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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 
Ramadan-aanbod!

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

Steeds meer ouders vertrouwen hun kind toe aan het 
islamitisch onderwijs, Alhamdulillah. Niet alleen omdat het 
islamitisch onderwijs erg goed presteert als het gaat om de 
Citotoets, maar juist ook vanwege de islamitische identiteit. 

 O
uders zien het islamitisch 

onderwijs steeds meer 

als een verlengde van wat 

thuis wordt meegegeven 

aan het kind. 

Als directeur ben ik dan ook enorm trots 

op het feit dat het islamitisch onderwijs 

in Nederland het fantastisch goed doet. 

De resultaten spreken voor zich. Dit is 

ook de reden waarom het islamitisch on-

derwijs elk jaar weer groeit. InshaAllah 

zullen we dit jaar 3 nieuwe scholen ope-

nen en in 2020 nog een aantal. De aan-

vragen daarvoor zijn al ingediend.

We hebben dus geen enkele aanleiding 

om het goede af te bouwen. Maar er is 

iets bijzonders aan de hand in Neder-

land. Het lijkt alsof alles wat islamitisch 

is of met moslims en moskeeën te maken 

heeft min of meer onder een vergroot-

glas ligt. Zo hebben we de afgelopen 

maanden veelvuldig negatieve of ten-

dentieuze berichten over moslims en 

islam gehoord. Bij sommige kennissen 

van mij ontstond zelfs het beeld dat 

überhaupt het zijn van een moslim in 

Nederland als problematisch wordt er-

varen. Gelukkig zie ik dat zelf niet zo. 

Wel zie ik een duidelijke trend in de 

berichtgeving in de media. Die is meer 

ongenuanceerd dan voorheen helaas. 

Zoals bijvoorbeeld de situatie rondom 

het Cornelius Haga Lyceum. Sommige 

politieke partijen spelen handig in op 

de ontstane situatie en pakken hun kans 

om het islamitisch onderwijs in het 

algemeen te bediscussiëren. Inmiddels 

zijn sommige partijen zelfs zover dat ze 

Art. 23 van de grondwet (vrijheid van on-

derwijs) in twijfel trekken. 

De discussie rondom Cornelius Haga Ly-

ceum is inmiddels van nationaal belang 

geworden. Veel bestuurders, partijen en 

organisaties kunnen opeens geen onder-

scheid meer maken tussen een incident 

op een school en het islamitisch onder-

wijs in het algemeen. Het is duidelijk dat 

er iets aan de hand is bij Cornelius Haga.
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Wat precies weet ik niet. Daarvoor ken 

ik de school niet goed genoeg, omdat ze 

ook geen lid van de ISBO zijn. Maar om 

het nou zo breed te trekken dat het isla-

mitisch onderwijs in Nederland opeens 

onderwerp van discussie is vind ik veel 

te ver gaan. Laat staan dat we het gaan 

hebben over Art. 23 van de grondwet. 

Die staat sowieso niet ter discussie wat 

mij betreft.

 

Art. 23 van de grond-
wet heeft er juist voor 
gezorgd dat bijzonder 

onderwijs heeft kunnen 
excelleren. Het is niet 

voor niets dat bijzonde-
re scholen het zo goed 

doen vergeleken bij het 
openbaar onderwijs. 

Negatieve media-aandacht rondom Cor-

nelius Haga heeft naar mijn mening wel 

ons imago als islamitisch onderwijs aan-

getast, ook al wil ik het niet graag toege-

ven. De publieke opinie over het islami-

tisch onderwijs is veranderd en dat zal 

mogelijk ook effect hebben op de nog 

lopende aanvragen voor nieuwe scholen 

waar nog een besluit over moet worden 

genomen. 

Als directeur is het tevens mijn taak om 

het belang van het islamitisch onder-

wijs te behartigen. De laatste maanden 

ben ik meer en meer bezig geweest met 

brandjes blussen en gesprekken voe-

ren met politici, bestuurders en diverse 

overheidskanalen om hen over het goe-

de van het islamitisch onderwijs te ver-

tellen. Om onze prestaties en de kwali-

teit te benadrukken en zo het beeld over 

het islamitisch onderwijs te verbeteren. 

We hebben Alhamdulillah genoeg ener-

gie om door te gaan om zo onze hoge-

re doelen te bereiken. InshaAllah gaan 

we er dan ook in slagen om het imago 

van het islamitisch onderwijs weer om 

te buigen. Een van de dingen die we 

zullen gaan doen is het maken van een 

professionele promotiefilm voor het is-

lamitisch onderwijs, waarin we duidelijk 

laten zien hoe goed we zijn en wat het 

doet met een kind als het islamitisch on-

derwijs heeft genoten. 

De komende maanden zal het niet alleen 

over het islamitisch onderwijs gaan, ver-

moed ik, maar juist over Art. 23 van de 

grondwet. Dit maakt dat de discussie op 

landelijk niveau zal worden gevoerd en 

dat andere denominaties (bijvoorbeeld 

christelijk en katholiek onderwijs) ook 

betrokken zullen worden bij de discus-

sie. Hiermee zullen we wel sterk staan 

omdat we dan een gezamenlijk belang 

hebben. Namelijk het belang van vrij-

heid van onderwijs. 

Samen met andere denominaties zullen 

we een vuist vormen om het recht op 

vrijheid van onderwijs te behouden. 

En dan hebben we nog steeds te maken 

met bestuurders als bij het Cornelius 

Haga Lyceum. Ondanks het feit dat ze 

te vaak negatief in de media zijn en van 

negatieve invloed zijn geweest op ons 

imago als islamitisch onderwijs, ben ik 

van mening dat we met elkaar in dialoog 

moeten gaan. Als ISBO hebben wij met 

de ISBO-leden afspraken gemaakt over 

“good governance” waarin we met el-

kaar hebben afgesproken hoe we onze 

scholen willen besturen. Dit hebben 

we vastgelegd in ons “Handvest goed 

bestuur”. Dit handvest heeft ervoor 

gezorgd dat we in de afgelopen 10 jaar 

een enorme kwaliteitsverbetering heb-

ben kunnen realiseren. Ik ben ervan 

overtuigd dat als het Cornelius Haga 

Lyceum lid was geweest van de ISBO en 

zich daarmee ook had gecommitteerd 

aan ons Handvest Goed bestuur, er veel 

problemen voorkomen hadden kunnen 

worden.

Gökhan Çoban, Directeur ISBO

5www.deisbo.nl
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ISBO stand zeer druk bezocht alhamdulillah!

Het zal u misschien niet ontgaan zijn: de ISBO is steeds vaker 
zichtbaar in en om de scholen!

 N
a het opzetten van de nieu-

we website van de ISBO en 

het inrichten van onze web-

shop met een groot aantal 

islamitische kinderboeken zijn wij nu 

ook in real life aanwezig bij evenemen-

ten die samenhangen met de scholen, 

of die bij uitstek geschikt zijn voor het 

enthousiasmeren van nieuwe ouders 

en leerkrachten voor het islamitisch 

onderwijs.

Zo stonden wij met onze boekenstand 

de afgelopen maand op ouderbijeen-

komsten en open dagen bij Elif Heems-

kerk, Elif Hoorn, het Mozaïek, Al Amana 

en de Ulu Moskee in Utrecht, waar dit 

weekend een bazaar werd gehouden die 

door duizenden mensen uit onze doel-

groep bezocht werd.

De bezoekers waren erg enthousiast 

over het uitgebreide assortiment aan 

kinderboeken dat we vanuit de ISBO 

aanbieden. Met het oog op de nade-

rende Ramadan deden vooral onze Ra-

madanboekjes het erg goed, maar ook 

andere prentenboeken werden gretig 

afgenomen.

Naast de boekverkoop was de grootste 

meerwaarde toch wel het grote aantal 

gesprekken dat we gevoerd hebben met 

potentiële ouders en leerkrachten. Het 

was goed om te horen dat veel ouders 

wiens kinderen op het islamitisch on-

derwijs zitten erg tevreden zijn en dat 

ze de ISBO ook kennen. Er werd vaak in 

positieve zin gerefereerd aan de MR- en 

opvoedcursussen die vanuit de ISBO ge-

geven worden. Ouders die hun kinderen 

nog niet op het Islamitisch Onder-

wijs hebben geplaatst 

hebben we informatie kunnen geven 

over de scholen en we hebben enkele 

misvattingen die bij hen leefden kunnen 

wegnemen.

Ook hebben zich enkele leerkrachten 

gemeld die interesse hebben om vanuit 

de ISBO Academie binnen het Islamitisch 

Onderwijs aan de slag te gaan. Over het 

aanbod vanuit de Academie zult u bin-

nenkort meer horen in sha Allah.

Al met al een geslaagde maand wat ons 

betreft. Mocht u geïnteresseerd zijn in 

een boekverkoop bij u op school, al dan 

niet gekoppeld aan een ouderbijeen-

komst over een bepaald thema, aarzelt 

u dan niet om ondergetekende te be-

naderen! Het is ook mogelijk om vooraf 

een bibliotheekpakket samen te stellen 

voor uw school. Wij kunnen dit pakket 

dan terplekke meenemen.

Rest ons nog om u een gezegende en 

vooral leerrijke maand Ramadan toe te 

wensen. Moge Allah uw vasten en goede 

daden in deze maand rijkelijk belonen, 

Amien.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

a.claassen@deisbo.nl

tel. 06-44655074

 IDENTITEIT

mailto:a.claassen%40deisbo.nl%20?subject=
tel:0644655074 
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Cursus Islamitische Opvoeding

De afgelopen 7 weken hebben wij, zowel de ouders van 
de IBS De Tulp als externe ouders, mogen genieten, leren, 
ons laten inspireren door Asma Claassen van de ISBO 
(Islamitische Scholen Besturen Organisatie).

Wij hebben altijd uitgeke-

ken naar de lessen. Elke 

les was weer heel erg 

leerzaam, een eyeopener en heel in-

teractief. We hebben elke keer een 

ander thema behandeld, zoals Op-

voeding over Achlaaq, Lichamelijke 

Opvoeding, Sociaal Emotionele Op-

voeding en nog meerdere thema’s. 

De lessen werden a.d.h.v. sheets en 

met duidelijke uitleg gegeven door 

Asma. We hadden een betrokken 

groep, die veel vragen stelde en onder-

ling ervaringen uitwisselde. Zo kwa-

men we erachter dat heel vaak vanuit 

de cultuur wordt gehandeld. De reden 

van ons bestaan, Allah aanbidden, 

wordt wel eens vergeten. We voeden 

vaak resultaatgericht op, kwamen we 

achter. Als ouder zou je ook rekening 

moeten houden met teleurstellingen 

die je kunt krijgen. 

En niet altijd vasthouden aan een be-

paald resultaat maar in naam van Allah 

opvoeden en wat ook het resultaat mag 

zijn, weten dat het van Allah komt. We-

ten dat Ghayr en Kadr van Allah komt. 

Velen keken ook uit naar de lessen. Je 

gaat tijdens de lessen weer terug naar de 

reden van je bestaan, back to the basic. 

Dan beschouw je het leven ook veel ge-

makkelijker. Sommige ouders geven ook 

aan dat ze door de lessen sterker, krach-

tiger uitkomen. En dat is precies wat we 

nodig hebben, als moslim; krachtigere 

persoonlijkheid. Voor je geloof (dur-

ven) staan. Je weerbaarder maken voor 

de (on)voelbare, maatschappelijke druk 

rondom de Islam.

Daar heeft deze cursus zeer zeker wel 

aan bijgedragen. Er is ook nog een ve-

diepingscursus die je eventueel ook 

kunt volgen. Waar onze voorkeur zeker 

wel naar uitgaat. 

We willen nogmaals IBS De Tulp te 

Hengelo, hartelijk bedanken voor het 

facilitairen van hun locatie en hun 

gastvrijheid. 

We hopen op een vervolgcursus en 

daarvoor houden we de FB pagina van 

De Tulp (www.ibsdetulp.nl) en ISBO 

(www.deisbo.nl) in de gaten.

Ouders IBS De Tulp

http://www.ibsdetulp.nl
https://deisbo.nl


 VAN DE SCHOLEN

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

Kinderen Ababil: ‘Onze ouders moeten ons 
soms gewoon even ruzie laten maken.’

Directeur Ali Kemal Kadi van de Islamitische basisschool 
Ababil in Schiedam werkte graag mee aan een Samen zijn 
wij school-ontmoeting om zó het onderwerp samenwerking 
school en ouders nog hoger op de agenda te zetten. De 
school investeert al intensief in het contact met ouders en 
gaat de komende jaren nog meer inzetten op pedagogisch 
partnerschap van school en ouders.

 Z
o’n twintig moeders, zeven 

leerlingen, enkele leerkrach-

ten en de directeur schuiven 

aan op vrijdagmorgen 22 

maart. Voor de start van het gesprek 

bekijkt de groep eerst met elkaar de 

animatie van Samen zijn wij school. 

Het filmpje, waarin vooral begrip 

voor elkaar centraal staat, maakt me-

teen de tongen los. “Ik kan me eigen-

lijk niet goed voorstellen dat ouders 

zo snel naar de rechter stappen”, zegt 

een moeder, waarna een geanimeerd 

gesprek ontstaat over ‘het goede con-

tact’ met school. De meeste moeders 

geven aan dat ze het idee hebben 

dat mensen vandaag de dag sneller 

op hun strepen gaan staan en vooral 

voor hun eigen belangen opkomen.

Er klinken ook andere geluiden. “Als 

je als ouder het gevoel hebt dat je niet 

gehoord wordt, kom je sneller in die ju-

ridische molen terecht”, zo geeft een 

moeder aan. Een andere ouder vult aan 

dat sommige ouders zelf slechte school-

herinneringen hebben of thuis veel zor-

gen. “Dat verklaart soms ook de heftige 

reacties van ouders. Het is goed om dat 

te bedenken.”

Iedereen vindt het belangrijk rekening 

te houden met elkaar. Leraren hebben 

vaak een volle klas met kinderen die 

allemaal aandacht verdienen. Ouders 

vinden het fijn als de leerkracht niet me-

teen in de ‘ja, maar’-modus schiet. Heb 

begrip voor elkaar!.

Een ander onderwerp dat voorbij komt 

deze ochtend is de vraag hoe intensief 

ouders zich eigenlijk moeten bemoeien 

met hun kinderen op school. Hier doen 

de aanwezige leerlingen een duit in het 

zakje. “Soms maken ouders het alleen 

maar erger als ze zich bijvoorbeeld be-

moeien met een ruzie tussen twee kin-

deren”, zo stelt een achtste groeper. “Je 

ziet best vaak dat kinderen ruzie maken 

of vechten maar dat ze de volgende dag 

weer dikke vrienden zijn.”

De school biedt voor ouders die het wil-

len de cursus Pittige Jaren. Dat is een 

training voor ondersteuning bij opvoe-

ding. De leerkracht die deze training 

geeft, adviseert om kinderen toch voor-

al kansen te bieden zoveel mogelijk za-

ken zelf te leren oplossen. “Daar hebben 

ze later in hun leven iets aan, vooral als 

ze leren om de positieve kant van dingen 

te zien en dat je ergens uit kunt komen, 

ook al lijkt het misschien moeilijk.”

Opvallend zijn de instemmende reacties 

ten aanzien van de manier waarop de 

school duidelijkheid en structuur biedt. 

Vooral de warme sfeer, het gevoel van 

veiligheid en verbondenheid en de gro-

te inzet van docenten krijgen de meeste 

complimenten.

Natuurlijk blijven er ook altijd verbe-

terpunten. Zoals de aansporing om, als 

je als leerkracht een ouder laat weten 

graag over zijn/haar kind te willen spre-

ken, dan wel snel een concrete afspraak 

te maken.

“Je gaat je als ouder toch afvragen wat er 

kan zijn en of het iets ernstigs is, ook al is 

dat meestal helemaal niet zo. Maar het is 

dan moeilijk loslaten, hoor.”

Na twee uur zijn we nog lang niet uitge-

praat. Zelfs de leerlingen doen nog vol-

op mee. Dat zij ook aanschuiven bij een 

gesprek als dit wordt als meerwaarde 

gezien. “Daarom denk je net wat langer 

na over wat je zegt en hoe je het zegt”, 

zo besluit een moeder het gesprek. Al 

met al een mooie ochtend op een school 

waar kinderen graag zijn en hun ouders 

ook.
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Imamopleiding VU

De ISBO was aanwezig bij de uitreiking van de certificaten 
aan de imams en geestelijke verzorgers die het 
“Professionaliseringsprogramma Imams” van de Vrije 
Universiteit Amsterdam hebben gevolgd. 

Het professionaliseringsprogramma is in 

samenwerking met het CMO opgezet en 

bestond uit verschillende modules. Twee 

modules zijn verzorgd door de directeur 

van de ISBO, de heer Gökhan Çoban. Het 

betrof de modules “Good Governance” 

en “Woordvoering/mediatrainig”.

De ISBO feliciteert de afgestudeerden 

met hun certificaat en wenst hen veel 

succes in hun belangrijke taak als gees-

telijk verzorger en/of imam.

De ISBO dankt ook de heer Prof. Dr. Wim 

Janse van de VU en de heer Ir. Kürşat Bal 

van CMO voor de prettige samenwerking 

in de afgelopen periode. De ISBO kijkt 

uit naar een verdere vruchtbare samen-

werking.

VACATURE
GROEPSLEERKRACHTEN MIDDEN- EN BOVENBOUW

Stichting Islamitisch onderwijs Noord Holland

0,4 - 0,6 en 1.0 fte

I.B.S. ELIF - HOORN

Yusuf Altuntas

06-25060973

0229-507688

directie@elifhoorn.nl

Bekijk de volledige vacature op:

www.deisbo.nl/vacatures 

VACATURE
ONDERWIJSASSISTENTE

El Amal scholen

24 - 32 uur

I.B.S. AN NASR - ALKMAAR

06-38552188

directie.annasr@elamalscholen.nl

Bekijk de volledige vacature op:

www.deisbo.nl/vacatures

mailto:directie%40elifhoorn.nl%20?subject=
mailto:https://deisbo.nl/category/8-vacatures/?subject=
mailto:directie.annasr%40elamalscholen.nl?subject=
mailto:https://deisbo.nl/category/8-vacatures/?subject=
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Nieuws van de An Noer School 
in Alphen aan de Rijn

Op de An Noer School wordt tijdens de godsdienstlessen de 
Al Amana-methode gebruikt. Elk godsdienstthema wordt 
afgesloten met een gezamenlijk optreden. Dit kan dmv een 
gedicht, lied, toneelstukje of sketch. 

 O
ok het thema Sahaba heb-

ben we gezamenlijk af-

gesloten. Op woensdag 

traden de kinderen voor 

elkaar op en op vrijdag voor de ou-

ders, die hiervoor speciaal een uitno-

diging kregen. Bij deze enkele foto’s 

en een kort overzicht van ons pro-

gramma.

Nailah Benhammadi uit groep 2d open-

de de dag met een stukje uit de Koran. 

Daarna zong groep 1a het liedje ‘Ahad!’ 

over Bilaal Al Habashi. De kinderen had-

den ook een hand met ‘Ahad’ erop ge-

knutseld (zie foto's).

Groep 2 D zong het liedje: ‘Zeg ken jij 

de sahaba?” over de sahaba die in groep 

1/2 aan bod zijn gekomen. Daarna zong 

groep 3 het liedje ‘De khalifa’ over Aboe 

Bakr, Omar, Othman en Ali. 

Het optreden van groep 4 ging over het 

verhaal van Omar ibn al Khattab en het 

melkmeisje. 

Groep 5 zong het lied ‘Aboe Talha's 

mooie tuin’. Tijdens het liedje zie je 

Aboe Talha bidden in zijn tuin en dan 

komt er een vogel langs en wordt hij 

afgeleid. Het lied eindigt met dat Aboe 

Talha zijn gebedskleed oprolt en een 

klein tuintje weggeeft. 

Vervolgens droeg groep 6 vierentwintig 

korte rijmpjes voor over verschillende 

Sahaba. 

Daarna voerde groep 7 een toneelstuk-

je op over een gebeurtenis tussen Bilal, 

Khalid en Aboe Dharr waarbij Aboe Dhar 

Bilal beledigt over zijn huidskleur en 

hoe hij daar later spijt van krijgt. Aan het 

eind van het stuk zingt de groep een lied 

over ‘vergeven’, omdat Bilal Aboe Dharr 

vergeven heeft. 

Groep 8 vertolkte enkele liederen, te 

weten ‘Zammilooni’ over Khadija bint 

Khuwaylid, ‘My mother’ over Asma bint 

Abi Bakr die haar moeder van de Pro-

feet (v.z.m.h.) goed moest behandelen. 

Dat zij geen moslim was maakt voor een 

moslim niet uit.

De dag werd afgesloten door Yous-

sef Rabhoui uit groep 8 met begin van 

Soeraat Al Kahf.

Wij hopen dat u aan de hand van dit 

voorbeeld een goede indruk heeft ge-

kregen van wat wij zoal doen op school 

aan identiteit en zijn ook benieuwd naar 

de goede voorbeelden van de andere is-

lamitische scholen! 

Met dank aan Yamina Daghbach 

(godsdienstleerkracht An Noer School)
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DATUM: 24 APRIL 2019 BRON: WWW.WESTLANDERS.NU DOOR: RAAD VAN STATE 

Deur open voor nieuwe islamitische 
basisschool in Westland

Westland 24.04.2019 - De minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media moet een nieuwe 
islamitische basisschool in de gemeente Westland 
bekostigen.

Aannemelijk is dat de school het vereis-

te minimaal aantal leerlingen zal halen, 

zodat de minister de school volgens de 

wet moet bekostigen.

Dit staat in een uitspraak van de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van vandaag (24 april 2019).

Gemeentelijke plan van scholen

Stichting Yunus Emre heeft in Den 

Haag vier basisscholen op islamitische 

grondslag en wil ook een basisschool 

in Westland openen. De gemeenteraad 

van Westland heeft de islamitische ba-

sisschool vervolgens op verzoek van de 

stichting in het gemeentelijke plan van 

scholen 2017-2019 opgenomen. De mi-

nister keurde dat plan van scholen tot 

twee keer toe af, omdat volgens hem te 

weinig leerlingen naar de school zullen 

gaan.

Volgens de minister zijn er 

te weinig leerlingen voor 

de nieuwe school…

De wet verplicht de minister een school 

te bekostigen, als aannemelijk is dat een 

minimumaantal leerlingen deze school 

zal bezoeken. Yunus Emre heeft een 

prognose opgesteld om dat inzichtelijk 

te maken. Volgens de prognose kan het 

belangstellingspercentage voor islami-

tisch basisonderwijs van de gemeente 

Maastricht worden gebruikt, omdat deze 

vergelijkbaar is met de gemeente West-

land. Met dit percentage wordt de zo-

genoemde stichtingsnorm in Westland 

gehaald. Volgens de minister bestaan 

er echter grote verschillen in de bevol-

kingssamenstellingen van Westland en 

Maastricht, zodat de gemeentes niet 

vergelijkbaar zijn en het Maastrichtse 

percentage niet op Westland kan wor-

den toegepast. De Afdeling bestuurs-

rechtspraak oordeelde eerder in een uit-

spraak van februari 2018 dat de minister 

weliswaar terecht heeft geconstateerd 

dat Westland minder allochtone inwo-

ners met een islamitische achtergrond 

heeft dan Maastricht, maar eraan voor-

bij is gegaan dat in Westland aanzienlijk 

meer basisschoolkinderen wonen.

…maar hij heeft dat standpunt 

opnieuw niet goed onderbouwd

De minister kreeg van de Afdeling be-

stuursrechtspraak dan ook de opdracht 

om een nieuw besluit te nemen en hier-

mee rekening mee te houden. Maar ook 

in dat nieuwe besluit heeft de minister 

niet goed onderbouwd waarom de ge-

meentes Westland en Maastricht niet 

vergelijkbaar zijn. De minister heeft 

voor Westland en Maastricht berekend 

hoeveel basisschoolkinderen een is-

lamitische achtergrond hebben. Naar 

het oordeel van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak heeft de minister terecht 

geconstateerd dat in Maastricht meer 

van deze kinderen wonen dan in West-

land, maar is de minister eraan voorbij 

gegaan dat Westland minder inwoners 

heeft. Het verschil in het aantal van 

deze kinderen is verhoudingsgewijs 

nagenoeg gelijk aan het verschil 

in het totaal aantal inwoners. "Dat in 

Westland meer basisschoolgaande 

kinderen wonen dan in Maastricht, 

compenseert dus bijna geheel dat er 

minder niet-westerse allochtonen met 

een herkomst uit een islamitisch land 

wonen."

Gemeentes Maastricht en Westland 

voldoende vergelijkbaar

Daarmee zijn de gemeentes voldoende 

vergelijkbaar, en kan het belangstel-

lingspercentage van Maastricht worden 

gebruikt bij de aanvraag van Yunus Emre 

in Westland. Dat betekent dat aanneme-

lijk is dat de school de stichtingsnorm 

zal halen, zodat de minister volgens de 

wet de school moet bekostigen.
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DATUM: 22 MAART 2019 BRON: WWW.OMROEPZEELAND.NL 

Eerste islamitische basisschool in Zeeland

Er komt zeer waarschijnlijk een islamitische basisschool in 
Zeeland. Dat zou de eerste zijn in de provincie. De school zou 
ergens in het Middengebied in Vlissingen moeten komen en 
volgend jaar zijn deuren openen.

De Stichting Islamitisch Primair On-

derwijs uit Breda, kortweg SIPO, heeft 

een aanvraag bij de gemeente Vlissin-

gen ingediend om een school te mogen 

openen. De voorkeur van stichtingsdi-

recteur Mohammed Talbi gaat uit naar 

het Middengebied in Vlissingen, omdat 

volgens hem daar de meeste mensen 

wonen die behoefte hebben aan een is-

lamitische basisschool.

Vorig jaar had Talbi ook een aanvraag 

ingediend, maar die trok hij weer in, 

omdat hij verwachtte het vereiste aan-

tal leerlingen niet te halen. Dat is nu 

anders. Binnen vijf jaar moet de school 

onderwijs geven aan 242 leerlingen. Dat 

aantal moet vervolgens vijftien jaar ach-

tereen worden gehandhaafd.

Negatief imago

Het is de vraag of de mogelijke komst 

van een islamitische school weerstand 

zal oproepen in Vlissingen. Islamitische 

scholen, zoals onlangs het Haga Lyceum 

in Amsterdam, komen niet zelden nega-

tief in het nieuws. Talbi weet niet hoe de 

reacties in Vlissingen zullen zijn. Voor-

alsnog heeft hij slechts positieve reac-

ties op zijn plannen ontvangen. Per 1 

april moeten bij Vlissingen alle papieren 

die horen bij de aanvraag binnen zijn. 

Gisteren heeft directeur Talbi de laatste 

prognoses op de post gedaan.

Per 1 augustus

Het verzorgingsgebied van de school 

wordt Vlissingen en Middelburg, maar 

ook kinderen uit andere Zeeuwse plaat-

sen zijn er welkom. Als de gemeenteraad 

en het ministerie positief besluiten over 

de islamitische school gaan de deuren 

op 1 augustus volgend jaar open voor de 

leerlingen.

Scholen gezocht

Bent u werkzaam bij een school die deze Ramadan samen 
met haar leerlingen een geldinzameling wil houden? 

Wij bieden ook dit jaar het EIDGIFT-

project aan om geld voor in te zamelen! 

EIDGIFTS

Miljoenen moslims vieren Eid in extre-

me armoede. Help ons dit jaar weer de 

kwetsbare weeskinderen te verblijden 

met een uitgebreide Eidgift. Deze be-

staat uit o.a. nieuwe kleding, schoenen 

en speelgoed naar leeftijd.

Interesse in het ondersteunen van dit 

project met uw school? Of wellicht an-

dere instelling? 

Mail nu voor meer info naar 

info@islamic-relief.nl

mailto:info%40islamic-relief.nl%20?subject=
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PERSBERICHT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP 3 APRIL 2019

Praktische ondersteuning voor 
de medezeggenschapsraad

Nieuwe handreiking Financieel beleid op infowms.nl

Versterking medezeggenschap heeft de 

nieuwe handreiking Financieel beleid 

gepubliceerd op www.infowms.nl . 

Deze handreiking biedt leden van me-

dezeggenschapsraden handvatten en 

tips om een zinvolle bijdrage te leveren 

aan de dialoog over het financieel beleid 

van de school(organisatie) en een goed 

overwogen advies te kunnen geven. 

De MR heeft een belangrijke taak als 

het gaat om het financieel beleid van de 

school. 

De Wet medezeggenschap op scholen 

(Wms) geeft de MR adviesrecht op de 

hoofdlijnen van het meerjarig financi-

eel beleid en de personeelsgeleding 

instemmingsrecht op de vaststelling of 

wijziging van de formatie. 

Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, 

heeft de raad bovendien wettelijk recht 

op informatie om te weten welke keuzes 

zijn gemaakt en wat de consequenties 

daarvan zijn op onderwijskundig, perso-

neel en materieel gebied. 

In de handreiking staat: 

• wat de Wms zegt over financieel 
beleid

• een overzicht van de jaarcyclus met 

de bijbehorende documenten

• de vragen die de (G)MR kan stellen 

over de financiële documenten en 

het strategisch beleidsplan

• verdeling bevoegdheden over GMR 

en MR

De handreiking vindt u hier 

https://www.infowms.nl/actueel/

nieuwe-handreiking-goede-mede-

zeggenschap-over-financieel-be-

leid

Versterking medezeggenschap

Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap 

betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouder-

organisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsra-

den en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de 

inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infow-

ms.nl.  Meer informatie vindt u op https://infowms.nl/content/project-verster-

king-medezeggenschap.

http://www.infowms.nl
https://www.infowms.nl/actueel/nieuwe-handreiking-goede-medezeggenschap-over-financieel-beleid
https://www.infowms.nl/actueel/nieuwe-handreiking-goede-medezeggenschap-over-financieel-beleid
https://www.infowms.nl/actueel/nieuwe-handreiking-goede-medezeggenschap-over-financieel-beleid
https://www.infowms.nl/actueel/nieuwe-handreiking-goede-medezeggenschap-over-financieel-beleid
https://infowms.nl/content/contactformulier-versterking-medezeggenschap
https://infowms.nl/content/project-versterking-medezeggenschap
https://infowms.nl/content/project-versterking-medezeggenschap
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DATUM: 23 APRIL 2019 TEKST: ARNO KERSTEN REDACTIE: ONDERWIJSBLAD 

Meer ondersteuners op  
basisschool in bijna alle regio’s

In de regio Zuid- & Midden-Drenthe hebben scholen in het 
basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs dit schooljaar 
verhoudingsgewijs het meeste onderwijsondersteunend 
personeel (oop) erbij gekregen. Bij het (voortgezet) speciaal 
onderwijs laat de regio IJssel en Rijn de grootste groeistuip 
in ondersteuners zien.

 I
n totaal kreeg het primair onder-

wijs er dit schooljaar bijna 2750 

voltijd ondersteuners bij, een 

stijging van 13 procent, zo bleek 

onlangs uit de nieuwste personeels-

cijfers. Die toename is mede te ver-

klaren door geld dat uit het werkdru-

kakkoord beschikbaar is gekomen, 

waarmee teams meer onderwijsas-

sistenten in huis hebben gehaald.  

Uitvoeringsorganisatie DUO, dat de 

personeelsgegevens jaarlijks begin 

april publiceert, heeft de cijfers on-

derverdeeld in 39 regio’s en drie on-

derwijstypen: basisonderwijs (bao), 

speciaal basisonderwijs (sbao) en 

(voortgezet) speciaal onderwijs.

Regio’s

Voor de overzichten in dit artikel zijn het 

basisonderwijs en speciaal onderwijs 

bij elkaar opgeteld, in het sbao gaat het 

vaak om kleinere aantallen. In Zuid- & 

Midden-Drenthe groeide het aantal on-

dersteuners met 57 fulltime banen (fte) 

oftewel 40 procent. In de regio Almere 

lag het groeipercentage met 38 niet 

veel lager. Iets meer dan de helft van 

alle 39 regio’s kent in het bao en sbao 

samen een oop-groei van minstens 20 

procent.

Het complete overzicht vind u op:

https://www.datawrapper.de/_/ 

Mks7D/

In absolute zin hebben Zuidelijk 

Noord-Holland (exclusief Amsterdam) 

en de regio Rijnmond (exclusief Rotter-

dam) de meeste oop’ers erbij gekregen 

in het basis- en speciaal basisonderwijs, 

respectievelijk 237 en 203 fte (allebei 

een toename van 29 procent). In enkele 

noordelijke en zuidelijke krimpregio’s is 

het aantal ondersteuners nauwelijks ge-

groeid of zelfs afgenomen.

Anders is het beeld in het speciaal on-

derwijs en het voortgezet speciaal on-

derwijs, die qua personeel allebei beho-

ren tot het primair onderwijs. Daar is het 

aantal ondersteuners veel minder sterk 

gegroeid, landelijk met een kleine 3 pro-

cent. De regio IJssel en Rijn springt eruit. 

Daar tellen (v)so-scholen 75 fte meer 

aan ondersteuners, oftewel een toena-

me van bijna 46 procent. Op grote af-

stand volgen de regio’s Noord-Holland 

Noord en Nijmegen. Zeven regio’s zagen 

een toename van meer dan 10 procent.

Een kwart van de (v)so-regio’s laat juist 

een oop-krimp zien. Soms gaat het om 

een paar fte, soms om tientallen. Aan de 

onderkant van de lijst hebben regio’s als 

de Achterhoek, Rijnmond en Twente be-

duidend minder ondersteuners in huis, 

aldus de DUO-gegevens. Een deel van 

de verklaring is waarschijnlijk dat in een 

aantal van deze regio’s het (v)so sowieso 

flink in omvang is gekrompen.
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https://www.datawrapper.de/_/ Mks7D/
https://www.datawrapper.de/_/ Mks7D/
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DATUM: 20 APRIL 2019 BRON: NOS.NL BEELD: ANP

VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie

VVD-fractievoorzitter Klaas 
Dijkhoff kan zich voorstellen 
dat de vrijheid van 
onderwijs, zoals die geldt in 
Nederland, wordt beperkt. 
In een discussiestuk over de 
koers van zijn partij schrijft 
Dijkhoff dat er ingegrepen 
moet worden als er 
salafistische scholen worden 
opgericht met een beroep op 
die vrijheid van onderwijs.

"Als de vrijheid van onderwijs als onge-

wenst neveneffect heeft dat er scholen 

worden opgericht die dienstbaar zijn 

aan segregatie en het in stand houden 

van parallelle samenlevingen, moeten 

we dat stoppen."

In een interview met De Telegraaf voegt 

Dijkhoff daaraan toe: "We moeten op 

zoek naar een oplossing en daarbij is 

geen taboe. We moeten de angst laten 

varen om bij artikel 23 (de vrijheid van 

onderwijs, red.) in de buurt te komen."

Coalitiegenoten

De tweede man van de VVD strijkt daar-

mee zijn coalitiegenoten CDA en Chris-

tenUnie tegen de haren in. Die partijen 

staan pal voor de vrijheid van onderwijs. 

Op basis van dat grondwetsartikel worden 

ook christelijke scholen, net als openbare 

scholen, door de overheid gefinancierd.

Maar volgens Dijkhoff moeten we kijken 

naar aanpassing van artikel 23, of het 

ondergeschikt maken aan het non-dis-

criminatiebeginsel uit artikel 1 van de 

grondwet. Hij waarschuwt zijn christe-

lijke coalitiegenoten: "Als je het nu niet 

aanpast, zul je de komende jaren anders 

wel eens rigoureuze stappen kunnen 

zien", zegt Dijkhoff in de krant. Het komt 

volgens hem neer op een laatste kans 

voor artikel 23.

Geen concreet voorstel

Een woordvoerder van coalitiepartner 

CDA ziet het geschrift van Dijkhoff voor-

al als intern discussiestuk en niet als een 

concreet voorstel om het nu heel anders 

te gaan doen. "We wachten af tot de 

VVD mogelijk met een concreet voorstel 

komt."

De ChristenUnie zegt de zorgen van de 

VVD over salafistische scholen te de-

len. Maar daarvoor hoeft artikel 23 niet 

opgeofferd te worden, vinden ze bij die 

partij. "We moeten ons richten op het 

probleem en dat zit bij de islamitische 

scholen."

"Het is voor mij ondenkbaar om de eeu-

wenoude vrijheid van godsdienst en de 

100-jarige vrijheid van onderwijs voor 

iedereen in te perken. Daar zal ik nooit 

aan meewerken", zegt partijleider Se-

gers.

Aanleiding voor de uitspraken van Dijk-

hoff zijn de problemen rond het Corne-

lius Hagalyceum in Amsterdam. Volgens 

de AIVD is die school in de greep van sa-

lafistische bestuurders.

In zijn discussiestuk schrijft Dijkhoff ook 

dat de VVD zich meer moet gaan richten 

op de middenklasse en het midden- 

en kleinbedrijf (mkb). In De Telegraaf 

zegt hij achteraf niet gelukkig te zijn met 

de verhoging van het lage btw-tarief van 

6 naar 9 procent en de verhoging van de 

energiebelasting.

Weliswaar gingen tegelijkertijd de be-

lastingen op arbeid omlaag, maar men-

sen voelen dat onvoldoende in hun por-

temonnee, denkt Dijkhoff. Bij de laatste 

verkiezingen werd niet de VVD, maar Fo-

rum voor Democratie de grootste partij.

"We hebben scherpte verloren", zegt 

Dijkhoff. De VVD is volgens hem vooral 

bezig met het uitleggen van de com-

promissen die in de coalitie worden ge-

smeed. "Als je niet oppast, vergeet je te 

vertellen dat je ook nog een originele 

mening hebt."

Klaas Dijkhoff, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer
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Wat staat er in artikel 23?

Daarin staat dat bijzonder onder-

wijs (christelijk, islamitisch, joods, 

maar ook dalton-onderwijs of de 

Vrije School) naar dezelfde maatstaf 

wordt bekostigd uit de openbare kas. 

Bijzondere scholen hebben de vrij-

heid om zelf hun lesmethodes te kie-

zen en bepaalde eisen te stellen aan 

de docenten.
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Hebben leerlingen extreme standpunten  
in de klas? Kap ze niet af, 
maar geef ze de ruimte

18 APRIL 2019 | WWW.TROUW.NL | DOOR: LOLIET WITTEVEEN | ILLUSTRATIE: © IDRIS VAN HEFFEN 

Wat doe je als docent wanneer leerlingen extreme 
standpunten verkondigen in de klas, of misschien wel 
radicaliseren? ‘Het zwijgen opleggen helpt niet, ga  
liever het gesprek aan.’

 D
e leerlingen van Elske 

Mooijman, docent op het 

ROC van Twente, hebben 

heel duidelijke meningen, 

en gooien soms stevige stellingen de 

klas in. “Dat kunnen de raarste din-

gen zijn”, zegt Mooijman. Neem de 

vluchtelingendiscussie. “Een student 

riep: ‘Waarom komt iedereen naar 

Nederland toe? Als ik een geweer 

had, zou ik ze doodschieten.’ Het was 

een heel schattige student, die nooit 

extreme dingen uitte. Van haar had ik 

dat helemaal niet verwacht.”

Mooijman wist niet wat ze moest doen. 

Haar natuurlijke reactie was om een be-

toog te houden ertegenin, maar ze wist 

dat de studenten daar niks mee zouden 

opschieten. Vervolgens zei de docent 

niks.

Ze is niet de enige leerkracht die hier-

mee worstelt. Leon Meijs is trainer van 

de Stichting School en Veiligheid (SSV). 

Hij vertelt wat de docenten die bij hem 

terechtkomen zoal te horen krijgen.

 “Leerlingen roepen bijvoorbeeld: 

‘Moslims zijn terroristen’, ‘alle vluch-

telingen zijn profiteurs’, of ‘homo’s zijn 

viespeuken en met flikkers wil ik niet 

samenwerken’.”

En de docent staat met de mond vol tan-

den. “We zien bij docenten dan de luiken 

dichtgaan”, zegt Meijs. “Ze vallen stil of 

hanteren technieken die ze hebben ge-

leerd om orde te handhaven. Dan zeg-

gen ze: dit accepteer ik niet, dit vind ik 

respectloos, dus je houdt je mond dicht 

of je kunt de klas uitgaan.” Begrijpelijk, 

vindt Meijs, maar het werkt niet.

Voedingsbodem

Bij de aanpak van polarisatie en radica-

lisering schrijft de overheid een grote 

rol toe aan het onderwijs. Volgens het 

ministerie van onderwijs, cultuur en we-

tenschap (OCW) is het onder andere de 

taak van docenten en schoolbesturen 

om ervoor zorgen dat de voedingsbo-

dem voor radicale denkbeelden zo klein 

mogelijk blijft. Om hen daarin te on-

dersteunen, zijn trainingen van de door 

OCW gesubsidieerde Stichting School 

en Veiligheid (SSV) in het leven geroe-

pen.

Aanvankelijk stond radicalisering daar-

bij op de voorgrond. Uit de gesprekken 

die de stichting met gemeenten en scho-

len voerde, bleek dat onderwijsinstellin-

gen radicalisering vaak niet herkenden. 

Ze zagen ook niet de urgentie om daar 

iets mee te doen, zegt directeur Klaas 

Hiemstra. “Docenten zeiden tegen ons: 

we zien geen geradicaliseerde jongeren 

in de klas, dus die training hebben wij 

niet nodig.”

Voor veel docenten is radicalisering te 

ver van het bed, bevestigt SSV-trainer 

Meijs. “Dat verklaart waarom de trainin-

gen volgens ons nog te weinig worden 

ingezet.” Sinds 2015 volgden vijfdui-

zend onderwijsprofessionals van basis-

scholen, middelbare scholen en mbo’s 

de training.

Inmiddels zet de stichting meer in op 

polarisatie dan op radicalisering, legt 

directeur Hiemstra uit. “Dan gaat het om 

botsende waarden en verschillende op-

vattingen van leerlingen, en hoe je daar 

als docent mee om kan gaan. De focus 

ligt op het aangaan van moeilijke ge-

sprekken in de klas, en op de praktische 

vaardigheden van de docent. Scholen 

geven aan dat dat voor hun veel herken-

baarder is.”

Heftige dingen

Journaliste Margalith Kleijwegt zocht in 

opdracht van ministerie in 2016 uit hoe 

scholen omgaan met maatschappelijk 

heikele kwesties. 
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Haar conclusie: er is steeds minder be-

grip tussen autochtone en allochtone 

leerlingen en studenten. Ook blijkt, uit 

een recent rapport van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP), dat drie-

kwart van de Nederlanders vindt dat de 

polarisatie in de Nederlandse samenle-

ving toeneemt.

“Wat je vooral merkt is dat er in de sa-

menleving onder het mom van vrije 

meningsuiting de meest heftige dingen 

gezegd worden, terwijl er tegelijkertijd 

democratische grenzen overschreden 

worden”, aldus Meijs. “Leerlingen ne-

men dat automatisch over, en doen dat 

onderling op school ook. Zo wordt de 

docent in de klas geconfronteerd met 

wat er broeit in de samenleving.”

Dit soort spanningen beginnen volgens 

hem al op de basisschool. “Het gaat om 

kids die enorm aan het zoeken zijn en 

een heel hoog napraatgehalte hebben. 

Ze zitten ’s ochtends aan tafel bij ouders 

die een hele duidelijke opvatting heb-

ben over de Nederlandse samenleving. 

In de klas hoor je die ouders dan via de 

monden van hun kinderen praten. Dat is 

voor docenten best lastig, want hoe ga 

je daarmee om?”

Op het MBO College voor Gezondheids-

zorg, waar Elske Mooijman onder an-

dere burgerschap geeft, volgden alle 

tweehonderd medewerkers de training 

van School en Veiligheid. De directeur 

merkte dat docenten steeds meer te ma-

ken kregen met polarisatie in de klas, en 

vond het belangrijk dat zij handvatten 

kregen om daarmee om te gaan. Ieder-

een, van de burgerschapsdocenten tot 

de studentenadministratie, volgde daar-

om de scholing.

“In de training leerde ik om te begrenzen 

op welke manier leerlingen iets zeggen, 

maar ze ook uit te nodigen om hun ver-

haal te doen”, zegt Mooijman. “Daarmee 

maak je het heel klein en simpel.” Neem 

de leerling waarmee dit verhaal begon, 

die zei vluchtelingen te willen dood-

schieten: “Bij die leerling zou ik nu eerst 

een grens trekken door te zeggen dat er 

in Nederland een wet is die dat verbiedt, 

maar haar tegelijkertijd uitnodigen om 

uit te leggen waarom ze dit zegt en waar 

ze het op baseert.”

Verwarring

Leon Meijs: “Je ziet dat er dan een pauze 

komt en de leerling even in verwarring 

raakt. Dat iemand hem wijst op zijn fou-

te woordkeuze, maar wel heel erg geïn-

teresseerd is in zijn mening, is hij niet 

gewend. Dat betekent dat hij in negen 

van de tien gevallen niet meer in staat is 

iets ongenuanceerds uit te brengen. Dan 

komt er rust om erover te praten en laat 

je hem onderbouwen waar zijn mening 

vandaan komt. Het doel is daarbij niet 

om zijn mening te veranderen, maar om 

hem kritisch na te laten denken.”

Volgens de trainer is een veelvoor-

komende valkuil van docenten om te 

zoeken naar een compromis of de klas 

te overtuigen van een gewenste, ge-

matigde mening. “Maar wat ze daarmee 

eigenlijk doen is 

de klas onbedoeld verder polariseren. 

Jonge mensen denken dan alleen: wat 

ik vind mag blijkbaar niet, en wat ik zeg 

wordt weggeduwd. Die woede, boosheid 

en het gevoel er niet bij te horen kan 

vervolgens een voedingsbodem worden 

van radicalisering”, zegt hij.

Is dit alles eigenlijk wel de taak van de 

docent? Elske Mooijman vindt van wel. 

“In principe leid ik mensen op om de zorg 

in te gaan. Maar het is ook belangrijk dat 

we de studenten wegwijs maken in de 

wereld en zelfredzaamheid bijbrengen. 

Ze moeten leren zichzelf te verwoorden, 

kritisch na te denken en te onderzoeken 

wat ze zeggen. Dat is onderdeel van het 

vak burgerschap, maar geldt eigenlijk 

voor de hele beroepsopleiding.”

Docent Malika Azghari van het ROC Til-

burg sluit zich daarbij aan. “De school 

is de enige plek waar jongeren van al-

lemaal verschillende culturele en soci-

ale achtergronden samenkomen – zelfs 

sportclubs en cafés zijn vaak geschei-

den. Een leerling die extreem- links of 

-rechts is, zit vaak in zijn eigen cocon-

netje en komt bijna niet in contact met 

mensen die anders denken. In de klas 

komen al die verschillende werelden bij 

elkaar, dus dat is bij uitstek de plek waar 

je die gesprekken aan moet gaan.”
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Salaam art 4 fun 

‘Ramadan’ is een werkmap vol met 
creatieve werkvormen rond het thema 

Ramadan. Aan bod komen het belang van 
de doe’a, de tegenstelling tussen arm en 
rijk,  dankbaarheid en natuurlijk ook de 

feestelijke aspecten van de vastenmaand 
zoals cadeautjes en slingers.

Aanbieding: 

van € 100 voor 

€ 75

Ramadan de musical:

lees, leer en leef na’, is bestemd voor 
islamitische basisscholen en verenigingen. 
Het is een prachtige musical met liedjes 
(zonder instrumenten), humor, liefde voor 
het geloof, opdrachten en werkvormen ter 
verdieping en met aanwijzingen voor het 
maken van attributen, kostuums en decor.

Een musical voor de hele school óf 

als eindmusical van groep 8.

Prijs € 350 
(map, incl. usb-stick en liedjes)

Verkrijgbaar in de boekenwinkel van de ISBO: 
www.deisbo.nl/boekenwinkel

http://www.deisbo.nl/boekenwinkel
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DATUM: 16 APRIL 2019 BRON: OMROEPBRABANT.NL DOOR: ALICE VAN DER PLAS

Lerarentekort? In Brabant zitten 300 
basisschoolleraren in de WW

EINDHOVEN/ ROOSENDAAL - Klassen die naar huis gestuurd worden, kinderen die minder 
les krijgen of over andere klassen worden verdeeld, gepensioneerden of zelfs onbevoegden 
die voor de klas staan. Ook in Brabant hebben veel basisscholen te maken met een nijpend 
lerarentekort. Dat tekort gaat de komende jaren nog stijgen met maar liefst 25 procent 
per jaar is de prognose. Toch zaten in februari van dit jaar zo’n 300 basisschoolleraren in 
Brabant in de WW, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

 V
olgens cijfers van het Ar-

beidsmarktplatform PO zal 

het lerarentekort in het ba-

sisonderwijs de komende 

vijf jaar in sommige regio’s van Bra-

bant verdubbelen of zelfs bijna ver-

drievoudigen.

Zo komt de regio Noordoost-Brabant dit 

jaar 105 FTE (voltijdsbanen) tekort. In 

2024 zijn dat er al 264. In West-Brabant 

is dit jaar een tekort van 76, volgens de 

voorspellingen zijn dat er over 5 jaar 

189. Het gaat dan niet om banen die 

tijdelijk ingevuld moeten worden, maar 

om reguliere vacatures.

‘Niet meer te doen’

De Stichting Openbaar Basisonderwijs 

Roosendaal heeft 16 scholen in 5 ge-

meenten in West-Brabant. Volgens Ad 

Goossens van de stichting is met name 

het vissen in de invalpoule een verzoe-

king. “Als de juf ziek is, is het een ramp 

om nog een leerkracht te vinden.”

Ook staan volgens Goossens vaak onbe-

voegde mensen voor de klas. “Dat zijn 

vaak onderwijsassistenten, maar het kan 

ook een ouder zijn. Formeel overtreed je 

de wet.” Ook moeten er wel eens klas-

sen naar huis gestuurd worden. “Dat is 

dan echt het laatste noodmiddel.”

‘Vijver opgedroogd’

Ook stichting Bravoo, met 13 schoolge-

bouwen in 4 gemeenten in Midden-Bra-

bant, heeft last van het lerarentekort. 

“Ik heb een vacature voor een directeur 

op twee prachtige scholen,” zegt Robert 

Venema van Bravoo. “Maar het verbaast 

me toch hoe weinig reacties daarop ko-

men.”

“Tijdens de griepgolf moesten we op 2 à 

3 scholen klassen een dag naar huis stu-

ren”, vertelt Venema. “Maar onderwijs-

gevenden zullen er alles aan doen om 

toch het onderwijs door te laten gaan. 

Dan staat er een directeur of interne be-

geleider voor de klas.” Volgens Venema 

heeft dat veel impact op de andere on-

derwijstaken.

Honderden leraren in WW

In een regio waar dit soort tekorten be-

staan, zou je denken dat er geen basis-

schoolleraar meer in de bakken bij het 

UWV staat. Maar niets is minder waar. 

Volgens cijfers van het UWV ontvingen 

in Brabant 301 basisschoolleraren een 

WW-uitkering in de maand februari.

In West-Brabant waren dat er 82. Het 

tekort in die regio is 76 FTE. In de regio 

Helmond-De Peel krijgen 28 leraren een 

uitkering terwijl er een tekort is van 16 

FTE.

De Algemene Onderwijsvakbond AOB 

betreurt de cijfers. “Het is erg jammer 

als je in de cijfers een oplossing ziet, 

maar het komt er niet van,” zegt Ani-

ta Duchateau van het rayonkantoor in 

Eindhoven. “Hoe dit komt? Wij zitten 

met dezelfde vraag.” Volgens Ducha-

teau zou een kwart van de leraren in 

de WW vrij makkelijk weer aan het werk 

kunnen gaan. "Dat zouden in Brabant 

dan toch weer 75 mensen zijn. En scho-

len krijgen daar ook 2500 euro subsidie 

per herintreder voor."

Volgens haar was er in de regio zes jaar 

geleden een krimp van het aantal leer-

krachten. “Deze mensen zijn vrijwillig 

de WW ingegaan. Zij hebben gevoelsma-

tig afscheid genomen van het onderwijs. 

En niet iedere werkgever zit te wachten 

op iemand die zes jaar in de WW heeft 

gezeten. Ik ben voorzichtig, maar dit zou 

wel eens een reden kunnen zijn.”

‘We kennen ze niet’ 

Ad Goossens van Stichting Openbaar 

Basisonderwijs West-Brabant denkt dat 

de werkgevers en de WW'ers elkaar nog 

onvoldoende vinden. “Als ik een vacatu-

re heb, dan zet ik een advertentie. Het is 

niet vaak dat daar mensen uit de WW op 

solliciteren. Ik kan niet in de bakken bij 

het UWV kijken, we kennen ze niet.”

“Iemand zou ze moeten samenbrengen. 

In die groep van 82 mensen zouden er 

toch een paar moeten zijn die les zou-

den kunnen geven. Ik kan ze niet bena-

deren.”

Lees verder op:

h t t p s : // w w w . o m r o e p b r a b a n t .

n l /ni e u w s / 29 83 4 07/ L e ra r e n t e -

kort-In-Brabant-zitten-300-basis-

schoolleraren-in-de-WW
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DATUM: 17 APRIL 2019 DOOR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT 

Magazine Veilig over meldcode 
kindermishandeling

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. 
Daarover gaat het gratis magazine Veilig, dat bedoeld is 
voor mensen in het onderwijs.

Aanleiding om dit magazine uit te bren-

gen, is de verbeterde meldcode Huise-

lijk geweld en kindermishandeling. 

Deze meldcode helpt mensen 

in het onderwijs om 

sneller en 

beter te reageren als er thuis iets mis-

gaat met een kind.

In het magazine staan verhalen van kin-

deren met een enorme veerkracht, maar 

ook – helaas – verhalen over hoe het mis 

kan gaan. 

Tevens staan er voorbeelden en tips in 

over de wijze waarop mensen in het on-

derwijs het verschil kunnen maken.

Het magazine is een initiatief van de 

Augeo Foundation.

Lees magazine Veilig

h t t ps : // w w w.vei l ig m e t d e m e l d -

code.nl /nl _ NL /12397/182379/8_

t i p s _ v o o r _ e e n _ g e s p r e k _ m e t _

een_leerling.html

DATUM: 18 APRIL 2019 DOOR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT 

Veel subsidieaanvragen passend onderwijs

Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onder-
wijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag 
ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun 
regio verder vorm te geven. Dat meldt het ministerie van OCW.

 E
r is volgens het ministerie 

sprake van ‘een grote diver-

siteit aan keuzes voor doel-

groepen en doelstellingen bij 

de activiteiten waarvoor subsidie is 

aangevraagd’. In veel aanvragen ko-

men expertiseontwikkeling, kennis-

deling en samenwerking op regionaal 

niveau terug. Dat geldt ook voor het 

terugdringen van het aantal leerlin-

gen die zonder onderwijs thuiszitten. 

De problematiek van thuiszitters kan 

te maken hebben met hoogbegaafd-

heid. Een deel van de aanvragen 

heeft ook betrekking op de doorgaan-

de leerlijn van het basis- en naar het 

voortgezet onderwijs.

Een commissie is nu bezig om de subsi-

dieaanvragen te beoordelen.

Veel aanvragen subsidie 

voor begaafde leerlingen

Van de 152 samenwerkingsverban-

den hebben 147 een (gezamenlijke) 

subsidieaanvraag ingediend om het 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod 

in hun regio verder vorm te geven. De 

beoordelingscommissie is inmiddels 

begonnen met de beoordeling van de 

aanvragen. Er is sprake van een grote 

diversiteit aan keuzes voor doelgroe-

pen en doelstellingen bij de activitei-

ten waarvoor subsidie is aangevraagd. 

Het belang van expertiseontwikkeling, 

kennisdeling en samenwerken op regi-

onaal niveau komt daarbij in veel va-

rianten terug in de plannen. Waar dit 

aansluit op de huidige stand van zaken 

in een regio, houden samenwerkings-

verbanden er rekening mee dat ook de 

basisondersteuning op hun scholen nog 

beter moet worden ingericht.

Doorgaande ontwikkeling

Bij veel projecten is er aandacht voor de 

ontwikkelingsbehoeften van de zoge-

noemde ‘dubbel bijzondere’ leerlingen, 

voor wie specifieke expertise en bete-

re samenwerking tussen onderwijs- en 

zorgprofessionals nodig is. Verder wordt 

gekozen voor het aanpakken van de pro-

blematiek van thuiszitters, waarbij be-

gaafdheid een rol kan spelen. Ook het 

bevorderen van de doorgaande ontwik-

keling voor begaafde leerlingen in de 

overgang van basis- naar voortgezet on-

derwijs is belangrijk, bijvoorbeeld door 

middel van een tussenjaar waarin basis-

schoolleerlingen alvast een aangepast 

programma op een school voor voortge-

zet onderwijs volgen. Nog niet alle aan-

vragen zijn in kaart gebracht, maar de 

diversiteit van de plannen is zeer bemoe-

digend. Zo kan de komende jaren veel 

kennis worden ontwikkeld en gedeeld.
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SIMON SCHOLEN LEUSDEN, 18 APRIL 2019  WWW.SIMONSCHOLEN.NL 

Onderzoekers /  
studenten gezocht !

Voor onderzoek naar belangstelling van ouders voor 
onderwijs op islamitische grondslag 

 N
ederland telt inmiddels ca. 

55 scholen op islamitische 

grondslag, waarvan 2 in het 

voortgezet onderwijs. In to-

taal volgen ca. 16.000 moslim-leer-

lingen onderwijs op deze scholen. 

Het aantal potentiële leerlingen is 

200.000, waarvan ca. 20.000 in regio 

Midden- en Oost Nederland.  

Volgens het RTL- nieuwsonderzoek 

scoren basisscholen op islamitische 

grondslag in het primair onderwijs al 

jaren achter elkaar het hoogst met hun 

gemiddelde eindtoetsen t.o.v. de ande-

re denominaties. Dit jaar hebben zelfs 

2 SIMON-scholen landelijk de 3e en 5e 

plaats verworven met hun eindopbreng-

sten. 

Met een landelijk gemiddelde van ca. 

35% tonen moslim ouders belangstel-

ling voor een basisschool op islamiti-

sche grondslag. In sommige regio’ s is 

deze belangstelling zelfs hoger en nog 

steeds aan het stijgen. 

SIMON is erg benieuwd naar de achter-

liggende redenen van ouders om hun 

kind al dan niet onderwijs op islamiti-

sche grondslag te laten volgen. Welke 

belangen spelen een rol en waar lopen 

ouders tegenaan bij hun overwegingen? 

Word jij warm van dit soort vraagstukken 

en je bent op zoek naar een afstudeer-

onderzoek of stage, dan is stichting voor 

onderwijs op islamitische grondslag in 

Midden- en Oost-Nederland (SIMON) 

wellicht op zoek naar jou!

Beschik jij over:

• Enthousiasme en nieuwsgierigheid?

• Uitstekende onderzoeksvaardighe-

den?

• Goede contactuele vaardigheden 

en niet bang om constructief mee te 

denken?

• Bijpassende HBO- of WO-studie?

Geïnteresseerd?

Enthousiast geworden? Stuur dan een 

mail naar College van Bestuur 

i.taspinar@simonscholen.nl

Voor meer informatie over de SIMON 

scholen kun je onze website 

www.simonscholen.nl 

of onze Facebook pagina raadplegen.  

INNAA LILLAHI WA INNAA ILAYHI RAAJIUN

Waarlijk wij behoren toe aan Allah en tot Allah zullen wij terugkeren

Wij ontvingen het droevige bericht dat Fatima Talbi, geliefde zus van onze broeder en SIPO  

bestuurder Mohamed Talbi en moeder van twee ex-leerlingen van een van onze scholen, op  

24 april jl. is teruggekeerd tot haar Schepper. Moge Allah haar genade schenken, haar haar  

zonden vergeven, haar goede daden belonen en haar bij Zich opnemen in het Paradijs, Amien. 

Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

mailto:i.taspinar%40simonscholen.nl%20?subject=
mailto:www.simonscholen.nl%20%20?subject=
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Meertaligheid op basisscholen in 
Nederland: een leraren perspectief.

Onderzoek Management of Cultural Diversity - Tilburg University

Anno 2019 kennen Nederlandse scholen een grote diversiteit in het klaslokaal: sommige

leerlingen hebben een migratieachtergrond, een andere cultuur, en steeds vaker komt het

voor dat leerlingen een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. Het traditioneel

curriculum sluit niet altijd aan op de behoeften van de ‘meertalige klas’.

Leraren vormen een fundamenteel verbindingspunt tussen de maatregelen van het

ministerie en de uitvoering daarvan in het onderwijs. Aangezien de belangrijke rol van

leraren in het opleiden van scholieren is hun visie van groot belang om een vol begrip te

krijgen over meertaligheid op scholen in Nederland.

Dit onderzoek richt zich op het standpunt, de kennis en de houding tegenover meertaligheid

in het basisonderwijs. Door de kans te geven aan docenten in het basisonderwijs om hun

stem te laten horen, worden in het kader van de masteropleiding Management of Cultural

Diversity ( Tilburg University ) enquêtes online verspreid aan scholen door heel Nederland. 

De onderzoeksresultaten bevatten mogelijk relevante informatie voor het onderwijsbeleid 

en zijn relevant voor de academische wereld.

Deelname aan dit onderzoek bestaat uit het geven van persoonlijke meningen betreffend

meertaligheid in klaslokalen in het basisonderwijs door heel Nederland. De informatie die

verzameld wordt met de enquête is vertrouwelijk: de anonimiteit van de respondenten is

gegarandeerd en deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Derhalve mogen respondenten

weigeren om vragen te beantwoorden zonder opgaaf van reden. De resultaten zijn

geenszins terug te voeren op de respondent en worden niet gedeeld buiten het

onderzoeksteam, hoewel de informatie geciteerd kan worden in de onderzoeksuitkomsten.

Mocht uw instituut willen meewerken aan dit onderzoek en deze korte (15 min) online

enquête onder de leerkrachten verspreiden, verzoek ik u te reageren op deze oproep. Voor

overige vragen over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met ondergetekende, via e-mail

(f.zwaan@tilburguniversity.edu) of telefoon (+31646326226).

Enquête link: 

https://tilburghumanities.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_24AWepop8Lj1val

Met vriendelijke groet,

Frederik Zwaan

mailto:f.zwaan@tilburguniversity.edu
tel:+31646326226


Ramadaan

De maand van barmhartigheid
nadert snel en zal als een lichtflits

verschijnen en weer verdwijnen
maar niet voor hem die zich voorbereidt

Voor de dienaar oprecht en bevlogen
is dit de maand om te excelleren

voorbereid om tot het uiterste te gaan
voordat de dagen voorbij zijn gevlogen

Vasten met geloof en in vol vertrouwen
op de vele beloningen, dat is de opdracht

voor de moslim die in gebed staat s’ nachts 
en die zijn zondes weet te berouwen

Ramadaan is grenzeloos wedijveren
de saamhorigheid stimuleren

door te spenderen en te delen
en het versterken van onze gelederen

Ramadaan is nog zoveel meer
dan woorden kunnen omschrijven

Ramadaan is een van de vele Gunsten
van onze Liefhebbende Heer

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
5 MEI 2019

VRIJHEIDSIFTAR

Locatie: Tropenmuseum Amsterdam 

Tijdstip: 20.30-22.30

Tickets €15,00 euro

Online reserveren via 

tickets.tropenmuseum.nl/nl/vrijheidsiftar 

(halal, kosjer of vegetarisch aangeven)

14 MEI 2019

MAKKELIJK LEZEN DAG

Locatie:  Congrescentrum Antropia 

(naast station Driebergen-Zeist)

Tijdstip:  programma van 11.00u tot 16.30 uur + napraten 

& Filebuffet

Link: https://congres.makkelijklezen.nl/ 

17 MEI 2019

SAMENLEVEN, WAT EEN KUNST!

Sectordag Vormingsonderwijs 17 mei 2019 (link naar 

PDF Sectordag 2019 in dropbox)

Locatie: Leerhotel Het Klooster Amersfoort

Tijdstip: 9.30-16.00u

Link: www.vormingsonderwijs.nl 

24 MEI 2019

SYMPOSIUM KWALITEIT VAN STURING

Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort

Tijdstip: 10.00 tot 15.00 uur

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

Folder-symposium-kwaliteit-van-sturing.pdf

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.

19 JUNI 2019

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO

Locatie: Ulu Moskee Utrecht

Tijdstip: 10.30u – 15.30u

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

http://tickets.tropenmuseum.nl/nl/vrijheidsiftar  
https://congres.makkelijklezen.nl/ 
http://deisbo.nl/httpdocs/wp-content/Nieuwsbrieven/ Folder-symposium-kwaliteit-van-sturing.pdf
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