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De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op is-
lamitische grondslag en verleent verschillende dien-
sten aan de schoolbesturen, waaronder juridische 
dienstver lening en dienstverlening op het gebied van 
de identi teit. Leden kunnen bij de ISBO een beroep 
doen op de invalpoule voor godsdienstleerkrachten. 
Daarnaast kunt u bij de ISBO terecht voor het ontwik-
kelen van educatief lesmateriaal dat past bij de islami-
tische identiteit van uw school.

Ik ben een moslim
Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werk-

boek is een echte aanrader voor elk 

moslimkind. Alle basisprincipes van de 

islam (de zes geloofspunten, identiteit 

van een moslim, dankbaarheid, gehoor-

zaamheid aan Allah, halal en haram, de 

vijf zuilen, de woedoe en de islamiti-

sche feesten) worden er op voor kinde-

ren aantrekkelijke wijze in besproken. 

Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en 

leuke opdrachten.

Kompas van mijn leven
In dit kleurrijke werkboek worden de zes 

zuilen van de Îmân en de vijf zuilen van de 

islam op een begrijpelijke manier behan-

deld. De methode bevat veel verhalen, il-

lustraties en opdrachten, waardoor de kin-

deren op een voor hen interessante wijze 

met deze thema’s kunnen kennismaken. 

De IK-toets
De IK-toets is een toets die ontworpen 

is als een evaluatie-instrument voor 

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen 

kennis binnen de volgende domeinen: 

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van 

de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s), 

Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, 

Oemmah-besef, Respect en liefde voor 

ouderen en jongeren en het kunnen par-

ticiperen in de Nederlandse samenleving. 

Lang Leve islam
Deze prachtig geïllustreerde methode 

omvat twee lerarenhandleidingen met 

praatplaten en kopieerbladen: een voor 

de oudste peuters en de instroomgroep 

en een deel voor de (oudste) kleuters.  

Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- en 

spelvorm met betrekking tot de volgen-

de thema’s: De Profeet (v.z.m.h.), `Aqieda 

(Geloofsleer), Salaat (het gebed), Rama-

dan, Hadj (bedevaart), de islamitische ka-

lender, achlaaq (islamitisch gedrag)

Seksuele voorlichting
De eerste methode seksuele vorming 

die volledig vanuit islamitisch per-

spectief is opgesteld. Zij is gericht op 

de moslimjongeren in de Nederlandse 

samenleving en is voorzien van de sinds 

december 2012 verplichte kerndoelen 

seksuele diversiteit. 

Anas en Anissa 
doen Doe`a
Dit prachtige, door kinderen van de Al 

Amana-school zelf geïllustreerde, doe-

aboekje leert de kinderen door middel 

van een leuk verhaaltje alle doea’s 

bij de dagelijkse dingen die we doen. 

Zo raken de kinderen spelenderwijze 

vertrouwd met de soennah van onze 

Profeet (v.z.m.h.).
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 Beste onderwijs van Nederland!

Assalamu Alaikum,

 H
et zal u niet ontgaan zijn. 

Uit een onderzoek van RTL 

Nieuws onder ruim 6.100 

scholen blijkt wederom 

dat islamitische scholen in Neder-

land gemiddeld het beste scoren op 

de eindtoets. Ik feliciteer alle islami-

tische scholen met dit resultaat. Op 

schoolniveau scoren zitten er zelfs 3 

islamitische scholen in de top 10 van 

Nederland. Het gaat om de scholen El 

Boukhari in Leerdam, El Habib in Maas-

tricht en de Bilalschool in Amersfoort. 

Dit is een resultaat om trots op te zijn. 

Het is fantastisch dat islamitische scho-

len de beste van Nederland zijn. Ik weet 

dat onze leraren het beste in onze kin-

deren naar boven halen en samen met 

de kinderen zorgen voor een perfecte 

resultaat. Dit soort successen dragen bij 

aan een beter imago van het islamitisch 

onderwijs in Nederland. 

Wat mij echter wel opvalt is dat dit 

nieuws naar mijn mening onvoldoende 

in de mainstream media is uitgelicht. 

Het nieuws heeft, op een paar lokale 

media na, bijna geen landelijke aandacht 

gekregen. Dan rijst bij mij de vraag hoe 

dit eigenlijk kan? Is goed nieuws over 

islamitisch onderwijs geen nieuws voor 

de mainstream media in Nederland mis-

schien? Ik constateer dat de media nog 

niet klaar zijn om dit nieuws groot uit te 

meten. Terwijl juist dit soort nieuws een 

positieve bijdrage kan leveren aan de 

draagvlak van het islamitisch onderwijs 

in de Nederlandse samenleving. Het is 

dan ook zaak dat we onze successen de-

len met de media en er voor zorgen dat 

we als islamitisch onderwijs goede ban-

den hebben met alle mediaorganisaties 

in Nederland. 

Vanuit ISBO zullen we binnenkort, in-

shaAllah in april, met een promotie-

filmpje voor het islamitisch onderwijs 

komen. Dit om de successen van het is-

lamitisch onderwijs te delen en ervoor 

te zorgen dat meer mensen dan nu voor 

het islamitisch onderwijs kiezen. 

Gökhan Çoban

Directeur ISBO

 

5  Islamitisch Onder-
wijs in Istanbul

7  Islamitische basis-
scholen presteren 
landelijk het beste!

10  Nog geen locatie 
voor islamiti-
sche school.

11  Gemeente 
Lelystad gaat 
lerarentekort te 
lijf met actieplan

12  Oproep: stap bij 
lesuitval naar leer-
plichtambtenaar

13  On parle français, 
wir sprechen 
Deutsch klinkt het 
steeds vaker op 
de basisschool

14  Digitale geletterd-
heid in Dene-
marken: dit kan 
Nederland leren 
van de Denen

15  ICT-coordinator 
Liemers Novum 
organiseert 
mediamaand 
voor álle scholen 
in Nederland 

17  Onderwijsprijs 
voor tussenjaar 
van Stedelijk 
Gymnasium

18  Klusklas voor leer-
ling die niet zo 
goed leert rukt op

19  Regionale ver-
snelling moet 
aantal thuiszitters 
terugdringen

20  ‘Verleden van 
migranten moet 
meer nadruk 
krijgen in ge-
schiedenisles’

21  Scholieren 
vergaderen over 
drie voorstellen

22  Salaris leraar 
op Nederlandse 
scholen te laag?

23  Kleuters een 
uurtje Engelse les? 
Stop er maar mee

http://www.deisbo.nl 
mailto:info%40deisbo.nl?subject=


ADVERTORIAL

Met het Hiba doeboek wordt  
iedere dag opnieuw een feest! 

Ken jij het  
Hiba doeboek al?

Wat dacht je van de allerleukste spellen  
& quizzen, het maken van je eigen bucketlist, 
jezelf verwennen met Hiba Beauty Time, 
recepten voor de perfecte hennamix, 
coole science proefjes, gewaagde Hiba 
challenges, prachtige Eid-wenskaartdesigns 
of de superhandige gebedskalender?!

Islam beleven met liefde en plezier!

Het Hiba doeboek is een prachtig vrijetijdsboek, ontwikkeld 

voor moslimmeiden tussen de 7 en 12 jaar. Moslimmeiden 

worden hierdoor gestimuleerd hun eigen identiteit vorm te 

geven, hun creativiteit te ontplooien en hiermee liefde voor 

hun geloof en cultuur te ontwikkelen. Door het gigantische 

en diverse aanbod aan materiaal, dat binnen de normen en 

waarden van de Islam is vormgegeven, is het boek maar 

liefst 136 pagina’s dik!

Het Hiba doeboek is een perfect geschenk.

Het Hiba doeboek kan gegeven worden op elk moment 

van het jaar. Dit funboek is een uniek kinderboekenweek-

geschenk, ramadan-, eid-, vakantie-, of rapportcadeau. 

Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus elk jaar 

opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld groep 7) ge-

geven worden. Het Hiba doeboek is vanaf heden verkrijg-

baar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt iets voor jullie 

school, organisatie of misschien wel voor uw eigen dochter 

of familielid? 

Neem dan contact op met  a.claassen@deisbo.nl 

of via het info-adres:  info@deisbo.nl

 Nu bij de ISBO 

verkrijgbaar  

voor slechts

 €14,95!

Assalamu alaykum 
lieve Hiba-volgers! 

Het is zo ver: de Hiba waterput in 
Kameroen is een feit! Van ieder 
verkocht Hiba Doeboek werd 1 Euro 
gedoneerd aan een Hiba waterput. 
Zeven maanden geleden kozen onze 
Hiba-volgers om een put te slaan 
in Kameroen. De gemeenschap in 
Kameroen is er enorm dankbaar en 
blij mee! Hoe geweldig is dat wij 
hieraan samen hebben bijgedragen, 
ma shaa Allah! Met dank aan LHH 
Hollanda Nederland en iedereen die 
het Hiba Doeboek heeft aangeschaft!

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.4
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Islamitisch Onderwijs in Istanbul

Deze voorjaarsvakantie verbleef ik op persoonlijke titel een weekje in Istanbul. Ik was 
daar op uitnodiging van een Turkse organisatie die zich bezighoudt met islamitisch 
onderwijs in de breedste zin van het woord. De organisatie geeft zowel binnen als 
buiten Turkije voornamelijk les aan kinderen, studenten, vrouwen en bekeerlingen.

 H
oewel ik aanvankelijk was 

uitgenodigd om mijn beke-

rings- en levensverhaal op 

de scholen te komen vertel-

len en hen informatie te geven over 

mijn werk met bekeerlingen in Ne-

derland, ging mijn eigen aandacht al 

snel uit naar de scholen die wij gedu-

rende het programma bezochten en 

hun curriculum.

Wat mij vooral trof was de creativiteit 

die de leerkrachten ter plaatse ten-

toonspreiden met betrekking tot het 

ontwikkelen van lesmateriaal. Met 

betrekkelijk eenvoudige en goedkope 

grondstoffen weten zij aantrekkelijk 

materiaal te ontwikkelen voor gebruik 

tijdens verschillende thema’s, zowel 

binnen de godsdienstlessen als het 

reguliere programma. Er wordt veel 

gebruik gemaakt van audio-visuele 

middelen, maar ook van behendigheids-

spelletjes, raadsels en puzzels om de in-

teresse van de kinderen te wekken. Op 

deze manier blijft de aangeleerde stof 

uiteraard beter hangen dan wanneer 

de lesstof slechts vanaf papier wordt 

bestudeerd. Zo verwerken de scholen 

dus meerdere leerstijlen in hun metho-

de. Wat ik ook mooi vond om te zien, is 

dat er veel aandacht wordt besteed aan 

het overbrengen van de islamitische 

waarden via het hart, dus door de kin-

deren vooral liefde en verwondering 

voor Allah, Zijn Profeet (v.z.m.h.) en de 

Schepping bij te brengen, naast de ken-

nisoverdracht over de geloofsprincipes 

en de aanbiddingsvormen, hetgeen na-

tuurlijk ook belangrijk is.

Naast twee basisscholen en een school 

voor voortgezet onderwijs bezocht ik 

ook een islamitische PABO, waar de 

leerkrachten en de leerlingen wer-

ken volgens het Montessori-systeem, 

waarbinnen orde, regelmaat en zelf-

standigheid een grote rol spelen. De 

school heeft een eigen methodiek 

ontwikkeld waarbij de islamitische 

waarden in alle vakken terugkomen. 

Op deze manier wordt de islam op een 

natuurlijke manier geïntegreerd in het 

reguliere programma.

De leerkrachten leren met deze me-

thodiek niet alleen lesgeven in zaak-

vakken als taal, rekenen, natuuronder-

wijs, techniek, geschiedenis, gym en 

aardrijkskunde, maar ook in vakken als 

handvaardigheid, traditionele textiele 

werkvormen, koken en een vak dat Za-

rafet genoemd wordt en vooral gericht 

is op de verfijning van goede manieren 

en het ontvangen van gasten.

De overkoepelende organisatie, direc-

ties en leerkrachten van de bezochte 

scholen hebben aangegeven ook geïnte-

resseerd te zijn in de islamitische scho-

len in Nederland en hun methodieken. 

Zij zien de ISBO daarbij als interessante 

partner. Er wordt inmiddels nagedacht 

over manieren waarop wij elkaar zouden 

kunnen versterken, bijvoorbeeld door 

uitwisseling van lesmateriaal of het fy-

siek bezoeken van elkaars scholen.

Mocht u hierover meer informatie wil-

len ontvangen, dan kunt u terecht bij 

ondergetekende.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit

  a.claassen@deisbo.nl 

5www.deisbo.nl
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VERLANGEN NAAR MEKKA

Aan de hand van bijzondere objecten, een VR-beleving en persoonlijke verhalen van 
Nederlandse pelgrims neemt deze tentoonstelling je mee op bedevaart naar Mekka.

 V 
erlangen naar Mekka geeft 

een uniek inzicht in de hadj, 

de belangrijkste islamitische 

bedevaart, waar jaarlijks 

miljoenen mensen aan deelnemen, 

waaronder duizenden Nederlanders. 

Het is een van de grootste religieuze, 

spirituele en culturele fenomenen ter 

wereld. Wat trekt de pelgrims? Wel-

ke indrukken en ervaringen doen zij 

op, onderweg, ter plekke en na terug-

komst?

Al eeuwenlang inspireert de bedevaart 

naar Mekka veel kunstenaars en vor-

sten tot het (laten) maken van schit-

terende objecten. In de tentoonstel-

ling zĳn meer dan 300 aansprekende 

stukken bĳeengebracht uit belangrĳke 

islamitische kunstcollecties. Met een 

grote verscheidenheid: van de 10e 

eeuw tot nu, van China en Indonesië 

tot Turkije en Marokko.

De tentoonstelling  
Verlangen naar Mekka 

is te zien van  
15 februari 2019  

tot en met  
12 januari 2020.

https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/verlangen-naar-mekka
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El Boukhari scoort al jaren goed in het 

onderzoek. Dit jaar komt de school met 

de score van 9,3 als beste islamitische 

basisschool van het land uit de bus. 

Tevens staat El Boukhari hiermee in 

de top 5 van beste Nederlandse basis-

scholen. Een prestatie van formaat, en 

eentje om heel erg trots op te zijn! Het 

gehele team ziet dit als de beloning en 

waardering voor hard werken en een 

meer dan 100% inzet van leraren, leer-

lingen en ouders.

IBS El Boukhari is een Nederlandse ba-

sisschool op islamitische grondslag, ge-

vestigd in Leerdam. De school valt onder 

het schoolbestuur van SIMON scholen. 

De school heeft een regiofunctie, naast 

veel leerlingen uit Leerdam komen er 

ook leerlingen uit Gorinchem, Culem-

borg en Vianen. Op dit moment telt de 

school rond de 180 leerlingen. 

voor meer informatie: 

 www.ibselboukhari.nl. 

RTL nieuws | 18 februari 2019 

IBS El Boukhari is de beste islamitische 
basisschool van Nederland! 

Islamitische basisscholen 

presteren landelijk het beste!

Vandaag publiceerde RTL 
de resultaten van haar 

Scholenonderzoek 2019. 
Hieruit blijkt dat islamitische 

basisscholen (wederom) 
het beste scoren van alle 

basisscholen. Met een score 
van 9,3 is IBS El Boukhari, 

gevestigd te Leerdam, de 
allerbeste islamitische 

basisschool van Nederland!

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-

toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-

onderzoek-rtl?fbclid=IwAR3yr6DJowubzC5rFRaBlH

Hj_5H-hEyCANpj9jjf75nvejr1t64d14QVImU

BEKIJK HIER HOE JOUW SCHOOL SCOORT OP DE EINDTOETS.

 https://www.bright.nl/scholentest2019

http://www.ibselboukhari.nl
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl?fbclid=IwAR3yr6DJowubzC5rFRaBlHHj_5H-hEyCANpj9jjf75nvejr1t64d14QVImU
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl?fbclid=IwAR3yr6DJowubzC5rFRaBlHHj_5H-hEyCANpj9jjf75nvejr1t64d14QVImU
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl?fbclid=IwAR3yr6DJowubzC5rFRaBlHHj_5H-hEyCANpj9jjf75nvejr1t64d14QVImU
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl?fbclid=IwAR3yr6DJowubzC5rFRaBlHHj_5H-hEyCANpj9jjf75nvejr1t64d14QVImU
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Ook in Deventer schaart islamitische school zich bij de ‘beste’ basisscholen

De islamitische basisschool De Zon-

nebloem schaart zich bij de beste 

drie basisscholen in de lijst van eind-

toetsscores in Deventer. De leerlin-

gen scoorden gemiddeld een 7,6. 

Alleen De Windroos (7,7) en de De 

Wereldwijzer (8,2) scoorden hoger.

Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenon-

derzoek van RTL Nieuws, die alle eind-

toetsresultaten van de 6000 Neder-

landse basisscholen op een rijtje heeft 

gezet. Kinderen zijn verplicht om zo’n 

een eindtoets te maken. Die scores 

worden onder meer door de Inspectie 

van het Onderwijs gebruikt om de kwa-

liteit op scholen in kaart te brengen. 

Ook in andere steden scoren islamiti-

sche scholen hoog. In Arnhem, Maas-

tricht en Nijmegen halen die scholen 

de beste scores.

Vooruitgang

Vorig jaar scoorde De Zonnebloem 

nog een 6,2. Directeur Gencay Alici is 

daarom trots op de vooruitgang. ,,Het 

is leuk om zo’n goed cijfer te zien en 

om aan de buitenwereld te laten zien 

dat islamitische scholen goed kunnen 

presteren. Anderzijds is het ook maar 

een cijfer. We zijn niet gefocust op 

deze cijfers. En volgend jaar kan het 

zomaar weer anders zijn, als je te ma-

ken krijgt met een mindere lichting.’’

‘Basisschool Bilal beste in Amersfoort’

AMERSFOORT Basisschool Bilal is 

volgens de redactie van RTL Nieuws 

de beste basisschool van Amersfoort. 

De school scoort een 9,0, waar het 

landelijk gemiddelde op een 7,0 ligt. 

OBS De Zevensprong neemt de twee-

de plaats in met een 8,1 en De Dub-

belster is derde met een 7,7.

Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenon-

derzoek van RTL Nieuws, die alle eind-

toetsresultaten van de 6000 Nederland-

se basisscholen op een rijtje heeft gezet. 

Kinderen zijn verplicht om zo’n een eind-

toets te maken. Die scores worden onder 

meer door de Inspectie van het Onder-

wijs gebruikt om de kwaliteit op scholen 

in kaart te brengen. Ook in andere ste-

den scoren islamitische scholen hoog. In 

Arnhem, Maastricht en Nijmegen halen 

die scholen de beste scores.

Vooruitgang

Vorig jaar scoorde De Zonnebloem 

nog een 6,2. Directeur Gencay Alici is 

daarom trots op de vooruitgang. ,,Het 

is leuk om zo’n goed cijfer te zien en 

om aan de buitenwereld te laten zien 

dat islamitische scholen goed kunnen 

presteren. Anderzijds is het ook maar 

een cijfer. We zijn niet gefocust op 

deze cijfers. En volgend jaar kan het 

zomaar weer anders zijn, als je te ma-

ken krijgt met een mindere lichting.’’

Meer informatie op:

  https://www.ad.nl/deventer/ook-in-deventer-schaart-islamitische-school-zich-bij-de-beste-

basisscholen~a122e47d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_

web&fbclid=IwAR0ILGDs-hzJjw1ygHy-8mfNLpP_GRtiAQ0DVEsSOkET505BaasOhoGC8RU

Meer informatie op:

 https://destadamersfoort.nl/lokaal/basisschool-bilal-beste-amersfoort-551847

El Habib scoorde met een 8,8 het hoogst van alle basisscholen in Maastricht.

Daarnaast deelde zij met 3 andere scholen de 3e plaats in de ranglijst van de provincie Limburg. 

1.  Basisschool Taal & lent, Venlo 

(rooms-katholiek): 9,6, Cito

2.  Basisschool à Hermkes, Epen  

(rooms-katholiek): 9, Cito

3.  't Mozaïek, Roermond (rooms-katho-

liek): 8,8, Cito

3.  Emile Wesly basisschool, Maastricht 

(protestants-christelijk): 8,8, Cito

3.  Islamitische basisschool El Habib, 

Maastricht (islamitisch): 8,8, Cito

3.  Basisschool Limbrichterveld, Sittard 

(rooms-katholiek): 8,8, Cito

7.  Basischool De Lindegaerd, Meerssen 

(rooms-katholiek): 8,6, Cito

8.  Basischool St. Alfonsus, Roermond 

(rooms-katholiek): 8,5, Cito

8.  Openbare Basisschool Het Palet, 

Maastricht (openbaar): 8,5, Cito

8.  Basisschool Titus Brandsma, Bruns-

sum (rooms-katholiek): 8,5, Cito

© RONALD HISSINK

�https://www.ad.nl/deventer/ook-in-deventer-schaart-islamitische-school-zich-bij-de-beste-basisscholen~a122e47d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0ILGDs-hzJjw1ygHy-8mfNLpP_GRtiAQ0DVEsSOkET505BaasOhoGC8RU
�https://www.ad.nl/deventer/ook-in-deventer-schaart-islamitische-school-zich-bij-de-beste-basisscholen~a122e47d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0ILGDs-hzJjw1ygHy-8mfNLpP_GRtiAQ0DVEsSOkET505BaasOhoGC8RU
�https://www.ad.nl/deventer/ook-in-deventer-schaart-islamitische-school-zich-bij-de-beste-basisscholen~a122e47d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0ILGDs-hzJjw1ygHy-8mfNLpP_GRtiAQ0DVEsSOkET505BaasOhoGC8RU
https://destadamersfoort.nl/lokaal/basisschool-bilal-beste-amersfoort-551847
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Moslimschool is beste van Arnhem: ‘We hebben hier keihard voor gewerkt’

ARNHEM - De leerlingen van Islamiti-

sche basisschool Ibn-i Sina hebben in 

2018 de beste eindtoetsscores behaald 

in Arnhem. Zij scoorden gemiddeld een 

7,9 en voeren daarmee de ranglijst 

van 47 scholen aan. Directeur Musta-

fa Eroglu zegt dat zijn school al langer 

de ambitie koesterde een keer de beste 

scores te halen. ,,We hebben keihard 

gewerkt om dit te bereiken.”

Dat blijkt uit onderzoek van RTL 

Nieuws, die alle eindtoetsresultaten 

van de 6.000 Nederlandse basisscho-

len op een rijtje zette. 

Die scores worden onder meer door de 

Inspectie van het Onderwijs gebruikt 

om de kwaliteit op scholen in kaart te 

brengen. Ibn-i Sina is niet de enige is-

lamitische school die goed scoort. Ook 

in Maastricht en Nijmegen halen deze 

scholen de beste scores. In Arnhem be-

vinden zich in de top verder Kunst Rijk, 

‘t Panorama en Het Mozaiek. 

Stapje voor stapje

Eroglu zegt dat het onderwijsteam van 

Ibn-i Sina jaren zich jaren geleden al 

had voorgenomen een keer de beste 

van Arnhem te zijn. 

,Wij gingen telkens een stapje omhoog 

in die ranglijst. Zo werken wij bewust 

niet meer met gecombineerde klassen. 

En we hadden al voorspeld dat we dit 

gingen halen. Nu is het voor ons zaak om 

hoog te blijven scoren. We willen bij de 

top-5 of top-10 in Arnhem blijven.”

Meer informatie op:

  h t t ps: // w w w. g el d erl a n d er. n l /

arnhem/moslimschool-is-beste-

v a n - a r n h e m - w e - h e b b e n - h i e r-

keihard-voor-gewerkt~a02a59fd/

Al Amana bij de beste scholen uit Ede 

EDE De Lettertuin, Al Amana uit Ede 

en de Julianaschool uit Ederveen zijn 

volgens de redactie van RTL Nieuws de 

beste basisscholen van de gemeente 

Ede. Deze scholen scoren een 8,0, waar 

het landelijk gemiddelde op een 7,0 

ligt. De Ericaschool in Otterlo scoorde 

volgens het onderzoek een 7,9 en de 

Wilhelminaschool in Bennekom werd 

vijfde van de gemeente met een 7,7.

RTL Nieuws heeft de resultaten van de 

eindtoets van meer dan zesduizend ba-

sisscholen ‘op een zo eerlijk mogelijke 

manier’ vergeleken. Naast individuele 

resultaten vergelijken, kunnen daar-

mee ook scholen worden beoordeeld. 

,,Die scores worden onder meer door de 

Inspectie van het Onderwijs gebruikt 

om de kwaliteit op scholen in kaart te 

brengen. Ook RTL Nieuws vergelijkt 

de resultaten door rekening te houden 

met achterstanden van leerlingen”, 

schrijft de RTL redactie op haar web-

site. ,,RTL Nieuws gebruikt een gewo-

gen berekening waardoor er rekening 

kan worden gehouden met verschillen 

tussen scholen.” Dankzij cijfers van het 

CBS zijn (achterstands)factoren als op-

leidingsniveau en de herkomst van ou-

ders en of ze schulden hebben, meege-

rekend in het eindoordeel. Daarnaast 

zijn de eindtoetsscores van 2016, 2017 

en 2018 meegewogen, evenals gege-

vens van Dienst Uitvoering Onderwijs 

en de Inspectie van het Onderwijs.

De basisscholen GBS De Triangel (5,9), 

OBS de Bongerd (6,0) en De Zuider-

poort (6,2) scoorden het laagst in Ede.

Meer informatie op:

  h t t p s : / / e d e s t a d . n l / l o k a a l /

d i t - z i j n - d e - b e s t e - s c h o l e n -

u i t- d e - g e m e e n t e -vo l g e n s - r t l-

nieuws-551855

Islamitische basisschool Ababil beste in Schiedam’

SCHIEDAM- Oud-raadslid Zeynep  

Erdoğan (PvdA) reageert juichend op 

het bericht van RTL nieuws dat uit ei-

gen onderzoek door de nieuwsredactie 

is gebleken dat islamitische basis-

scholen (alweer) het hoogst scoren op 

de Cito-toets. Voor Erdoğan aanleiding 

om de islamitische basisschool Ababil 

in Nieuwland uit te roepen tot ‘de bes-

te school in Schiedam’ op Twitter.

FOTO © ANP

KOEN VAN WEEL / ANP

�https://www.gelderlander.nl/arnhem/moslimschool-is-beste-van-arnhem-we-hebben-hier-keihard-voor-gewerkt~a02a59fd
�https://www.gelderlander.nl/arnhem/moslimschool-is-beste-van-arnhem-we-hebben-hier-keihard-voor-gewerkt~a02a59fd
�https://www.gelderlander.nl/arnhem/moslimschool-is-beste-van-arnhem-we-hebben-hier-keihard-voor-gewerkt~a02a59fd
�https://www.gelderlander.nl/arnhem/moslimschool-is-beste-van-arnhem-we-hebben-hier-keihard-voor-gewerkt~a02a59fd
https://edestad.nl/lokaal/dit-zijn-de-beste-scholen-uit-de-gemeente-volgens-rtl-nieuws-551855
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Nog geen locatie voor islamitische school.

ROOSENDAAL - Het is nog onbekend waar de nieuwe islamitische 
basisschool zich in de gemeente Roosendaal gaat vestigen. Dat laat 
wethouder René van Ginderen weten op vragen van de VLP.

De Stichting Islamitisch Primair Onder-

wijs heeft enige tijd geleden goedkeu-

ring ontvangen om dit jaar te mogen 

starten met de school. SIPO heeft naar 

aanleiding daarvan een verkenning ge-

daan naar de belangstelling voor de 

komende vijf jaar. Dat onderzoek wordt 

binnenkort besproken. Op basis daarvan 

wordt gekeken naar de locatie.

De Stichting Islamitisch Primair On-

derwijs heeft wel aangekondigd aan-

staande zondag een presentatie te 

geven bij de Marokkaanse moskee in 

Roosendaal. “Tijdens deze informa-

tiebijeenkomst wordt meer informatie 

gegeven over de school en kunnen ge-

interesseerden vragen stellen aan het 

bestuur van SIPO. Ook kunnen ouders 

hun kinderen vast aanmelden voor het 

komende schooljaar.”

Leerlingen van SIPO krijgen op hun 

scholen ook islamitische godsdienst-

lessen en leren op jonge leeftijd de 

salaat (gebed) verrichten. “Ons doel is 

dus om onze leerlingen goed voor te 

bereiden op het voortgezet onderwijs, 

maar ook om ze voldoende kennis mee 

te geven over de islam.” 
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Gemeente Lelystad gaat lerarentekort 
te lijf met actieplan

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft een actieplan gemaakt om het 
lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te lijf te gaan. Op dit moment 
is dat een nijpend probleem, niet alleen in Lelystad, ook landelijk.

Maatregelen op de korte, middellange 

en lange termijn moeten dat probleem 

tackelen. Het actieplan is geschreven 

op verzoek van de gemeenteraad en 

het onderwijsveld. De laatste heeft 

ook over de inhoud meegedacht.

Netwerker

Op korte termijn zal er een netwerker 

worden aangesteld, die mensen zal be-

naderen om of opnieuw in het onder-

wijs te stappen, of te kiezen voor Le-

lystad. ‘Er zijn ook krimpregio’s, waar 

scholen juist met minder leerlingen te 

maken krijgen. Als we die leraren kun-

nen interesseren naar Lelystad te ko-

men, zou dat helpen,’ zegt wethouder 

Elly van Wageningen.

Ook zijn er mensen die wel onderwijs-

bevoegdheid hebben, maar voor een 

andere carrière hebben gekozen. ‘Als 

we die mensen weer kunnen interes-

seren voor een prachtige baan in het 

onderwijs, helpt dat ook. Dat kan ook 

voor één of twee dagen in de maand, of 

als invalkracht.’

Hulp bij switch

Op middellange termijn wil de gemeen-

te mensen die zo’n carrière overwegen 

maar nog geen onderwijsbevoegdheid 

hebben, helpen bij die switch. ‘Want 

dat betekent toch een studie en mo-

gelijk enige tijd geen inkomsten. Door 

daar mee te denken en met flexibele 

oplossingen te komen, hopen we het le-

rarentekort ook te lijf te gaan.’

In zijn algemeenheid wil Lelystad on-

derwijzers elders in Nederland wijzen 

op de mogelijkheden die hier liggen. 

‘Hier kun je met je lerarensalaris nog 

een mooi huis kopen, waar dat bijvoor-

beeld in de Randstad bijna onmogelijk 

is.’ En er zal, en dat is een maatregel 

voor de iets langere termijn, ook wat 

aan het imago van het vak moeten 

worden gedaan. ‘Door de werkdruk en 

de stakingen is wellicht de indruk ont-

staan dat het een vreselijk beroep is, 

maar dat is niet zo. Het is een prachtig 

beroep.’

Samenwerking

Het is een greep uit de maatregelen, en 

Lelystad doet dat niet alleen. Voor de 

maatregelen voor wat betreft het pri-

maire onderwijs werkt men samen met 

Dronten, voor wat betreft het voortge-

zet onderwijs met Almere.

En voor wat betreft de zij-instromers: 

Van Wageningen heeft zelf ook een 

onderwijsbevoegdheid. ‘Ja,’ lacht de 

wethouder, ‘dat is zo. En ik heb daar 

wel over nagedacht, want voor de klas 

staan is hartstikke leuk. Maar in mijn 

onregelmatige bestaan als wethouder 

valt dat niet structureel in te plannen. 

Ik moet het helaas houden bij af en toe 

een gastles. Maar dat blijf ik wel doen.’

Wethouder Elly van Wageningen. © Gemeeente Lelystad
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Oproep: stap bij lesuitval  
naar leerplichtambtenaar

Een groep ouders uit Zaandam roept ouders in heel het land op naar de 
leerplichtambtenaar te stappen als hun kind vanwege lesuitval naar huis wordt 
gestuurd. Ze hopen zo het kabinet te dwingen het lerarentekort op te lossen.

 L
eerlingen van basisschool Ta-

marinde in Zaandam gaan al 

een paar weken vier dagen 

per week naar school, omdat 

er niet genoeg leerkrachten zijn. Va-

der Jeroen de Glas is zo boos over de 

structurele lesuitval, dat hij naar de 

gemeente is gestapt om melding te 

doen bij de leerplichtambtenaar. Hij 

deed gisteren op sociale media een 

oproep aan alle ouders in ons land 

om hetzelfde te doen.

,,Als we iets aan het lerarentekort wil-

len doen, moeten we als ouders gaan 

porren en zorgen dat het vervelend 

wordt voor de overheid”, verklaart De 

Glas zijn oproep. ,,Ik probeerde mijn 

kind thuis les te geven, maar mijn kind 

zei: ik heb liever van de juf les. Dat heb 

ik bij de leerplichtambtenaar gemeld, 

met daarbij het verzoek te handhaven. 

Nou, daarover zijn ze verschrikkelijk 

geïrriteerd.” 

De gemeente is immers verplicht op 

de melding te reageren. Als de leer-

plichtambtenaar niet ingrijpt, moeten 

ze de ouder daarover berichten. De 

ouder heeft vervolgens weer het recht 

om daartegen in bezwaar te gaan. ,,En 

zo zijn leerplichtambtenaren veel tijd 

kwijt aan zaken waar ze eigenlijk niet 

mee bezig willen zijn”, verklaart De 

Glas. In Zaandam zijn tientallen ouders 

al naar de gemeente gestapt.

Geenvierdaagse

De actievoerende ouders roepen op 

de Facebookpagina ‘Geenvierdaagse’ 

vaders en moeders in heel Nederland 

op om naar de leerplichtambtenaar te 

stappen. Ze hopen zo op een sneeuw-

baleffect. Hoe meer meldingen bij ver-

schillende gemeenten binnenkomen, 

hoe groter de druk op de landelijke 

politiek wordt. De ouders vinden dat 

verantwoordelijk minister Arie Slob 

(Basisonderwijs) te weinig doet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher steunt 

de actie. ,,Het kabinet is zich bewust 

van het probleem, maar er moet meer 

gebeuren dan nu gebeurt. Het wordt 

tijd dat het kabinet dit als crisis 

gaat beschouwen.” 

Asscher roept het kabinet op het re-

geerakkoord open te breken, om zo 

meer geld vrij te maken voor extra le-

raren en betere arbeidsvoorwaarden. 

,,Minister Slob kan dit probleem niet in 

zijn eentje oplossen, zo blijkt. Daarom 

moet D66-minister Ingrid van Engel-

shoven (Onderwijs) samen met hem 

optrekken. Ook D66 moet laten zien 

dat ze dit probleem serieus neemt.”

Dupe

Protestvader De Glas vreest dat zijn 

kinderen de dupe worden van het lera-

rentekort. Hij offerde een werkdag op 

om zijn ene kind zelf les te geven. Op 

dinsdag werkt zijn vrouw thuis, omdat 

die dag zijn andere kind geen school 

heeft. De Glas: ,,Ze krijgen huiswerk 

mee en wij moeten ze begeleiden. 

Maar lesgeven is écht een vak, dat doe 

je niet zomaar even.”

De Algemene Onderwijsbond organi-

seert op 15 maart een landelijke sta-

king voor het hele onderwijs. Doel van 

de staking is hetzelfde als die van de 

ouders in Zaandam: meer investerin-

gen in het onderwijs. Het zou de eerste 

keer in Nederland zijn dat het hele on-

derwijs staakt.

 ONDERWIJSNIEUWS
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On parle français, wir sprechen Deutsch 
klinkt het steeds vaker op de basisschool

Steeds meer kinderen krijgen Duits of Frans op de basisschool. Niet 
alleen in de grensregio’s, maar ook in andere delen van Nederland. 
Vanaf groep 1 leren de kinderen daarbij spelenderwijs de taal.

 D
uits wordt het vaakst ge-

geven, op 83 scholen in 

Nederland. Dat heeft vol-

gens Riet Steffann van het 

kenniscentrum Buurtalen van het 

Nuffic vooral te maken met de lan-

ge grensstreek tussen Nederland en 

Duitsland. De meeste scholen die 

Duits aanbieden, staan dan ook in de 

grensstreek.

Studie of werk in grensregio

Op 54 basisscholen wordt Frans aan-

geboden. Een deel van deze scholen 

ligt in de grensstreek bij Maastricht, 

maar verder is het Franse onderwijs 

meer verspreid over Nederland dan 

het Duitse onderwijs. Ook biedt een 

handjevol scholen andere talen aan, 

zoals Spaans en Chinees.

Leerlingen die op de basisschool Duits 

of Frans leren kunnen daar later veel 

profijt van hebben, zegt Steffann. 

“Door op jonge leeftijd kennis te maken 

met de klanken van een taal kunnen ze 

die later makkelijker leren. En kinderen 

uit grensregio’s kunnen daardoor later 

vaak makkelijker een studie volgen of 

werk vinden in de grensregio.”

Op twaalf basisscholen in Limburg 

wordt Frans gegeven. “Kinderen zijn 

vaak al heel talig en hoe jonger je be-

gint, hoe beter ze het oppikken”, zegt 

juf Corrie Deckers bij 1Limburg.

Frans heeft geen officiële status op 

de basisschool. Wel is het sinds 2015 

wettelijk toegestaan om vijftien pro-

cent van de lestijd (maximaal 4 uur per 

week) te besteden aan lessen in een 

vreemde taal. In de praktijk leidt dat 

ertoe dat een aantal scholen Frans aan-

biedt als volwaardig vak. In de meeste 

gevallen gaat het om kleine projecten 

onder of na schooltijd (zoals Frans in 

de Plusklas of tijdens projectweken), 

meldt de onafhankelijke website de-

fransejuf.nl.

Het gaat spelenderwijs

In veel gevallen zijn het enthousiaste 

leerkrachten die het onderwijs Frans 

op zich nemen. Corrie Deckers bijvoor-

beeld. Zij werkt als muziekdocent op 

basisschool de Cramignon in Eijsden. 

“Eigenlijk ben ik vakleerkracht muziek, 

maar ik studeer als hobby Italiaans en 

heb veel affiniteit met Frankrijk. Van-

uit het Italiaans heb ik een goede ba-

siskennis van het Frans. Wat ik aanbied 

aan de kinderen, dat is met mijn Frans 

goed te doen.”

Het voordeel is volgens Deckers dat 

kinderen al vanaf groep 1 vertrouwd 

raken met de taal, zodat ze later een 

voorsprong hebben op de middelbare 

school. 

Het gaat spelenderwijs, zegt ze: “We 

doen er spelletjes bij, we zingen er 

liedjes bij en het gaat eigenlijk van-

zelf.”

Best wel handig

“Best wel handig”, reageert Coen, een 

van de leerlingen op basisschool de 

Cramignon. Hij wijst erop dat Eijsden 

maar een paar kilometer van de grens 

ligt met Franstalig België. “Als ik nu 

Frans leer, vind ik straks gemakkelijker 

werk.”

Juist in Zuid-Limburg gaat het nu snel. 

Waren er in 2014 drie basisscholen 

waar je Frans kon leren, nu zijn dat er 

twaalf. Het Nuffic, de Nederlandse or-

ganisatie voor internationalisering in 

het onderwijs, juicht de ontwikkeling 

toe en probeert de docenten op de ver-

schillende scholen met elkaar in con-

tact te brengen. Er zijn al bijeenkom-

sten georganiseerd waar leerkrachten 

Frans en Duits op de basisschool elkaar 

kunnen ontmoeten.
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Digitale geletterdheid in Denemarken: 
dit kan Nederland leren van de Denen

Digitale geletterdheid is belangrijk. Naar verwachting krijgt Nederland in 2021 een 
nieuw curriculum waar digitale geletterdheid een vast onderdeel van is. Maar hoe 
is digitale geletterdheid in andere landen geregeld, bijvoorbeeld in Denemarken? 
Wat kan Nederland hiervan leren? Onderaan dit artikel vind je de publicatie.

Deense leerlingen scoren buitenge-

woon goed op digitale vaardigheden 

in internationaal vergelijkend onder-

zoek. Op de ICILS-ranglijst staan ze op 

de derde positie. Een verklaring kan 

zijn dat de Denen ict een plek in het 

curriculum hebben gegeven. 

Ontwikkeling digitale vaardigheden

In 2010 werden digitale vaardigheden 

voor het eerst in het Deense curricu-

lum opgenomen, als integraal onder-

deel van het vak Deens. In 2014 volgde 

een tweede vernieuwing, waarbij de 

nadruk lag op digitale communicatie, 

creativiteit en ethiek.

In 2016 gaf de toenmalige Minister 

van Onderwijs de opdracht onderzoek 

te doen naar een  vak met aandacht 

voor computational thinking. Dit is 

het praktisch en creatief inzetten van 

digitale tools om een probleem op te 

lossen. Kinderen moesten meer om-

gaan met technologie. Niet alleen met 

media, vooral met code: hoe doorzie je 

algoritmen en hoe creëer je ze?  

In het schooljaar 2017/2018 was het 

streven om  een apart vak als keuze-

mogelijkheid te introduceren. Een vak 

voor leerlingen tussen 13 en 16 jaar. 

Uiteindelijk werd het geen keuzevak; 

de lesstof werd verplicht voor leer-

lingen tussen de 7 en 15 jaar. Dit be-

tekende dat scholen digitale vaardig-

heden verplicht moesten integreren in 

alle vakken. 

Nieuwe koers: Technologisch begrip

Inmiddels is de inhoud vastgesteld. Op 

13 december 2018 werden de details  

door het ministerie gepubliceerd in 

het ‘Teknologiforståelse’. Hierbij gaat 

het om technologisch begrip, een brug 

tussen sociale wetenschappen en in-

formatica.

Ole Sejer Iversen, hoogleraar van de 

universiteit van Aarhus en een van de 

grondleggers  van het nieuwe curricu-

lum, zegt hierover: “Met technologisch 

begrip ben je nieuwsgierig naar, en 

kritisch over technologie. Je bent in 

staat te reflecteren op de producten 

die je creëert waar algoritmen onder-

deel van zijn. Ook ben je in staat om te 

reflecteren op technologie: is wat we 

kunnen met digitale technologie ook 

wat we willen?” 

Tot dusver is technologisch begrip een 

concept, onderverdeeld in 4  compe-

tentiegebieden. Daaronder vallen in to-

taal 17 leerdoelen voor het primair en 

voortgezet onderwijs tot 15 jaar.

Technologische basisvaardigheden

Leerlingen leren  begrijpen wat er ge-

beurt als ze acties uitvoeren op een 

computer die is verbonden met een 

netwerk van andere computers. “Veel 

leerlingen weten nauwelijks wat er ge-

beurt als ze ergens op klikken”, aldus 

Iversen. Ze zijn geen digital native, 

maar digitaal naïef”

Digital design

Het domein ‘digitaal design’ omvat 

meer dan het ontwerpen van iets 

moois. Het moet leiden tot het inzicht 

dat de producten die leerlingen ont-

werpen, logisch en gebruiksvriendelijk 

moeten zijn.

Computational thinking

Iversen: “ Het gaat om het vermogen 

om verschijnselen in de wereld te be-

grijpen, ze te modelleren en te vertalen 

naar iets dat op een zinvolle manier in 

een computer kan worden uitgevoerd. 

Het is niet zozeer de vaardigheid om te 

programmeren, maar het vermogen om 

uit te zoeken hoe een algoritme een 

probleem kan oplossen.”

Computational empowerment

Dit is een vorm van technologisch bur-

gerschap. “Leerlingen worden uitge-

daagd technologie te ontmaskeren”, 

aldus Iversen.  

Lees verder:

  h t t p s : / / w w w . k e n n i s n e t . n l /

a r t i k e l / d i g i t a l e - g e l e t t e r d -

heid-in-denemarken-dit-kan-ne-

derland-leren-van-de-denen/

�https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-in-denemarken-dit-kan-nederland-leren-van-de-denen/
�https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-in-denemarken-dit-kan-nederland-leren-van-de-denen/
�https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-in-denemarken-dit-kan-nederland-leren-van-de-denen/
�https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-in-denemarken-dit-kan-nederland-leren-van-de-denen/
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ICT-coordinator Liemers Novum organiseert 
mediamaand voor álle scholen in Nederland 

Jij bent een digidummy en staat voor een klas vol 
whizzkids. Die jij (want 21e eeuwse vaardigheid) 
digitale geletterdheid moet bijbrengen. Ook dan kun 
je meedoen met Maart-mediamaand die Manouk van 
’t Wel organiseert. Vanuit LiemersNovum (26 scholen 
in De Liemers) nodigt ze alle scholen in Nederland en 
België uit samen te werken aan digitale geletterdheid.

 J
e bent ICT-coördinator en 

leerkracht bij LiemersNo-

vum, maar organiseert nu 

een mediamaand waaraan je 

alle scholen in Nederland en België 

uitnodigt mee te doen. 

Waarom neem je dit initiatief?

“Klopt! Vorig jaar heb ik een gelijk-

soortige maand georganiseerd, toen 

was het thema ‘programmeren’. Alle 

scholen van de stichting namen toen 

zo enthousiast deel, dat ik besloot dat 

dit een jaarlijks, terugkerend concept 

moet zijn. Dit jaar trek ik het onder-

werp alleen breder en gaat het over 

alle competenties die horen bij digita-

le geletterdheid.

De reden om ook andere scholen bij 

het project te betrekken is dat we het 

niet alleen als stichting belangrijk vin-

den om actief bezig te zijn met digita-

le geletterdheid, maar op deze manier 

ook kennis en ideeën kunnen delen 

met andere scholen, collega’s en kin-

deren. Kennis is macht, delen is kracht. 

Bovendien geeft het mij persoonlijk 

ontzettend veel voldoening als ik 

meer mensen 

mag helpen, in-

spireren en mo-

tiveren om aan 

de slag te gaan 

met dit onder-

werp.” 

Hoe gaat de mediamaand 

precies in z’n werk?

“Scholen die interesse hebben om

 deel te nemen, mailen dit naar 

ict@liemersnovum.nl. 

Daarbij geldt dat je mee mag doen met 

een klas, maar ook met de hele school. 

De Mediamaand is zo opgezet dat de 

hele school kan deelnemen: de chal-

lenges zijn geschikt voor groep 1 t/m 

8. Gedurende de maand maart ontvan-

gen scholen drie weken lang, wekelijks 

een nieuwe challenge.

Het hoofdonderwerp is daarbij Ne-

derland en iedere week staat er een 

subthema centraal. Dit zijn: Neder-

landse literatuur, typisch Nederlands 

(denk hierbij bijvoorbeeld aan typisch 

Nederlandse gewoontes, eten) en Ne-

derlands muziek. Bij elk onderwerp 

zijn 3 activiteiten uitgewerkt. Één voor 

de onderbouw, één voor de midden-

bouw en één voor de bovenbouw. Zo 

kan ieder op zijn eigen niveau met het 

onderwerp aan de slag.

Voor elk onderwerp is er een beveilig-

de Padlet aangemaakt. Dit een digitaal 

prikbord. Scholen kunnen op deze pa-

gina foto’s, video’s en teksten delen 

om elkaar te laten zien wat zij met de 

challenge doen. Zo kunnen we elkaar 

ook weer inspireren en motiveren. 

Het voornaamste doel van de hele 

challenge is vooral om leerkrachten te 

laten ervaren dat je op heel eenvoudi-

ge wijze al aan de slag kunt gaan met 

digitale geletterdheid. Sterker nog, bij 

sommige opdrachten denkt een aantal 

misschien wel: Hé, hier zijn we eigen-

lijk al mee bezig. De opdrachten zijn 

laagdrempelig, er zijn geen spannen-

de materialen nodig en de activiteiten 

zijn zodanig speels opgezet dat kin-

deren zich er misschien niet eens van 

bewust zijn dat ze bijvoorbeeld bezig 

zijn met programmeren of informatie-

vaardigheden.”

Stel: ik ben best enthousiast, 

maar mijn leerlingen zijn echte 

whizzkids en ik weet net hoe ik 

een whatsappje moet versturen. 

Kan ik dan meedoen? 

“Zeker! Zoals ik al zei: De opdrachten 

zijn zeer laagdrempelig. Je hoeft als 

leerkracht dus geen ict-expert te zijn 

om deel te nemen. Daarnaast is het, 

denk ik, alleen maar interessant voor 

het proces en resultaat als jouw leer-

lingen echte whizzkids zijn. Misschien 

verrassen ze je wel of steek je er zelf 

nog iets van op!”

Manouk van t Wel

mailto:ict%40liemersnovum.nl?subject=
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ADVERTORIAL

Ramadan
de Musical

‘Ramadan de musical: lees, leer en leef na’, 

is bestemd voor islamitische basisscho-

len en verenigingen. Het is een prachtige 

musical met liedjes (zonder instrumenten), 

humor, liefde voor het geloof, opdrachten 

en werkvormen ter verdieping en met aan-

wijzingen voor het maken van attributen, 

kostuums en decor. 

Een musical voor de hele school óf als eind-

musical van groep 8.

Prijs € 350 

(map, incl. usb-stick en liedjes)

Profeet Ibrahiem
de Musical

Afscheid nemen van de leerlingen van groep 

8? Daar hoort een musical bij! Maar dan wel 

een musical die leuk en leerzaam tegelijker-

tijd is, een musical met een moraal waar de 

leerlingen iets van kunnen leren. Dat is: ‘Pro-

feet Ibrahiem, de musical.’ Ook geschikt om te 

vertonen tijdens het Offerfeest.

Met spoken word en toneelstukjes, groten-

deels op rijm, en steeds ondersteund met 

mooie liedjes (zonder instrumenten).

Prijs: € 295 
(map, incl. usb-stick en liedjes)

www.salaam-art.nl/musicals-voor-scholen.html

http://www.salaam-art.nl/musicals-voor-scholen.html
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Onderwijsprijs voor tussenjaar 
van Stedelijk Gymnasium

NIJMEGEN - Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (SGN) heeft een prijs 
gewonnen voor Intermezzo: een tussenjaar voor leerlingen die nog niet 
toe zijn aan het voortgezet onderwijs. SGN werd afgelopen week winnaar 
van de Gelderse voorronde van de Nationale Onderwijsprijs.

 S
GN is in 2016 begonnen met 

Intermezzo. In deze tussen-

klas zitten leerlingen die 

klaar zijn met de lesstof van 

groep 8, maar die wat betreft hun 

gedrag nog te jong zijn voor de brug-

klas. Dit zijn vaak hoogbegaafde leer-

lingen die op de basisschool een klas 

hebben overgeslagen. In het tussen-

jaar krijgen de leerlingen lesstof die 

zo min mogelijk overlapt met de stof 

in de brugklas. Daarnaast is er extra 

aandacht voor hun sociaal-emotione-

le ontwikkeling. 

36 leerlingen

,,De belangstelling voor Intermezzo 

groeit”,  zegt Harrie van Steen, conrec-

tor van SGN. ,,De klas telt nu 36 leerlin-

gen. Sinds de start van Intermezzo drie 

jaar geleden krijgen we telkens meer 

aanmeldingen. Meer dan we kunnen 

plaatsen, dus we zeggen ook wel eens 

‘nee’.” Een tweede Intermezzo-klas zit 

volgens hem niet in de planning. 

Nu SGN de Gelderse winnaar is van de 

Nationale Onderwijs betekent dit dat 

de school op 24 maart verwacht wordt 

op de landelijke finale. 

Van Steen: ,,We zijn heel trots op onze 

prijs. De jury noemde het een gedurfd 

initiatief.” De timing van de prijs is ook 

goed. ,,Vandaag is de open dag en het 

is extra leuk om dit te kunnen laten 

zien aan ouders en leerlingen.” SGN 

heeft ooit eerder meegedaan aan de 

voorronde van de Nationale Onder-

wijsprijs. ,,In 2002 hebben we de der-

de prijs gewonnen. Maar niemand weet 

meer precies waarvoor.”  



 ONDERWIJSNIEUWS

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.18 19www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.18 19www.deisbo.nl

Bron: De Gelderlander | Bettine Winters 15 februari 2019 | Foto: ©Qphoto 

Klusklas voor leerling die 
niet zo goed leert rukt op

DOETINCHEM/ELST/RHEDEN - De klusklas is in opkomst 
in Gelderland. Steeds meer basisscholen experimenteren 
met praktijklessen voor kinderen die niet zo goed 
leren, maar wel handig zijn. Donderdag beginnen vijf 
scholen in Rheden met een proef en volgende maand 
start De Elstar in Elst met een groep. In Doetinchem 
draait al een klas van basisschool Dichterbij.

 I
n de klusklas, ook praktijkklas ge-

noemd, leren kinderen iets maken 

met hun handen. De bedoeling is 

dat ze daarvan meer zelfvertrou-

wen en lol in school krijgen. ,,Som-

migen zitten in alle extra instruc-

tiegroepjes en komen nooit aan iets 

leuks toe”, zegt Janneke Graat van De 

Elstar. ,,Ze hebben het best zwaar.” 

Meike Nusselder, directeur van Dich-

terbij, weet al dat het werkt. ,,Kinde-

ren praten thuis weer over school.”

In Doetinchem heet de groep LeerZo! 

en krijgen de leerlingen drie dagde-

len praktijkles. In Rheden is geko-

zen voor wekelijks de hele 

dag en doen de 

kinderen 

iedere week iets anders, zoals koken, 

timmeren en bloemschikken. In Elst is 

gekozen voor anderhalf uur technie-

kles per week op middelbare school 

Het Westeraam in Elst.

Om tijd vrij te maken, mogen de leer-

lingen sommige lessen missen, al zijn 

de praktijklessen niet vrijblijvend 

en moeten ze ook daar leren. ,,Meten 

en wegen, bijvoorbeeld”, zegt Peter 

Dragt, coördinator van de Rhedense 

praktijkklas. Op De Elstar is besloten 

dat de klusklassers begrijpend lezen, 

spellen en rekenen niet mogen missen.

Aan het eind van het schooljaar wordt 

bekeken of de klusklassen een vervolg 

krijgen. Als dat gebeurt, willen zowel 

Graat als Dragt meer leerlingen be-

trekken. 

Vragen over de klusklas

1. Wat is een klusklas?

In een klusklas komen basisschoolkin-

deren bij elkaar om iets te leren in de 

praktijk. Ze leren er vaardigheden zoals 

timmeren, koken en dieren verzorgen. 

In de afgelopen maanden schieten dit 

soort groepen als paddestoelen uit de 

grond. Onder meer in Nieuw-Beijerland, 

Tilburg en Doetinchem bieden scholen 

deze lessen aan. Deze week beginnen 

scholen in Rheden en Elst ermee.

2.  Welke kinderen komen 

in aanmerking?

Elke school heeft zo zijn eigen criteria, 

maar over het algemeen gaat het om 

leerlingen die niet zo goed kunnen le-

ren. Ze scoren niet hoog op toetsen en 

krijgen veel extra instructie.

3.  Wat hebben de leerlingen 

aan een klusklas?

Kinderen die niet zo gemakkelijk leren, 

hebben het best zwaar op school, zeggen 

leerkrachten en intern begeleiders. ,,Ze 

lopen op hun tenen”, zegt Peter Dragt, 

die de praktijkklas organiseert voor vijf 

basisscholen in Rheden. ,,Soms zijn ze 

wat gefrustreerd.” De gedachte is dat ze 

in de klusklas zelfvertrouwen opdoen en 

dat ze gemotiveerder raken, omdat ze iets 

doen waar ze wel goed in zijn. ,,Het doel is 

om hun welbevinden te vergroten.”

4. Werkt dat echt zo?

,,Het fenomeen is vrij nieuw, dus ik kan 

niet met zekerheid zeggen of het wel of 

niet werkt”, zegt Ard Lazonder, hoogle-

raar onderwijswetenschappen aan de 

Radboud Universiteit. ,,Maar het klopt 

wel dat deze kinderen een succeserva-

ring opdoen. Of je die meeneemt naar 

andere vakken op school, is de vraag. 

Uit onderzoek blijkt dat zelfvertrouwen 

vooral doorwerkt in vergelijkbare situa-

ties en stilzitten met een boek voor je 

neus is iets heel anders.” 

 

 Lees verder

https://www.gelderlander.nl/home/klusklas-voor-leerling-die-niet-zo-goed-leert-rukt-op~a8fefa84/
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Regionale versnelling moet aantal 
thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In 
internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, schrijft minister Slob 
(Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch is ieder kind dat thuiszit, 
er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact (PO-Raad, VO-raad, 
VNG en ministeries) een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden 
besproken aan een thuiszitterstafel en krijgt één persoon per regio doorzettingsmacht.

 I
n veel regio’s is de thuiszittersta-

fel al jarenlang een begrip. Daar 

worden alle kinderen besproken 

die op dat moment thuiszitten 

of thuiszitter dreigen te worden. Die 

aanpak werpt zijn vruchten af, zien 

de partners van het pact. En daarom 

moeten voortaan álle regio’s op deze 

manier te werk gaan.

De PO-Raad staat als partner in het 

Thuiszitterspact achter de gemaakte 

afspraken. Voorzitter Rinda den Bes-

ten: ,,Geen enkele thuiszitter mag on-

besproken blijven. Dat betekent net zo 

lang doorpraten totdat je een passend 

aanbod hebt gevonden waar iedereen 

zich in kan vinden. Dat vraagt om crea-

tiviteit en doorzettingsvermogen.”

Doorzettingsmacht

Komt men er aan de tafel niet uit, dan 

hakt na uiterlijk acht weken degene 

met doorzettingsmacht de knoop door. 

Tot nu toe had ongeveer tweeder-

de van de samenwerkingsverbanden 

doorzettingsmacht formeel belegd. Nu 

wordt ook dat dus voor alle samenwer-

kingsverbanden een verplichting.

Hoe dit alles er in praktijk komt uit te 

zien en hoe naleving van de afspra-

ken gecontroleerd gaat worden, daar-

over praten de partners van het pact 

nog met elkaar verder. De PO-Raad is 

in ieder geval geen voorstander van 

het creëren van nieuwe functies voor 

bovenstaande taken als er al mensen 

beschikbaar zijn die die taken kunnen 

uitvoeren. Dat zorgt namelijk voor 

meer bureaucratie waar uiteindelijk de 

kinderen weer de dupe van zijn. 

Cijfers en duiding

Uit de laatste thuiszitterstelling van 

het ministerie blijkt dat het aantal 

kinderen dat jaarlijks langer dan drie 

maanden thuiszit rond de 4000 blijft 

schommelen. Het blijft echter moeilijk 

de cijfers goed te duiden. Zo is het in 

theorie mogelijk dat alle casussen van 

vorig jaar zijn opgelost, maar dat er dit 

jaar weer 4000 nieuwe kinderen thuis-

zitten.

De PO-Raad hoopt dat met het regio-

naal beleggen van de verantwoorde-

lijkheid voor de monitoring en aanpak 

van thuiszitten, uiteindelijk ook lan-

delijk een beter beeld ontstaat. Dan 

wordt ook inzichtelijker of en zo ja 

waar verschillen zijn en waar eventu-

ele extra ondersteuning nodig is. Ook 

wil de PO-Raad meer inzicht krijgen 

in belemmeringen in de praktijk. Zo 

wordt de Algemene Verordening Gege-

vensbescherming (AVG) bijvoorbeeld 

regelmatig genoemd als obstakel in de 

communicatie rond thuiszitters.

Lees ook het rapport van Marc Dullae-

rt, aanjager van het Thuiszitterspact, 

met onder andere zijn advies over de 

inrichting van doorzettingsmacht.

  https://deisbo.nl/wp-content/

Nieuwsbrieven/De_kracht_om_

door_te_zetten._Hoe_kunnen_

we_de_impasse_rondom_

thuiszitten_doorbreken_.pdf

Update n.a.v. het algemeen 
overleg Onderwijs & Zorg 
op 21 februari 2019
Minister Slob heeft toegezegd 

dat hij uniforme aanvraagproce-

dures wil invoeren rond de zorg 

op school aan Ernstig Meervou-

dig Beperkte (EMB) kinderen. 

Ook wil hij een landelijk format 

verplicht stellen voor de toelaat-

baarheidsverklaringen (tlv), die 

samenwerkingsverbanden ge-

bruiken om leerlingen toegang te 

verlenen tot het speciaal onder-

wijs. 

 

�https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/De_kracht_om_door_te_zetten._Hoe_kunnen_we_de_impasse_rondom_thuiszitten_doorbreken_.pdf
�https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/De_kracht_om_door_te_zetten._Hoe_kunnen_we_de_impasse_rondom_thuiszitten_doorbreken_.pdf
�https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/De_kracht_om_door_te_zetten._Hoe_kunnen_we_de_impasse_rondom_thuiszitten_doorbreken_.pdf
�https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/De_kracht_om_door_te_zetten._Hoe_kunnen_we_de_impasse_rondom_thuiszitten_doorbreken_.pdf
�https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/De_kracht_om_door_te_zetten._Hoe_kunnen_we_de_impasse_rondom_thuiszitten_doorbreken_.pdf
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Les over Atatürk moet leerlingen helpen huidige 
ontwikkelingen in Turkije beter te begrijpen AFP

 I
n de geschiedenisles moet meer 

aandacht komen voor interna-

tionale geschiedenis, zodat Ne-

derlandse ontwikkelingen in 

een breder perspectief staan en ook 

leerlingen met een migrantenachter-

grond zich kunnen vinden in het on-

derwijs. Daarvoor pleit de vakvereni-

ging van geschiedenisleraren (VGN 

Kleio).

“Bijna een op de vijf leerlingen in het 

voortgezet onderwijs is van niet-wes-

terse afkomst”, zegt VGN Kleio-voor-

zitter Ton van der Schans. Volgens hem 

kijken leerlingen vanuit hun eigen ach-

tergrond naar de geschiedenis. Daarom 

is het belangrijk niet alleen vanuit Ne-

derlands perspectief te onderwijzen.

Atatürk

Kort door de bocht houdt dat in dat de 

geschiedenisles niet alleen Willem van 

Oranje behandelt, maar ook Mustafa 

Kemal Atatürk, de grondlegger van de 

Turkse republiek. Dit kan leerlingen vol-

gens Van der Schans helpen de huidige 

“brisante” situatie in Turkije te begrij-

pen en te bespreken in de klas.

Het is de vakvereniging daarbij niet te 

doen om “het stampen van rijtjes jaartal-

len”. VGN Kleio wil deze gebeurtenissen 

plaatsen onder grote, overkoepelende 

thema’s als staatsinrichting, machtsver-

deling en ongelijkheid. Volgens Van der 

Schans “historische kwesties, die van 

alle tijden, plaatsen en culturen zijn en 

waarin afkomst van leerlingen een na-

drukkelijke plaats inneemt”.

Het is volgens Van der Schans niet de 

bedoeling om de onderwerpkeuze exact 

af te stemmen op de afkomstverhoudin-

gen in Nederland. “We gaan het curricu-

lum niet bij elke nieuwe migranten-

groep veranderen.” 

Wel ligt het volgens hem voor de hand 

dat er bij het onderwerp kolonialisme 

meer nadruk ligt op Indonesië en Surina-

me, dan op bijvoorbeeld Ivoorkust, waar 

Frankrijk de macht had.

Geen verlengstuk

“Het is belangrijk dat scholieren de ver-

houdingen leren tussen Nederland en 

Europa en de rest van de wereld”, zegt 

Van der Schans. “De geschiedenisles 

moet geen verlengstuk worden van be-

langengroepen of emancipatiebewegin-

gen, maar de geschiedenisdocent moet 

er wel zijn om de complexe en onover-

zichtelijke wereld wat helderder te ma-

ken.”

De VGN Kleio pleit hiervoor om dit mee 

te nemen in de onderwijsvernieuwing, 

die momenteel plaatsvindt. De ge-

schiedenisles “moet een doorgaande 

leerlijn vormen van de basisschool naar 

het voortgezet onderwijs”, zegt Van 

der Schans. Hij zegt daarbij wel dat het 

gevraagde internationale perspectief 

vooral aan bod moet komen op de mid-

delbare school.

NOS | MA 18 FEBRUARI 2019

‘Verleden van 
migranten moet meer 
nadruk krijgen in 
geschiedenisles’
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Scholieren vergaderen over drie voorstellen

Lochem - Tijdens drie scholierenraadsvergaderingen in februari en maart ontdekken 
leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem hoe 
‘democratie’ werkt. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van 
drie voorgestelde lessen, allen met een maatschappelijk karakter, ze gaan volgen.

 B
ij de Scholierenraad onder-

zoeken leerlingen, samen 

met raadsleden, vragen als 

‘Hoe werkt de democratie in 

Lochem?’ en ‘Hoe werkt de gemeen-

teraad en wat doet een raadslid?’ en 

gaan dat ook zelf ontdekken met het 

naspelen van een raadsvergadering. 

Een raadslid komt daarvoor vooraf-

gaand aan de Scholierenraadvergade-

ring uitleg geven in de klas en helpt 

de kinderen zich voor te bereiden op 

het debat tijdens de Scholierenraad. 

Samen verzinnen de leerlingen een 

naam voor hun fractie en ze kiezen 

twee fractievertegenwoordigers.

Scholierenraad

In totaal doen er veertien scholen 

(met totaal vierhonderd leerlingen) 

mee. Dit jaar voor het eerst zijn daar 

ook leerlingen van Bartiméus (speci-

aal basisonderwijs voor leerlingen die 

slechtziend of blind zijn) bij.

Om alle leerlingen te kunnen ontvan-

gen, zijn er drie Scholierenraadverga-

deringen (op woensdag 20 februari, 

13 maart en 27 maart). De gekozen 

fractievertegenwoordigers debatteren 

tijdens de Scholierenraad in de echte 

raadszaal in het gemeentehuis met el-

kaar over de voor- en nadelen van de 

drie voorstellen. Uiteindelijk besluiten 

zij bij meerderheid van stemmen welk 

van de drie lessen wordt gevolgd. De 

klasgenoten zijn als publiek en voor 

‘achterbanraadpleging’ bij de Scholie-

renraad aanwezig. De Scholierenraden 

worden voorgezeten door burgemees-

ter Van ‘t Erve.

Drie voorstellen

De Scholierenraden kunnen kiezen 

uit drie lessen. De lessen hebben een 

maatschappelijk karakter en worden 

aangeboden door een Lochemse orga-

nisatie:

1 workshop (H)eerlijke 

chocolade van 

Lochem Fairtrade

Tijdens de workshop gaan de leerlin-

gen op zoek naar een manier om bij 

het kopen van chocolade uit te zoeken 

wat heerlijke en eerlijke chocolade is. 

Welke keurmerken zijn er en garande-

ren die dat deze chocolade niet door 

kinderhanden is geproduceerd? En dat 

daarvoor een eerlijk loon is betaald 

aan de werknemers? Er is er een kleine 

proeverij in de les en chocoladewin-

kels en supermarkten worden bena-

derd om hen te helpen aan de vraag 

naar (h)eerlijke chocolade te voldoen.

2  workshop Young heroes 

van het Knooppunt 

Mantelzorg van Stichting 

Welzijn Lochem

Young Heroes is een interactieve work-

shop over hoe het is om voor een chro-

nisch ziek familielid te zorgen. Het 

thema (jong) mantelzorgen wordt be-

spreekbaar gemaakt, waardoor jonge 

mantelzorgers (h)erkenning krijgen en 

daar waar nodig ondersteuning. Leerlin-

gen gaan ideeën bedenken over hoe je 

met verschillende situaties kunt omgaan 

en ze denken na over de rol die ze zelf 

kunnen hebben in hun omgeving. Ook 

een tekenopdracht met later een expo-

sitie maakt deel uit van de workshop.

3  burgerschapsspel Terra 

Nova van de jeugdcoach van 

Stichting Welzijn Lochem

Hoe zou het zijn als je op een onbe-

woond eiland terecht zou komen, sa-

men met andere mensen? Hoe creëer 

je de beste leefomstandigheden? Hoe 

werk je het beste samen? Hoe verdeel 

je het voedsel? Hoe lang zorg jij voor 

een zieke medebewoner die niet kan 

werken, maar wel voedsel eet? Hoe ga 

je om met nieuwelingen, ben je bereid 

je eiland te delen? Met behulp van een 

bordspel gaan de leerlingen op een 

speelse manier op zoek naar oplossin-

gen voor dergelijke complexe situaties 

en denken zo na over onderwerpen als 

macht, leiding en inspraak. Het spel 

dwingt leerlingen te kijken naar wat 

echt belangrijk is aan de maatschappij 

en hoe zij zouden willen dat de wereld 

werkt.

Voor de uitvoering van de gekozen 

voorstellen is 100 euro per groep 8 be-

schikbaar gesteld door het college van 

burgemeester en wethouders.
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Salaris leraar op Nederlandse scholen te laag? 

Dit is wat je op de basis- en middelbare school verdient in vergelijking met andere landen 
Salarissen van leraren op de basisschool en het middelbaar onderwijs lopen uiteen

 A
fgelopen najaar  was er veel 

te doen over het salaris van 

leraren op de basisschool. 

Zij vinden dat zij in verge-

lijking met hun collega’s in het voort-

gezet onderwijs te weinig verdienen, 

terwijl zij hun werk net zo belangrijk 

vinden.

Coalitiepartijen D66 en CDA willen pro-

beren om extra geld uit te trekken voor 

een salarisverhoging van leraren in het 

basisonderwijs. Maar dat komt op z’n 

vroegst in 2020 beschikbaar.

Interessant in dit verband is ook om te 

kijken naar het salaris van leraren in ver-

houding tot de beloning van docenten in 

omringende landen.

De Organisatie voor Economische Sa-

menwerking en Ontwikkeling (OESO), 

een club van 36 overwegend ontwik-

kelde landen, houdt per lidstaat allerlei 

sociaal-economische statistieken bij. 

Ook statistieken over het inkomen van 

leerkrachten.

In de figuur hieronder vergelijken we 

het start- en maximumsalaris van ba-

sisschoolleerkrachten in Nederland 

met 11 vergelijkbare landen in Europa. 

De cijfers zijn uit 2017, dus van voor de 

salarisverhoging die de leerkrachten in 

2018 kregen. De oorspronkelijke bedra-

gen in dollars hebben we omgerekend 

naar euro’s.

Nederland is in vergelijking met de lan-

den om ons heen een middenmoter. 

Het startsalaris in Nederland van rond 

de 34 duizend euro is vergelijkbaar met 

landen als Zweden, Oostenrijk, Noorwe-

gen en Spanje.

Maar in Duitsland, Zwitserland en 

Luxemburg ligt het aanvangssalaris be-

duidend hoger: tussen de 50 duizend en 

60 duizend euro.

In Finland, een land dat bekend staat 

om zijn uitstekende onderwijs, ligt het 

startsalaris van rond de 30 duizend euro 

duidelijk lager dan in Nederland. Dit 

geldt ook voor Italië en Frankrijk.

Het maximumsalaris van leerkrachten is 

in Nederland in internationaal perspec-

tief best hoog. Weliswaar niet zo hoog 

als de eerder genoemde drie en Oosten-

rijk, maar een leerkracht met ruime er-

varing verdient beduidend meer dan zijn 

collega’s in de Scandinavische landen.

Salaris van leraren toont 

forse verschillen

De grieven van de basisschoolleerkrach-

ten richten zich niet op een salarisver-

gelijking met het buitenland, maar op 

de vergelijking met het salaris van leer-

krachten in het voortgezet onderwijs. 

Daarom hebben we ook dit verschil in 

internationaal perspectief geplaatst.

In de meeste landen verdienen leer-

krachten in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs meer dan hun col-

lega’s in het basisonderwijs. Alleen in 

Noorwegen verdienen leerkrachten in 

de brugklas niet meer. Ook in Denemar-

ken en Oostenrijk is het aanvangssalaris 

vergelijkbaar (blauwe bolletjes zitten 

dicht bij de nullijn).

Maar voor ervaren leerkrachten loopt 

het verschil in alle landen (uitgezonderd 

Noorwegen) steeds verder op.

Nederland spant hier de kroon. Het ver-

schil in ons land bij het aanvangssalaris-

sen is nog enigszins vergelijkbaar met 

andere landen (leraren in de onderbouw 

van de middelbare school verdienen per 

jaar zo’n 2.000 euro bruto meer dan juf-

fen en meesters op de basisschool) 

  www.businessinsider.nl/leraar- 

salaris-basisschool-middelbare/

http:// www.businessinsider.nl/leraar- salaris-basisschool-middelbare
http:// www.businessinsider.nl/leraar- salaris-basisschool-middelbare
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Kleuters een uurtje  
Engelse les? Stop er maar mee

Kleuters met een uurtje Engelse les per week. 
Scholen kunnen er net zo goed mee ophouden. 
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt 
namelijk dat dit nauwelijks effect heeft.

 K
leuters die een uur per week 

Engels krijgen, werden in het 

onderzoek vergeleken met 

kinderen die vanaf latere 

leeftijd Engels leren. Conclusie? Er zat 

nauwelijks verschil in de opgebouwde 

woordenschat.

“Ik heb bijvoorbeeld gekeken of leer-

lingen klanken kunnen onderscheiden, 

zoals tussen ‘pen’ en ‘pan’. Het blijkt dat 

leerlingen die al vanaf groep 1 Engels 

hebben dit niet beter kunnen”, vertelt 

Claire Goriot, taalwetenschapper bij de 

Radboud Universiteit. “Alleen kinderen 

die tweetalig zijn opgevoed, kunnen dit 

beter.”

Flink meer uren

Het heeft dan misschien weinig nut, 

maar kwaad kan dat uurtje Engels ook 

niet. “Er zijn geen negatieve effecten 

voor de Nederlandse taalontwikkeling”, 

stelt Goriot gerust.

Toch denkt ze dat het beleid moet wor-

den aangepast. “De positieve effecten 

van een uurtje Engels zijn minimaal, 

maar het kost wel geld en energie. Dat 

is zonde. Ik denk dat je dus of meer uren 

moet maken, of gewoon in groep 7 moet 

beginnen.” Maar hoeveel uur les kleu-

ters moeten krijgen om wel een positief 

effect te zien, is volgens de onderzoeker 

niet helemaal duidelijk.

Rekenen in het Engels

Sinds een paar jaar loopt er een pilot van 

de overheid waar een aantal scholen tot 

de helft van de tijd in het Engels onder-

wijs mag geven. Basisschool De Wilge 

in Hilversum doet daaraan mee. “Het is 

niet zo dat je Engelse les krijgt, maar je 

krijgt les in het Engels. Het kan zijn dat 

je bijvoorbeeld rekenen in het Engels 

krijgt”, vertelt directeur Lidwien Vos.

Het gaat dus niet om het leren van Engel-

se grammatica of woordenschat. “Doel 

is om leerlingen 

vertrouwd te maken in het spreken van 

een andere taal”, legt Vos uit. “Als de 

inhoud ingewikkelder wordt, leggen we 

het uit. We gebruiken Engels ook in de 

omgang. Als de kinderen in de rij moe-

ten staan, zeggen we dus ‘stand in line’.”

Vos is positief over de pilot. “We mer-

ken dat het taalgevoel groter wordt. Het 

heeft ook een goede invloed op het Ne-

derlands.”

Pilot tweetalig onderwijs

Negentien basisscholen doen mee aan 

de pilot tweetalig primair onderwijs, die 

in 2014 begon. Deze basisscholen ver-

zorgen onderwijs in het Engels en in het 

Nederlands en zijn de eerste tweetalige 

scholen van ons land. De scholen mogen 

dertig tot vijftig procent van de lessen in 

het Engels geven.

De tussenevaluatie van de pilot laat po-

sitieve resultaten zien. Leerlingen die 

eraan deelnemen hebben een signifi-

cant grotere toename in hun beheersing 

van het Engels. Daarom is de pilot ver-

lengd tot 2023.

Er is in Nederland één drietalige school. 

De Pôlle in Marsum biedt naast Engels 

en Nederlands ook Friestalig onderwijs 

aan.
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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 verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat 

de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn.

Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders. Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen 

van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van zaken die voor u van be-

lang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

AGENDA
10 APRIL 2019, 9.30 – 16.00 UUR,

STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID  

EENHOORN AMERSFOORT 

www.schoolenveiligheid.nl/po2019

€ 249,- per persoon (inclusief lunch en materialen)

23 MAART 2019

HEISESSIE ISBO LEDEN

Locatie en tijdstip wordt nog 

nader bekend gemaakt

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

http://www.schoolenveiligheid.nl/po2019 
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