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Piramide 
Thema Ramadan en Idoel Fitr

Lerarenhandleiding met werkbladen. 

Geschikt voor de onderbouw (groep 

1 en 2, leeftijdscategorie 4-6 jaar)

Het domein sociaal-emotionele 

ontwikkeling volledig uitgewerkt 

binnen het 4 weken durende thema 

Ramadan en Idoel Fitr. Leerdoelen 

volledig gebaseerd op de Pirami-

de-methode van CITO. Nu blijvend in 

prijs verlaagd! €45,00

Islamitische 
Kinderliedjes
Deel 1: Ramadan en Idoel Fitr

Te gebruiken bij het Piramideboek 

“Ramadan en Idoel Fitr”.

Prijs: €7,50

 ADVERTORIAL

Volg ons op:

 /moslimvandaag

 /de_isbo

 /islamitischekinderboeken

 WWW.DEISBO.NL/SHOP

Bekijk ons speciale 
Ramadanaanbod!

Ramadanwerkboekje
Kleurig werkboekje over de belang-

rijkste maand van het islamitische 

jaar. Korte hoofdstukjes over waarom 

de maand Ramadan zo belangrijk 

is voor moslims, over vasten en de 

Laylatoel Qadr. 

Het boekje is verrijkt met tien uitda-

gende opdrachten voor kinderen

Prijs per stuk: €5,00

Is het al tijd?
Anas is aan het vasten. Hij doet zijn 

best om zichzelf bezig te houden en 

niet op de tijd te letten, maar hij kan 

er niets aan doen. Hij vraagt telkens 

aan zijn moeder: ”Is het al tijd?” 

maar zij zegt steeds ”Nee”. Anas 

begint te denken dat het nooit tijd 

zal worden voor de iftaar! 

Geschikt voor beginnende lezertjes

Prijs: €5,00 

Ik kan overal  
Koran lezen
Breng je kinderen liefde voor de 

Koran bij door dit prachtig geïllus-

treerde voorleesboekje! Het boekje 

is geschreven op 2 niveaus, waar-

door ze voor kinderen vanaf 3-7 jaar 

geschikt zijn.

Prijs per stuk: €6,00

Serie (6 boekjes) 

‘Ik kan overal’: €30,00

https://www.deisbo.nl/shop
https://deisbo.nl/product/ramadanwerkboekje/
https://deisbo.nl/product/piramide-thema-ramadan-en-idoel-fitr/
https://deisbo.nl/product/is-het-al-tijd/
https://deisbo.nl/product/serie-ik-kan-overal/
https://deisbo.nl/product/islamitische-kinderliedjes-deel-1-ramadan-en-idoel-fitr/
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ONDERWIJS- 

NIEUWSJURIDISCH

Assalamu Alaikum,

 O
p 15 maart 2019 werd 

de wereld geconfron-

teerd met een gruwelij-

ke aanslag tegen twee 

moskeeën in Christchurch in Nieuw 

Zeeland waarbij 50 onschuldige 

moslims in een moskee werden 

vermoord. Het gaat om de mos-

keeën Masjid al-Noor en Linwood 

Masjid. De aanslag vond plaats tij-

dens het vrijdaggebed. 

De dader van de terroristische aan-

slag Brenton Tarrant zou zijn over-

tuigd dat de westerse samenleving 

wordt “overspoeld” door groepen 

die daarin niet thuis horen. Met 

name de geboortecijfers van mos-

lims, zo schrijft hij in zijn manifest, 

zijn voor hem aanleiding tot het 

plegen van een aanslag. Tarrant zou 

zich hebben laten inspireren door 

Anders Breivik. Tarrant heeft zijn 

terroristische daad live op facebook 

uitgezonden.

De 17 minuten durende livestream werd door ongeveer 200 mensen gezien en 

niemand heeft tijdens de livestream aan de bel getrokken bij Facebook of de uit-

zending gerapporteerd. Iets wat wat mij betreft net zo ernstig is. 

De terrorist dacht dat hij de islam kon stoppen door 50 moslims te vermoorden maar 

wat hij niet wist was dat Allah ervoor zou zorgen dat:

1. De Koran voor het eerst in het parlement gereciteerd zou worden.

2. De Adhan op radio, televisie en de straten gehoord zou worden.

3. De Khutba live op televisie zou worden uitgezonden.

4.  Een Hadith en de vredesgroet van de Profeet, vrede zij met hem,  

door de premier gesproken zou worden.

5.  Nieuw Zeelandse vrouwen massaal de hijab zouden dragen uit steun en medeleven.

6.  De banden tussen moslims en niet-moslims  

sterker zou worden.

7. Meer mensen zich tot de Islam zouden bekeren.

8.  Meer beveiliging wereldwijd voor de moskeeën zouden 

komen

Allah Subhanahu wa ta’ala zegt: 

“Zij plannen, en Allah plant eveneens. 

Maar Allah is de beste planner” 

(surah al-anfal, vers 30)

Gökhan Çoban, Directeur ISBO
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BHV’er meer dan hulpverlener

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE BHV-CURSUS!

www.bhv2u.nl      0229-314157      info@bhv2u.nl

De voordelen van ISBO-leden:
 9 Voor de ISBO-leden van € 140 voor maar € 120
 9 Officiële diploma van NIBHV en Rode Kruis
 9 Gratis BHV-pas
 9 Trainingen in company
 9 Inschrijven via info@deisbo.nl

* Onze trainingen zijn voorzien van gratis lunch

BHV2U is gespecialiseerd in het geven 
van BHV-cursussen. Dit doen we 
volgens de richtlijnen van NIBHV en 
Rode Kruis. Helaas komt het nog vaak 
voor dat er binnen diverse bedrijven 
en organisaties medewerkers niet over 
een BHV-bevoegdheid beschikken. 
Volgens de artikelen 3, 10 en 15 van de 
Arbowet is het wettelijk verplicht dat 
elke werkgever moet voldoen aan het 
BHV-protocol.

ADVERTORIAL
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Cursus Islamitische Opvoeding 

Onlangs zijn er weer enkele cursussen islamitische opvoeding gestart vanuit de ISBO. 
Zowel bij IBS de Tulp in Hengelo als bij IBS Elif in Heemskerk is het voor de tweede keer dat 
deze 7-delige cursus aan de ouders wordt aangeboden. Wederom zijn de reacties van de 
aanwezige ouders erg enthousiast, alhamdulillah. Zoals inmiddels gebruikelijk neemt het 
aantal aanwezigen wegens de mond op mond reclame na iedere bijeenkomst toe.

T
ijdens de cursus komen verschillende aspecten van de volgende 

onderdelen van de islamitische opvoeding aan bod op basis van de 

islamitische bronnen, maar altijd gerelateerd aan de hedendaagse, 

dagelijkse praktijk:

1)  De verantwoordelijkheid voor de opvoeding in het geloof

2)  De verantwoordelijkheid voor de ethische opvoeding (akhlaaq)

3)  De verantwoordelijkheid voor de lichamelijke opvoeding

4)  De verantwoordelijkheid voor de intellectuele opvoeding

5)  De verantwoordelijkheid voor de sociaal-emotionele opvoeding

6)  De verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opvoeding

7)  De verantwoordelijkheid voor de seksuele opvoeding

Aan de vierde bijeenkomst over intel-

lectuele opvoeding is een presentatie 

en een verkoop van islamitische kin-

derboeken gekoppeld, om de ouders te 

helpen hun kinderen te stimuleren om 

meer te lezen en tegelijkertijd met hun 

eigen , islamitische identiteit bezig te 

zijn.

Ouders die 6 van de 7 bijeenkomsten 

hebben bijgewoond krijgen een certi-

ficaat van deelname.

Er worden ook enkele verdiepingscur-

sussen aangeboden die aansluiten op 

bovenstaande basisthema’s. 

Op zaterdag 27 april van 19.00 tot 

21.30 uur zal op het ISBO – kantoor 

vanuit de ISBO Academie een inleiding 

op de  islamitische opvoeding worden 

gegeven door ondergetekende.

De kosten hiervoor bedragen € 10,- per 

persoon

Geïnteresseerden kunnen zich opge-

ven door een mailtje te sturen naar 

  a.claassen@deisbo.nl 

De cursus zal doorgang vinden bij mi-

nimaal 15 personen.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit

5www.deisbo.nl

BHV’er meer dan hulpverlener

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE BHV-CURSUS!

www.bhv2u.nl      0229-314157      info@bhv2u.nl

De voordelen van ISBO-leden:
 9 Voor de ISBO-leden van € 140 voor maar € 120
 9 Officiële diploma van NIBHV en Rode Kruis
 9 Gratis BHV-pas
 9 Trainingen in company
 9 Inschrijven via info@deisbo.nl

* Onze trainingen zijn voorzien van gratis lunch

BHV2U is gespecialiseerd in het geven 
van BHV-cursussen. Dit doen we 
volgens de richtlijnen van NIBHV en 
Rode Kruis. Helaas komt het nog vaak 
voor dat er binnen diverse bedrijven 
en organisaties medewerkers niet over 
een BHV-bevoegdheid beschikken. 
Volgens de artikelen 3, 10 en 15 van de 
Arbowet is het wettelijk verplicht dat 
elke werkgever moet voldoen aan het 
BHV-protocol.
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De UMRAH, een droom die uitkomt 
met behulp van ALLAH. 

Het begon allemaal in november met een grap. Laten we 
dit jaar in de voorjaarsvakantie i.p.v. kamp een Umrah 
organiseren. Dit was gezien de tijd bijna niet mogelijk maar 
ELHAMDOELILLAH waar wil is helpt ALLAH. 

 O
nze intentie was mooi 

en het was het proberen 

waard. Ouders en leerlin-

gen waren enthousiast. 

Dit heeft ons nog meer gemotiveerd. 

Wij hebben gezocht naar sponsors. 

Met behulp van ALLAH en de spon-

sors hebben wij deze reis kunnen 

organiseren. Moge Allah de sponsors 

rijkelijk belonen en moge hun rizq 

doen toenemen. 

Zaterdag 16 februari 2019 stonden 

we op Schiphol om richting Medina te 

vliegen. Een heel bijzonder en emotio-

neel moment. Iets voor het fajr gebed 

kwamen we aan in het hotel. We zijn 

meteen naar Masjid an- Nabawi ge-

gaan. SubhanAllah, duizenden mensen 

op straat die allemaal richting Masjid 

an- Nabawi lopen voor het gebed. Wat 

een mooi gezicht. Eén gebed in deze 

moskee, is beter dan duizend gebeden 

in iedere andere moskee. We hebben 

alhamdoelillah ook de rawza bezocht. 

Het is heel lastig om te omschrijven 

wat je dan voelt. Woorden schieten te 

kort. We hebben de profeet Mohamed, 

Aboe Bakr en Omar begroet.  

We hebben de Quba-moskee be-

zocht, de eerste moskee in de islam. 

Onze profeet zei over de verdienste 

hiervan (betekenis):

 “Wie thuis de woedoe 
verricht en vervolgens 

een gebed verricht in 
de Quba-moskee, dat is 
als de beloning van een 

umrah.”  

We hebben de uhud berg bezocht, in 

een dadeltuin geluncht en quad gere-

den in de woestijn. Kortom, wij hebben 

genoten van Medina. 

Onderweg naar Mekka

De voorbereidingen begonnen in het 

hotel van Medina. De jongens moesten 

de ihraams al aan. Het was een lange 

reis. In het hotel hebben we snel wat 

gegeten zodat ze meteen richting  de 

KABA, Masjid al Haram, konden gaan 

voor de UMRAH. We begonnen eerst 

met het verrichten van de tawaaf en 

daarna hebben we gelopen tussen Safa 

en Marwa. Tot slot moesten we een 

deel van onze haren knippen. De jon-

gens gingen naar de kapper en de mei-

den hebben een deel van hun haren 

in het hotel geknipt. Moge Allah onze 

Umrah accepteren! 

Liefs,

Seda Öztürk 

Namens groep 7/8 van IBS An Nasr 

& de begeleiders.
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17 MAART 2019 | DESTENTOR.NL | DOOR: NIEK VERHOEVEN | FOTO: HISSINK

Roald Dahl vaker voorgelezen dan kinderkoran 
op islamitische school in Deventer

VIDEO: Kinderen integreren niet op islamitische scholen en krijgen les in het Turks of 
Arabisch. Niets is minder waar op De Zonnebloem in Deventer, de islamitische school die tot 
de besten van de stad behoort. Een schooldag in het spoor van de 9-jarige Wahab.

Wahab Moradi (9) strompelt wat over 

het betegelde schoolplein, tussen de 

schommel, glijbaan en wipwap door. 

Het is dinsdagochtend, iets voor half 

negen. Het typisch rechthoekige ge-

bouw is opgefleurd met blauwe en 

gele panelen. Op de muur van de fiet-

senstalling is een regenboog geschil-

derd. De zoemer klinkt. Wahab en zijn 

klasgenootjes sluiten aan bij de rij kin-

deren voor juf Lian (34).

Ze wandelen de school binnen. Op de 

muur in de centrale hal is een grote 

zonnebloem geschilderd, in een hoek 

ligt een doos vol speelgoedauto’s en 

in het midden van de aula staan ta-

fels waar ouders koffie kunnen drin-

ken. Op een stoffen doek van vier bij 

twee meter is een molen geschilderd. 

Geflankeerd door een doek met een 

moskee erop. Ook boven het kantoor 

van directeur Gencay Alici staat een 

geschilderd canvasdoek van een mos-

kee. Toeval, meent de directeur. ,,Van 

mij hoeft het ook niet, maar blijkbaar 

vinden kinderen de vorm interessant 

om na te maken.’’

Het klaslokaal dat aan de aula grenst is 

dat van groep 1. Er hangen bordjes met 

daarop ‘bouwhoek’, ‘huishoek’, ‘reken-

hoek’ en ‘leeshoek’. De Heksenfee, 

boeken van Annie M.G. Schmidt en de 

Disney Boekenclub liggen in de lees-

hoek te wachten op voorlezers.

Bos krullen

Wahab loopt de klas voorbij, de trap 

omhoog richting het lokaal van groep 

5, tegenover het rode vloerkleed van 

de gebedsruimte. Hij zit aan een blok 

van vijf tafels. Op twee meter afstand 

ziet hij in de hoek de kinderkoran lig-

gen, waar vrijwel alleen tijdens the-

maweken aandacht aan wordt besteed. 

Tegenover hem zitten twee meisjes. 

Eén is donker en draagt een zacht rode 

hoofddoek, het andere meisje heeft 

een haarband in haar bos krullen.

Taalspecialist

Wahab begon net als ieder kind op De 

Zonnebloem - de school telt ruim twee-

honderd leerlingen - met een taalach-

terstand. Iedere dag moet hij net als 

de rest een stap 

extra zetten om dat in te lopen. Lian 

van Kooten speelt daar een cruciale rol 

in. Als ‘taalspecialist’ schaaft zij aan 

het Nederlands, de tweede taal van 

de leerlingen. ,,Deze kinderen spreken 

maar zes uur per dag Nederlands. Hier 

op school. Als ze hier ook nog Turks of 

Arabisch praten, gaat de ontwikkeling 

nog stroever. En daarnaast versta ik ze 

dan ook niet.’’

Nederlands praten is regel nummer 

twee op De Zonnebloem. Er is maar 

één regel belangrijker: ‘We vertrou-

wen op Allah.’ 

Lees verder op:

https://www.destentor.nl/ 

deventer/roalddahlvakervoor

gelezendankinderkoranopisla

mitischeschoolindeventer~af

bae2be/

https://www.destentor.nl/deventer/roald-dahl-vaker-voorgelezen-dan-kinderkoran-op-islamitische-school-in-deventer~afbae2be/
https://www.destentor.nl/deventer/roald-dahl-vaker-voorgelezen-dan-kinderkoran-op-islamitische-school-in-deventer~afbae2be/
https://www.destentor.nl/deventer/roald-dahl-vaker-voorgelezen-dan-kinderkoran-op-islamitische-school-in-deventer~afbae2be/
https://www.destentor.nl/deventer/roald-dahl-vaker-voorgelezen-dan-kinderkoran-op-islamitische-school-in-deventer~afbae2be/
https://www.destentor.nl/deventer/roald-dahl-vaker-voorgelezen-dan-kinderkoran-op-islamitische-school-in-deventer~afbae2be/
https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/islamitische-scholen-de-vooroordelen-voorbij~p70390
https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/islamitische-scholen-de-vooroordelen-voorbij~p70390
https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/islamitische-scholen-de-vooroordelen-voorbij~p70390
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12 MAART 2019 | NOS.NL | NIEUWSUUR | FOTO: ANP

Islamitische school Rotterdam: 
“het gaat hier al jaren goed.”

 H
et Avicenna College in Rot-

terdam, één van de twee 

islamitische middelbare 

scholen in Nederland, is 

niet bang dat de verontrustende be-

richten over het Cornelius Haga Ly-

ceum in Amsterdam, gevolgen heb-

ben voor de school in Rotterdam. “Ik 

ben alleen verantwoordelijk voor de 

reputatie van mijn school”, zegt do-

cent maatschappijleer Fouad el Haja. 

“Ik weet hoe zeer wij ons best doen, 

hoe bekwaam ons team is en hoe het 

hier al jaren goed gaat.”

De school - met lovende inspectierap-

porten - staat er zó goed voor, dat het 

bestuur een tweede vestiging wil. “Als 

het op één school verkeerd gaat, bete-

kent dat niet dat het bij andere scho-

len ook verkeerd gaat”, zegt docent 

Nederlands Jawad es Soufi.

Ons geheim

De school is inmiddels zo populair 

dat Avicenna wordt benaderd door is-

lamitische basisscholen elders in het 

land, om ook in hun stad een middel-

bare school te stichten. “Ons geheim 

is dat we twee dingen leveren”, zegt 

bestuurder Wim Littooij. “We eerbie-

digen de islamitische identiteit en die 

krijgt vorm volgens de middenweg, 

gewoon gedegen. En het onderwijs is 

honderd procent gericht op integratie 

in deze samenleving.”

Leerlingenpotentieel

Een andere school die ervan overtuigd 

is dat ze voldoende leerlingen hebben 

voor een middelbare school, is basis-

school Yunus Emre in Den Haag. Twee 

jaar geleden deed het schoolbestuur 

een aanvraag voor een islamitische 

middelbare school in de stad, maar 

kreeg deze niet van de grond omdat er 

meerdere aanvragen waren.

“Als meerdere scholen van een verge-

lijkbare invulling een aanvraag doen, 

dan wordt het leerlingenpotentieel ver-

deeld over de scholen”, laat een woord-

voerder van het ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap weten.

Om mogelijk toch een school op te 

richten, heeft basisschool Yunus Emre 

hun aanmelding nu laten samengaan 

met één van de andere aanvragers: het 

Avicenna College in Rotterdam.

Lees verder op:

 https://nos.nl/nieuwsuur/

artikel/2275702isla

mitischeschoolrotter

damhetgaathieraljarengoed.

htmlIslamitische school Rotterdam: Het gaat hier al jaren goed

De vier grote steden hebben de Tweede Kamer 

vandaag gevraagd in actie te komen tegen ex-

tremistische en ondemocratische invloeden in 

het onderwijs. Ze willen dat de gemeente bij 

de aanvragen voor nieuwe middelbare scho-

len meer mogelijkheden krijgen. Nu is het zo 

dat het ministerie bepaalt of een middelbare 

school opgericht mag worden of niet. Daar-

voor is belangrijk of er voldoende potentiële 

leerlingen zijn voor de nieuwe school.

Vorige week brachten het kabinet en de Nati-

onaal Coördinator Terrorismebestrijding naar 

buiten dat ze zich zorgen maken over het Am-

sterdamse Cornelius Haga Lyceum. De school 

zou zich gedragen op een manier die niet 

goed is voor de democratie en voor de inte-

gratie, de schoolleiding zou contacten hebben 

gehad met terroristen en de Onderwijsinspec-

tie zou zijn tegengewerkt.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275702-islamitische-school-rotterdam-het-gaat-hier-al-jaren-goed.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275702-islamitische-school-rotterdam-het-gaat-hier-al-jaren-goed.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275702-islamitische-school-rotterdam-het-gaat-hier-al-jaren-goed.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275702-islamitische-school-rotterdam-het-gaat-hier-al-jaren-goed.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275702-islamitische-school-rotterdam-het-gaat-hier-al-jaren-goed.html
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Initiatiefnemers islamitische basisschool 
Westland geven niet op

DEN HAAG - Islamitische scholenstichting Yunus Emre uit Den Haag stapte dinsdag opnieuw 
naar de Raad van State voor een zaak tegen minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media.

Slob weigert goedkeuring te geven 

voor een islamitische basisschool in 

Westland omdat daar in de gemeente 

geen behoefte aan zou zijn. In februari 

vorig jaar verklaarde de Raad van State 

het beroep van Yunus Emre gegrond en 

moest Slob een nieuw besluit nemen. 

De minister heeft opnieuw toestemming 

geweigerd.

Volgens Yunus Emre is er grote behoef-

te aan een islamitische basisschool in 

Westland. ‘Kijk maar naar de met West-

land vergelijkbare gemeente Maas-

tricht, waar zo’n school al jaren goed 

functioneert’, aldus de stichting.

Westland niet te vergelijken 

met Maastricht

Minister Slob vindt dat Westland niet 

vergeleken kan worden met Maastricht. 

De Limburgse hoofdstad heeft volgens 

hem een regiofunctie die Westland 

niet heeft. Van de 359 leerlingen op de 

Maastrichtse moslimschool komen er 

219 uit de stad zelf. De rest komt van 

buiten, aldus de minister.

Omdat in Westland minder moslimkin-

deren wonen dan in Maastricht zal in 

Westland de stichtingsnorm voor een 

islamitische basisschool niet gehaald 

worden, zeggen woordvoerders van  

het ministerie. Yunus Emre stelt dat de 

Westlandse gemeenteraad een islami-

tische basisschool haalbaar vindt. Die 

keuze moet de minister respecteren, 

vindt de scholenstichting.

LEES OOK: 

Gemeenteraad Westland moet 

aanvraag oprichting islamitische 

school niet goedkeuren

  https://www.omroepwest.nl/

nieuws/3644763/Gemeen

teraadWestlandmoetaan

vraagoprichtingislamiti

scheschoolnietgoedkeuren

Islamitische basisschool 

Zoetermeer stap dichterbij

  https://www.omroepwest.nl/

nieuws/3723730/Islamitischeba

sisschoolZoetermeerstapdich

terbij

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3723730/Islamitische-basisschool-Zoetermeer-stap-dichterbij
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3723730/Islamitische-basisschool-Zoetermeer-stap-dichterbij
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3723730/Islamitische-basisschool-Zoetermeer-stap-dichterbij
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3723730/Islamitische-basisschool-Zoetermeer-stap-dichterbij
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Islamitische basisschool in Veenendaal 
is bevoegdheid van de minister

Het besluit tot het stichten van een islamitische basisschool in Veenendaal is uiteindelijk 
de bevoegdheid van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat zegt het college 
in antwoord op een brief van de Diversiteitsraad waarin wordt gepleit voor een dergelijke 
school in Veenendaal. Nu gaan circa 200 kinderen iedere schooldag ,,ondanks de reistijd en 
afstand” vanuit Veenendaal naar de islamitische basisschool Al Amana in Ede.

 D
e aanvraag voor het stich-

ten van een islamitische 

basisschool in Veenen-

daal is niet nieuw. Er 

werden eerder meerdere pogingen 

gedaan. Die liepen stuk omdat de 

aanvraag te laat werd ingediend of 

omdat de prognose van het aantal 

te verwachten leerlingen onduide-

lijk was. Het blijft de wens van het 

schoolbestuur in Veenendaal ook 

een islamitische school op te star-

ten. Wethouder Martijn Beek laat 

weten dat iedereen in Nederland 

een school mag oprichten met on-

derwijs naar eigen geloofs- of le-

vensovertuiging. Het college toetst 

iedere aanvraag op dezelfde manier. 

Als de aanvraag van het schoolbe-

stuur van Al Amana voldoet dan zal 

het college de verdere procedure in 

gang zetten.

Het stichten van een school is wette-

lijk geregeld in de Wet op het primair 

onderwijs. ,,Het schoolbestuur van 

Al Amana is verantwoordelijk voor de 

volledigheid, tijdigheid en kwaliteit 

(voldoen aan de regelgeving) van de 

aanvraag voor het stichten van een ba-

sisschool in Veenendaal.” De aanvraag 

dient volgens de wethouder te worden 

onderbouwd met onder andere prog-

noses en belangstellingspercentages. 
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Islamitische school in Roermond: 
voorzien in een behoefte

Als in augustus het nieuwe schooljaar start, moet ook de islamiti-
sche basisschool in Roermond haar deuren openen. Matthijs Ver-
maas, directeur van de stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost 
Nederland (IEZO), over de totstandkoming en de nabije toekomst.

Waarom een islamitische school 

in Roermond en waarom nu?

“Een speciaal bureau houdt voor de 

koepelorganisatie van islamitische 

scholenstichtingen elk jaar de demo-

grafische cijfers bij. In dit geval bleek 

dat in de regio Roermond genoeg 

potentiële leerlingen zitten om een 

school te kunnen starten. Toen hebben 

we bij de gemeente een aanvraag ge-

daan.” Roermond heeft al eerder een 

islamitische school gehad, maar die 

moest uiteindelijk weer dicht. Wegens 

gedoe in het bestuur, maar ook omdat 

de leerlingennorm niet werd gehaald. 

Waarom bent u positief 

over de toekomst?

„De school destijds was het bewijs 

dat er bestaansrecht voor was. Ook al 

hebben onder meer de perikelen in 

het bestuur na een paar jaar weer tot 

sluiting geleid, de behoefte binnen 

de Roermondse gemeenschap was er 

wel degelijk. Voor de duidelijkheid, de 

scholenstichting van destijds was een 

andere dan de stichting IEZO.”

Onduidelijk is nog waar de 

school onderdak zal krijgen.

„Het is aan de gemeente om met voor-

stellen te komen. Het zal allemaal wel 

redelijk snel moeten, want in augustus 

willen we starten.”

Welke eisen stelt u aan de huisvesting?

„Het moet op fiets- en wandelafstand 

liggen van onze doelgroep. Het liefst in 

een eigen gebouw.”

Dan kom ik al snel uit bij het leegstaande 

schoolgebouw aan de Ambachtsingel 

in de wijk Hoogvonderen.

„Dat is een van de opties, maar het is 

aan de gemeente om met een locatie 

te komen. Misschien dat ook wordt on-

derzocht of leegstaande lokalen in een 

andere school een mogelijkheid zijn. 

Maar dat hebben we liever niet.”

Waarom niet?

„Dat vergt veel afstemming, en je wil 

ook niet het gevoel oproepen dat je te 

veel in het vaarwater van een andere 

school terechtkomt.”

De school zal leerlingen van andere 

scholen trekken. Is daar contact 

over geweest met scholenkoepel 

Swalm & Roer bijvoorbeeld?

„Nee, dat zou ook vreemd zijn. We we-

ten niet van welke andere scholen de 

leerlingen komen. We realiseren ons 

dat we in hun vaarwater terechtkomen, 

maar dat hoort erbij. En als ze zelf een 

islamitische school hadden willen star-

ten dan hebben ze daar genoeg tijd 

voor gehad denk ik dan, maar daar heb-

ben ze niet voor gekozen.”

Waarom zou dat zijn?

„Ik denk dat als je de achtergrond niet 

hebt, je onvoldoende realiseert wat 

het betekent voor de islamitische ge-

meenschap en voor de kinderen zelf.

Ze worden niet geconfronteerd met het 

moeten meedoen met vieringen waar 

ze niets mee hebben. Denk daarbij aan 

Kerstmis, carnaval of Pasen.”

Dat hoort er toch bij?

„Begrijp me niet verkeerd. Het wordt 

op een islamitische school niet ge-

vierd, maar ze krijgen er wel les over. 

Het is per slot van rekening de we-

reld om hen heen. En let wel, aan een 

islamitische school worden dezelfde 

criteria gesteld als aan iedere andere 

school, er moet aan dezelfde eindter-

men worden voldaan. Wat anders is, is 

dat ze een keer per dag bidden.

Ja, er is godsdienst onderwijs, maar net 

zoals dat vroeger op katholieke scho-

len ook was. Ouders krijgen op een 

islamitische basisschool de mogelijk-

heid hun kinderen te helpen hun eigen 

godsdienst en cultuur te leren kennen. 

Dat vinden ze prettig.”

Wat betekent de school in 

Roermond straks voor het 

leerlingenaantal in Venlo?

„De verwachting is dat een groot ge-

deelte van de Roermondse leerlingen 

die hier in Venlo op school zitten, naar 

Roermond gaat. In Venlo kampen we 

op dit moment met ruimtegebrek. We 

hebben de peuterspeelzaal in gebruik 

als leslokaal. Dat is niet ideaal.”

Lees verder

  https://nos.nl/nieuwsuur/arti

kel/2275702islamitischeschoolrot

terdamhetgaathieralja

rengoed.html

Matthijs Vermaas, directeur van de stichting 
Islamitisch Onderwijs Zuid-Oost Nederland.
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Islamitisch onderwijs in Den Haag:  
‘We zijn al eerder gedwarsboomd’

Krijgt Den Haag een islamitische middelbare school? Na eerdere afwijzingen doen drie 
partijen een nieuwe poging. Succes is niet gegarandeerd.

 W
at Abdelsadek Maas - 

als directeur van Stich-

ting Yunus Emre ver-

antwoordelijk voor vier 

islamitische basisscholen in Den Haag 

- het liefste wil? De oprichting van is-

lamitisch voortgezet onderwijs in de 

stad, zonder commotie of controverse. 

,,Islamitische vo-scholen in het land 

zijn tot nu toe onderhevig geweest aan 

heftige maatschappelijke discussie, 

dat zou niet moeten’’, zegt Maas.

‘Maatschappelijke discussie’; Maas 

verwoordt het eufemistisch. Op 30 mei 

2013 kwam de islamitische middelba-

re school Ibn Ghaldoun uit Rotterdam 

landelijk in het nieuws door een uit het 

schoolgebouw gestolen vwo-eindexa-

men Frans. Leerlingen zetten het exa-

men integraal op internet, met als ge-

volg dat bijna 17.000 vwo-leerlingen 

in Nederland met Frans in hun pakket 

een vervangend eindexamen moesten 

maken. De school overleefde de rel 

uiteindelijk niet. En het Cornelius Haga 

Lyceum in Amsterdam ligt momenteel 

zwaar onder vuur, nu er aanwijzingen 

zijn dat bestuurder Söner Atasoy en 

zijn broer banden onderhouden met 

terroristische organisatie Kaukasus 

Emiraat. Premier Mark Rutte heeft naar 

aanleiding daarvan ouders geadvi-

seerd hun kinderen niet naar 

deze school te stu-

ren.

Dwarsbomen

Abdelsadek Maas, directeur van vier 

islamitische basisscholen van Yunus 

Emre. Dat nu juist het Cornelius Haga 

College ook haar pijlen heeft gericht 

op een nieuwe school in Den Haag, 

daar is Abdelsadek Maas verre van ge-

lukkig mee. ,,Het is niet voor het eerst 

dat ze dat proberen, trouwens. Ze 

hebben ons daarmee vaker gedwars-

boomd.‘’

In 2017 stapte Yunus Emre, in samen-

werking met Haagse basisschool Al 

Quba, met een plan naar de gemeen-

te. ,,Een middelbare school in lijn met 

ons basisonderwijs, dat is wat we voor 

ogen hadden.’’ Het ministerie beoor-

deelt zo’n aanvraag aan de hand van de 

kinderaantallen in groep 3. ,,Dat geeft 

een beeld van de levensvatbaarheid 

van zo’n school. We voldeden aan de 

minimale eisen. Maar toen kwam de 

club van Cornelius Haga er plots 

tussendoor.’’

Kansloos

Onder de naam De Ozonlaag deden zij 

een aanvraag voor een school, met een 

islamitische en hindoeïstische grond-

slag. Daarmee slonken de kansen voor 

Yunus Emre drastisch. ,,De spoeling 

werd zo dunner, de kans van slagen 

kleiner. Wij waren direct kansloos.’’

De Ozonlaag kreeg in eerste instantie 

groen licht van staatssecretaris Sander 

Dekker om aan de slag te gaan in de 

stad. Pas toen er vanuit verschillende 

kanten bezwaar werd gemaakt, onder 

meer door de Islamitische Schoolbestu-

ren Organisatie, die zich niet vertegen-

woordigd voelde door de persoon Söner 

Atasoy, kwam de aanvraag bij de Raad 

van State terecht. Die oordeelde uitein-

delijk in het nadeel van De Ozonlaag.

Lees verder op:

  https://www.ad.nl/den

haag/islamitischonder

wijsindenhaagwezijnaleer

dergedwarsboomd~a4ca33de/
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Het hart huilt tijdens herdenking 
aanslagen Christchurch in Eindhoven

EINDHOVEN - Tijdens een emotionele bijeenkomst in de islamitische basisschool Tarieq 
Ibnoe Ziyad in Eindhoven werd zondagmiddag stilgestaan bij de aanslagen in Christchurch. 
,,Hekken en camera’s zijn niet het antwoord.”

 V
erdriet, verontwaardiging, 

boosheid, angst en on-

begrip. Maar tegelijker-

tijd ook hoop, en geloof 

in verbondenheid. Al die gevoelens 

kwamen zondag aan bod tijdens de 

herdenkingsbijeenkomst voor de 

slachtoffers van de aanslagen in 

Nieuw-Zeeland, die door zo’n drie-

honderd belangstellenden werd be-

zocht. ,,Ik vind het heel zielig wat er 

is gebeurd. Ik kon er niet van slapen 

omdat mijn hart zo moest huilen”, 

sprak de zesjarige Darine tegen het 

einde van de bijeenkomst met zachte 

stem in de microfoon. 

De Eindhovense burgemeester John 

Jorritsma sprak de hoop uit dat de aan-

slagen, hoe vreselijk ook, zorgen voor 

verbroedering. ,,We gaan een moeilijke 

tijd tegemoet, waarin groepen mensen 

misschien wel tegen elkaar worden uit-

gespeeld. Maar we zijn een diverse stad, 

daarom is het zo belangrijk dat we met 

elkaar verbonden blijven. En daarbij 

geldt: blijf met je handen af van geweld.”

Veiligheid

Een ongeruste moeder - met kinderen 

op de school aan de Frankrijkstraat - 

vroeg burgemeester Jorritsma wat nu 

voor de gemeente ’de vervolgstappen’ 

zijn. ,,Hoe zit het met de veiligheid, 

bijvoorbeeld op deze school? Komen 

er hekken, komen er meer controles?” 

Schooldirecteur Jeanne van der Voort 

wilde daar wel iets over kwijt. ,,Vijftien 

jaar geleden was ik directeur van de isla-

mitische basisschool in Uden, die zoals 

jullie misschien nog wel weten in brand 

is gestoken.”

,,Camera’s, hekken, we hadden het al-

lemaal”, vervolgde ze geëmotioneerd. 

,,Maar we voelden ons steeds onveiliger. 

Het hek hoefde maar even op een kier 

open te staan en we raakten al in paniek. 

In contact blijven met je omgeving, met 

alle partners in de stad, dát geeft mij een 

gevoel van veiligheid. 

Daarom ben ik ook zo blij dat zoveel par-

tijen hier deze middag vertegenwoor-

digd zijn.”

De woorden van Van der Voort, Jorrits-

ma en de aanwezigen in de zaal lieten 

niemand onberoerd. ,,Het hart huilt, de 

ogen lopen vol”, vatte Mohammed Azai-

mi, bestuurslid van de school, de her-

denking samen. ,,Mooi dat we dit hier 

samen hebben kunnen delen.”

De herdenking in de islamitische basisschool aan de Frankrijkstraat in Eindhoven werd door 
zo’n 300 belangstellenden bezocht. © ED
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Utrecht urenlang op slot: ‘Ze zeggen dat 
er iemand rondloopt die gevaarlijk is’

Het advies van de gemeente en politie aan mensen in Utrecht om binnen te blijven in 
verband met het schietincident is opgeheven. Eerder gaven veel mensen gehoor aan de 
oproep die rond 13.30 uur werd gedaan.

 V
eel scholen in de hele pro-

vincie hielden kinderen uit 

veiligheid binnen, inmid-

dels staan scholen toe dat 

kinderen worden opgehaald door ou-

ders. Het verschilt nog wel per school: 

sommige ouders krijgen juist het bericht 

dat ze hun kinderen pas vanaf 18.00 uur 

mogen ophalen. Een moeder begrijpt 

het wel: “We hebben een appgroep en 

zijn ook vanochtend vroeg al per mail op 

de hoogte gehouden van de situatie.”

Ze vertelt dat de kinderen in de school 

uitgelegd krijgen waarom ze niet naar 

buiten mogen. “Ze zeggen tegen de kin-

deren dat er buiten iemand rondloopt 

die gevaarlijk is. Volgens de school is 

hier advies over gevraagd aan een psy-

choloog, zodat iedere groep het op de 

juiste manier krijgt uitgelegd.”

Stil in centrum van Utrecht

Eerder sloot ook de Universiteit Utrecht 

alle gebouwen. Niemand mocht de pan-

den nog in of uit. Uit voorzorg zijn ook 

alle moskeeën in Utrecht geëvacueerd. 

In de binnenstad waren vanmiddag wei-

nig mensen op de been. De meeste win-

kels waren er gesloten.

Een van onze verslaggevers was bij een 

basisschool aan de Trumanlaan, niet 

ver van de plek waar is geschoten. De 

deuren van de school gingen 

af en toe open om 

groepjes 

kinderen naar buiten te laten. Ze worden 

door hun ouders opgehaald van school. 

Politieagenten bewaken de school.

De islamitische basisschool Al Hambra 

in de wijk Kanaleneiland telt zo’n 300 

leerlingen. Toen het nieuws over de ge-

beurtenissen op het 24 Oktoberplein 

daar vanmorgen binnenkwam, werden de 

kinderen op het schoolplein meteen bin-

nengeroepen. “De veiligheid van de kin-

deren is het belangrijkst”, zegt conciërge 

Belaïd El-Idrissi. Zelf heeft hij het nieuws 

daarna niet gevolgd. Hij was vooral druk 

met het beantwoorden van telefoontjes 

van verontruste ouders.

“Sommige belden wel twee of drie keer”, 

zegt Idrissi. Besloten werd om kinderen 

groepsgewijs door ouders te laten af-

halen. Dat was niet onveilig: dicht bij de 

school stond een politieauto met agen-

ten die ook een naburige school in de ga-

ten hielden.  De havo en vwo-school UniC 

ligt hemelsbreed honderden meters van 

het 24 Oktoberplein. Twee 

leerlingen za-

ten niet in de bewuste tram, maar waren 

wel getuige van de aanslag. Daardoor 

was de school al vroeg op de hoogte. Op 

eigen initiatief heeft de school de 800 

leerlingen toen binnengeroepen, zegt 

rector Merlijn Verstraeten.

Normaal gesproken zijn de leerlingen 

op maandagmiddag vrij, maar vandaag 

moest iedereen binnen blijven, zegt Ver-

straeten. Dat gaat heel goed. “Onze leer-

lingen zijn gewend zelfstandig te wer-

ken. En tussendoor is er tijd om door de 

school te lopen.”

Het nieuws over de aanslag wordt door 

de leerlingen en docenten nauwgezet ge-

volgd. Van ongerustheid merkt Verstrae-

ten niets. Er staat geen politieauto voor 

de deur, maar er rijden voortdurend po-

litieauto’s voorbij. Ook vliegen er steeds 

helikopters over.

Voor het tweede deel van de middag wor-

den de activiteiten verzonnen. Als het 

advies om binnen te blijven ook na 18.00 

uur nog geldt, moet een plan B worden 

gemaakt. De ouderavond die voor van-

avond gepland stond, is afgelast.

Ook op basisschool De Panda bleven de leerlingen lange tijd binnen:
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Kamer wil krachtiger ingrijpen overheid 
mogelijk maken bij wanbeleid school’

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over een stapel moties over het islamitische Cornelius 
Haga Lyceum. Op één na werden ze allemaal aangenomen.

 A
lleen een motie van de PVV 

die vroeg om onmiddellijke 

sluiting van de school, red-

de het niet. Daarvoor is ook 

geen wettelijke grondslag.

Sluiting

Zo’n grondslag moet er volgens de Ka-

mer wel komen. Die stemde immers in 

met een aantal moties dat in die rich-

ting wijst.

De Kamer wil dat het mogelijk wordt 

een school bij wanbeleid te sluiten en 

bestuurders te ontslaan. Ook de in-

spectie het werk onmogelijk maken, 

zou tot financiële sancties of directe 

sluiting moeten kunnen leiden.

Helderheid ontbreekt

Hoewel het begrijpelijk is dat de Kamer 

zich in de huidige situatie geroepen 

voelt maatregelen te nemen, wijst Ver-

us erop dat Den Haag wel erg hard van 

stapel loopt. Het is allereerst nog steeds 

niet helder wat er nu precies gebeurd 

is op de school. De antwoorden van de 

regering op de vele vragen vanuit de 

kamer blijven voor een groot deel vaag. 

Daarnaast gaat de Kamer zelf ook rigou-

reus te werk door de minister te vragen 

om directe sluiting van een school bij 

wanbeleid mogelijk te maken. De Kamer 

geeft echter niet aan hoe ze willekeur 

en machtsmisbruik wil voorkomen. Zo 

wordt er bijvoorbeeld niet gevraagd om 

een toets door de rechter. De hijgerige 

vragen resulteren daarom in ondoor-

dachte voorstellen. En dat raakt het ver-

trouwen in de overheid. Of, zoals NRC 

het gisteren in het hoofdredactioneel 

commentaar zei: “De bewijslast ligt dus 

bij de overheid. Die is daarin nog op geen 

enkele wijze geslaagd. Het verwijt van 

willekeur en machtsmisbruik ligt dan 

klaar. Dat geeft dus een enorme knauw 

aan het vertrouwen in de overheid bij 

groepen die hun recht op vreedzaam, 

religieus gefundeerd onderwijs binnen 

de kaders van de rechtsstaat zelfstandig 

willen kunnen uitoefenen.” Tot die tijd 

verdient het Cornelius Haga Lyceum het 

voordeel van de twijfel.

Tot die tijd verdient het Cornelius Haga 

het voordeel van de twijfel.

Burgerschapsonderwijs

De Kamer vroeg in de vandaag aangeno-

men moties ook om meer duidelijkheid 

over de eisen die aan burgerschapson-

derwijs gesteld worden. In het regeerak-

koord zijn daarvoor al afspraken opge-

nomen. En er ligt hierover inmiddels ook 

een wetsvoorstel bij de Raad van State.

Doel is om leerlingen te beschermen 

tegen antidemocratische denkbeelden 

in de school en tijdig in beeld te krijgen 

of dergelijke denkbeelden in de school 

verspreid worden. Dat laatste moet eer-

der tot sancties leiden.
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Monitor IBP: ‘Scholen goed op weg met 
informatiebeveiliging en privacy’

Een groot deel van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan 
maatregelen te nemen om de informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren. 
Dat blijkt uit de Monitor IBP van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, die voor het eerst in 
2018 is afgenomen.

 I
n mei 2018 is de nieuwe privacy-

wetgeving (AVG) ingegaan. Scho-

len in het primair en voortgezet 

onderwijs zijn al enige tijd bezig 

om aan deze nieuwe privacywetge-

ving te voldoen. Om een represen-

tatief beeld te krijgen van de stand 

van zaken in het onderwijs, voerden 

Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad 

in 2018 onderzoek uit. In totaal vul-

den 1636 beleidsbepalers (schoolbe-

stuurders, schoolleiders, ict-coördi-

natoren) en onderwijsprofessionals 

de enquête in.

Maar liefst driekwart van de schoolbe-

sturen in het po en 85% van de school-

besturen in het vo maakt afspraken over 

IBP, heeft het beleid op orde en heeft 

beveiligingsmaatregelen genomen. 

Slechts 1% in het po en 0% in het vo 

zegt nog niet gestart te zijn.

Meer aandacht voor privacy

Een van de pijlers van de nieuwe priva-

cywetgeving is dat scholen meer verant-

woordelijkheden hebben rond privacy. 

Met de komst van de nieuwe privacy-

wetgeving moeten schoolbesturen bij-

voorbeeld een privacy-administratie 

bijhouden. Dit betekent dat zij moeten 

aantonen dat er verantwoord wordt om-

gegaan met de privacy van leerlingen en 

medewerkers. Uit het onderzoek blijkt 

dat leraren en ondersteunend personeel 

instructies hebben gekregen over hoe 

ze veilig en verantwoord omgaan met de 

gegevens van leerlingen. Zo vragen 98% 

van de scholen in het primair onderwijs 

ouders toestemming voor het gebruik 

van foto’s en video’s van leerlingen. In 

het voortgezet onderwijs doen 89% van 

de schoolbesturen dit, 10% is hier nog 

mee bezig. Schoolmedewerkers blijven 

wel behoefte hebben aan praktische in-

formatie en voorlichting over privacy en 

beveiliging.    

Veel schoolbesturen voldoen ook aan 

de eis van de privacywet om een inter-

ne privacytoezichthouder aan te wijzen: 

de functionaris gegevensbescherming 

(FG). 2 op de 3 schoolbesturen in het ba-

sisonderwijs heeft dit geregeld. In het 

voortgezet onderwijs hebben 90% van 

de schoolbesturen zo’n functionaris. Bij-

na 4 op de 5 schoolbesturen in het ba-

sis- en voortgezet onderwijs maakt ook 

afspraken over IBP met leveranciers van 

softwaresystemen.

Hulpmiddelen IBP

Om scholen in het po en vo te helpen 

informatiebeveiliging en privacy (IBP) 

goed te organiseren, heeft Kennisnet 

in samenwerking met de PO-Raad en 

VO-raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Dit 

is een praktisch stappenplan waarmee 

scholen IBP goed kunnen regelen. 

Meer dan de helft van de schoolbe-

sturen in het po, en driekwart van de 

schoolbesturen in het vo maakt hier ge-

bruik van. Voor de it-afdelingen en staf 

worden door Kennisnet, de PO-Raad en 

VO-raad extra hulpmiddelen ontwikkeld 

over technische beveiligingsmaatrege-

len die nodig zijn. Denk hierbij aan uit-

leg en checklists.

Voor scholen is een pakket beschikbaar 

met nieuwsbrieven en voorlichtingsvi-

deo’s. Hiermee krijgen onderwijsprofes-

sionals inzicht in hoe zij op school veilig 

en verantwoord omgaan met gegevens 

van leerlingen en collega’s.

Benieuwd naar de overige 

resultaten uit de Monitor IBP? 

Bekijk de Monitor IBP 2018. 

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

leadmin/kennisnet /publicatie/

KennisnetMonitorIBP2018.pd

f?download=1

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Monitor-IBP-2018.pdf?download=1
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Monitor-IBP-2018.pdf?download=1
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Monitor-IBP-2018.pdf?download=1
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Monitor-IBP-2018.pdf?download=1
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Nieuwe ambities voor 
aanpak laaggeletterdheid’

Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 
2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de 
nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal 
hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of 
smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris 
Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) schrijven dat vandaag in een gezamenlijke 
brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal. 

 M
inister Van Engelsho-

ven: ‘Dit kabinet staat 

voor een samenleving 

waarin iedereen mee 

kan doen: praktisch en theoretisch 

geschoold, jong en oud, met en zon-

der migratie-achtergrond. Taal, re-

kenen en digitale vaardigheden zijn 

hiervoor onmisbaar. Een tekort aan 

deze vaardigheden vormt een bar-

rière om zelfstandig mee te doen in 

onze maatschappij, online én offline. 

Daarom investeren we flink om men-

sen hun basisvaardigheden te laten 

verhogen.’

Extra aandacht voor 

mensen met Nederlands als 

moedertaal en kinderen

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om 

méér mensen te werven voor deelname 

aan cursussen, specifiek de groep met 

Nederlands als moedertaal. Er wordt ex-

tra geld uitgetrokken om ervaringsdes-

kundigen op te leiden die mensen in hun 

omgeving kunnen enthousiasmeren om 

een cursus te volgen. Kinderen en jon-

geren met een taalachterstand worden 

sneller geholpen. 

Verbeteren digitale vaardigheden

De aanpak van laaggeletterdheid wordt 

verbreed met aandacht voor digitale 

vaardigheden. Zo kunnen mensen ge-

holpen worden om te leren omgaan met 

websites en elektronische hulpmiddelen. 

Staatssecretaris Knops: “We gaan er-

voor zorgen dat iedereen mee kan doen 

in de digitale samenleving. Ook de men-

sen die extra hulp nodig hebben. Door 

digitale vaardigheden op te nemen in dit 

programma vergroten we de kansen van 

mensen in hun dagelijks leven. Of het nu 

gaat om het vinden van een baan, con-

tact met vrienden en familie of commu-

nicatie met de overheid: digitale vaar-

digheden maken het leven makkelijker.”

Kwaliteit aanbod vergroten

Gemeenten krijgen meer geld om het 

bereik en de kwaliteit van hun lesaan-

bod te vergroten. Per regio komt er 

een ambitieus plan voor de komende 

jaren. Het extra budget voor gemeen-

ten loopt op tot € 7,3 miljoen per jaar in 

2024. Voor werkgevers komt jaarlijks € 

3 miljoen beschikbaar om werknemers 

cursussen taal, rekenen en digitale vaar-

digheden aan te bieden. Ook wordt een 

expertisepunt basisvaardigheden opge-

richt, dat gaat fungeren als vraagbaak 

voor wet- en regelgeving op het gebied 

van volwassenonderwijs, scholingsre-

gelingen en subsidies. Onder andere ge-

meenten kunnen bij dit punt terecht met 

hun vragen. 

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 1,3 miljoen men-

sen tussen de 16 en 65 jaar moeite met 

taal en rekenen. 

Een groot deel van deze groep heeft 

bovendien beperkte digitale vaardig-

heden. Volgens een schatting gaat het 

om 2,5 miljoen mensen wanneer ook 

65-plussers en mensen met uitsluitend 

lage rekenvaardigheden worden meege-

teld. Zij ervaren hier dagelijks de gevol-

gen van: bij het helpen van hun kinderen 

met schoolwerk, bij het vinden of be-

houden van werk,  bij mobiel bankieren, 

bij het lezen van de bijsluiter van een 

medicijn of bij het communiceren met 

bijvoorbeeld een medewerker bij het 

gemeenteloket.

Voor de nadere vormgeving en uitvoe-

ring van de vervolgaanpak van Tel mee 

met taal wordt samengewerkt met onder 

andere de doelgroep zelf, gemeenten, 

werkgevers en werknemers, bibliothe-

ken en tal van maatschappelijke organi-

saties.

Kamerbrief over plan van aanpak 

laaggeletterdheid 2020 – 2024

  https://www.rijksoverheid.

nl/documenten/kamerstuk

ken/2019/03/18/kamer

briefoverplanomaan

paklaaggeletterd

heid2020%E2%80%932024

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024
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Van Meenen (D66) bevestigt te werken aan 
initiatiefwet directe bekostiging van scholen 

Tijdens het afrondende overleg over de lumsumfinanciering bevestigde D66-Kamerlid 
Paul van Meenen dinsdag te werken aan een initiatiefwet voor de directe bekostiging van 
scholen. Hij stipte direct aan dat dit ‘best ingewikkeld’ is. De Kamer lijkt door oormerking 
van de middelen meer grip te willen krijgen op de lumpsum. Maar minister Slob voelt daar 
niets voor en ontraadde meeste moties.

 Z
ijn werk aan de initiatief-

wet was voor Van Meenen 

reden geen motie over dit 

onderwerp in te dienen. 

Wel diende hij alvast een motie in om 

een deel van de hoofdlijnen van de 

begroting nader in te vullen. De me-

dezeggenschapsraad zou ten minste 

instemming moeten geven op de vol-

gende onderdelen:

• Onderwijsgevend- & onderwijs-

ondersteunend personeel

• Allocatie van middelen binnen 

het bestuur

• Inzet van reserves

• Materiele lasten

• Ook Lisa Westerveld (GL) diende 

moties in om de financiële kennis 

van de medezeggenschapsraad te 

vergroten en hiermee zijn positie 

op dit gebied te versterken.

De moties van deze leden liet minis-

ter Slob over aan het oordeel van de 

Kamer.

Ondergrens

Andere moties raadde hij af. Zo wil 

Kamerlid Peter Kwint (SP) een onder-

zoek naar de mogelijke effecten van 

een ondergrens bij de besteding van 

middelen aan personeel. Hoeveel pro-

cent van de lumsum moet een school 

minimaal inzetten voor personeel? Hij 

diende direct ook een motie in om te 

onderzoeken wat de effecten zijn van 

het helemaal uit de lumsum halen van 

de personele bekostiging.

Vaste ratio’s

Harm Beertema (PVV) wil een steviger 

greep op verschillende onderdelen 

van de lumsum, zoals huisvesting en 

personeelslasten. Daarvoor moeten 

leerling/leraar-ratio’s worden vastge-

steld. Hoeveel leraren heb je nodig? 

En hoeveel huisvesting?

Slob wil er niet aan.
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Subsidie voor werkplaatsen 
onderwijsonderzoek 
onderwijsachterstandenbeleid 

 O
m onderwijsachterstanden 

te bestrijden zijn er verschil-

lende interventies mogelijk, 

zoals het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid of het bieden van 

extra leertijd. Maar in hoeverre zijn 

die succesvol en onder welke omstan-

digheden? ‘Wat werkt’ en ‘wat werkt 

niet’? De PO-Raad en het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) willen de ontwikkeling van ken-

nis stimuleren en de toegankelijkheid 

tot deze kennis vergroten. Daarom 

worden er vier werkplaatsen opgestart 

die praktijkgericht onderzoek gaan ver-

richten naar een effectieve aanpak van 

onderwijsachterstanden. Het ministerie 

van OCW stelt per werkplaats 600.000 

euro beschikbaar. Schoolbesturen met 

een bestaande of nieuw op te zetten sa-

menwerking met universiteiten en ho-

gescholen kunnen tot 7 mei 2019 een 

aanvraag indienen.  

Kennis ontwikkelen en delen

In een werkplaats onderwijsonderzoek 

werken scholen uit het primair onder-

wijs, hogescholen en universiteiten van-

uit een gelijkwaardige positie samen aan 

praktijkgericht onderzoek. Hierbij is het 

van belang dat de onderzoeksvragen 

ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk. 

Naast het ontwikkelen van kennis speelt 

ook het delen van kennis een belangrijke 

rol. Voor de werkplaatsen ligt er dan ook 

een belangrijke taak om deze kennis, tips 

en goede voorbeelden te verspreiden, 

zodat ook andere scholen kunnen profi-

teren van de opbrengsten. 

Wat werkt, wanneer en 

in welke context

De vier werkplaatsen gaan gedurende 

drie jaar aan de slag met praktijkgericht 

onderzoek naar effectief onderwijsach-

terstandenbeleid. Dit kunnen bestaande 

maatregelen en interventies zijn, maar 

ook nieuwe. Dit onderzoek moet inzicht 

bieden hoe de interventies het best kun-

nen worden ingezet, onder welke om-

standigheden zij effectief zijn en waarom 

dat zo is. Op deze manier willen de PO-

Raad en het ministerie van OCW scholen 

ondersteunen bij het maken van onder-

wijskundige beslissingen op het gebied 

van onderwijsachterstandenbeleid.   

Werkplaatsen onderdeel van R&D 

programma onderwijsachterstanden

In de komende jaren willen het ministe-

rie van OCW en de PO-Raad een onder-

zoeks- en ontwikkelprogramma opzetten 

voor het bestrijden van onderwijsach-

terstanden. De vier werkplaatsen ma-

ken onderdeel uit van dit R&D program-

ma. Een landelijk regisseur bewaakt de 

voortgang van de werkplaatsen, lost 

knelpunten op en bevordert kennisde-

ling. Parallel aan de werkplaatsen wordt 

er vergelijkend onderzoek en flankerend 

onderzoek verricht. Doel van het verge-

lijkend onderzoek is om inzichtelijk te 

maken wat succesvolle interventies zijn 

bij het bestrijden van onderwijsachter-

standen en waarom de ene school hier 

beter in slaagt dan de andere. Het flan-

kerend onderzoek wordt ingezet om de 

effectiviteit van tussentijdse resultaten 

en bevindingen uit de werkplaatsen on-

der een bredere groep scholen te toet-

sen. Alle (tussentijdse) resultaten uit de 

werkplaatsen en het flankerend en ver-

gelijkend onderzoek worden digitaal be-

schikbaar gesteld. Op deze manier draagt 

het programma bij aan toegankelijke ken-

nis over de effectiviteit van interventies 

die onderwijsachterstanden tegengaan. 

Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft 

het recht om zichzelf maximaal te kun-

nen ontwikkelen. Voor sommige kin-

deren geldt dat zij thuis onvoldoende 

getimuleerd worden. Deze kinderen ver-

dienen extra aandacht zodat zij dezelfde 

kansen krijgen als kinderen uit een gun-

stige sociale en economische omgeving. 

Effectief onderwijsachterstandenbeleid 

helpt bij het bestrijden van kansenon-

gelijkheid. Wanneer er meer kennis ont-

staat over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ 

en deze kennis op een goede manier ge-

deeld wordt, kunnen interventies effec-

tiever ingezet worden. 

Aanmelden en meer informatie 

Op de website van het Nationaal Regieor-

gaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u 

in de loop van deze week meer informatie 

over het doel, proces, richtlijnen en rand-

voorwaarden voor het indienen van de 

subsidieaanvraag. U kunt tot 7 mei 2019, 

14.00 uur een aanvraag indienen. Verder 

organiseren de PO-Raad en het ministerie 

van OCW, in samenwerking met het NRO, 

een speciale informatiebijeenkomst. Op 

deze bijeenkomst geeft het NRO meer 

informatie over de procedure, waar spe-

cifiek op gelet wordt tijdens de beoorde-

ling en aan welke eisen de aanvraag moet 

voldoen. Ook delen deelnemers uit een 

van de huidige werkplaatsen hun erva-

ringen, suggesties en tips. 

Inhoudelijke vragen:

 s.dankelman@poraad.nl

Aanmeldformulier

  https://www.poraad.nl/webfor

mulier/aanmeldformulierinfor

matiebijeenkomstwerkplaat

senonderwijsonderzoek

https://www.poraad.nl/webformulier/aanmeldformulier-informatiebijeenkomst-werkplaatsen-onderwijsonderzoek
https://www.poraad.nl/webformulier/aanmeldformulier-informatiebijeenkomst-werkplaatsen-onderwijsonderzoek
https://www.poraad.nl/webformulier/aanmeldformulier-informatiebijeenkomst-werkplaatsen-onderwijsonderzoek
https://www.poraad.nl/webformulier/aanmeldformulier-informatiebijeenkomst-werkplaatsen-onderwijsonderzoek
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Zes basisscholen in regio ‘Brainport’ 

EINDHOVEN - Zes basisscholen in de regio zijn nu officieel benoemd tot ‘Brainportschool’. 
Nog eens dertig scholen staan op het punt te volgen.

 Z
elf een videoclip maken 

met een smartphone en een 

groen scherm. Of in groep-

jes proberen de snelste mo-

delboot met een motortje te bouwen. 

Bij kinderen de nieuwsgierige en on-

derzoekende houding ontwikkelen 

die daarvoor nodig is, dat is ‘Brain-

port’ in een notendop. In navolging 

van inmiddels dertien middelbare 

scholen hebben nu zes basisscho-

len in de regio formeel het predicaat 

Brainportschool gekregen. Dat zijn 

OBS Brandevoort en Sint Trudo in Hel-

mond, De Heiacker in Veldhoven, De 

Rietpluim in Nuenen, ‘t Slingertouw 

in Eindhoven en Het Talent in Asten. 

Projectgericht

Dat lijkt pas het begin: in januari 2018 is 

een nieuwe groep van nog eens dertig 

basisscholen gestart om hun onderwijs 

in te richten à la Brainport. Zeker bij 

zaakvakken als natuurkennis en levens-

beschouwing ligt de nadruk niet meer 

op het overdragen van kennis, maar het 

aanleren van vaardigheden. Kinderen 

krijgen projectgericht een probleem 

voorgeschoteld en gaan samen met hun 

meester of juf op zoek naar een oplos-

sing. Internationalisering, het opleiden 

van het schoolteam en samenwerking 

met de omgeving zijn andere pijlers 

waarop een commissie van toezicht de 

scholen beoordeelt. De dertig aspi-

rant-Brainportscholen komen daarvoor 

in 2020 aan de beurt.



Terreur
Terreur kent geen uiterlijkheden 
Geen keppel, kruis of een baard 

Zowel in het verleden als ‘t heden 
Betreft ‘t een geest, ziek van aard 

Het kent noch credo noch religie 
Een gezwel van de ergste aard 

Overschrijdt grens en democratie 
Is het een vernietigende haard 

Het bewijs van onze kwetsbaarheid 
Als mensen van gelijke aard 
Terreur kent geen identiteit 

En heeft geen plaats op aard 

Mohamed Aissati
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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
ZATERDAG 6 APRIL 

WANDELING GROENE MOSLIMS

Overijsselse Buitenplaatsen

BEGINPUNT: STATION DALFSEN

Eindpunt: station Zwolle

Verzameltijd: 11:00 

Afstand: 17,5 km

10 APRIL 2019, 9.30 – 16.00 UUR,

STICHTING SCHOOL & VEILIGHEID  

LOCATIE: EENHOORN AMERSFOORT 

www.schoolenveiligheid.nl/po2019

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

10 APRIL 2019 EN 9 OKTOBER 2019

MASTERCLASS SAMENSPEL BESTUUR EN (G)MR 

Doelgroep: Voor bestuurders en (voorzitters van) mede-

zeggenschapsraden

LOCATIE: AOB, ST. JACOBSSTRAAT 22, UTRECHT

Tijdstip: 13.30 tot 17.00 uur

17 JUNI 2019 

MASTERCLASS SCHOOLLEIDERS EN MR 

LOCATIE: AVS, HERENSTRAAT 25 TE UTRECHT

Tijdstip: 13.30 tot 16.00 uur

Inschrijven voor een van beide masterclasses kan door 

een mail te sturen naar  versterkingmedezeggenschap@

gmail.com met als onderwerp inschrijving masterclass 

en de vermelding van het aantal deelnemers en de naam 

van de school. Aan deelname van de masterclasses zijn 

geen kosten verbonden.

27 APRIL 2019

INLEIDING ISLAMITISCHE OPVOEDING

Docent: Asma Claassen

LOCATIE: ISBO-KANTOOR, ZIELHORSTERWEG 83, 

AMERSFOORT

Tijdstip: 19.00 tot 21.30 uur

Kosten per persoon: € 

24 MEI 2019

SYMPOSIUM KWALITEIT VAN STURING

LOCATIE: DE EENHOORN, AMERSFOORT

Tijdstip: 10.00 tot 15.00 uur

download de folder ‘symposium kwaliteit van sturing’

deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Folder- 

symposium-kwaliteit-van-sturing.pdf

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001
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