijs op een school niet goed 
is. Je kunt aan de school vragen hoe het 
komt dat de score zo laag is. Misschien 
vindt de school andere dingen belangrijker 
dan een hoge score, of neemt de school 
juist bewust kinderen aan die minder goed 
kunnen leren.

Door de speciale schoolpagina van de 
school op onze website te bekijken kun je 
meer feiten over de school vinden en ook 
alle rapporten van de onderwijsinspectie 
over de school van je kind opzoeken.

Welke eindtoetsen zijn 
meegerekend?
Het gaat om eindtoetsen die basisscholen 
in 2017, 2018 en 2019 afnamen onder hun 
leerlingen uit groep 8. Alleen als er vijf of 
meer deelnemers aan de toets waren, is 

de toets meegerekend.

Naast de Centrale Eindtoets van het Cito 
zijn ook de scores voor de door het minis-
terie erkende toetsen van IEP en ROUTE 
8 meegenomen. De toetsen van AMN, 
CESAN en DIA zijn buiten beschouwing 
gelaten. Aan deze toetsen deden te weinig 
leerlingen mee om scholen goed te kun-
nen vergelijken.

Per soort toets is ook een correctie toe-
gepast, omdat uit onderzoek van het Cen-
traal Planbureau en analyse van de eigen 
gegevens blijkt dat scholen die de Cen-
trale Eindtoets maken over het algemeen 
beter scoren.
Welke basisscholen zijn meegerekend?
Elke reguliere basisschool is meegere-
kend waarvan voor ten minste twee jaren 
een score is berekend, én waarvan gege-
vens over de achtergrond van de leerlin-
gen bekend zijn. In totaal is op die manier 
voor 6.040 scholen een cijfer berekend.
Welke gegevens zijn verder gebruikt voor 
het berekenen van de scores?
RTL Nieuws gebruikt voor het bepalen van 
leerlingkenmerken de achterstandsscores 
die het Centraal Bureau voor de Statistiek 
in opdracht van het ministerie openbaar 
heeft berekend.
Die scores zijn gebaseerd op gegevens 
over de thuissituatie. Bijvoorbeeld over 
het opleidingsniveau en de herkomst van 
ouders en of ze schulden hebben. Stuk 
voor stuk indicatoren die van invloed zijn 
op de prestaties van een leerling.
Lees hier (pdf) de precieze berekening 
achter de vergelijking. Daarnaast zijn de 
scores per school te vinden in artikelen 
via onze tool of in dit bestand (xls) met 
ruwe resultaten.

Er klopt iets niet op de pagina 
van mijn school! Kunnen 
jullie dat aanpassen?
Helaas kunnen wij niet alle scholen een 
cijfer geven, omdat bepaalde informatie 
ontbreekt. De schoolpagina's zijn met de 
grootste zorg samengesteld op basis van 
gegevens van DUO en de Inspectie van het 
Onderwijs. Als er desondanks fouten in 
de tool zitten, laat ons dat dan weten via 
onderzoek@rtl.nl. De pagina wordt dan 
aangepast.

https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2020/03/04/toelichtingCITO20.pdf
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check
https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2020/03/05/SPSS_resultaat_scholenonderzoek_2020.xls


• Deze Islamitische scholen hadden de 
hoogste CITO-scores in hun gemeen-
te!:  Bilal (Amersfoort), Salah Eddin El 
Ayyoubi (Helmond), Al Maes (Amster-
dam), Al Amana (Ede), Al Ikhlaas (El 
Kadisia)  (Haarlem), Er Riseleh (Leiden), 
El Boukhari (Leerdam), Ibni Sina (Arn-
hem) en Ababil (Schiedam) (
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Hoogste cijfer RTL scholenonderzoek 
voor Bilalschool Amersfoort 

AMERSFOORT Reformatorische en islamitische basisscholen scoren het beste op de eindtoets, blijkt 
uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. Basisschool Bilal scoort in Amersfoort veruit het 
hoogst met een 8,9, meldt RTL Nieuws na onderzoek van zesduizend basisscholen in het hele land. De 
top-3 wordt gecompleteerd door obs De Dubbelster met een 7,9 en rkbs De Kinderhof met een 7,6.
Voor enkele kleinere en nieuwe scholen waren te weinig cijfers beschikbaar voor een goede analyse. 
Een verantwoording van de cijfers geeft RTL Nieuws hier

Deze Islamitische scholen hadden de 
hoogste CITO-scores in hun gemeente!:  

Bilal Amersfoort

Salah Eddin El Ayyoubi Helmond

Al Maes Amsterdam

Al Amana Ede

Al Ikhlaas Haarlem

Er Riseleh Leiden

El Boukhari Leerdam

Ibni Sina Arnhem

Ababil Schiedam

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5034666/eindtoets-rtl-berekening-verantwoording
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Deze Helmondse basisscholen scoorden 
supergoed op de eindtoets 

De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor 
leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. RTL Nieuws heeft een overzicht gemaakt van de 
eindtoetsresultaten van basisscholen, ook in Helmond!

H
et gemiddelde cijfer in Helmond 
varieert nogal. In totaal kregen 23 
basisscholen samen een gemid-
delde van 6,74 (vorig jaar was dat 

7,07). Goed om te weten: de scholen Sint 
Trudo en Wilhelmina kregen geen score, 
omdat ze gebruikmaken van de DIA-
toets. Te weinig scholen maken deze 
toets om ze op een eerlijke manier te 

vergelijken, schrijft RTL.

Welke Helmondse basisscholen zijn nou 
de toppers? Even checken.

Supergoede scores
We zien bij de islamitische basisschool 
Salah Eddin El Ayyoubi een uitschieter 
naar boven met een gemiddelde van 8,6 
(!). Het is de enige school in Helmond met 
een cijfer bóven de 8. Leuk feitje: vorig 
jaar scoorde Salah Eddin El Ayyoubi ook 
het hoogste cijfer in onze stad. Verder 
scoren ook De Rakt (7,9), De Vendelier 
(7,5) en De Bundertjes (7,4) bovengemid-
deld.

Minder goede scores
Er waren ook wat basisscholen met 
minder goede gemiddelde scores. Kind-
centrum Mondomijn staat onderaan de 
Helmondse lijst met een 4,6. De onder-
wijsinspectie deed in september 2019 
onderzoek bij alle basisscholen in Neder-
land en beoordeelde Mondomijn toen met 
een ‘goed’.

   Bekijk hier de scores van alle 
basisscholen.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check
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Onderzoek RTL Nieuws: basisschool Ibn-I 
Sina krijgt hoogste rapportcijfer in Arnhem 

De Islamitische basisschool Ibn-I Sina krijgt met een 8,0 het 
hoogste rapportcijfer van alle Arnhemse basisscholen in het 
scholenonderzoek van RTL Nieuws. Deze school haalt volgens de 
onderzoeksjournalisten het meeste uit haar leerlingen. Basisschool 
Kunstrijk in Klarendal scoort een 7,8, het Mozaïek met scholen in de 
wijken Malburgen en Immerloo een 7,7.

O
p geen enkele basisschool gaat 
alles goed. Zo maakt op Ibn-I Sina 
1 op de 5 leerlingen de eindtoets 
minder goed dan op basis van het 

schooladvies verwacht mag worden, 
ruim de helft doet het beter. Bij veel 
leerlingen van deze basisschool wordt 
het schooladvies wel bijgesteld na de 
eindtoets. In 2019 was dat bij bijna drie-
kwart van de leerlingen het geval.

Lage schooladviezen
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 
ruim eenderde van de basisschoolleerlin-
gen een lager schooladvies krijgt, dan de 
resultaten op de eindtoets laten zien. In 
zo'n geval wordt dit gezien als onderadvi-
sering. Bij een kwart van deze leerlingen 
wordt het advies na de toets alsnog bijge-
steld. Bij driekwart niet.

Vooral kinderen van laagopgeleide en 
arme ouders scoren vaak beter dan de 
school in haar advies verwacht. Van hen 
wordt echter minder vaak het advies naar 
boven bijgesteld. Deze ongelijkheid is een 
probleem, omdat kinderen met gelijke 
toetsscores hierdoor niet dezelfde kansen 
krijgen stelt RTL Nieuws.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws 
zette de basisschoolresultaten van de af-
gelopen drie jaar op een rij. Daarbij werd 
ook gekeken naar het opleidingsniveau 
van de ouders.
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Hoogste cijfer RTL 
scholenonderzoek in 
Ede voor Al Amana 

EDE Reformatorische en islamitische basisscholen 
scoren het beste op de eindtoets, blijkt uit het jaarlijkse 
scholenonderzoek van RTL Nieuws. In Ede is het ook 
de islamitische basisschool Al Amanadie het hoogst 
scoort met een 8,4 (en een 7,6 voor Al Amana II), meldt 
RTL Nieuws na onderzoek van zesduizend basisscholen 
in het hele land. De top-3 wordt gecompleteerd door 
De Julianaschool in Ederveen met een 8,2 en obs De 
Lettertuin met een 7,9.

V
 oor enkele kleinere en nieuwe scholen waren te weinig cijfers 
beschikbaar voor een goede analyse. Een uitgebreide verant-
woording van de cijfers geeft  
RTL Nieuws hier.

SIPOR sinds kort 
ook een eigen 
Nieuwsbrief uitgeeft? 

Bekijk ‘m hier: 
https://sipor.nl/nieuws/
sipor-nieuwsbrief-2

Ook geïnteresseerd in een eigen 
Nieuwsbrief voor uw scholen of  
organisatie?

Mail naar a.claassen@deisbo.nl 
voor meer informatie of een offerte.

Wist u dat…

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5034666/eindtoets-rtl-berekening-verantwoording
https://sipor.nl/nieuws/sipor-nieuwsbrief-2
https://sipor.nl/nieuws/sipor-nieuwsbrief-2
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
mailto:https://sipor.nl/nieuws/sipor-nieuwsbrief-2?subject=
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Moslims over islamitisch onderwijs: 
stabiele basis of benauwde bubbel?

Vanwege alle commotie rondom het Cornelius Haga Lyceum in 
Amsterdam staat islamitisch onderwijs in Nederland wederom in 
de publieke belangstelling. Biedt islamitisch onderwijs louter een 
sterke basis voor de islamitische identiteit? Of is het een doctrine 
die segregatie in de hand werkt? Vier moslimouders reflecteren op 
deze vragen.

‘
Er zijn moslims in Nederland die hun 
geloof willen praktiseren en daarin het 
onderwijs voor hun kinderen willen 
meenemen’, zegt Ai Lien Djie, psycho-

sociaal counselor in Amsterdam. Djie 
heeft zich jaren geleden bekeerd tot de 
islam. Ze heeft drie kinderen, waarvan 
de oudste twee op een islamitische ba-
sisschool hebben gezeten. De jongste 
geniet nu nog steeds basisonderwijs op 
een islamitische school.

‘Mensen die niet bekend zijn met islami-
tisch onderwijs denken soms dat daar al-
leen maar de Koran wordt onderwezen en 
over de islam wordt gepredikt’, zegt Djie. 
‘Natuurlijk maakt geloofsleer deel uit van 
islamitisch onderwijs, maar dat is niet het 
enige wat de kinderen meekrijgen. Mijn 
kinderen leren alles op een islamitische 
school wat ze op een openbare school ook 
zouden leren.’

Zij vindt daarom niet dat islamitisch on-
derwijs segregatie in de hand werkt. ‘Het 
principe ‘soort zoekt soort’ is heel basaal. 
Uiteindelijk geven mensen de voorkeur 
aan gelijkgestemden. Soms gebeurt dat 

op basis van religie, maar dat hoeft niet 
te betekenen dat zij niet participeren in de 
maatschappij.’

De keuze voor een islamitische basis-
school was bewust. Djie vindt het belang-
rijk dat de school de islamitische identiteit 
van haar kinderen ondersteunt. ‘Kinderen 
brengen het grootste deel van hun tijd 
door met hun leerkracht. Als de leraar 
dan te pas en te onpas signalen geeft dat 
hij het geloof ouderwets vindt, of dat hij 
vindt dat het een achterlijke bezigheid is 
om actief een religie te praktiseren, dan 
is dat verwarrend voor een jong kind’, zegt 
zij.

Wanneer kinderen het gevoel krijgen dat 
zij zich moeten verantwoorden voor hun 
identiteit, dan kan het gaan wringen, stelt 
Djie. Het is volgens haar ingewikkeld om 
op hele jonge leeftijd al te moeten filteren 
tussen wat je thuis en op school doet en 
laat. Vanuit haar werk als psychosociaal 
counselor kent Djie veel jongeren en vol-
wassenen die daardoor een minderwaar-
digheidscomplex hebben ontwikkeld. Zij 
zijn dan eerder ge-

neigd zich af te zetten tegen hun afkomst 
en de normen en waarden die ze van huis 
uit hebben meegekregen. ‘Je ziet dat ze 
dan tot diep in hun volwassenheid zoeken-
de zijn naar hun identiteit. Die zoektocht is 
vaak een enorme mentale worsteling.’

Djie beseft wel dat haar kinderen ooit 
geconfronteerd zullen worden met an-
dersdenkenden. ‘Niet iedereen is moslim. 
Mijn kinderen moeten ook leren omgaan 
met cultuurverschillen. Ik wil hen dan ook 
genoeg kansen bieden om van gedach-
ten te wisselen met mensen die andere 
levensopvattingen hebben. Maar alvorens 
ze dat doen moeten ze wel sterk in hun 
schoenen staan en trots zijn op hun isla-
mitische identiteit.’

. ‘Mijn kinderen leren alles 
op een islamitische school 

wat ze op een openbare 
school ook zouden leren’

Haar oudste twee kinderen zitten inmid-
dels op het voortgezet onderwijs. Djie en 
haar kinderen hebben gekozen voor een 
openbare school. Ook dat was een bewus-
te keuze, aldus Djie. ‘Door kinderen een 
goede basis te geven in hun identiteitsvor-
ming, geef je ze de kans om op te groeien 
tot evenwichtige volwassenen die positief 
bij kunnen dragen aan de maatschappij. 
Dat is wat ik hoop voor mijn kinderen.

 Lees verder

https://dekanttekening.nl/samenleving/moslims-over-islamitisch-onderwijs-stabiele-basis-of-benauwde-bubbel/
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Kind van arme ouders vaker 
onderschat door leerkracht

Kinderen van laagopgeleide 
of arme ouders krijgen in hun 
basisschooladvies niet dezelfde 
kansen als leerlingen van 
hoogopgeleide en rijke ouders. 
Deze kinderen krijgen veel 
vaker een schooladvies dat 
lager is dan wat de eindtoets 
adviseert. "De toets heeft 
geen last van onbewuste 
vooroordelen."

U
it gegevens van de Dienst Uit-
voering Onderwijs, die de onder-
zoeksredactie van RTL Nieuws 
analyseerde, blijkt dat de adviezen 

van scholen vaak niet overeenkomen 
met de resultaten van de eindtoets. Zo 
krijgen 3 op de 10 leerlingen een advies 
dat hoger is dan de score die ze beha-
len op eindtoets. Nog meer leerlingen, 
ruim 1 op de 3, scoren beter op de toets 
dan het advies van school.

De eindtoets, voorheen beter bekend als 
cito-toets, is een belangrijke graadmeter 
voor ouders en leerlingen om te zien 
welk niveau een leerling aankan. Maar 
doorslaggevend voor het niveau op de 
middelbare school is het schooladvies dat 
vóór het maken van de eindtoets wordt 
gegeven.

Overadvies, onderadvies, 
hoe werkt dat?
Van een overadvies is sprake als de uit-
slag van de eindtoets minimaal een half 
niveau lager is dan het schooladvies. Voor 
onderadvies geldt het omgekeerde. In 
zo'n geval kan een school haar advies in 
overleg met de ouders naar boven bijstel-
len, maar in 75 procent van de gevallen 
gebeurt dat niet. 

Voorbeeld:
Schooladvies Toetsadvies Resultaat
VMBO-t Havo-vwo Onderadvies
Vwo Havo-vwo Overadvies

Ongelijke kansen
Over- en onderadvisering hoeven geen 
probleem te zijn als er goede redenen 
zijn waarom de eindtoets beter of juist 
slechter gemaakt is. Denk bijvoorbeeld 
aan specifieke eindtoetstraining, faal-
angst of ziekte. Maar het valt op dat er 
grote regionale verschillen zijn en juist 
leerlingen van lageropgeleide en armere 
ouders vaak een lager advies krijgen dan 
de toets laat zien.
Op sommige scholen is het advies bij 
meer dan tachtig procent van de leerlin-
gen in de afgelopen drie jaar lager dan 
de toets aangaf. Op 1300 scholen kreeg 
meer dan de helft van de leerlingen een 
onderadvies.

Zorgelijk en zonde
Uit eerder onderzoek van het Centraal 
Planbureau (CPB) blijkt dat leerlingen 
van laagopgeleide en arme ouders ook 
nog eens minder vaak een bijgesteld ad-
vies krijgen. Daarmee krijgen leerlingen 
die dezelfde score halen op de eindtoets 
niet dezelfde kansen. Een leerling van 
hoogopgeleide ouders zal eerder op een 
hoger niveau instromen op de middelbare 
school dan een leerling van laagopge-

leide ouders. Zorgelijk en zonde, stelt 
CPB-onderzoekster Jon-

neke Bolhaar. 

"Als kinderen geen gelijke kansen heb-
ben, en je niet hun volle potentie benut, 
dan is dat gewoon heel erg jammer. Voor 
die kinderen, maar ook voor de econo-
mie."

'Eindtoets heeft geen vooroordelen'
Volgens het CPB moet de eindtoets beter 
benut worden om - al dan niet onbewuste 
- vooroordelen van leraren tegen te gaan. 
"We kunnen niet in de hoofden van lera-
ren kijken, we kunnen geen onderzoek 
doen of het echt aan die vooroordelen 
ligt, maar dat lijkt wel de meest voor de 
hand liggende verklaring. De toets heeft 
geen last van onbewuste vooroordelen 
en neemt niet mee wat voor achtergrond 
kinderen hebben."

Minister Slob van Onderwijs presenteerde 
onlangs plannen om de doorstroming 
naar het voortgezet onderwijs te bevor-
deren. Onderdeel daarvan is dat de eind-
toets korter na het schooladvies wordt 
afgenomen. Maar volgens het CPB heeft 
het vooral nut als het schooladvies pas na 
de eindtoets wordt gegeven.

Minister negeert advies
Bolhaar: "Er zit extra informatie in die 
eindtoets. Het is zonde om die niet vol-
ledig te benutten. En die kun je het best 
benutten als je de eindtoets doet voordat 
het schooladvies wordt gegeven, zodat de 
docent de uitkomst van die toets ook mee 
kan wegen in zijn schooladvies."

 Lees verder

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5042346/kansen-ongelijk-onderwijs-eindtoets-schooladvies-basisschool-opleiding
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Wat moeten onze kinderen leren? Tweede Kamer 
waagt nieuwe poging tot modernisering onderwijs

Een nieuw onderwijsdrama in 
wording, of hoogst noodzakelijke 
onderwijsvernieuwing? De Tweede 
Kamer vergadert donderdag 
zes uur lang met minister Slob 
(Basis- en Voortgezet Onderwijs, 
ChristenUnie) over modernisering 
van het curriculum in het 
basisonderwijs en de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs.

1. Wat zijn de plannen?

D
e gangbare kritiek op het huidige 
lesprogramma luidt: het is te vol, 
het is te veel een lappendeken, 
mist samenhang, en geeft geen 

doorlopende leerlijnen tussen basis- en 
voortgezet onderwijs. Een landelijke 
coördinatiegroep van 125 leraren en 18 
schoolleiders, onder de naam ‘curricu-
lum.nu’, heeft in het najaar voorstellen 
gedaan voor vereenvoudiging en aan-
scherping van het lesaanbod.
Op bijeenkomsten door het hele land, tus-
sen februari 2018 en oktober 2019, wer-
den meningen verzameld van vakbonden, 
schoolbesturen en leraren over wat er in 
het onderwijsaanbod moet veranderen. 
Scholen zouden landelijk een kerncurri-
culum moeten aanbieden dat 70 procent 
van de onderwijstijd beslaat. Dan hebben 
zij daarnaast 30 procent vrije ruimte voor 
eigen accenten. Ook moeten twee vakken 
worden toegevoegd: digitale geletterdheid 
en burgerschap.

2. Geef eens een voorbeeld 
voor een vak?
Neem Nederlands. Dat is ‘verkaveld in al-
lemaal losse onderdelen’, luidt de analyse. 
Maar verwacht geen gedetailleerde oplos-
sing bij het lezen van de plannen. Er staat 
bijvoorbeeld bij ‘Wat wordt er anders?’: 
‘Leerlingen werken aan hun taal- en cul-
tuurbewustzijn. Ze leren begrijpen wat 
(eerste) talen en taalvariëteiten betekenen 
voor zichzelf en de ander. Ze worden zich 
bewust van de meertaligheid in hun direc-
te omgeving en in de samenleving, en van 
de rol van het Standaardnederlands als 
gemeenschappelijke taal in een meertali-
ge samenleving.’

3. Wat ging hieraan vooraf?
In 2014 bracht de Onderwijsraad, het 

belangrijkste adviesorgaan van de rege-
ring op onderwijsgebied, het rapport Een 
eigentijds curriculum uit. Het analyseerde 
dat het onderwijs te weinig meebewoog 
met de eisen van de tijd. De laatste alge-
hele curriculumherziening dateert van 
2006.
Daarop stelde toenmalig staatssecretaris 
Dekker (VVD) begin 2015 het ‘Platform 
Ons Onderwijs 2032’ in, onder voorzitter-
schap van Paul Schnabel, oud-directeur 
van het Sociaal- en Cultureel Planbureau. 
Het platform deed een jaar later de aan-
beveling te komen tot ‘kennisdomeinen’ 
en niet langer te werken met losse vak-
ken. De voorstellen kregen geen steun in 
de Tweede Kamer.
In het regeerakkoord van het kabinet-Rut-
te III werd niettemin afgesproken dat een 
herziening van het onderwijscurriculum 
noodzakelijk bleef. Curriculum.nu heeft 
aanbevelingen gedaan voor negen leerge-
bieden (de zeven bestaande plus de twee 
nieuwe): bewegen en sport, burgerschap, 
digitale geletterdheid, Engels en andere 
moderne vreemde talen, kunst en cultuur, 
mens en maatschappij, mens en natuur, 
Nederlands, en rekenen en wiskunde. 
Leergebieden beslaan meerdere vakken. 
Onder mens en maatschappij vallen bij-
voorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis 
en economie. Vakverenigingen van leraren 
vinden de plannen nog vaag. Curriculum.
nu vindt die klacht voorbarig – het komt 
juist nu op verdere invulling aan.

4. Wat vindt de Kamer?
De Kamer worstelt al jaren met dit onder-
werp. De overheid moet voorzichtig zijn in 
bemoeienis met de inhoud van het onder-
wijs, maar tegelijkertijd zijn de kwalifica-
ties voor de eindstreep 

(het examen) een nationale zaak.
Als voorbereiding op het debat hield de 
Kamer hoorzittingen met vertegenwoordi-
gers van het onderwijsveld, die een tame-
lijk onthutsend beeld gaven. Iedereen die 
betrokken is bij de modernisering van de 
benodigde kennis en vaardigheden van 
leerlingen, bleek warm voorstander. Maar 
zij die slechts zijdelings weet hebben van 
de beoogde curriculumvernieuwing of er 
op afstand kennis van nemen, toonden 
grote scepsis.
Leraar en columnist Ton van Haperen zei 
in de plannen geen antwoord te vinden 
op het echte probleem van het onderwijs: 
kinderen leren steeds minder. En onder-
wijsadviseur Marcel Schmeier voorzag 
een ramp à la het ideologisch gedreven 
‘nieuwe leren’ dat zelfstandig leren propa-
geerde in plaats van directe instructie. Hij 
bepleitte: geef gewoon beter les.
Belangrijkste vraag waarmee de Kamer 
achterbleef: is het noodzakelijk om voor 
veranderingen zo’n enorme infrastruc-
tuur op te tuigen of kan het wel een onsje 
minder?

5. Hoe nu verder?
De coördinatiegroep adviseert de minister 
verdere uitwerking. Daar moet de Ka-
mer groen licht voor geven. Vervolgens 
moeten de voorstellen worden vertaald 
in (wettelijke) kerndoelen en eindtermen. 
Voorzitter Theo Douma van curriculum.nu 
noemde de huidige situatie ‘een surplace’. 
In een brief aan de Kamer voorafgaand 
aan het debat schetst minister Slob een 
mogelijk tijdpad. Dat loopt tot 2027. Dan 
zijn we tenminste twee kabinetten 
verder.
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Coalitie verdeeld 
over vervolg Curriculum.nu

De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie 
- verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen 
overleg over Curriculum.nu kwam naar voren dat meerdere partijen 
twijfelen aan de bouwstenen die de verschillende ontwikkelteams 
maakten. Ook betwist een aantal partijen het standpunt van 
minister Arie Slob (onderwijs) dat er voldoende draagvlak is voor de 
curriculumherziening.

T
ijdens het debat sprak een aantal 
fracties waardering uit voor het 
werk van de ontwikkelteams. Par-
tijen als VVD, ChristenUnie, PvdA 

en GroenLinks gaven aan een vervolg 
te willen geven aan de ontwikkelde 
bouwstenen. Ze verbinden hier wel een 
aantal voorwaarden aan. Zo vinden PvdA 
en GroenLinks het belangrijk dat er 
voldoende draagvlak is voor de curricu-
lumherziening. De minister heeft toege-
zegd in het veld te gaan kijken hoe het 

draagvlak voor Curriculum.nu vergroot 
kan worden. Voor de ChristenUnie is het 
essentieel dat de ontwikkelde bouw-
stenen uitgewerkt worden tot heldere 
kerndoelen.
Het CDA wil dat de huidige voorstellen 
concreter worden uitgewerkt. Daarnaast 
moet er een commissie van deskundigen 
komen om het vervolg in goede banen 
te leiden. Ook D66 vindt dat experts op 
het gebied van curriculumherziening de 
volgende stap moeten zetten. Bovendien 

stelt D66 dat de bouwstenen niet leiden 
tot minder overladenheid. De minister 
laat weten zo’n commissie voor de zomer 
in te willen instellen. Hiermee lijken de 
partijen af te wijken van het ‘teacher in the 
lead’-principe, waar zij eerder in het tra-
ject veel waarde aan hechtten.
Minister Slob komt volgende week met 
een brief aan de Tweede Kamer. Hierin 
beschrijft hij hoe hij op dit moment tegen 
het vervolgproces aankijkt. Daarnaast 
zal de minister op verzoek van het CDA 
ingaan op de financiële gevolgen van de 
volgende stappen binnen de curriculum-
herziening. Op basis van het debat en 
deze brief zal de Tweede Kamer moties 
indienen. Als er over deze moties gestemd 
is, is er meer duidelijk over het vervolg 
van Curriculum.nu. De PO-Raad volgt 
deze ontwikkelingen op de voet.

Nieuwsbericht Experiment Ruimte in Onderwijstijd 

Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

V
anaf het schooljaar 2020/2021 
kunnen twintig scholen uit het 
primair onderwijs meedoen aan 
een experiment om flexibeler om 

te gaan met de invulling en organisa-
tie van onderwijstijd. Het doel van het 
ministerie van OCW is te onderzoeken 
of en hoe een andere invulling en orga-
nisatie van de onderwijstijd de kwaliteit 
van het onderwijs op de langere termijn 
kan verbeteren. 

Scholen kunnen zich tussen 1 april 2020 
en 1 mei 2020 aanmelden voor het Expe-
riment Ruimte in Onderwijstijd. De duur 

van het experiment is vijf schooljaren. 

Meer informatie over het aanmelden is te 
vinden op de website van het ministerie 
van OCW. 

Deelnemende scholen krijgen meer 
vrijheid rond het aantal, de lengte en de 
planning van vakanties en schoolweken 
korter dan vijf dagen. Daarbij mogen zij 
een beperkt deel van de onderwijstijd door 
een andere professional laten invullen. 
Dit kan alleen onder verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag en in samenspraak 
met het team.

Het experiment staat los van de aanpak 
van het lerarentekort, maar geeft scholen 
extra ruimte in de onderwijstijd om te 
onderzoeken of dit de onderwijskwaliteit 
op de lange termijn kan verbeteren. Om in 
aanmerking te komen gelden een aantal 
belangrijke voorwaarden; een goed door-
dacht plan passend bij de onderwijsvisie, 
goede onderwijskwaliteit, waarborging 
van kansengelijkheid en instemming van 
de medezeggenschapsraad. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/flexibele-schooltijden-basisonderwijs/aanmelden-experiment-ruimte-in-onderwijstijd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/flexibele-schooltijden-basisonderwijs/aanmelden-experiment-ruimte-in-onderwijstijd
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Premier Mark Rutte meldde donderdag dat de scholen gewoon 
zouden openblijven, om verdere ontwrichting van de maatschappij 
te voorkomen. Drie dagen later stond het kabinet daar ineens 
anders in en werden de scholen tóch voor drie weken gesloten. 
Waarom is dat standpunt in zo'n korte tijd veranderd?

B
asisscholen, middelbare scholen 
en mbo's zouden gewoon open-
blijven omdat de besmettingskans 
daar erg klein was én omdat ou-

ders werkzaam in vitale sectoren ge-
woon moesten kunnen blijven werken.

Achter dat standpunt staat het kabinet 
ook nog steeds, maakte minister Arie Slob 
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media zondag duidelijk in een persconfe-
rentie.

Het steeds hoger wordende aantal zieke 
leerlingen en docenten op scholen deed 
het kabinet zondag besluiten om toch tot 
sluiting van de scholen over te gaan. "Het 
werd voor schoolleiders steeds lastiger 
om de school ook fysiek open te houden", 
aldus Slob.

Daarnaast sloot de regering ook de ogen 
niet voor de zorgen die er bij ouders leef-
den toen de scholen nog wel open waren. 
Er waren onder anderen ouders die hun 
kinderen uit voorzorg thuis lieten.

Examenleerlingen hebben 
hoogste prioriteit
Vanaf maandag hebben scholen en kin-
deropvangcentra hun deuren dus geslo-
ten. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
kinderen van ouders die in vitale sectoren 
werken, zoals de zorg, hulpverlening en 
het openbaar vervoer.
Betekent dat dan dat leerlingen helemaal 
geen les krijgen? Nee, Slob maakte zon-
dagavond bij Nieuwsuur duidelijk dat ge-
keken wordt naar de mogelijkheden om op 
afstand onderwijs te geven. "We willen dat 
het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat."

Het vinden van een oplossing voor leerlin-
gen van examenklassen in het voortgezet 
onderwijs en mbo heeft volgens hem de 
hoogste prioriteit.

Onderzoek naar 

besmettingsrisico's jongeren
Toen de minister de vraag kreeg voorge-
legd of er sinds donderdag toch andere in-
zichten waren gekomen over het besmet-
tingsgevaar onder kinderen en jongeren 
was hij duidelijk: "Nee, de uitkomsten van 
het RIVM en de adviezen die zij geven, zijn 
onverkort nog van kracht."

Wel wordt de komende drie weken in 
Noord-Brabant onderzoek gedaan naar 
de besmettingsrisico's onder jongeren. 
Volgens de onderwijsminister zullen de 
uitkomsten hiervan gebruikt worden voor 
"het bepalen van volgende stappen na 6 
april".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het 
virus in het liveblog.

Het coronavirus in het kort
• Het coronavirus verspreidt zich vooral 

via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus 
kan direct van mens op mens worden 
overgedragen of (voor beperkte tijd) via 
oppervlakken zoals deurklinken.

• Een geïnfecteerde persoon besmet 
gemiddeld twee à drie anderen. De 
voorzorgsmaatregelen zijn nodig om 
dit in te dammen.

• Verreweg de meeste patiënten hebben 
milde (griepachtige) klachten.

• Bijna alle sterfgevallen betreffen oude-
ren of andere kwetsbaren, zoals hart-, 
long- of diabetespatiënten. Als ieder-
een de maatregelen naleeft, verkleint 
dat hun risico's.

• Lees hier welke voorzorgsmaatre-
gelen je moet nemen.

Waarom de kinderopvangcentra 
en scholen nu ineens 
wél dicht zijn 
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https://www.nu.nl/coronavirus/6036016
https://www.nu.nl/coronavirus/6036016
https://www.nu.nl/coronavirus/6036999/wat-kan-niet-meer-door-het-coronavirus-dit-zijn-de-nieuwe-maatregelen.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6036999/wat-kan-niet-meer-door-het-coronavirus-dit-zijn-de-nieuwe-maatregelen.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6037858/waarom-de-kinderopvangcentra-en-scholen-nu-ineens-wel-dicht-zijn.html?redirect=1&jwsource=cl
https://www.nu.nl/coronavirus/6037858/waarom-de-kinderopvangcentra-en-scholen-nu-ineens-wel-dicht-zijn.html?redirect=1&jwsource=cl
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Updates voor scholen en schoolbesturen 
over het coronavirus (COVID-19) 

De PO-Raad houdt je hier regelmatig op de hoogte van primair 
onderwijs-gerelateerde informatie over het coronavirus (COVID-19). 
Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus 
omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd 
de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
in de gaten. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de 
regionale GGD. Zij kunnen daar terecht met vragen en voor adviezen 
naar aanleiding van de situatie in de eigen regio.

Vragen over het coronavirus?
De Rijksoverheid heeft een speciaal te-
lefoonnummer: 0800-1351, bereikbaar 
tussen 08.00 en 20.00 uur.

Ouders krijgen eigen bijdrage 
kinderopvang terug

Ouders die hun kinderen door de uitbraak 
van het coronavirus niet naar de kinderop-
vang of bso kunnen brengen en de factuur 
hebben betaald, krijgen hun eigen bijdra-
ge terug. Dezelfde regeling geldt ook voor 
ouders die werken in vitale sectoren, laten 
staatssecretarissen Alexandra van Huffe-
len (Toeslagen en Douane) en Tamara van 
Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
weten. De brancheorganisaties voor de 
kinderopvang, het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en de Belas-
tingdienst/Toeslagen tekenden vandaag 
een intentieverklaring om dit snel te kun-
nen regelen. Lees meer in het nieuws-
bericht van de Rijksoverheid en in het 
persbericht van de Brancherorganisatie 
Maatschappelijke Kinderopvang.

Gebouwbeheer tijdens coronacrisis
Ruimte-OK heeft een beknopte handrei-
king ontwikkeld voor het omgaan met 
gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als 
de school nog steeds in gebruik is voor 
noodopvang van leerlingen is het bijvoor-
beeld belangrijk voldoende te ventileren. 

Zie voor meer tips over onder andere 
ventilatie en verwarming de 

handreiking.

Veelgestelde vragen 
aan de Helpdesk
De Helpdesk van de PO-Raad ontvangt 
veel vragen van schoolbesturen in ver-
band met de situatie rond het coronavi-
rus. Hier vind je een aantal veelgestelde 
vragen en de bijbehorende antwoorden 
(update 20-03-2020, einde dag).
Vervanging wegens zorg voor coronavirus
Het bestuur van het Vervangingsfonds 
(Vf) heeft besloten dat vervanging van 
werknemers die in verband met het co-
ronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt 
vergoed door het Vf. Lees meer op de 
website van het Vf.  

Eind- en staatsexamens vso
Voor leerlingen in het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) die dit jaar eindexamen 
doen, gaan de examens vooralsnog door. 
Minister Arie Slob stuurde vandaag een 
brief naar de Tweede Kamer over de 
maatregelen voor de examens voortgezet 
onderwijs vanwege het coronavirus. De 
schriftelijke centrale examens starten in 
principe op 7 mei aanstaande. Indien er 
tot langere sluiting van de scholen wordt 
besloten, volgt een nieuwe afweging. Lees 
er meer over op onze website.

Ondersteuning en 
bijeenkomsten PO-Raad
De maatregelen van het kabinet hebben 
ook gevolgen voor de ondersteuning van 
de PO-Raad. Dit zijn de belangrijke be-
sluiten:
• Heb je een vraag? Onze helpdesk staat 

voor je klaar! Je kunt het beste een 
mail sturen naar helpdesk@poraad.

nl. Voor acute zaken zijn de advi-
seurs van de helpdesk 

de komende 

tijd op werkdagen telefonisch bereik-
baar van 08.30 tot 16.00.

• Het kantoor van de PO-Raad is vanaf 
donderdag 19 maart tot nader order 
gesloten. De medewerkers werken 
vanuit huis door. Dit geldt ook voor 
onze receptiemedewerkers. Hierdoor 
kan het zijn dat de PO-Raad minder 
goed bereikbaar is de komende weken. 

• De PO-Raad annuleert alle bijeenkom-
sten tot en met maandag 6 april. Deze 
maatregel betreft ook de regiobijeen-
komsten en de expertgroepen in deze 
periode. De komende weken bepalen 
we of bijeenkomsten na deze datum 
wel doorgaan.  

De PO-Raad spreekt daarnaast dagelijks 
met het ministerie van OCW en de andere 
onderwijspartners om ideeën op te halen 
en ondersteuning te bieden. Zo bespre-
ken we onder andere hoe de opvang van 
leerlingen van ouders uit vitale sectoren 
geregeld kan worden en of er nog zaken 
nodig zijn voor het geven van afstandson-
derwijs. We bespreken ook andere inhou-
delijke onderwijskundige zaken, zoals de 
vraag hoe scholen om moeten gaan met 
de eindtoets.

Minister Slob: gesloten residentiële 
instellingen blijven in principe open
Vandaag hebben schoolbestuurders van 
gesloten residentiële instellingen te horen 
gekregen dat minister Arie Slob (Onder-
wijs) heeft besloten dat zij in principe 
open blijven. Het gaat hierbij om scholen 
bij gesloten jeugdzorginstellingen en jus-
titiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze 
jongeren is het belangrijk om structuur te 
houden. Het is aan de scholen zelf om af 
te stemmen met leraren en ander onder-
wijspersoneel of zij open kunnen blijven 
of niet. Wel is het belangrijk dat gesloten 
residentiële instellingen de maatregelen 
van het RIVM moeten volgen: als onder-
wijspersoneel of leerlingen griepklachten 
krijgen, blijven zij thuis.

Nieuwe maatregelen: Voorlopig 
geen les in de schoolgebouwen
Het kabinet heeft besloten dat scholen in 
ieder geval tot en met 6 april geen onder-
wijs geven binnen de schoolgebouwen, 
behalve voor kinderen van ouders met een 

cruciale beroep. De 
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290 miljoen kinderen wereldwijd niet 
naar school door coronavirus

Wereldwijd krijgen meer dan 290 miljoen kinderen vanwege het 
coronavirus niet het onderwijs dat ze zouden moeten krijgen. Dat 
melden de Verenigde Naties.

I
n dertien landen, waaronder China en 
Japan, worden alle scholen voorlopig 
dichtgehouden om de verspreiding 
tegen te gaan. Gisteren besloot de 

Italiaanse regering om alle scholen en 
universiteiten tot en met 15 maart te 
sluiten.

In negen andere landen, waaronder de VS, 
Frankrijk en Duitsland, zijn alleen in be-
paalde regio's de scholen gesloten. Als in 
die landen ook alle scholen worden dicht-
gegooid, dan komen nog eens 180 miljoen 
kinderen zonder onderwijs te zitten. De 
VN zegt samen te werken met landen om 
kinderen toch een vorm van onderwijs te 
kunnen bieden.

Noodtoestand in Californië
De Amerikaanse staat Californië heeft de 
noodtoestand afgekondigd vanwege het 
virus. Gouverneur Gavin Newsom zegt 
dat er nu 53 besmettingen bekend zijn bij 
de autoriteiten. Door het afkondigen van 
de noodtoestand kan de lokale overheid 
meer middelen vrijmaken om het virus te 
bestrijden.

Eerder op de dag werd de eerste dode 
in Californië gemeld. Het gaat om een 
oudere patiënt die besmet raakte op een 
cruiseschip en al een broze gezondheid 
had. Dat is de eerste dode in een andere 
staat dan Washington, waar tien mensen 
zijn overleden aan de gevolgen van Co-
vid-19.

United Airlines neemt maatregelen
De Amerikaanse vliegmaatschappij Uni-
ted biedt de komende maanden een stuk 
minder vluchten aan. In april zijn er 10 
procent minder binnenlandse vluchten en 
vluchten naar Canada. Het aantal interna-
tionale reizen daalt met 20 procent. Naar 
verwachting zullen er in mei ook minder 
United-toestellen in de lucht zijn.

Verder worden er tijdelijk geen nieuwe 
mensen aangenomen, gaan loonsverho-
gingen niet door en wordt werknemers 
gevraagd om vrijwillig onbetaald verlof te 
nemen. De vliegmaatschappij neemt die 
maatregelen omdat er veel minder vraag 
is naar vluchten door het virus.

Vanwege het virus is ook een van de 
grootste dancefestivals ter wereld afge-
last, het Ultra Music Festival in Miami. Dat 
zou van 20 tot en met 22 maart plaatsvin-
den, maar volgens Amerikaanse media 
heeft de burgemeester van Miami vanwe-
ge het grote aantal bezoekers uit de hele 
wereld besloten om het toch niet te laten 
doorgaan. De Nederlandse dj's Martin 
Garrix, Afrojack en Oliver Heldens zouden 
daar optreden.

Weer minder doden in China
In China is het aantal doden de grens 
van 3000 gepasseerd, maar het aantal 
nieuwe slachtoffers neemt al dagen af. De 
afgelopen 24 uur overleden 31 mensen, 7 
minder dan dinsdag.

Wel nam het aantal besmettingen weer 
iets toe met 139 gevallen tegenover 119 
dinsdag. Opnieuw zijn de meeste besmet-
tingen in de provincie Hubei. Daar werden 
de afgelopen dag wel 1923 mensen gene-
zen verklaard.

 Lees verder

https://nos.nl/artikel/2328088-alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-schenden-1-5-meter-regel.html


De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.28

Islamitische 

Schoolbesturen 

Organisatie (ISBO)

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
8 APRIL: 

LAYLAT AL BARA’A

23 APRIL: 

BEGIN VAN DE RAMADAN

19 MEI: 

LAYLAT AL-QADR``

23 MEI: 

IDOEL FITR

Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

VACATURES
STICHTING SIPO 
HR-ADVISEUR 

https://deisbo.nl/vacature-
hr-adviseur-sipo/

DE ISBO
ALGEMEEN BESTUURSLID 
ISBO M/V (2X)

https://deisbo.nl/
algemeen-bestuurslid-
isbo-m-v-2x/

Bekijk alle vacatures op:
deisbo.nl/vacatures

4 JUNI 2020

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO
Locatie: Theater de Kom NIeuwegein
Onderwerp: De geschiedenis van het leven van de 
profeet Mohammed (v.z.m.h.) 
Tijdstip: 10.30-15.30u
Doelgroep: Groepen 8 islamitische basisscholen
Hoofdprijs: Oemra!
Opgeven en info: a.claassen@deisbo.nl 
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