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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

Graag wil ik jullie meenemen in de discussie rondom art. 23 
van de grondwet. Dit grondwetsartikel maakt het mogelijk 
dat er naast openbare scholen ook bijzondere scholen 
kunnen worden gesticht en dat deze scholen aanspraak 
kunnen maken op bekostiging door de overheid. 

De discussie is weer opgelaaid nadat 

Cornelius Haga in het nieuws kwam met 

kritiek op de bestuurders van die school. 

Als directeur van de ISBO zet ik mij in 

voor islamitisch onderwijs in Neder-

land en behartig ik onze belangen aan 

de verschillende tafels. Opvallende van 

de discussie in de afgelopen maanden is 

dat het er op lijkt als of het islamitisch 

onderwijs de verantwoordelijk wordt 

gesteld voor de hele discussie. 

Ik heb in de afgelopen maanden heel veel 

gesprekken gevoerd achter de schermen 

met verschillende organisaties zoals ge-

meenten, ministerie van OCW, AIVD en 

andere profielorganisaties over art. 23 

van de grondwet en de discussie hier-

omtrent. Mij is door verschillende van 

deze partners gevraagd om een stevige 

stelling tegen Cornelius Haga in te ne-

men en met een strategie te bedenken 

waarmee we als ISBO de discussie rond-

om art. 23 een halt toe moesten roepen. 

Maar als ISBO willen wij niet als problee-

meigenaar worden gezien. De discussie 

rondom art. 23 is niet nieuw en het laait 

met diverse incidenten telkens weer op. 

We trekken liever gezamenlijk op met de 

andere profielorganisaties voor bijzon-

der onderwijs waar het grondwetsarti-

kel ook voor bedoeld is. 

In de Tweede Kamer zal er de komende 

periode weer een discussie ontstaan 

over art. 23 van de grondwet. Dit valt 

samen met de nieuwe Wet Meer Ruim-

te voor Nieuwe Scholen waarbij het de 

bedoeling is dat het aanbod van scholen 

beter aansluit bij 

de behoefte van de ouders. Als ISBO vin-

den wij de nieuwe wet een vooruitgang. 

De wet komt echter niet in plaats van 

grondwetsartikel art. 23. Er zijn enkele 

politieke partijen die wel af willen van 

dit grondwetsartikel en met voorstellen 

zullen komen. De kans dat dit gebeurt 

is moeilijk in te schatten. De politieke 

opvattingen zijn harder geworden ten 

aanzien van bijzonder onderwijs. Wel is 

het een discussie die al jaren wordt ge-

voerd. Zo had in 2012 de Onderwijsraad 

een specifiek adviesrapport over art. 23 

opgesteld. Daarin werd toen al geadvi-

seerd dat het aanpassen van art. 23 niet 

nodig was. We volgen de dis-

cussie van heel dicht bij.

Gökhan Çoban, 

Directeur ISBO
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De ISBO heeft de maand Ramadan 
goed benut, alhamdulillah!

De maand waar we het hele jaar naar uitkeken, de maand 
van de zegeningen, de maand van bezinning en verdieping 
van ons geloof, de maand van vergeving en barmhartigheid, 
de maand van broederschap, gezelligheid en gezamenlijke 
iftars heeft ons helaas weer veel te snel verlaten.

 Ook bij de ISBO kijken we terug op 

een mooie, vruchtbare maand en 

zijn we Allah dankbaar voor alle 

contacten die we deze maand hebben 

mogen leggen en alle activiteiten die we 

hebben mogen ontplooien in het belang 

van het islamitisch onderwijs in Neder-

land en de oemmah in het algemeen.

Hoewel het aanvankelijk een rustige 

maand leek te gaan worden, vulde onze 

agenda zich gaandeweg met steeds meer 

afspraken: een kennismakingsgesprek 

met Simodo, een stichting die dove mos-

limkinderen godsdienstonderwijs aan-

biedt, de ontwikkeling van een promo-

tiefilmpje voor het islamitisch onderwijs, 

iftars en lezingen bij verschillende mos-

keeën en organisaties als Islamic Relief, 

een oriënterend gesprek met de Moslim 

Denktank, een initiatief van enkele stu-

denten aan de Erasmusuniversiteit, een 

stand bemand tijdens de Sectordag Vor-

mingsonderwijs, afspraken met sponsors 

voor de aankomende Landelijke Islam-

kennisquiz, een verkennend gesprek 

met SPIOR, een organisatie die zich be-

zighoud met islamitisch vormingsonder-

wijs op openbare basisscholen en een 

Koranwedstrijd bij de el Amalscholen, 

kortom het werd al met al toch nog een 

goed gevulde maand vol met activiteiten 

die samenhingen met onze identiteit en 

een verbreding van ons netwerk. Mis-

schien wel de meest noemenswaardige 

activiteit van de afgelopen maand was 

de rondleiding van een delegatie van de 

enige islamitische middelbare school in 

Hongkong, het Islamic Kasim Tuet Me-

morial College bij het Avicennacollege. 

Wij hebben interessante informatie uit-

gewisseld en kijken uit naar een verde-

re internationale samenwerking tussen 

instellingen voor islamitisch onderwijs 

wereldwijd. Uiteraard hoort u daar meer 

van zodra wij deze samenwerking meer 

gestalte hebben weten te geven.

Wij kijken inmiddels alweer uit naar 

onze volgende grote activiteit: 

de Landelijke Islamkennisquiz van de 

ISBO op 19 juni 2019 bij de Ulu Moskee 

in Utrecht, waarvan de voorbereidingen 

al weken in volle gang zijn. We hebben 

een hoofdsponsor weten te vinden die 

het grootste deel van de kosten voor 

de hoofdprijs, de Oemrah voor de twee 

winnaars én een van hun ouders, voor 

zijn rekening zal nemen. Bij deze bedan-

ken wij Güler Finance voor zijn gulle bij-

drage. Moge Allah u belonen met al het 

goede!

Dan rest mij nog om u allen een geze-

gende Idoel Fitr toe te wensen. Moge 

Allah al uw goede daden en intenties 

van de afgelopen maand Ramadan be-

lonen en moge Hij deze vermeerderen 

in het komende jaar en zo elke Ramadan 

verder, Amien!

Vredige groet,

Wassalamu alaykum wr.wb.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

a.claassen@deisbo.nl

19 juni
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Interreligieus leiderschaps-
programma voor religieuze 
voorgangers

Emoena is een interreligieus leiderschapsprogramma, dat 
op dit moment wordt opgezet door prof. Marianna Moyaert 
vanuit de VU Amsterdam.

 E
moena – Leiderschap in een 

multireligieuze context – richt 

zich op mensen die in hun 

professionele bezigheden 

veel met levensbeschouwelijke di-

versiteit te maken krijgen en hun lei-

derschapskwaliteiten willen verster-

ken. Deze opleiding beoogt een 

unieke mix van religi-

euze voorgan-

gers (rabbijnen, pandits, imams en 

dominees…), geestelijk verzorgers, 

docenten levensbeschouwing en 

ambtenaren van lokale en centrale 

overheid (politie, gemeente, ministe-

ries). Dit programma is ook een aan-

rader voor managers en bedrijfslei-

ders die werken in een internationale 

context.

Van oktober 2019 tot juli 2020 krij-

gen de deelnemers (max. 30) les van 

prominente academici, ervarings-

deskundigen, top-

ambtenaren en religieuze leiders. Op 

unieke locaties leren ze over de religie 

in Nederland, vergroten hun religieuze 

geletterdheid, versterken hun interle-

vensbeschouwelijke competenties en 

profileren zich als leiders klaar om de 

uitdagingen van de multireligieuze con-

text het hoofd te bieden. 

Bent u beroepsmatig of anderszins 

geïnteresseerd in het programma? 

U kunt hierover meer lezen op de web-

site van Emoena: 

https://www.emoena.nl/

INNAA LILLAHI WA INNAA ILAYHI RAAJIUN

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

Ons bereikte het droevige bericht dat de vader van onze broeder en voorzitter van 

het ISBO bestuurs Aissa Zanzen in de nacht van 23 op 24 mei is overleden.

Moge Allah hem zijn zonden vergeven, zijn goede daden belonen, zijn graf verruimen 

en hem een prachtige plek in het Paradijs schenken, Amien. En moge Hij het verdriet 

van de nabestaanden verzachten en hen kracht geven 

 

https://www.emoena.nl/


Elsa zet zich in voor kinderen met diabetes | De Nieuwe Maan

Als een kind diabetes heeft, wil je als ouder dat 

de diabeteszorg goed geregeld is op school. 

Elsa van de Loo is ambassadeur van Stichting 

Zorgeloos met Diabetes naar School en zet 

zich in voor deze kinderen.

Op IBS El Kadisia is de zorg voor kinderen met 

diabetes goed geregeld.

De Nieuwe Maan maakte er een reportage over 

die op vrijdag 31 mei jl. werd uitgezonden.

https://www.youtube.com/watch?v= 

oW4tIYWOz3s&feature=youtu.be

7www.deisbo.nl 7www.deisbo.nl 7www.deisbo.nl
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Nieuwe islamitische basisschool in Zeist heeft 
zo’n honderd aanmeldingen meer dan verwacht

De islamitische  asisschool Al 
Amana die na de zomer gaat 
beginnen in Zeist-West heeft 
meer dan 230 aanmeldingen 
binnengekregen. In februari 
gaf directeur Karim Silihi 
nog aan dat hij 120 tot 130 
kinderen had verwacht. 

"We zijn voorlopig nog druk bezig met 

de intakegesprekken en kijken naar de 

belangen van het kind’’, zegt Silihi. Vol-

gens de directeur heeft het gebouw vol-

doende capaciteit om alle aangemelde 

leerlingen aan te nemen.  Het docenten-

team is bijna compleet, iets waarover hij 

tijdens een eerder interview zei dat het 

nog spannend kon worden. ,,Ook de kin-

deren met speciale behoeftes kunnen 

op de school beginnen, we nemen alleen 

geen aanmeldingen met een Toelaat-

baarheidsverklaring aan, dat is speciaal 

onderwijs.’’

De eerste islamitische basisschool in 

Zeist is de vijfde vestiging van de Al 

Amana-scholen. Er zitten drie vestigin-

gen in Ede en een in Zwolle.
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Islamitische basisschool zamelt Ramadanpakketten 
in voor de Leerdamse voedselbank

Basisschool El Boukhari 
in Leerdam heeft een 
inzamelingsactie gehouden 
voor de voedselbank in hun 
stad. ,,Tijdens de Ramadan 
is het binnen de islam 
belangrijk om met anderen 
te delen wat je hebt.’’

Aan leerlingen en hun ouders werd ge-

vraagd om houdbare producten mee 

naar school te nemen. Aan die oproep 

werd volop gehoor gegeven. De kinde-

ren kwamen onder meer met dadels, 

vruchtensap, koekjes en bulgur naar 

school.

UTRECHT, 20 MEI 2019

Pas op de plaats 

Gesprekstool burgerschap

Stichting School & Veiligheid lanceert in 

de Week van Burgerschap (20 t/m 24 mei 

2019) de gesprekstool Pas op de plaats 

over de school als oefenplaats voor bur-

gerschap. Dat sluit aan bij het thema van 

de Week van Burgerschap:

ontmoeting . De tool helpt scholen het 

gesprek over burgerschapsvorming te 

starten. Pas op de plaats is gratis te 

downloaden via www.schoolenveilig-

heid.nl/oefenplaats

Oefenplaats voor burgerschap

De school is een oefenplaats waar leer-

lingen actief oefenen met vaardigheden 

die ze nodig hebben om succesvol deel 

te nemen aan de samenleving. In alles 

wat er wordt gezegd, gedaan of gelaten, 

wordt er vormgegeven aan de oefen-

plaats voor burgerschap en de waarden 

van de democratie. 

Doelgericht en samenhangend vorm ge-

ven aan burgerschapsonderwijs vraagt 

meer dan het vormgeven van lessen en 

projecten door een handjevol docenten. 

Dit vraagt om het ontwikkelen van een 

gedragen aanpak, die voortkomt uit de 

visie van de school.

Gespreksoefeningen

De gesprekstool Pas op de plaats helpt 

scholen op weg om het noodzakelijke

gesprek te starten. De tool bestaat uit 

een afbeelding van de school als oe-

fenplaats en bijbehorende gesprek-

soefeningen. Het geeft zicht op wat er 

allemaal al (ongemerkt) gebeurt in de 

school om de leerlingen toe te rusten op 

de toekomst en hoe dit samenhangt met 

de visie en context van de school. Ook 

maakt het duidelijk waar de school een 

volgende stap kan zetten.

Inspiratiesessie

Voor scholen die meer willen weten 

over de toepassing van Pas op de plaats, 

organiseert School & Veiligheid op 

donderdag 26 september een gratis in-

spiratiesessie. De ontwikkelaars zullen 

toelichten hoe de gesprekstool binnen 

de school kan worden toegepast. Noot 

voor de reactie niet voor publicatie.

Voor meer informatie of voor het aan-

vragen van een inhoudelijk artikel kunt u

contact opnemen met:

 

Willem Jan Cevaal 

Afdeling communicatie van

Stichting School & Veiligheid 

030-2856 507 of 

communicatie@schoolenveiligheid.nl

www.schoolenveiligheid.nl

  Op basisschool El Boukhari werd eten inge-

zameld voor de voedselbank in Leerdam.

http://www.schoolenveiligheid.nl/oefenplaats 
http://www.schoolenveiligheid.nl/oefenplaats 
mailto:communicatie%40schoolenveiligheid.nl%20?subject=
http://www.schoolenveiligheid.nl
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Assalamu alaikum wa 
rahmatoelahi wa barakatoe.

InsaAllah proberen wij een stichting op te richten 
voor Moslim doven en slechthorenden.

Simodo, afkorting van Stichting 

Moslim Dovengemeenschap.

Onze doel met deze stichting is op het 

eerste gezicht vooral het bij elkaar bren-

gen van moslim doven en slechthoren-

den. Dus een ontmoetingscentrum en 

ontmoetingsmomenten creëren voor 

doven en slechthorenden. We willen 

dat er activiteiten speciaal voor hen 

georganiseerd wordt met een gebaren-

tolk erbij, waardoor zij de drempel la-

ger ervaren om naar een ‘Islamitische’ 

activiteit te gaan. Wij zullen ook zorgen 

en strijden voor de volledige toegan-

kelijkheid zodat de doven en slechtho-

renden optimaal mee kunnen doen en 

geen informatie missen. Ook willen wij 

bijvoorbeeld religieuze feestdagen met 

zijn allen kunnen vieren, zoals de iftar.

We moeten oprecht niet vergeten dat 

onze geloof volmaakt is. Ook de kijk 

vanuit Islam naar mensen met beperkin-

gen toe is iets wat wij keer op keer moe-

ten bestuderen. 

Wij staan als stichting 
ook altijd open voor 

personen die geen 
moslim zijn, maar het 

sfeer graag willen proe-
ven.

Wij moeten als gemeenschap onze hou-

ding in verband met het gedragen tegen-

over mensen met beperkingen aanpas-

sen en verbeteren. Profeet Muhammed 

(vzmh) deed alles om ervoor te zorgen 

dat deze mensen zich op elke mogelijke 

manier een lid van de gemeenschap, een 

lid van de Ummah voelden. Dat zij zich 

niet buitengesloten voelden.

Een van onze doelstellingen zijn ook 

buitenstaanders bewuster maken over 

doven en slechthorenden en over de 

benodigdheid van het leren van het ge-

barentaal. 

Dus dat het gebarentaal ook wordt ge-

leerd door horenden. Ook willen wij 

informatie verstrekken en moreel steun 

bieden aan (moslim) families met een 

dove en slechthorende.

Nadat we de officiële oprichting rond 

hebben van onze stichting willen wij 

graag doorgaan met activiteiten organi-

seren. 

Op 25 mei 2019 zullen we als opening 

voor onze stichting insaAllah een iftar 

houden. Tijdens deze iftar hebben wij ie-

dereen geïnformeerd over de aanwezig-

heid van deze stichting en vertellen wat 

wij allemaal willen doen en bereiken.

Een paar activiteiten die wij willen doen 

naarmate er tijd verstreken is; gezellige 

moeder- dochter dagen, Islamitische le-

zingen over diverse belangrijke onder-

werpen, speldagen voor kinderen, leuke 

kooklessen en nog veel meer. InsaAllah 

kunnen wij dit waarmaken.

Maakt deze stichting jou al nieuwsgierig 

en wil jij graag meer weten over onze 

stichting, wat we allemaal doen achter 

de schermen en tijdens de activiteiten? 

Volg ons op Facebook 

facebook.com/simodonl 

en Instagram 

@simodo_nl

https://www.facebook.com/simodoNL/
https://www.instagram.com/simodo_nl/?hl=nl
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IBS Ibn-i Sina voor de tweede 
keer beste van Arnhem
 

Na een spannende finale is Youssra 

Elhamri, leerling in groep 8 van 

basisschool Ibn-i-Sinaschool, 

uitgeroepen tot de Arnhemse 

Voorleeskampioen van 2019. 

 

De bibliotheek Rozet organiseerde de 

Arnhemse Voorleeswedstrijd, in samen-

werking met Stiching PAS. Het is een 

wedstrijd voor leerlingen uit de groepen 

7 en 8 van basisscholen uit Arnhem.

De winnaar: Youssra, Youssra las voor uit 

het boek ‘De jongen die draken kweekte’ 

van Andy Shepherd. De jury was onder 

de indruk van de rust die Youssra op het 

podium uitstraalde en de manier waarop 

ze het verhaal overbracht. Youssra ver-

telt écht een verhaal. 

Burgemeester Ahmed Marcouch, jurylid 

bij de Voorleeswedstrijd, reikte de prijs 

uit aan Youssra. Hij deed daarbij een 

oproep aan alle voorleeskandidaten om 

een ambassadeur te zijn voor lezen.

 

Met deze overwinning is de basisschool 

Ibn-i Sina dit schooljaar voor de tweede 

keer tot de beste school in Arnhem ge-

worden. De eerste keer had het betrek-

king op de scores van de eindtoets en nu 

gaat het om de titel beste voorlezer uit 

Arnhem.
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Leraar en leerling gebaat bij helder 
smartphonebeleid op school

Smartphones in de klas: 
verbieden of toestaan? In 
Frankrijk is er inmiddels 
een landelijk verbod, maar 
ook in Nederland is er 
volop discussie. Scholen 
zijn niet geholpen bij een 
eenzijdig antwoord. Het 
gaat juist om het maken en 
volgen van integraal beleid 
dat past bij de school. De 
publicatie ‘Schoolbeleid voor 
smartphones’ helpt scholen 
op weg bij het maken van 
een smartphonebeleid.

 V
aak wordt gedacht dat het 

gebruik van smartphones op 

school vooral nadelen kent, 

zoals afleiding en verstoring 

van de lessen. Maar er zijn ook voor-

delen. Denk aan verlevendiging van de 

lessen met online quizzes, effectieve 

oefenapps en de mogelijkheid om roos-

terwijzigingen en cijfers direct door te 

geven. Belangrijker nog is dat de smart-

phone een onlosmakelijk onderdeel 

van het sociaal-maatschappelijk leven 

is geworden, waar leerlingen hoe dan 

ook mee te maken hebben.

'One size fits all' bestaat niet

Smartphones op school leveren een mix 

aan voor- en nadelen op. Die mix valt 

voor verschillende onderwijsvormen en 

-niveaus ook weer verschillend uit en 

hangt af van de manier waar-

op mobieltjes wor-

den ge-

bruikt. Daarom zijn er geen eenduidige 

uitspraken te doen als: "Smartphones op 

school zijn altijd slecht (of altijd goed) 

voor de leerprestaties."

Hoe lager het opleidingsniveau, des te 

meer leerlingen bijvoorbeeld profiteren 

van beperking als het gaat om hun leer-

resultaten, zo blijkt uit Engels onder-

zoek. Vooral voor niveaus als het prak-

tijkonderwijs, en vmbo-basis en -kader 

kan het verstandig zijn om hier nadruk-

kelijk op in te zetten.

Tegelijkertijd kan de smartphone in een 

klas met leerlingen die gemakkelijk le-

ren, ook een stoorzender zijn. En in een 

klas op een lager opleidingsniveau kun-

nen leerlingen er toch van profiteren, 

mits de telefoon gericht en gedoseerd 

als didactisch middel wordt ingezet. 

Ook hier geldt weer: one size fits all be-

staat niet.

Leren omgaan met de 

digitale wereld

In de publicatie 'Schoolbeleid voor 

smartphones' wordt duidelijk dat het 

begrenzen van smartphonegebruik een 

school niet vrijwaart van een belang-

rijke verantwoordelijkheid: leerlingen 

leren omgaan met de digitale wereld. 

Met hun smartphone zijn ze 

hier namelijk 

altijd mee verbonden. Hoe bereid je 

leerlingen voor op een werkend leven 

waarin de smartphone een onmisbaar 

gereedschap is? Daar zul je mee aan de 

slag moeten. Dat kán door smartphones 

toe te staan tijdens de lessen, maar ook 

door er gesprekken over te voeren. Of 

door op andere manieren te oefenen 

met impulscontrole.

Smartphones zijn niet de 

enige bron van afleiding

Niet alleen smartphones kunnen een 

bron van afleiding zijn, maar ook tablets, 

Chromebooks en laptops. Ook via die 

apparaten kunnen de leerlingen video's 

kijken en sociale media volgen. Een bre-

der mediabeleid, - dat verder gaat dan 

alleen de smartphone, - is ons advies.

Integraal beleid is het 

meest effectief

Het werkt het beste als scholen een in-

tegraal beleid hanteren voor een gericht 

gebruik van smartphones op school. 

Daarmee voorkom je dat leraren onder-

ling verschillende regels hanteren. Zo 

staan zij ook sterker bij eventuele con-

flicten over smartphones in de klas.

Hoe een school beleid kan maken, wordt 

uitgebreid beschreven aan de hand van 

4 stappen in de publicatie 'Schoolbeleid 

voor smartphones'. 

Naast het maken van beleid is zelfregulering van leerlingen 
bij het gebruik van smartphones ook erg belangrijk. © I-STOCK
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De Landelijke Islamkennisquiz ISBO 2019 

19 juni nadert, de spanning stijgt en de voorbereidingen 
voor de kennisquiz zijn in volle gang!

De groep 8 kinderen van 14 islamitische 

basisscholen zijn de afgelopen maanden 

druk bezig geweest met het bestude-

ren van het boek ‘De geschiedenis van 

het leven van de Profeet Mohammed 

(v.z.m.h.)’ en hebben op school voor-

rondes gehouden. De twee winnaars 

van elke school zullen hun school ver-

tegenwoordigen tijdens de Landelijke 

Islamkennisquiz op 19 juni 2019. Zij din-

gen naar de felbegeerde hoofdprijs: Een 

Oemrah naar Mekka samen met een van 

hun ouders!

Dit is mede mogelijk gemaakt 

door onze hoofdsponsor Güler 

Finance Verzekeringen!

Na jarenlang het Gooiland theater in Hil-

versum als locatie te hebben benut, heeft 

de ISBO dit jaar een locatie gevonden die 

perfect aansluit bij onze identiteit én de 

doelstelling van de Quiz: de Ulu Moskee 

in Utrecht, één van de grootste én mooi-

ste moskeeën in Nederland! Een moskee 

met een conferentiezaal waar we de Is-

lamkennisquiz zullen houden. 

Volg de kennisquiz live op de 

facebookpagina van de ISBO: 

https://www.facebook.com/ 

moslimvandaag/ 

10:30  Inloop

11:30  Qur’anrecitatie door leerling van IBS Elif

11.35  Openingswoord door de directeur en 

korte terugblik 

11.40  Voorstellen juryleden en sponsors

11:45  Spelronde 1 kandidaten poule 1              

12:05  Spelronde 1 publiek

12.10  Optreden Ababil

12:15  Introductie Special Guest

12:20  Spelronde 2 kandidaten poule 2

12.40  Spelronde 2 publiek

12.45  Optreden Al Ghazali

12:50  Spelronde 3 kandidaten poule 3

13:10  Pauze en gebed

14.30  Spelronde 3 publiek

14.35  Optreden school 3

14.40  Finale

15.00  Intermezzo Ibrahim El Kaddouri

15.10  Afkondiging, slot-/dankwoord

15.15  Prijsuitreiking

15:30  Afsluiting programma

Wij wensen alle kandidaten 

veel succes!

Poule 1:

El Furkan 

Al Andalous

Risala

Al Amana 1

Elif

Poule 2:

Al Amana 2

El Kadisia

Al Ghazali

Noen

Bilal

Poule 3:

Ababil

Ikra

Al Amana Zwolle

Ibni Sina

FINANCE
V E R Z E K E R I N G E N  B . V .

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.12 13www.deisbo.nl

https://www.facebook.com/moslimvandaag/
https://www.facebook.com/moslimvandaag/


 ONDERWIJSNIEUWS

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.14 15www.deisbo.nl

Delegatie islamitische middelbare 
school Hongkong bezoekt Avicenna

De ISBO staat goed op de kaart Alhamdulillah. We hebben 
het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in ons netwerk binnen 
en buiten Nederland. Binnen Nederland weten steeds meer 
organisaties ons te vinden. We proberen als ISBO altijd op 
zoek te gaan naar de win-win situatie in een samenwerking.

 D
e ISBO heeft al goede con-

tacten met islamitische 

scholen in het Verenigd 

Koninkrijk, Turkije en nu 

ook Hongkong. 

In de week van 17 tot 25 mei 2019 bracht 

een delegatie van de enige islamitische 

middelbare school in Hongkong, Islamic 

Kasim Tuet Memorial College een werk-

bezoek aan ons land. 

De school dankt zijn naam aan Kasim 

Tuet, een Hui moslim die een belangrijke 

rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling 

van het islamitisch onderwijs voor de 

Chinese moslimminderheid in de stad 

en werd opgericht in 1970.

Vier leerkrachten van deze school had-

den een prijs gewonnen vanwege hun 

excellente onderwijskwaliteiten en 

mochten om die reden een internati-

onale training volgen bij het instituut 

Kennisland in het Spring House in Am-

sterdam. Onderdeel van de training was 

het bezoeken van twee excellente scho-

len of universiteiten naar keuze binnen 

Europa.

De leerkrachten kozen voor Islamia 

College van Yusuf Islam in London, het 

Avicennacollege in Rotterdam en de Is-

lamitische Universiteit van Rotterdam. 

Zij benaderden de ISBO om de contacten 

met de genoemde scholen te leggen, met 

tot resultaat dat de leerkrachten op beide 

scholen én op de universiteit van een uit-

gebreide rondleiding konden genieten.

De ISBO was aanwezig tijdens het be-

zoek van de gedelegeerde leerkracht uit 

Hongkong aan Avicenna en de IUR. 

Op Avicenna werd zij hartelijk welkom 

geheten door Teamleider Yassin Griep, 

die ons door de hele school leidde en 

hier en daar uitleg gaf over de school en 

het educatieve systeem. De gedelegeer-

de leerkracht was vooral erg te spreken 

over de moderne leermiddelen en rus-

tige sfeer binnen de school, vergeleken 

bij de situatie in Hongkong. Het bezoek 

werd als zeer waardevol ervaren van 

beide kanten en er wordt gekeken naar 

mogelijkheden tot meer samenwerking 

in de toekomst.

Ook bij de IUR kregen wij een rondlei-

ding en werden wij ingelicht over het 

curriculum en de geschiedenis van de 

universiteit. Op de universiteit wor-

den geestelijk verzorgers opgeleid die 

een stageplek in het islamitisch onder-

wijs goed zouden kunnen gebruiken. Er 

wordt gezocht naar een samenwerking 

met de ISBO om in de toekomst stagiai-

res te kunnen inzetten op onze scholen.

De school uit Hongkong heeft aangege-

ven geïnteresseerd te zijn in een nauwe-

re samenwerking met de ISBO en ande-

re internationale partners binnen het 

islamitisch onderwijs, een idee dat wij 

als ISBO uiteraard omarmen. Wij zullen 

u uiteraard op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen
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Culturele diversiteit goed voor 
welbevinden en prestaties

Scholen die de culturele diversiteit omarmen, zien het 
welbevinden en de prestaties van alle leerlingen verbeteren. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 66 

scholen voor voortgezet onderwijs in 

Vlaanderen met in totaal ruim 3100 leer-

lingen. Het richtte zich op de mogelijke 

invloed van het diversiteitsbeleid op 

het welbevinden en de leerprestaties 

van leerlingen. Het werd duidelijk dat 

scholen die met culturele diversiteit aan 

de slag gaan, de kloof verkleinen tussen 

allochtone en autochtone leerlingen. 

Ze voelen zich beter en gaat ook beter 

presteren. Het maakt daarbij niet uit of 

ze een migratieachtergrond hebben.

‘Een multicultureel beleid krijgt zowel 

de minderheid als de meerderheid mee. 

Bovendien impliceert een multiculture-

le aanpak geen nivellering’, zo citeert de 

Vlaamse krant De Standaard onderzoe-

ker Loes Meeussen.

MULTICULTURELE AANPAK VERKLEINT KLOOF TUSSEN AUTOCHTONE EN ALLOCHTONE LEERLINGEN

Diversiteit omarmen loont voor alle leerlingen

Scholen die culturele diversi-
teit erkennen, zijn goed voor 
allochtone én autochtone 
scholieren, blijkt uit onder-
zoek van de KU Leuven.

BRUSSEL Scholen die aan de slag gaan 

met de culturele diversiteit van hun 

leerlingen, verkleinen de kloof tussen 

allochtone en autochtone scholieren, 

op het vlak van zowel welzijn als pres-

taties. Door de aandacht voor multicul-

turaliteit gaan autochtone scholieren 

ook niet minder scoren of voelen ze zich 

niet minder thuis op school. Dat blijkt uit 

een grootschalige studie bij 66 Vlaamse 

scholen en 3.131 middelbare scholieren. 

Onderzoekers van het Centrum voor So-

ciale en Culturele Psychologie (KU Leu-

ven) bestudeerden hoe het diversiteits-

beleid van een school leerprestaties en 

welbevinden beïnvloedt.

‘Een multicultureel beleid krijgt zowel 

de minderheid als de meerderheid mee’, 

concludeert onderzoeker Loes Meeus-

sen. ‘Bovendien impliceert een multicul-

turele aanpak geen nivellering.’

De KU Leuven-onderzoekers typeerden 

aan de hand van het schoolreglement 

en de school missie de filosofie en regels 

van de 66 scholen rond culturele diver-

siteit. De meeste kiezen voor een ‘kleu-

renblinde’ aanpak: culturele verschillen 

worden er genegeerd of irrelevant ge-

acht. De scholen focussen op het indivi-

du. Een andere groep kiest voor een as-

similatiebeleid, dat vooral de ‘Vlaamse’ 

cultuur benadrukt. Een minderheid van 

de scholen kiest voor een multiculturele 

aanpak, die culturele diversiteit erkent 

en incorporeert in de pedagogische aan-

pak. Ook zijn er scholen die de verschil-

lende manieren van aanpak combineren.

Nederlands en wiskunde

De 3.131 middelbare scholieren werden 

op verschillende momenten in 2013 

en 2014 bevraagd. Onderzoekers wil-

den weten of scholieren zich op school 

thuisvoelden, maar peilden ook naar 

hun resultaten voor Nederlands en wis-

kunde.

Lees verder:

http://www.standaard.be/cnt/

dmf20190513_04398265?

G
ETTY

 IM
A

G
ES/U

PPERC
U

T R
F

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190513_04398265?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190513_04398265?


 ONDERWIJSNIEUWS

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

14 MEI 2019 BRON: WWW.PORAAD.NL 

Zo gaat de inspectie straks beoordelen 
of je school het goed doet 

Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, 
fundamenteel niveau, streefniveau, 1F, enzovoorts. 
Iedere school en ieder bestuur heeft al te maken met deze 
technische termen. En ze worden de komende jaren alleen 
maar belangrijker. In dit artikel leggen we uit hoe

Wat is dat, het 

onderwijsresultatenmodel?

De Inspectie van het Onderwijs ziet 

erop toe dat het onderwijs op scholen 

van voldoende niveau is. Ze kijkt hier-

voor onder meer naar de resultaten die 

scholen met hun leerlingen behalen op 

de basisvaardigheden taal en rekenen, 

zoals de wet voorschrijft. Het gemiddel-

de resultaat van leerlingen op de eind-

toets speelt nu nog een belangrijke rol 

bij het beoordelen van de resultaten. Dit 

gaat veranderen.

Wat is er dan mis mee?

Bij het beoordelen van de eindtoetsre-

sultaten kijkt de inspectie naar de resul-

taten van leerlingen uit groep 8 in drie 

afzonderlijke opeenvolgende jaren. Die 

groepen tellen soms maar weinig leer-

lingen waardoor de eindtoetsscores 

niet per definitie iets zeggen over hoe 

scholen het doen. Daarbij komt dat de 

zwaarte van de leerlingpopulatie als 

correctiefactor telt. Deze zogenoemde 

gewichtenregeling is enkel gebaseerd 

op het opleidingsniveau van de ouders 

terwijl ook andere factoren bepalen 

hoe zwaar de populatie is. Of ouders 

in de schuldsanering zitten, speelt bij-

voorbeeld ook een rol, net als hun 

herkomst en verblijfsduur in 

Nederland.

Deze combinatie maakt dat het huidige 

onderwijsresultatenmodel als ‘oneer-

lijk’ wordt bestempeld. Daarom ontwik-

kelde de inspectie samen met het on-

derwijsveld een nieuw model.

Ok, maar wat gaat er 

dan veranderen?

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de 

inspectie haar oordeel over de basis-

vaardigheden baseren op de referentie-

niveaus voor taal en rekenen. Die refe-

rentieniveaus geven aan wat leerlingen 

moeten kennen en kunnen. De inspectie 

kijkt specifiek naar twee indicatoren:

• Het percentage leerlingen dat in 

groep 8 het minimumniveau voor taal 

en rekenen beheerst, het zogenoem-

de fundamentele niveau, ook wel 

1F genoemd. In principe zou iedere 

leerling dit niveau aan het einde van 

de basisschool moeten beheersen.

• Het percentage leerlingen dat in 

groep 8 het hogere niveau ofwel 

streefniveau voor rekenen (1S) en (2F) 

voor taalverzorging en lezen haalt. 

Zoveel mogelijk leerlingen moeten 

op dit niveau les krijgen.

Om te kunnen bepalen of een school 

met haar leerlingen voldoende resultaat 

boekt en of dus voldoende leerlingen 

de referentieniveaus beheersen, kijkt 

de inspectie naar het percentage leer-

lingen dat in drie jaar tijd 1F of 1S/2F 

heeft gehaald. Ook in dit model houdt 

de inspectie daarbij reke-

ning met de 

leerlingpopulatie, alleen wordt daar-

voor niet langer de gewichtenregeling 

gebruikt maar (onderliggende gegevens 

van) de zogenoemde schoolweging. 

Deze schoolweging houdt  naast het op-

leidingsniveau van ouders, ook rekening 

met andere factoren, zoals het land van 

herkomst en verblijfsduur in Nederland. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

ontwikkelde hiervoor vorig jaar een in-

dicator. Deze indicator is gebaseerd op 

dezelfde onderliggende gegevens waar-

mee ook wordt bepaald hoeveel geld 

scholen krijgen om onderwijsachter-

standen aan te pakken. De schoolweging 

voor het toezicht verschilt ten opzichte 

van de maat van de bekostiging, omdat 

uitgegaan wordt van de totale populatie.

Weer even terug naar de referentie-

niveaus: Telt een school relatief veel 

leerlingen met risico op een onderwijs-

achterstand, dan geldt een andere onder-

grens en hoeven minder leerlingen 1S/2F 

te halen. Telt een school weinig van deze 

leerlingen, ligt de lat hoger. De inspectie 

noemt deze ondergrenzen signalerings-

waarden. Iedere school kent dus een ei-

gen, unieke signaleringswaarde.

Zijn deze signaleringswaarden 

ambitieuze doelstellingen?

Nee. De signaleringswaarden zijn geen 

richtlijnen voor wat een school zou moe-

ten bereiken. In feite zijn het meer mini-

mumeisen. Schoolbesturen worden aan-

gemoedigd hun eigen lat hoger te leggen. 

Dat hebben zij ook afgesproken in de 

Strategische Agenda van de PO-Raad.

Lees verder:

h t t p s : / / w w w . p o r a a d . n l /

nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-

de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-

school-het-goed-doet

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-school-het-goed-doet
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-school-het-goed-doet
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-school-het-goed-doet
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-school-het-goed-doet
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Oostenrijks parlement verbiedt dragen 
van hoofddoeken op basisscholen 

Het Oostenrijkse parlement heeft woensdag een wet 
aangenomen die het dragen van hoofddoeken op 
basisscholen verbiedt. Die maatregel komt uit de koker van 
de rechtse regering.

Het verbod geldt voor hoofddeksels die 

grote delen van het hoofdhaar bedek-

ken. De joodse keppel valt daar niet on-

der. In de wet wordt verder niet expliciet 

gesproken over islamitische hoofddoek-

jes, maar over "ideologisch of religieus 

getinte kleding die verband houdt met 

hoofdbedekking".

Een parlementariër van de ÖVP van 

bondskanselier Sebastian Kurz sprak 

over een maatregel tegen de "onder-

drukking" van meisjes. De onderwijs-

woordvoerder van coalitiepartner FPÖ 

omschreef de wet als een "signaal tegen 

de politieke islam".

De meeste oppositieleden stemden 

tegen de wet, die door sommige tegen-

standers wordt gezien als een publici-

teitsstunt die weinig te maken heeft met 

kinderwelzijn. Moslimorganisatie IGGiÖ 

noemde de voorstellen eerder "schaam-

teloos".
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Voor school

Dierenmanieren

‘Dierenmanieren is een theaterwerkboek   
vol met grappige, ontroerende en 

fantasierijke dierenverhalen met een 
metafoor gericht op het jonge kind. Met 

een link naar de deugden en een link naar 
de islam. 

Om uit voor te lezen, om van te leren, erover in gesprek te 

gaan, of om er een leuke voorstelling van te maken. 

 € 250 
(map, digitale bestanden en liedjes)  

Link naar het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=DCQo26dgRGY&fe-

ature=youtu. 

Voor thuis Een boek voor ouders en kinderen:

Dierenmanieren

Dierenmanieren is een boek vol met 
grappige, ontroerende en fantasierijke 
dierenverhalen en leuke liedjes. Om uit 
voor te lezen, om zelf te lezen,  om naar te 
luisteren en mee te zingen. Geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

 In ‘Dierenmanieren’ zijn de dieren net als kinderen met hun 

emoties en hun verlangens. Ze hebben allemaal wel een ka-

raktertrek die ze een beetje in de weg zit.  Ko Konijntje is 

een beetje bang; Steddie Stier is gauw boos; Mollie de Mol 

is ontevreden en Vossie Vos jokt te veel.

Terwijl ze daar tegenover ook deugden hebben die ze kun-

nen inzetten om een beter dier te worden, zoals vertrou-

wen, moed, geduld, dankbaarheid en eerlijkheid. In elk ver-

haaltje en lied leggen we de link met de islam.

€ 25 

Inclusief luisterboek en liedjes

Ook als ebook verkrijgbaar (eveneens inclusief luisterboek 

en liedjes)

TE KOOP VIA ONZE WEBWINKEL: 

https://deisbo.nl/product/dierenmanieren-2/

https://www.youtube.com/watch?v=DCQo26dgRGY&feature=youtu.
https://www.youtube.com/watch?v=DCQo26dgRGY&feature=youtu.
https://deisbo.nl/product/dierenmanieren-2/
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ONLINE FEEDBACK GEVEN
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Geef uw feedback op het Curriculum! 

We hopen dat het u niet ontgaan is: de voorstellen van 
de leraren en schoolleiders die de basis leggen voor de 
herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het 
primair en voortgezet onderwijs staan online. Ook u kunt 
feedback geven. 

Kerndoelen en eindtermen 

worden in samenhang herzien

Dat is voor het eerst. Het is ook voor het 

eerst dat leraren uit het primair onder-

wijs, het voortgezet onderwijs en het 

speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste 

voorzet doen. Zij maken scherpe keuzes 

in het onderwijsprogramma, waarmee 

ze meer ruimte creëren voor eigen in-

vulling van leraren en er minder over-

ladenheid ontstaat. De ontwikkelteams 

werken nauw samen met 84 ontwikkel-

scholen die regelmatig feedback geven. 

Zij verkennen of de gestelde ambities 

haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk. 

Bekijk de voorstellen

Op www.curriculum.nu/voorstellen 

vindt u alle voorstellen. Zoals: begrip 

voor de werking van en omgang met di-

gitale technologie, een basiskennis van 

statistiek in het primair onderwijs en 

aandacht voor leren communiceren met 

en over literatuur voor alle leerlingen in 

het primair en voortgezet onderwijs.  

Geef uw feedback en reageer 

op de voorstellen

Leraren, schoolleiders, leerlingen en 

ouders, vakverenigingen, lerarenoplei-

dingen en wetenschappers, maatschap-

pelijke organisaties en bedrijfsleven 

hebben allemaal meegedacht en feed-

back gegeven op de voorstellen. De 

ontwikkelteams zijn begeleid door cur-

riculumexperts. De komende periode is 

er opnieuw mogelijkheid om te reageren 

op de voorstellen. Voor leraren uit het 

primair en voortgezet onderwijs is er op 

woensdag 22 mei een speciale bijeen-

komst georganiseerd. Daar zijn nog en-

kele plaatsen beschikbaar, aanmelden 

kan hier:

https://curriculum.nu/consultatie-

bijeenkomst-22-mei/

Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders in het najaar hun 

definitieve voorstel voor basis- en voortgezet onderwijs aan de minister.

Wij zijn benieuwd naar uw mening! Feedback geven kan tot en met 11 augustus 2019.

https://curriculum.nu/consultatiebijeen-

komst-22-mei/

https://curriculum.nu/feedback

https://curriculum.nu/feedback
http://www.curriculum.nu/voorstellen 
https://curriculum.nu/consultatiebijeenkomst-22-mei/
https://curriculum.nu/consultatiebijeenkomst-22-mei/
https://curriculum.nu/consultatiebijeenkomst-22-mei/
https://curriculum.nu/consultatiebijeenkomst-22-mei/
https://curriculum.nu/feedback
https://curriculum.nu/feedback
http://
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Leerlingen leren op school nauwelijks 
wat over de Europese Unie

Onderwijs Kennis over de Europese Unie onder Nederlandse 
jongeren is laag, blijkt uit onderzoek. Ook leraren vinden het 
onderwerp soms lastig. Ze schakelen hulp van buitenaf in.

"Doe nog even goed mee”, smeekt leraar 

maatschappijleer Jeroen Coumou zijn 

derdeklassers. Coumou is deze vrijdag-

middag meer politieagent dan leraar. 

Op de drempel van het weekend kunnen 

zijn vmbo-leerlingen aan het Scheep-

vaart en Transport College (STC) in Rot-

terdam zich lastig concentreren op hun 

gastspreker.

Stella Letschert wil de leerlingen, met 

de oog op de Europese verkiezingen, 

graag iets leren over de Europese Unie. 

Letschert werkt bij ProDemos, een or-

ganisatie die op verschillende manieren 

jongeren probeert te informeren over 

de democratie. Negen op de tien leer-

lingen in de klas zijn jongens. Zij kozen 

een profiel dat voorbereidt op een baan 

in de scheepvaart- en transportsector. 

Een handig bruggetje naar de Europese 

Unie. „Wie gaat hier de scheepsvaart 

in?”, vraagt Letschert. „Komen de sche-

pen die hier afval dumpen alleen uit Ne-

derland?”

Kennis over de democratie en rechts-

staat, ook wel burgerschapskennis 

genoemd, is slecht ontwikkeld onder 

Nederlandse jongeren. Zeker in vergelij-

king met andere West-Europese landen, 

bleek uit onderzoek in 2016 van het In-

ternational Civic and Citizenship Educati-

on Study.

Stella Letschert van ProDemos 
legt uit over de Europese Unie.
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4th Warwick Islamic Education Summer School

Pedagogies in Dialogue:
Engaging traditions of human formation in educational cultures of Islam and the West

27-29 August 2019

Convener: Dr Abdullah Sahin

Centre for Education Studies

University of Warwick

Warwick Islamic Education 

Summer Schools

The first Warwick Islamic Education 

Summer School, held in September 

2016, marked the formation of a learning 

community consisting of practitioners 

and researchers, coming from diverse 

disciplinary backgrounds, interested in 

exploring issues related to education, 

Islam and Muslims within the context 

of contemporary and historical Muslim 

societies. In reviving the Muslim edu-

cational tradition of taaruf, openness to 

learning from one another, the Summer 

School offers a collegial academic space 

within which critical inquiry and reflec-

tive practice are encouraged.

During the first gathering, the interdis-

ciplinary nature of Islamic Education 

and the main challenges facing the field 

were explored. The discussions have 

led to the charting of a broad research 

agenda over which the members could 

engage with future collaborations. Each 

annual meeting explores in-depth a spe-

cific theme related to the theoretical 

and practical aspects of teaching and 

learning of Islam within the contempo-

rary world. In Muslim tradition, all learn-

ing starts with the Qur’an. The second 

Summer School explored the educatio-

nal character of the Qur’an and its diver-

se pedagogic appropriations/interpre-

tations within the context of historical 

Muslim societies and modern world. The 

third gathering engaged with the gender 

disparity in education within Muslim mi-

nority and majority societies. Issues re-

lated to the formation of Muslim female 

faith and educational leadership were 

explored.

The goal is to contribute to the genera-

tion of a new transformative Muslim cul-

ture of learning and reflective inquiry 

through rethinking Islamic Education 

within the context of a secular and cultu-

rally, religiously diverse Western Europe 

and the wider Muslim world. Education 

is a critical catalyst for facilitating ef-

fective civic engagement, social welfare 

and economic prosperity. 

As such a further central objective is to 

improve the quality of educational thin-

king and pedagogic practice within the 

diaspora and global Muslim communi-

ties.

The Summer School has led to the esta-

blishment of the Warwick Islamic Edu-

cation Research Network that has over 

two hundred members. The Network 

facilitates critical dialogue between the 

educational narratives of Islam and the 

West through fostering collaborative 

research and transfer of knowledge and 

skills among diverse groups of Muslim 

educators and the wider community 

of researchers, practitioners and poli-

cy-makers in Education, Social Sciences 

and the Humanities.

AANMELDEN + PDF 

https://deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/4th-Warwick-IE-Summer-School-2019.pdf


 ONDERWIJSNIEUWS

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.22 23www.deisbo.nlDe Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.22

DATUM: 15 MEI 2019 BRON: NU.NL 

Onderwijsbond wil deel begrotingsoverschot 
naar verbetering onderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het kabinet 
een deel van het begrotingsoverschot (11 miljard euro) 
moet investeren in het onderwijs, om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren en de werkdruk bij docenten te verlagen. 
"Het is voor docenten soms amper vol te houden om in het 
onderwijs te blijven werken", zegt AOb-voorzitter Liesbeth 
Verheggen tegen NU.nl.

 V
olgens Verheggen worden 

de problemen in het on-

derwijs steeds beter zicht-

baar, bijvoorbeeld door een 

groeiend lerarentekort. Daardoor 

zien sommige scholen zich genood-

zaakt om een vierdaagse schoolweek 

in te voeren of onbevoegde docenten 

voor de klas te zetten.

Maar van onderwijs is in dat laatste ge-

val geen sprake, vindt Verheggen. "Als 

kinderen om 8.30 uur het schoolgebouw 

in gaan en dat om 15.00 uur verlaten, 

denkt iedereen dat ze onderwijs hebben 

gehad. Maar dat is niet zo als er veertig 

kinderen in een klas zitten vanwege sa-

mengevoegde klassen of als er een niet 

bevoegde leraar voor de groep staat om 

de boel rustig te houden."

"We hebben gigantische tekorten", ver-

volgt Verheggen. "Als het salaris om-

hoog gaat en de werkdruk naar bene-

den, dan is docent zijn een aantrekkelijk 

beroep waar mensen voor willen kiezen. 

Maar misschien nog wel belangrijker: 

het is dan ook vol te houden om in het 

onderwijs te werken. Van alle sectoren 

zijn er in het onderwijs de meeste burn-

outs. Dat gegeven zou eigenlijk al 

voldoende moeten zijn 

om je als minis-

ter achter de oren te krabben en te zeg-

gen: 'Hier gaat iets niet goed.'"

Begrotingsoverschot is 11 miljard euro

Woensdag wordt tijdens de zogehe-

ten Verantwoordingsdag door minister 

Wopke Hoekstra (Financiën) bekendge-

maakt dat Nederland in 2018 een begro-

tingsoverschot had. Eerder becijferde 

het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) al dat dit overschot 11 miljard euro 

bedraagt.

Van die 11 miljard euro moet volgens de 

AOb 4 miljard euro worden toegevoegd 

aan de ruim 40 miljard euro die al jaar-

lijks aan het onderwijs wordt besteed. 

Dat bedrag hoeft volgens Verheggen 

niet direct beschikbaar te komen, maar 

zou moeten worden verspreid over drie 

tot vier jaar.

"Om de kwaliteit van het onderwijs te 

kunnen behouden, is overal extra geld 

nodig", zegt Verheggen. "Van het pri-

mair onderwijs tot het universitair on-

derwijs. En als je het echt goed wil aan-

pakken, is die 4 miljard extra uiteindelijk 

structureel nodig."

Volgens minister Slob komt er 

geen extra geld beschikbaar

Het is niet voor het eerst dat de AOb 

roept dat er extra geld naar het onder-

wijs moet om de kwaliteit te behouden. 

Eerder dit jaar deed de vakbond dat 

ook al tijdens een sta-

king op het Haagse Malieveld, waar tien-

duizenden docenten aan meededen.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet 

Onderwijs) maakte toen duidelijk dat er 

nog geen extra geld beschikbaar zou ko-

men voor het onderwijs. "In financiële 

zin doen we al veel. Dit is het geld dat 

we hebben", zei hij. "Het onderwijs is de 

sector waarin het kabinet het meeste in-

vesteert."

'De minister wil vooral geen 

extra geld uitgeven'

Nu er inmiddels sprake is van een begro-

tingsoverschot kan Verheggen naar ei-

gen zeggen niet meer leven met die uit-

leg. "Geen geld hebben is vooral: geen 

geld willen uitgeven. Daar maken we 

heel groot bezwaar tegen, want het be-

tekent dat onze leerlingen en studenten 

niet het onderwijs krijgen waar ze recht 

op hebben."

"Natuurlijk zijn we blij met de investe-

ringen van de minister", zegt Verheg-

gen. "Maar je kunt na die investeringen 

niet zeggen: dan moet je je mond hou-

den voor de rest van de kabinetsperio-

de. Als je hebt geïnvesteerd en je hebt 

nog niet bereikt wat je wilde, dan moet 

je toch meer doen?"

In april concludeerde de Inspectie van 

het Onderwijs ook al dat de kwaliteit 

van het Nederlandse onderwijs afneemt 

door het lerarentekort. Er is volgens de 

inspectie sprake van haarscheurtjes, die 

zich "dreigen te verdiepen".

Lees verder:

https://www.nu.nl/binnen-

land/5891784/onderwijs-

bond-wil-deel-begrotingsover-

schot-naar-verbetering-onderwijs.

html

https://www.nu.nl/binnenland/5891784/onderwijsbond-wil-deel-begrotingsoverschot-naar-verbetering-onderwijs.html
https://www.nu.nl/binnenland/5891784/onderwijsbond-wil-deel-begrotingsoverschot-naar-verbetering-onderwijs.html
https://www.nu.nl/binnenland/5891784/onderwijsbond-wil-deel-begrotingsoverschot-naar-verbetering-onderwijs.html
https://www.nu.nl/binnenland/5891784/onderwijsbond-wil-deel-begrotingsoverschot-naar-verbetering-onderwijs.html
https://www.nu.nl/binnenland/5891784/onderwijsbond-wil-deel-begrotingsoverschot-naar-verbetering-onderwijs.html


Ied el-Fitr
Verheugd is de zondaar die heeft gevast

In de maand die alle zonden weg wast
oprecht en vertrouwend op de beloning

was het vasten zoeter dan honing

Voor even was de dienaar in hogere sferen
bidden, gedenken en de Quraan reciteren

concurreren met anderen in deze daden
genietend van Zijn Gunsten en Genade

dan was het voor de ramadan weer tijd
en nam Ramadaan zijn jaarlijks afscheid

van de dienaar die zich ook weer verheugt
op Ied ul-Fitr het feest van liefde en deugd

Allahu akbar Allahu Akbar klinkt het
overal in de moskee tot aan het Ied gebed

zie al die dienaren Allah loven en prijzen
zo graag willen zij hun dankbaarheid bewijzen

Salaat el-Ied bidden met de hele gemeenschap
luisteren naar de imaam en zijn boodschap

elkaar feliciteren met deze enorme prestatie
het hoort bij een dag vol broederliefde en gratie

Tijd om elkaar te vergeven en te herstellen
elkaar te bezoeken, te appen of te bellen

drie dagenlang zie je ze liefdevol haasten
om deze liefde te delen met hun naasten

Ied el fitr is de dag om stil te staan 
bij onze broeders ver hier vandaan

zij vieren deze dag met vreugde en verdriet
want velen van hun naasten zijn er niet

verloren in de strijd om hun vrijheid 
bedolven onder het puin van onrechtvaardigheid

voel hun honger, angst, pijn en diepe smart
smeek Allah uit het diepste van je hart

vraag Allah om deze broeders bij te staan
geestelijk en lichamelijk om door te gaan

ga voor hen, net zover als jij voor jezelf zou gaan
want alleen dan mag je spreken van ware imaan

Ied Mubarak voor een ieder, 

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

17 JUNI 2019 

INSPIRATIEOCHTEND ‘DUURZAME AFVALVERWERKING 

EN CIRCULAIRE INKOOP VOOR SCHOLEN’

MASTERCLASS SCHOOLLEIDERS EN MR 

Locatie: AVS, Herenstraat 25 te Utrecht

Tijdstip: 13.30 tot 16.00 uur

Inschrijven voor de masterclass kan door een mail te stu-

ren 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.

18 JUNI 2019

INSPIRATIEOCHTEND ‘DUURZAME AFVALVERWERKING' 

MASTERCLASS SCHOOLLEIDERS EN MR 

Locatie: Croeselaan 15, Utrecht

Tijdstip: 09.00-12.30 uur (inclusief lunch)

https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/

interessant-0/inspiratieochtend/ 

19 JUNI 2019

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO

Locatie: Ulu Moskee Utrecht

Tijdstip: 10.30u – 15.30 uur

30 JUNI 2019

ALV ISBO

Locatie: n.t.b.

Tijdstip: 10.00u – 16:00 uur

23 TOT EN MET 27 SEPTEMBER 2019 

WEEK TEGEN HET PESTEN

www.weektegenpesten.com 

VACATURES
IBS BILAL TE AMERSFOORT 
-  ONDERWIJSASSISTENT 

KLEUTERBOUW 

- LEERKRACHT GROEP 5

www.simonscholen.nl/Personeel/Va-

catures 

ELAMIEN 
BEVOEGDE LEERKRACHTEN 

PARTTIME EN FULLTIME

www.elamien.nl

DE ISBO
ZIJ-INSTROMERS OF ANDERE 

GEÏNTERESSEERDEN DIE IN HET 

ONDERWIJS WILLEN WERKEN. 

info@deisbo.nl

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/interessant-0/inspiratieochtend/  
https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/interessant-0/inspiratieochtend/  
http://www.weektegenpesten.com  
https://www.simonscholen.nl/Personeel/Vacatures  
https://www.simonscholen.nl/Personeel/Vacatures  
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