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 IDENTITEIT

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.2

 ADVERTORIAL

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op islami-
tische grondslag en verleent verschillende diensten aan 
de schoolbesturen, waaronder juridische dienstver lening 
en dienstverlening op het gebied van de identi teit. Leden 
kunnen bij de ISBO een beroep doen op de invalpoule voor 
godsdienstleerkrachten. Daarnaast kunt u bij de ISBO te-
recht voor het ontwikkelen van educatief lesmateriaal dat 
past bij de islamitische identiteit van uw school.

Op weg met de Profeet
Dit boek gaat over de profeet Moe-

hammad. Er zijn heel veel boeken te 

verkrijgen over het leven van de pro-

feet. Dit boek is toch anders! Door dit 

boek ‘Op weg met de profeet Moeham-

mad’ te lezen en de opdrachten uit te 

voeren zorgen wij ervoor dat je groeit, 

alsof je samen met de profeet leeft.

Kompas van 
mijn leven
In dit kleurrijke werkboek worden de zes 

zuilen van de Îmân en de vijf zuilen van 

de islam op een begrijpelijke manier be-

handeld. De methode bevat veel verha-

len, illustraties en opdrachten, waardoor 

de kinderen op een voor hen interessan-

te wijze met deze thema’s kunnen ken-

nismaken. 

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

is als een evaluatie-instrument voor 

groep 8 en is gebaseerd op de verkre-

gen kennis binnen de volgende domei-

nen: Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste 

Hizb van de Qur’an en de belangrijkste 

Doe`a’s), Achlaaq, Verantwoordelijk-

heidsgevoel, Oemmah-besef, Respect 

en liefde voor ouderen en jongeren en 

het kunnen participeren in de Neder-

landse samenleving. 

Lang Leve Islam
Deze prachtig geïllustreerde methode 

omvat twee lerarenhandleidingen met 

praatplaten en kopieerbladen: een voor 

de oudste peuters en de instroomgroep 

en een deel voor de (oudste) kleuters.  

Ieder deel omvat 20 lessen in verhaal- en 

spelvorm met betrekking tot de volgen-

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

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

dan, Hadj (bedevaart), de islamitische ka-

lender, achlaaq (islamitisch gedrag)

Seksuele voorlichting
De herdruk van onze populaire methode 

‘Help! Ik word volwassen is uit’! Op basis 

van uw feedback, hebben wij enkele 

zaken aangepast. Zo hebben wij het 

hoofdstuk over veilig social media-ge-

bruik uitgebreid en in de jongensversie 

enkele passages toegevoegd over het 

respectvol omgaan met meisjes. Ook 

is een stukje uit het verhaal over de 

profeet Yusuf toegevoegd.

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

Amana-school zelf geïllustreerde, doe-

aboekje leert de kinderen door middel 

van een leuk verhaaltje alle doea’s 

bij de dagelijkse dingen die we doen. 

Zo raken de kinderen spelenderwijze 

vertrouwd met de soennah van onze 

Profeet (v.z.m.h.).

Volg ons op:

 /moslimvandaag

 /de_isbo

 /islamitischekinderboeken
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  VAN DE 
SCHOLEN  IDENTITEIT

ONDERWIJS-
NIEUWSJURIDISCH

AMERSFOORT, 16 SEPTEMBER 2019

ISBO ziet onderzoek inspectie 
met vertrouwen tegemoet en 
publiceert de juiste context 
die Nieuwsuur wegliet

Islamitisch onderwijs in Nederland staat bekend om de 
kwaliteit van het onderwijs en de uitstekende Cito-scores. 
De laatste vijf jaar scoort het islamitisch onderwijs zelfs het 
beste in Nederland. Een resultaat waar de ISBO trots op is. 
Daarnaast besteden islamitische scholen juist enorm veel 
aandacht aan burgerschapsonderwijs. Een aantal scholen 
zijn hierop zelfs excellent bevonden.

 D
it succes van het islamitisch 

onderwijs is mede te ver-

klaren doordat de scholen 

op een positieve wijze stil-

staan bij identiteit. Het is een bekend 

gegeven dat de combinatie van goed 

onderwijs en ruimte voor identiteit 

zorgt voor kwalitatief goede scholen. 

De ISBO is dan ook verrast door de com-

motie die ontstaan is rondom het boek 

‘HELP! Ik word volwassen’. 

Het boek is in 2015 uitgebracht met als 

doel om de moslimpubers voor te lich-

ten over de puberteit en de seksuele 

diversiteit. 

Het boek is juist ontwikkeld om gevoeli-

ge onderwerpen bespreekbaar te maken 

en op de juiste manier te duiden binnen 

onze samenleving. 
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 IDENTITEIT

De recensies die destijds werden ge-

schreven waren allemaal positief van 

aard.  

Een van de onafhankelijke recensies1 

dateert van op 30 september 2015 door 

NBD Biblion. Hierin staat onder andere 

de volgende tekst: “Hoewel het onder-

werp op veel scholen lastig ligt, moeten 

scholen er wel iets mee, zeker nu de be-

handeling van het thema seksuele diver-

siteit een kerndoel is. Claassen maakt 

het uitstekend bespreekbaar: in direct, 

doorgaans helder taalgebruik, zonder 

dat het plat wordt, op een inlevende 

toon, in elf goedgekozen onderwerpen, 

en met verwijzing naar Koranverzen en 

overleveringen. Puberteit, zelfbeeld, 

seksuele aantrekkingskracht en huwe-

lijk worden zo in een gangbaar islami-

tisch kader besproken”. 

We hebben als ISBO geconstateerd dat 

Nieuwsuur in de uitzending van 11 sep-

tember 2019 bewust de context van het 

hoofdstuk ‘Homoseksualiteit in de is-

lam’ heeft weggelaten. Zonder de con-

text is het hoofdstuk over de seksuele 

diversiteit een dode letter en zegt het 

verder niets. De ISBO verwerpt dan ook 

de werkwijze van Nieuwsuur waarbij 

met de verkeerde intenties uit het boek 

‘HELP! Ik word volwassen!’ is geciteerd. 

Hiermee wekt Nieuwsuur de suggestie 

dat het een ‘anti-homo’ boek zou zijn. Dit 

is naar de mening van de ISBO pertinent 

onjuist en doet onrecht aan het boek. In 

het boek wordt de kinderen geleerd om 

de ieders geaardheid en religie te res-

pecteren. Daarnaast leren de kinderen 

dat je niet mag neerkijken op anderen en 

dat homo-geweld en homo-bashen niet 

zijn toegestaan. Dit wordt tevens bena-

drukt met een groepsopdracht voor de 

kinderen.  

Omdat de context door Nieuwsuur is 

weggelaten heeft de ISBO beslo-

ten om het hoofdstuk ‘

Homoseksualiteit in de islam’ volledig 

te publiceren. Iedereen kan op  deze 

manier kennis nemen van de volledige 

context. 

In de uitzending verwijst Nieuwsuur 

tevens naar een opdracht in het boek 

waarbij de kinderen wordt gevraagd om 

op internet op zoek te gaan naar plaatjes 

en die op te hangen op de wc’s. De ISBO 

hecht er aan te vermelden dat deze op-

dracht in mei 2019  

al was geschrapt uit het boek. Dit omdat 

de ISBO de boeken continu evalueert 

en de feedback direct verwerkt in de 

nieuwste versie. Nieuwsuur heeft hierbij 

dus aandacht besteed aan een oude op-

dracht. De ISBO vraagt zich af met welk 

doel Nieuwsuur aandacht besteed aan 

items die niet meer bestaan.  

Een andere verrassing was de reactie 

van COC Nederland. De ISBO heeft op 

6 september 2019 jl. het COC een mail 

gestuurd en hen gevraagd om met de 

ISBO mee te denken als het gaat om het 

vormgeven van een gedragen manier 

van seksuele voorlichting binnen het is-

lamitisch onderwijs. Tot onze teleurstel-

ling heeft COC Nederland er voor geko-

zen om 5 dagen later via de media een 

reactie te geven in plaats van het ge-

sprek aan te gaan met de ISBO. De ISBO 

is van mening dat het uit de weg gaan 

van de dialoog over dit gevoelige thema 

geen recht doet aan de belangen van de 

LHBTI-gemeenschap in Nederland. Des-

alniettemin blijft de uitnodiging van de 

ISBO om met elkaar het gesprek aan te 

gaan staan. De ISBO heeft het doel om te 

komen tot een gedragen voorlichting op 

de scholen waarbij aandacht is voor de 

gevoelens van de LHBTI-gemeenschap 

in Nederland. Dit gesprek wordt naar het 

idee van de ISBO gevoerd op gelijkwaar-

dige wijze waarbij wederzijds respect 

voor ieders levenshouding, geaardheid 

en levensbeschouwing voorop staat.  

De commotie heeft ook de aandacht van 

de politiek. Minister Slob heeft de on-

derwijsinspectie gevraagd om de islami-

tische scholen nog eens te bezoeken en 

te kijken of de scholen voldoende doen 

aan burgerschapsonderwijs. De ISBO 

ziet dit onderzoek met vertrouwen te-

gemoet. De onderwijsinspectie kan re-

kenen op volledige medewerking van de 

bij De ISBO aangesloten scholen. 

Tot slot hecht de ISBO er aan te melden 

dat de islamitische scholen in Nederland 

de basisbeginselen van de democratie 

en de waarden en normen die we in ons 

land kennen omarmen. Nederland kent 

vrijheid van religie, vrijheid van onder-

wijs en vrijheid van meningsuiting. De 

islamitische scholen respecteren deze 

waarden en normen in Nederland en dra-

gen positief bij aan de kwaliteit van het 

onderwijs in Nederland.  

Om dit zo te houden heeft de ISBO be-

sloten nog eens kritisch kijken naar pas-

sages in het boek 

‘HELP! Ik word volwassen’ die mogelijk 

multi-interpretabel zijn of anders kun-

nen worden opgevat dan de auteur heeft 

bedoeld. Hiervoor zal de ISBO externe 

deskundigen inschakelen.  

Bijlage:

volledige hoofdstuk ‘Homoseksualiteit 

in de islam’ van het boek HELP! Ik word 

volwassen!+

deisbo.nl/wp-content/up-

loads/2019/09/75-79%20Seksue-

le%20voorlichting%20Meisjes%20

werkboekje%202019.pdf

4
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Assalamu alaykum wr.wb.,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook 
het nieuwe islamitische jaar 1441.

 W
ij hopen dat u genoten 

heeft van een goede va-

kantie en dat u net als 

wij vol energie met het 

nieuwe jaar zijn gestart. Degenen die 

dit jaar de Hadj hebben verricht wen-

sen wij vanuit de ISBO een Hadj Ma-

broer toe. Moge Allah al uw gebeden 

verhoren, uw zonden uitwissen en u 

belonen met het Paradijs.

Op onze scholen besteden we jaarlijks 

uitgebreid aandacht aan de islamitische 

feest- en gedenkdagen. Zo zijn het be-

gin van het nieuwe islamitische jaar en 

de islamitische maand Muharram voor 

veel scholen  een goede aanleiding om 

het thema ‘De islamitische kalender’ van 

deel 2 van de Al Amana methode te be-

handelen. Daarin worden alle feest- en 

gedenkdagen binnen de islam school-

breed behandeld, ieder jaar vanuit een 

ander perspectief, op het niveau van 

het kind. Zo ook de thema’s Hidjra en 

Asjoera, die relevant zijn voor de maand 

Muharram. 

Voor de onderbouw doet de methode 

Lang Leve Islam overigens hetzelfde. Bij 

deze methode zijn ook leuke belonings-

stickers verkrijgbaar.

Naast de methodes met een compleet 

thema ‘Islamitische kalender’ zijn er ui-

teraard ook losse boekjes m.b.t. de ver-

schillende feestdagen verkrijgbaar bij 

de ISBO, zoals het Ramadanwerkboekje 

en het Offerweekboekje van de metho-

de Worden wie je bent, de prentenboe-

ken Brieven in de Ramadan, het bijzon-

dere Id Cadeau, het Ramadanwerkboek 

van MKE, de islamitische kinderliedjes 

van Suvio.nl en de werkboeken cultuure-

ducatie van Salaam Art. Al deze boeken 

en methodes zijn verkrijgbaar op onze 

website deisbo.nl/boekenwinkel. 

In de methodes leren de kinderen niet 

alleen de verhalen die bij de betreffen-

de feestdagen horen, ze leren ook lied-

jes over het thema en bereiden activi-

teiten of producten voor die ze aan het 

eind van het thema aan de ouders kun-

nen presenteren. 

Bent u op zoek naar informatie of mooie 

verhalen over de islamitische kalender, 

dan bent u bij de ISBO dus aan het juiste 

adres!

Wij wensen u een gezegend 1441 AH toe 

en een succesvol schooljaar 2019-2020!

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit ISBO

 a.claassen@deisbo.nl 
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DATUM: 14 SEPTEMBER 2019 BRON: WWW.ONEWORLD.NL DOOR: ESTHER SAMUEL

Ik leerde ook om ongelovigen 
te mijden, in de christelijke les

Esther Samuel verbaast zich over de ophef en selectieve 
verontwaardiging rondom islamitisch lesmateriaal. ‘In 
christelijke lessen hoorde ik dezelfde boodschap over 
homoseksualiteit en ongelovigen.’ Ze vindt dat er eerlijker 
moet worden gekeken naar de wereld van religieuzen.

 D
e onderwijsinspectie moet 

ingrijpen op de lesmethode 

van de islamitische scho-

lenkoepel ISBO, lees ik on-

line. Hoogleraar pedagogiek Micha de 

Winter geeft daarvoor het volgende 

argument: het lesboek schrijft voor 

hoe je moet leven, waardoor kinderen 

niet leren om kritisch na te denken en 

zelf keuzes te maken. “Dat verhoudt 

zich niet met de westerse manier 

van samenleven, waarin mensen een 

grote mate van vrijheid hebben om 

te kiezen hoe zij willen leven.” Heel 

Nederland is inmiddels in rep en roer 

over het islamitische lesmateriaal.

Maar mijn eerste gedachte was: natúúr-

lijk worden kinderen in religieus onder-

wijs niet gestimuleerd om zelf te kiezen 

hoe zij willen leven. Dat is namelijk pre-

cies wat het betekent om te geloven in 

een God die jou heeft gemaakt, en daar-

om weet wat het beste voor je is. Keuze-

vrijheid is binnen de leer van religie per 

definitie beperkt, omdat er duidelijke 

richtlijnen zijn over hoe het leven moet 

worden ingevuld. Daar gaat het schrap-

pen of toelichten van passages uit een 

schoolboek niets aan veranderen. In 

religieus onderwijs krijgen kinderen 

nou eenmaal niet de normen 

en waarden van een 

seculiere 

samenleving onderwezen. Dat geldt niet 

alleen voor islamitisch onderwijs, maar 

net zo goed voor christelijk onderwijs.

Maagdelijkheid als traktatie

Vanaf zeer jonge leeftijd kwam ik elke 

zomer op een christelijke conferentie. Ik 

vierde daar vakantie met leeftijdsgeno-

ten, maar kreeg er ook les uit de Bijbel 

en over het christelijke leven. Ik herin-

ner me een seminar voor tieners over 

seks, die in het teken stond van (vrou-

welijke) maagdelijkheid. De boodschap 

werd geïllustreerd door twee meisjes 

met een Mars in hun hand, nog netjes in 

de wikkel. Er volgde een soort optreden 

waarbij ook jongens naar voren werden 

geroepen. Eén van hen mocht de Mars 

openmaken en er een hap uit nemen. 

Vrouwelijke maagdelijkheid werd voor-

gesteld als een traktatie – de Mars – en 

de uiteindelijke boodschap was dat geen 

enkele man op een aangevreten choco-

ladereep zit te wachten.

Ook leerde ik, zowel thuis als in de kerk 

en op school, dat seks alleen binnen het 

huwelijk hoort. En In de Bijbel las ik dat 

je al overspel kunt plegen door iemand 

te begeren met je ogen. Dat er in het 

nu veel besproken islamitische lesboek 

Help! Ik word volwassen – dat overigens 

is geschreven door de tot de islam be-

keerde ex-katholiek – ook een tekst is 

gewijd aan oogcontact met iemand van 

het andere geslacht, klinkt voor mij dus 

niet zo vreemd. Ik leerde ook 

impliciet dat 

liefdesrelaties uitsluitend bedoeld zijn 

tussen man en vrouw; homoseksualiteit 

werd in mijn christelijke omgeving nooit 

besproken. Toen daar in de jeugdgroep 

van de kerk vragen over werden gesteld, 

werd het uitgelegd als gevolg van de 

zondeval en door de groepsleiders af-

gedaan met een verwijzing naar een 

bekende tekst in Bijbelboek Leviticus. 

Daarin staat geschreven dat homoseksu-

aliteit een gruwel is in Gods ogen.

De Koran en de Bijbel bieden gelovigen 

houvast voor alledaagse keuzes. Hoezo 

verbazen we ons er dan over dat die-

zelfde overtuigingen zijn opgenomen in 

het lesmateriaal van religieuze scholen? 

Hoe hadden we het ons anders voorge-

steld toen alle scholen in 2013 verplicht 

ruimte moesten bieden aan seksuele di-

versiteit? Dat ze daar opeens hele ande-

re opvattingen over zouden hebben dan 

er in hun heilige geschriften staat?

Hadden we verwacht dat het wel 

religieus onderwijs heet, maar 

een seculiere boodschap brengt? 

De seculiere wereld druist volledig in te-

gen de opvattingen van dat soort scho-

len. Gelovigen worden juist geacht zich 

niet door ‘de wereld’ te laten beïnvloe-

den, maar enkel Gods Woord – dat boven 

alle wereldse wetten staat – te volgen. 

En dat is geen makkelijke opgave in een 

wereld met normen en waarden die vaak 

haaks staan op die van een religie.

Zij van de wereld, wij van God

Mede daarom waarschuwt de Bijbel om je 

als gelovige niet volledig in te laten met 

ongelovigen. Ik was een jaar of acht toen 

ik de worsteling daarvan zelf ondervond. 

Ik speelde met kinderen van verschillen-

de achtergronden, terwijl mijn christelij-

ke leeftijdsgenoten vrijwel alleen maar 

met gelijkgestemden optrokken. 

En dat verschil baarde mij zorgen.

Lees het hele artikel op:

www.oneworld.nl/opinie/ik-leerde-

ook-om-ongelovigen-te-mijden-in-de-

christelijke-les/

http://www.oneworld.nl/opinie/ik-leerde-ook-om-ongelovigen-te-mijden-in-de-christelijke-les/
http://www.oneworld.nl/opinie/ik-leerde-ook-om-ongelovigen-te-mijden-in-de-christelijke-les/
http://www.oneworld.nl/opinie/ik-leerde-ook-om-ongelovigen-te-mijden-in-de-christelijke-les/
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DATUM: 20 JULI 2019 BRON: TROUW.NL DOOR: JANNE CHAUDRON FOTO: KOEN VERHEIJDEN

‘Striktere regels voor burgerschap 
tasten vrijheid van onderwijs aan’

Het plan om het vak burgerschap aan te scherpen,  
schuurt met de vrijheid van onderwijs, vindt  
hoogleraar Paul Zoontjes.

 S
cholen met bijzonder onder-

wijs dreigen hun unieke po-

sitie kwijt te raken als  de ei-

sen voor het vak burgerschap 

worden aangescherpt. Dat zegt eme-

ritus hoogleraar onderwijsrecht Paul 

Zoontjens. Hij reageert op een wet 

die onderwijsminister Arie Slob in de 

maak heeft en die hij waarschijnlijk 

na de zomer voorlegt aan de Kamer. 

Het vrijblijvende karakter van burger-

schapsonderwijs, dat van leerlingen 

‘fatsoenlijke burgers’ moet maken door 

ze in aanraking te laten komen met an-

dere culturen, wordt met het wetsvoor-

stel deels doorbroken. Zo wordt iedere 

school straks verplicht aandacht te be-

steden aan de ‘basiswaarden van een 

democratische rechtsstaat’. Tot op he-

den moeten scholen alleen laten zien 

dat ze iets doen aan burgerschap, maar 

de Onderwijsinspectie kan zo’n school 

niet afrekenen op de inhoud. 

Dat werkt versnippering in de hand: de 

ene school gaat slechts één keer per jaar 

op excursie naar de Tweede Kamer, de 

andere school geeft iedere week een les 

over diversiteit. Scholen weten vaak niet 

wat van hen verwacht wordt, aldus een 

woordvoerder van het ministerie van 

onderwijs.

Argument om in te grijpen

“Politici blijken burgerschap te pas en 

te onpas als argument te gebruiken om 

in te grijpen in schoolorganisaties”, zei 

Zoontjens twee maanden geleden al in 

zijn afscheidsrede over burgerschap. 

Volgens de hoogleraar onderwijsrecht is 

dat niet altijd terecht, omdat de wet daar 

momenteel onvoldoende handvatten 

voor biedt. Ook het islamitische Corne-

lius Haga Lyceum werd door de Onder-

wijsinspectie onder meer afgerekend 

op het burgerschapsonderwijs dat van 

onvoldoende kwaliteit zou zijn. 

Zoontjens is voorstander van het aan-

scherpen van de wet omdat het scholen 

helpt bij het nadenken over hun missie. 

“Basis- en middelbare scholen zijn hun 

oriëntatie kwijt. Doordat de scholen 

steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, 

zullen scholen voor bijzonder onder-

wijs hun unieke plek langzaam kwijtra-

ken.” Het aanscherpen van burgerschap 

draagt daaraan bij. Die maatregel zal 

volgens de hoogleraar striktere voor-

waarden stellen aan alle scholen, waar-

door de vrijheid van onderwijs verder 

wordt ingeperkt.   

Volwaardig meedoen

Het ministerie denkt dat het zo’n vaart 

niet zal lopen. “In ons onderwijsstelsel 

hebben scholen veel vrijheid, daar doen 

we ook niets aan af. Maar bij vrijheid 

hoort ook verantwoordelijkheid. Goed 

burgerschapsonderwijs is een belang-

rijke opdracht voor alle scholen, niet 

alleen voor islamitische scholen, zodat 

alle kinderen volwaardig kunnen mee-

doen in de samenleving”, reageert een 

woordvoerder.
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Wat speelt er op de Islamitische 
basisschool Ibn-I Sina?

Midden in Klarendal, op de plek waar vroeger de nonnen 
lesgaven, zit sinds 2003 een Islamitische basisschool. Het laatste 
jaar ving de redactie af en toe geruchten op over een mogelijke 
verhuizing van de school, maar het fijne ervan wist niemand.

 V
andaar dat de redactie op 

bezoek ging bij de school, op 

de dag van hun jaarlijkse ‘ba-

zaar’. We troffen een spring-

kussen, een heleboel lekkernijen, wat 

standjes en uiteindelijk de directeur 

MUSTAFA EROGLU, met wie we een ge-

sprek voerden: 

“De Islamitische school bestaat nu 26 

jaar”, vertelt hij, “waarvan 16 jaar op 

deze plek. Omdat veel van onze kin-

deren uit Presikhaaf komen zou het 

verkeersbewegingen schelen als onze 

school daar zat. We hebben plannen om 

onder één dak te gaan met de openbare 

Parkschool. Er moet wel veel gebeuren 

dan, een grote verbouwing, nieuwe par-

keerplaatsen, noem maar op. Voor het 

zomerreces wordt ons plan besproken 

door B & W, dus dit is een spannende tijd 

voor ons.”

Het gaat goed met Ibn-i Sina. Dit jaar 

scoorde de school hoog met de route 8 

toets(een alternatief voor de Cito-toets, 

maar wordt wel naar de Cito-toets om-

gerekend), oftewel de resultaten van de 

kinderen uit groep 8. We vroegen hoe 

dat komt. Mustafa: “Wij houden samen 

met de ouders goed zicht op de leerlin-

gen.” 

De visie van de Ibn-i Sinaschool is dat 

je het met elkaar moet doen: “Leerling, 

ouder, school, dat is een driehoek: één 

ertussenuit halen, dat gaat niet.” Zo voe-

den ze op die manier de kinderen samen 

op. “We willen wel graag kunnen groei-

en”, zegt Mustafa. “Deze school is mooi, 

maar hij wordt te klein. Vanaf september 

gaan groep 7 en 8 dan ook naar lokalen 

in het MFC.” Mustafa Eroglu kan nu nog 

niet zeggen wanneer de verhuizing zal 

plaatsvinden, dat hangt mede af van het 

besluit van de raad. Op z’n vroegst over 

twee jaar, vanwege de nieuwbouw die 

er moet komen. Wat er daarna met het 

pand van de school in Klarendal gaat ge-

beuren weet nog niemand. 

SCHOOL II / KAMBERGSCHOOL

De Kambergschool werd in 1902 ge-

bouwd door Dienst Gemeentewerken 

en geopend als School no. II. Aanvanke-

lijkwas het een ‘Buitengewone school 

voor lager onderwijs’ en in de jaren 60 

van de vorige eeuw werd de school op-

gesplitst in een beneden school (open-

bare basisschool) en een boven school, 

voor fraters (katholieke school). Het ge-

bouw is een representatief voorbeeld 

van een grote gangschool uit de twin-

tigste eeuw en heeft een gemeentelijke 

monumentale status.

In September 2018 presenteerden stu-

denten van de HAN bouwkunde een ba-

chelorscriptie ‘Herbestemmingsonder-

zoek Kambergschool’. 

Na een uitgebreide functieanalyse waar-

bij het ruimtelijke beleid, de doelgroe-

pen, de cultuurhistorische en bouwtech-

nische eigenschappen van het gebouw 

benaderd zijn, wordt geconstateerd dat 

een herbestemming naar de functie wo-

nen financieel het meest interessant is.

Een ontwikkelaar kan zijn gewenste ren-

dement, van vijf procent, behalen door 

een bod uit te brengen op de Kamberg-

school welke lager is dan de boekwaarde 

van de gemeente, eigenaar van het pand.

BRON: HBO-KENNISBANK.NL

Het Bewonersoverleg heeft ondertussen 

een ongevraagd advies uitgebracht naar 

de gemeente, om er appartementen 

voor ouderen in te realiseren – een wens 

die in de wijk Klarendal al langer leeft. 

Daarbij is het belangrijk dat deze appar-

tementen onder de maximale huurgrens 

(sociale huur) beschikbaar komen.

http://www.klarendal.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Wijkkrant_Klarendal_04_2019_Web.pdf
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DATUM: 19 JULI 2019 BRON: WWW.OMROEPWEST.NL

Westlandse raad kan moslimschool 
nog flink dwarszitten

WESTLAND - Het kan nog lastig worden voor de islamitische 
scholengemeenschap Yunus Emre om daadwerkelijk 
voet aan de grond te krijgen in Westland. Niet alleen 
gaat de gemeenteraad in meerderheid het besluit van 
onderwijsminister Arie Slob bij de Raad van State 
aanvechten, ook kan de raad nog moeilijk doen bij de 
toewijzing of goedkeuring van een locatie.

Het draait allemaal om de komst van een 

islamitische basisschool in Naaldwijk. 

Het Haagse schoolbestuur Yunus Emre 

probeert al drie jaar een school in West-

land te beginnen maar dat werd steeds 

door de minister tegengehouden. Totdat 

in april de minister door de Raad van 

State werd opgedragen die school mo-

gelijk te maken. Vervolgens ging de ge-

meenteraad van Westland vorige week 

dwarsliggen. De raad kreeg van de mi-

nister nog een week de tijd om op haar 

schreden terug te keren, anders zou hij 

de raad overrulen.

Zover bekend is het de eerste keer in de 

geschiedenis dat een minister een ge-

meenteraad op deze manier overrulet. 

Maar het besluit om in beroep te gaan is 

even uniek. Het besluit van de minister 

moet namelijk nog worden genomen; 

dat gaat morgen gebeuren.

'Nu alvast in beroep, hoeven we 

niet van vakantie terugkomen'

De raad besluit op voorhand alvast in 

beroep te gaan. Reden is dat ze daarvoor 

niet van vakantie wil terugkomen. Van-

daag is de laatste vergadering voor de 

zomervakantie.

Vorig jaar kwam de raad ook al eerder 

van vakantie terug en dat is de raad 

slecht bekomen, aldus initiatiefnemer 

Peter Duijsens van Westland Verstan-

dig. Toen ging het om een procedurefout 

rond de komst van een tweede Polenho-

tel naar Maasdijk. 

'Lijkt alsof lokale politici invloed 

hebben maar dat is niet zo'

De meerderheid voor het beroep werd 

gevormd door de drie lokale partijen 

Westland Verstandig, LPF Westland en 

GemeenteBelang Westland. De drie lo-

kale partijen die vorige week nog geen 

boodschap hadden aan de hoogste rech-

ter stappen daar nu zelf naartoe. De 

Raad van State droeg de minister op de 

school mogelijk te maken, waarna de rol 

van de gemeenteraad leek uitgespeeld.

De tegenstemmers in de raad legden al-

lemaal een verklaring af. ‘We willen hier 

niets mee te maken hebben’, aldus Willy 

de Zoete (ChristenUnie-SGP). ‘Minder-

heden beknotten in hun mogelijkheden 

leidt tot een samenleving waarin het 

recht van de sterkste geldt’, zei Jenny 

Vermeer (CDA). ‘Het is laf en misleidend 

om de minister te dwarsbomen. Het lijkt 

alsof lokale politici invloed hebben, 

maar dat is niet zo. Het enige dat zij be-

reiken is negatieve publiciteit.’

LEES OOK: 

Gemeenteraad Westland opnieuw te-

gen minister in vanwege moslimschool

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3863401/Westlandse-raad-weigert-mee-te-werken-aan-komst-islamitische-school
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3863401/Westlandse-raad-weigert-mee-te-werken-aan-komst-islamitische-school
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3863401/Westlandse-raad-weigert-mee-te-werken-aan-komst-islamitische-school
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3864051/Minister-drukt-komst-islamitische-school-Westland-door
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3680806/De-feiten-op-een-rij-een-woelige-week-in-het-Westland
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3680806/De-feiten-op-een-rij-een-woelige-week-in-het-Westland
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3679185/Mysterie-opgelost-hiervoor-moest-Westlandse-gemeenteraad-vakantie-afbreken
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3865600/Gemeenteraad-Westland-opnieuw-tegen-minister-in-vanwege-moslimschool
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3865600/Gemeenteraad-Westland-opnieuw-tegen-minister-in-vanwege-moslimschool
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DATUM: 31 AUGUSTUS 2019 BRON: VRT.BE DOOR: DOMINIQUE DE GRAAF, DENNY BAERT

Islamitische school in Genk krijgt geen tijdelijke 
erkenning, leerlingen melden zich bij andere school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft het islamitische Selam 
College in Genk geen tijdelijke erkenning omdat de school de rechten van 
de mens en het kind niet voldoende respecteert. Het schoolbestuur heeft 
beslist voorlopig niet van start te gaan. Een tiental leerlingen heeft zich 
intussen bij een andere school in Genk aangemeld.

 D
e oprichting van het isla-

mitische Selam College in 

Genk heeft het afgelopen 

jaar heel wat stof doen 

opwaaien.  Maar de school zal nu 

dus geen erkenning krijgen van de 

Vlaamse overheid. Dat heeft Vlaams 

minister van Onderwijs Crevits van-

daag beslist. "Om een erkenning te 

krijgen, moeten nieuwe scholen aan zes 

voorwaarden voldoen", legt de minister 

uit. Daaraan is kennelijk niet voldaan, zo 

blijkt nadat de onderwijsinspectie deze 

week is langsgegaan in de voormalige 

Syntra-gebouwen in Genk. 

Rechten

Om erkend te worden, moeten scholen 

onder andere de Belgische grond-

wet en alle internationa-

le verdragen

 

respecteren, vervolgt minister Crevits, 

"in het bijzonder de Rechten van de 

Mens en het Kind". "En het verslag van 

de onderwijsinspectie geeft aan dat de 

aanvraag van het college niet voldoet 

aan die laatste voorwaarde. Onze in-

spectie is tot die conclusie gekomen op 

basis van een advies dat ze ingewonnen 

heeft bij de Staatsveiligheid", besluit de 

minister. 

Onduidelijkheid

Het schoolbestuur van het Selam 

College heeft intussen beslist voorlopig 

niet van start te gaan.  Verschillende 

leerlingen die naar de school zouden 

gaan, hebben al andere scholen gecon-

tacteerd. Bij het Atlas College in Genk 

bijvoorbeeld, hebben zich een tiental 

leerlingen gemeld, aldus schooldirec-

teur Christel Schepers.

Burgemeester Wim Dries (CD&V) laat 

van zijn kant weten dat leerlingen 

die nog op zoek zijn 

naar een andere school, terecht kunnen 

in de Genkse scholen waar nog plaats is.

Doordat het Selam college geen erke-

ning krijgt, zit de school in een lastig 

parket: ze mag geen diploma's uitreiken 

en krijgt geen subsidies. De school 

zou maandag in principe open kunnen 

gaan, zonder subsidies, maar dat zal ze 

dus niet doen. Wel bekijkt het bestuur 

welke stappen nog kunnen worden 

genomen.

Kritiek

Het was voormalig staatssecretaris en 

Genks gemeenteraadslid Zuhal Demir 

(N-VA) die aan de alarmbel trok over de 

mogelijke komst van de islamitische 

school. In mei vroeg Demir om een 

onderzoek door de Staatsveiligheid 

naar de organisatie die achter de school 

zit: de Islamitische Federatie van België 

(IBF). Dat is een vzw die banden zou 

hebben met de Turkse conservatieve 

beweging Milli Görüs. De vzw heeft al 

scholen in Charleroi en Schaarbeek, 

maar vooralsnog niet in Vlaanderen.

Nu de school geen erkenning krijgt, 

reageert Kamerlid Demir tevreden. Op 

Twitter dankt ze "iedereen die verant-

woordelijkheid opnam in dit dossier". 
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DATUM: 9 JULI 2019 BRON: NOS.NL FOTO: ANP 

Alle aanvragen voor nieuwe islamitische 
middelbare scholen afgewezen

Alle tien aanvragen die het afgelopen jaar zijn gedaan voor 
het oprichten van een islamitische middelbare school, zijn 
afgewezen. Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). De scholen zouden niet genoeg leerlingen 
trekken.

 D
e middelbare scholen wa-

ren allemaal gepland in 

de vier grote steden: Am-

sterdam, Rotterdam, Den 

Haag en Utrecht. Reden voor de af-

wijzingen was dat de aanvragers niet 

aan de stichtingsnorm voldoen of dat 

niet hebben kunnen aantonen. Die 

wettelijk vastgelegde norm geeft per 

schooltype aan hoeveel leerlingen 

minimaal nodig zijn om in aanmer-

king te komen voor oprichting en fi-

nanciering.

Zo moet een middelbare school met de 

richtingen vmbo, havo en vwo kunnen 

aantonen dat er minimaal 732 leerlingen 

op af komen. Om daar een prognose voor 

te maken, wordt gekeken naar het aantal 

basisscholen met dezelfde grondslag in 

de buurt, in dit geval islamitisch.

In totaal zijn het afgelopen jaar veer-

tien aanvragen voor nieuwe middelbare 

scholen gedaan. Daarvan is er één goed-

gekeurd. Dat betrof een splitsing van 

een al bestaande scholengemeenschap. 

De rest, bijvoorbeeld met een evangeli-

sche grondslag of met de richting 'duur-

zame ontwikkeling', werd afgewezen.

'Norm te streng'

Stichting voor Islamitisch Voortgezet On-

derwijs in Rotterdam (SIVOR) is een van 

die stichtingen die meerdere aanvragen 

voor nieuwe middelbare scholen hebben 

ingediend. Volgens bestuurder Wim Lit-

tooij, die ook is verbonden aan het Rot-

terdamse Avicenna College, een van de 

twee islamitische middelbare scholen in 

Nederland, zijn de afwijzingen een ge-

volg van de huidige regelgeving.

Die is volgens hem te streng: in Den 

Haag zijn er vijf islamitische basisscho-

len, maar daarmee is volgens de huidige 

regels niet aan te tonen dat er genoeg 

belangstelling is voor voortgezet onder-

wijs met dezelfde grondslag.

Littooij is ervan overtuigd dat er meer 

belangstelling is dan alleen van de ba-

sisscholen. "Op het Avicenna College 

komt ook de helft van het islamitisch 

basisonderwijs, de andere helft niet", 

zegt hij.

Lege schoolgebouwen

"Vijf scholen lijkt misschien veel", stelt 

hoogleraar Onderwijsrecht Miek Lae-

mers, "maar in een grote stad als Den 

Haag is dat relatief weinig." Ze wijst erop 

dat bij elke nieuwe school het bestuur 

moet aantonen dat ze genoeg leerlin-

gen kunnen krijgen, ook bij christelijke 

en vrije scholen. "We willen natuurlijk 

geen lege schoolgebouwen. Bovendien 

zijn kleine scholen relatief duurder dan 

grote scholen."

De hoogleraar merkt op dat er in som-

mige situaties ook angst is voor islami-

tische scholen. "Er zijn gemeentes ge-

weest die in het verleden de oprichting 

van islamitische scholen wilden tegen-

houden. Maar de rechter heeft tot nu toe 

altijd gezegd: jullie gaan daar niet over 

en hebben gewoon de wet toe te pas-

sen." De aanvragen van het afgelopen 

jaar voldeden niet aan de huidige regel-

geving en zijn volgens Laemers terecht 

afgewezen.

Nieuwe wet: marktonderzoek 

of ouderverklaringen

Niet alleen islamitische scholen hebben 

moeite om een school te starten, maar 

ook boeddhistische of vrije scholen er-

varen moeilijkheden. Daarom is er een 

nieuwe wet in de maak. Die moet het 

makkelijker maken om een school te be-

ginnen. De belangstelling kan dan ook 

worden aangetoond via ouderverklarin-

gen of marktonderzoek.

Wim Littooij verwacht dat het met de 

nieuwe wet makkelijker wordt. "Ik ben 

ervan overtuigd dat we dan kunnen aan-

tonen dat we genoeg leerlingen kunnen 

bereiken." De nieuwe wet wordt in het 

najaar besproken in de Tweede Kamer.

  Leerlingen krijgen les op de 
islamitische basisschool Al-Siddieq 
in Amsterdam-Zeeburg ANP
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‘School moet meer bezwaarmogelijkheden 
krijgen bij inspectieoordeel’

Een school die van de Onderwijsinspectie een oordeel krijgt waar ze het mee oneens is, moet 
meer mogelijkheden krijgen daar bezwaar tegen te maken. En de pilot Regelluwe School wordt 
opengesteld voor een bredere categorie scholen. Daarvoor stemde de Tweede Kamer vanmiddag. 

 E
en Kamermeerderheid stem-

de vandaag voor verschillen-

de onderwijsmoties.

De eerste, van Michel Rog (CDA) vraagt 

het kabinet te onderzoeken hoe school-

besturen kunnen opkomen tegen een in-

spectieoordeel waar ze het mee oneens 

zijn. Nu kunnen scholen alleen bezwaar 

maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ 

krijgen. 

Voortaan moet dat ook bij andere oor-

delen kunnen (dus ook als een school 

‘voldoende’ is en vindt dat ze ‘goed’ 

verdient). Ook moet de inspectie beter 

motiveren toe ze tot haar oordeel is ge-

komen.

Ook een motie van Paul van Meenen 

(D66) (mede ingediend door Rog) werd 

aangenomen. Die gaat over het experi-

ment Regelluwe scholen. 

Dit experiment stond tot nu toe alleen 

open voor ‘goede’ en ‘excellente’ scho-

len maar wordt nu ook opengesteld voor 

scholen met de beoordeling ‘voldoen-

de’. Eindelijk, want hierover was al dis-

cussie voor de start van deze pilot. Ver-

us pleitte altijd voor openstelling van de 

pilot Regelluwe School.

Een andere aangenomen motie van Van 

Meenen bepaalt dat de inspectie vaker 

onaangekondigd op bezoek moet gaan.

De Kamer stemde ook in met het Wets-

voorstel Afschaffing fusietoets.

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.12

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/vandaag-in-de-tweede-kamer-de-eindtoets-po-overgang-po-vo-en-onderwijsinspectie
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/vandaag-in-de-tweede-kamer-de-eindtoets-po-overgang-po-vo-en-onderwijsinspectie
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Slob: miljoenen voor basisonderwijs als 
sociale partners afspraken maken

Het kabinet stelt 285 miljoen euro beschikbaar voor de 
arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het geld kan 
worden besteed aan hogere lonen voor leraren. Minister Slob 
wil wel dat de sociale partners snel weer met elkaar om de 
tafel gaan om afspraken te maken over de besteding.

"Ik doe een dringende oproep op de so-

ciale partners om weer om tafel te gaan 

en dit geld te gebruiken voor leraren. Als 

de schoolbesturen en vakbonden niets 

doen, gaat het geld de reserves in. Dat 

zou zonde zijn", zegt Slob.

Het geld is vrijgekomen door de zoge-

noemde loonbijstelling. Die moet ervoor 

zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in 

de publieke sector meer in de pas gaan 

lopen met die van werknemers van be-

drijven. Het is aan werkgevers en werk-

nemers om afspraken te maken over de 

bestemming van het geld.

"Geen extra geld"

De Algemene Onderwijsbond en de sec-

tororganisatie PO-raad praten sinds juni 

niet meer met elkaar. Toen klapte het 

cao-overleg. De PO-raad bood 4 procent 

extra, maar daar ging de vakbond niet 

mee akkoord.

Een woordvoerder van de AOb zei van-

morgen in het NOS Radio 1 Journaal 

dat ze niet van plan is om de impasse te 

doorbreken voor de nu beschikbare mil-

joenen. Ze wees erop dat er geen sprake 

is van extra geld, maar van geld dat er-

voor moet zorgen dat de salarissen wor-

den aangepast aan de inflatie.

Slob antwoordde dat dit inderdaad zo is, 

maar dat het geld jarenlang niet beschik-

baar is geweest en dat de leraren al die 

tijd "op de nullijn" zaten. "Het is mooi 

dat dit nu kan."

Ook de PO-raad zegt dat het geld er 

"enkel voor zorgt dat de loonkloof niet 

groter wordt en dus voorkomt dat on-

derwijspersoneel erop achteruit gaat." 

Slob wekt volgens de werkgevers ten 

onrechte de suggestie, dat er extra, dus 

nieuw geld beschikbaar is", terwijl alle 

onderwijs- en overheidssectoren er geld 

bij krijgen door loonbijstelling.

Leraren gingen er volgens berekeningen 

van het ministerie in 2018 en 2019 ge-

middeld 9,5 procent op vooruit. De bon-

den vinden dat er meer nodig is om het 

lerarentekort aan te pakken.
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MARTIN VAN DEN BOGAERDT

‘Leraren hebben het 
goed in Nederland’

Het is in Nederland voor jonge 
mensen aantrekkelijk om leraar te 
worden. Dat meldt de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) in het rapport 
Education at a Glance 2019.

 H
et jaarsalaris van een startende leraar 

basisonderwijs is (omgerekend) onge-

veer 9000 Amerikaanse dollar hoger 

dan het OESO-gemiddelde. Voor een 

leraar met 15 jaar ervaring loopt dat verschil op 

tot 17.000 dollar.

Voor leraren in de onderbouw van het voortgezet on-

derwijs is het verschil ongeveer 9000 dollar en voor 

leraren in de bovenbouw ongeveer 7000 dollar.

Goed betaald

‘De OESO concludeert aldus dat leraren in ons land 

relatief goed worden betaald, afgemeten aan het 

OESO-gemiddelde’, melden de onderwijsministers 

Ingrid van Engleshoven en Arie Slob in een brief aan 

de Tweede Kamer.

Het aandeel leraren in primair en voortgezet onder-

wijs jonger dan 30 jaar ligt in ons land met 14 pro-

cent boven het OESO-gemiddelde van 10 procent.

Lees het rapport Education at a Glance 2019

of download Country Note NL.

ADVERTORIAL

De Stichting TIJARTI Foundation is een 
hulporganisatie die nationaal en internationaal 
opereert. Het is voornamelijk gericht op het 
helpen van armen en wezen op alle gebieden. 
Momenteel hebben wij diverse projecten te 
Marokko lopen.

 O
ns team houdt zich eveneens bezig met educatieve-, 

sociale-, en maatschappelijke activiteiten. Wij zijn 

van oordeel dat kennis eenieder tot een hoger niveau 

kan tillen. Met onze hulp willen wij dit voor eenieder 

mogelijk maken. Wij moedigen alle armen en wezen aan om ken-

nis op te doen met onze educatieve programma’s.

In dit kader vragen wij of u mogelijk -zelf- of iemand in uw om-

geving kent die partijen schoolmeubilair weg doen. Indien zulks 

het geval is dan verzoeken wij u in contact met ons te treden via  

info@tijarti-foundation.com opdat wij deze spullen kunnen over-

nemen zodat wij de hulpbehoevenden hiermee blij kunnen maken 

Insha allah.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons social-media kanaal 

instagram ‘tijartifoundation’. Hierin kunt u op de hoogte blijven van 

alle ontwikkelingen rondom onze activiteiten.

Wassalamu alaykum wr.w.b.

Tijarti Foundation

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page1
https://www.vosabb.nl/oeso-leraren-hebben-het-goed-in-nederland/
https://www.vosabb.nl/oeso-leraren-hebben-het-goed-in-nederland/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page1
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/09/10/education-at-a-glance-2019-country-note-nl/Education+at+a+Glance+2019+Country+Note+NL.pdf
mailto:info@tijarti-foundation.com


Het programma richt zich 
op professionals die hun 
leiderschapsvaardigheden 
willen versterken binnen 
een multireligieuze context. 
Zo doen bijvoorbeeld 
priesters, geestelijke 
verzorgers en imams 
mee, maar ook personen 
met een leidinggevende 
functie binnen de overheid, 
onderwijs en bedrijven die te 
maken hebben met diverse 
levensbeschouwingen.

Gedurende een jaar werken de deel-

nemers gezamelijk aan persoonlijke, 

maatschappelijke en professionele uit-

dagingen. Zij wisselen ervaringen uit en 

worden begeleid door wetenschappers, 

religieuze leiders en professionals uit 

de publieke en private sfeer. Ze worden 

onder andere gecoached om effectief te 

werken rond thema's als secularisering 

en pluralisering, de vraag hoe tradities 

worden doorgegeven aan de jongere 

generaties, ethische kwesties, en wat te 

doen wanneer er sprake is van radicali-

sering. 

De deelnemers

• verwerven inzicht in de complexe 

sociaalpolitieke en institutionele 

context van Nederland voor wat be-

treft religie en levensovertuiging, 

• bouwen kennis op over de rijke 

tradities van verschillende levens-

beschouwingen; hun geschriften, 

ethiek, rituelen en doctrines, 

• versterken hun dialoogvaardigheden 

en leiderschapskwaliteiten, 

• werken met andersgelovigen aan een

• gezamenlijk project.

FOTO: ELIJAH INTERFAITH 
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Werkdrukaanpak werkt, doorpakken nu nodig 

De meeste schoolteams hebben hun plannen om werkdruk 
aan te pakken met succes kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit 
onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek, in opdracht van de PO-Raad. 
De Volkskrant besteedt maandag uitgebreid aandacht aan dit 
thema. 

 O
m de werkdruk terug te 

dringen, sloten PO-Raad 

en vakbonden met minis-

ter Arie Slob (Onderwijs) 

in februar  2018 het Werkdrukak-

koord. Onder verantwoordelijkheid 

van het schoolbestuur kregen de 

teams een rol in de aanpak van hun 

eigen werkdruk. Met het akkoord 

kwam het afgelopen schooljaar 237 

miljoen euro extra beschikbaar, ofwel 

155 euro per leerling.

Ruim acht op de tien schoolbesturen 

geeft aan dat zijn schoolteam de hier-

voor gemaakte plannen heeft kunnen 

waarmaken. Het werkdrukgeld is daar-

mee ook uitgegeven en voornamelijk 

besteed aan extra handen in de klas: 

onderwijsassistenten (78%), leraren 

(56%) en vakleerkrachten voor bijvoor-

beeld bewegingsonderwijs (49%). In 

vakleerkrachten is bovendien iets meer 

geïnvesteerd dan de besturen vorig jaar 

hadden verwacht. Daarnaast zetten de 

teams ook in op ICT (30%) om de leraren 

te ontlasten. De leraren houden hier-

door weer meer tijd over voor het geven 

van onderwijs.

Als plannen niet konden worden uitge-

voerd – dat geldt voor zo’n 15 procent 

van de besturen - komt dat deels omdat 

sommige teams meer tijd wilden nemen 

om ‘duurzame’ plannen te maken en 

vooral doordat het tekort aan personeel 

in de weg zit, zo geven de besturen aan. 

De gewenste leraren en onderwijson-

dersteuners zijn niet altijd te vinden.

Werkdrukaanpak werkt

De besturen zijn positiever geworden 

over het effect van de werkdrukmid-

delen, zo blijkt verder, nu zij ervaren 

hebben wat deze hebben gedaan. Waar 

vorig jaar zo’n 80 procent hier positief 

tegenover stond, denk nu 90 procent dat 

de middelen zoden aan de dijk zetten. 

De praktijk heeft dus uitgewezen dat 

de middelen meer effect hadden dan ze 

vooraf vermoedden.

Dit sluit aan bij bevindingen uit onder-

zoek dat de PO-Raad eerder dit jaar on-

der leraren uitvoerde. Zij gaven toen aan 

dat de inzet van het extra budget vanuit 

het Werkdrukakkoord daadwerkelijk 

leidt tot werkdrukverlichting. Een meer-

derheid van de ondervraagde leerkrach-

ten zei toen persoonlijk een (sterk tot 

enigszins) lagere werkdruk te ervaren 

door de inzet van dit budget.

Noodpakket nodig voor po en vo

Wel geven de besturen massaal aan dat 

er meer nodig is om de hoge werkdruk 

helemaal op te lossen. Zo’n 60 procent 

stelt dat de plannen en bijbehoren-

de middelen ‘beperkt effect’ hebben. 

,,We zien dat het werkdrukakkoord echt 

werkt’’, benadrukt Rinda den Besten, 

voorzitter van de PO-Raad. ,,Het is zonde 

als andere problemen, zoals een leraren-

tekort, die effecten teniet doen. Nu is het 

moment om door te pakken.’’

Gezien de personeelstekorten is het be-

langrijk om het werken in het onderwijs 

aantrekkelijker te maken. Het is daarom 

van belang om de werkdruk verder aan 

te pakken en de beloning te verbete-

ren. PO-Raad, VO-raad en vakbonden 

pleitten voor de zomer dan ook voor een 

noodpakket. Zij riepen het kabinet op om 

in de begroting van 2020 423,5 miljoen 

euro vrij te maken voor de aanpak van 

de werkdruk en de personeelstekorten. 

Met dit geld kan het primair onderwijs 

een belangrijke en broodnodige verdere 

stap zetten naar eerlijke salarissen voor 

alle personeel en het verkleinen van het 

loonverschil met het voortgezet onder-

wijs. Als er meer personeel beschikbaar 

is, draagt ook dat weer bij aan het ver-

minderen van werkdruk. In antwoord 

op Kamervragen gaf minister Arie Slob 

(Onderwijs) vorige week aan dat hij geen 

gehoor kan geven aan de oproep.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden ruim driehon-

derd schoolbesturen mee. Zij vertegen-

woordigen samen zo’n 570.000 leerlin-

gen. Eerder dit jaar bleek ook uit een 

peiling onder leraren dat zij positief zijn 

over de effecten van werkdrukmiddelen.

De komende tijd zal Oberon, op verzoek 

van het ministerie van Onderwijs, een 

eigen onderzoek doen naar de effectivi-

teit van het werkdrukakkoord. De onder-

zoekers gaan bij een aantal scholen op 

bezoek en in gesprek met het personeel. 

Tevens wordt bij 650 scholen een enquê-

te uitgezet.

https://www.poraad.nl/file/42725/download?token=sd1RSVpn
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/werkdruk-in-basisonderwijs-neemt-af-doordat-leraren-zelf-mogen-bepalen-waar-extra-geld-aan-besteed-wordt~b2a9931f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Fnieuws-en-achtergronden%2Fwerkdrukaanpak-werkt-doorpakken-nu-nodig
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/minister-ziet-geen-ruimte-voor-noodpakket-tegen-werkdruk-en-tekorten
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/minister-ziet-geen-ruimte-voor-noodpakket-tegen-werkdruk-en-tekorten
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/leerkrachten-positief-over-de-effecten-van-werkdrukmiddelen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/leerkrachten-positief-over-de-effecten-van-werkdrukmiddelen
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BRON: MEDIAWIJZER.NET 

Week van de Mediawijsheid 2019
De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van het Netwerk 
Mediawijsheid om aandacht te vragen voor het belang van me-
diawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en professionals. 
De campagneweek wordt elk jaar georganiseerd en is met name 
zichtbaar in basisscholen en lokale bibliotheken. De tiende editie 
vindt plaats van 8 t/m 15 november 2019.

Thema: Aan of uit?

De Week van de Mediawijsheid 2019: 

‘Aan of uit?’ In een wereld vol media 

moeten we constant keuzes maken. Nog 

even je appjes checken of ga je vroeg 

slapen? Laat je je kind alleen op de ta-

blet of lees je samen een boekje? Regel 

je zelf je online bankzaken of laat je dat 

doen door een ander? 

De Week van de Mediawijsheid 2019 

heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’

Slim aanstaan verrijkt je leven. Online 

leer je over nieuwe dingen of vind je je 

nieuwe droombaan. Je kunt videobellen 

met de huisarts of met je grote liefde. Je 

blijft in contact, door het delen van fo-

to’s óf het plannen van je reis.

Maar zodra je te veel tijd besteedt aan 

appen, scrollen en liken, merk je dat 

je lichaam protesteert. Of 

dat de smartphone 

meer aan-

dacht krijgt dan het eten met je familie. 

Daarnaast gaan technologische ontwik-

kelingen razendsnel, wat voor sommige 

mensen lastig of beangstigend kan zijn.

Daarom is het steeds belangrijker dat we 

nadenken over hoe we media inzetten. 

Hoe helpen apps, chats en digitale tools 

ons in het leven? En wanneer zit techno-

logie ons juist in de weg?

Ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrien-

den, buren, verzorgers, leraren, maat-

schappelijke organisaties, bedrijven en 

de overheid: laten we van elkaar leren 

en elkaar helpen. Tijdens de Week van 

de Mediawijsheid stellen we daarom de 

vraag: wanneer kies jij om aan of uit te 

staan?

Alvast je activiteit aanmelden  

of meer lezen?  

Bekijk de campagnesite: 

www.weekvandemediawijsheid.nl

Wie werken er mee aan de 

Week van de Mediawijsheid?

De Week van de Mediawijsheid is een 

jaarlijks terugkerende publiekscampag-

ne en een initiatief van Netwerk Media-

wijsheid. Netwerk Mediawijsheid wordt 

aangestuurd door vijf toonaangevende 

organisaties op het gebied van media-

wijsheid: ECP | Platform voor de Informa-

tieSamenleving, Kennisnet, Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid, Human 

en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast 

werken ook veel media en netwerkpart-

ners vanuit hun eigen expertise mee aan 

de Week van de Mediawijsheid als me-

diapartner of ambassadeur.

Serious game MediaMasters

MediaMasters is een spannende serious 

game over de kansen en gevaren van (di-

gitale) media, speciaal voor groep 7 en 

8. Door het spelen van de game bouwen 

leerlingen basiskennis op over media-

wijsheid. Hoe ga je mediawijs om met 

WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit 

en nepnieuws? Leerlingen gaan samen 

in de klas én thuis de mediawijze uitda-

gingen aan en bundelen hun mediawijze 

krachten om MediaMissies te volbren-

gen. MediaMasters kan het hele school-

jaar worden gespeeld, met als hoogte-

punt de landelijke competitie tijdens 

de Week van de Mediawijsheid. Dan 

strijden duizenden klassen om de titel 

‘Meest mediawijze klas van Nederland’.

www.mediawijzer.net/van-mediawij-

zer-net/week-van-de-mediawijsheid/

Zie ook het betreffende 
hoofdstuk in de nieuwe 

druk van de methode 
‘Help! Ik word volwassen’. 

Nu verkrijgbaar via 
deisbo.nl/boekenwinkel 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl 
http://deisbo.nl/boekenwinkel 
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Wie is verantwoordelijk voor 
de klassengroepsapp?’

De start van het schooljaar betekent de start van duizenden 
klassengroepsapps. Soms op initiatief van de leerkracht, soms 
op initiatief van de leerlingen. Soms nemen ouders deel, soms 
alleen hun kinderen. Wat voor afspraken moet je daar als 
school over maken? En waar ligt jouw verantwoordelijkheid 
als leraar of school? Onze juridische helpdesk legt het uit.

Het merendeel van de kinderen van 10 

jaar en ouder heeft een mobiele tele-

foon en vrijwel iedere groep 8-er en 

middelbare scholier zit in een klasse-

napp. Het aanmaken zo’n klassenapp 

kan op initiatief van de leerkracht of de 

leerlingen zelf.

Nu binnen het onderwijs steeds vaker 

digitale middelen worden ingezet, is 

een klassenappgroep ook voor leraren 

een praktisch middel geworden. Maar 

sta aan het begin van dit schooljaar even 

stil bij vragen als: wie wordt beheerder, 

welke informatie wordt uitgewisseld en 

wie is verantwoordelijk voor de inhoud?

De leraar als beheerder

Een leerkracht die de klassengroepsapp 

aanmaakt is tegelijkertijd beheerder van 

die groep. Dat heeft nadelen (dagelijks 

honderden emojis op je schermpje en 

ook in je weekend stromen de apps bin-

nen), maar zeker ook voordelen:

• Je kunt op een gemakkelijke en 

laagdrempelige manier informatie 

uitwisselen, groepsafspraken maken 

of (een toelichting op de) lesstof 

doorgeven

• Je overziet de berichtenstroom en 

houdt daarmee de regie in eigen 

hand

• Je ziet wat er (ook buiten schooltij-

den om) speelt in de groep

Opvallend is wel dat leerkrachten soms 

nog onvoldoende weten hoe met een 

groepsapp om te gaan en welke verant-

woordelijkheid daarbij kan komen kij-

ken. 

Houd daarom rekening met de volgende 

zaken:

• Als initiatiefnemer van de klas-

senapp trek je ook een bepaalde 

verantwoordelijkheid naar je toe. 

Zorg ervoor dat je zelf goed weet hoe 

social media en het middel dat wordt 

ingezet, whatsapp in dit geval, werkt

• In dat verband is het erg belang-

rijk om hier aan het begin van het 

schooljaar duidelijke afspraken met 

de klas over te maken. Geef aan wat 

je van hen verwacht in de wijze van 

omgang. Dat het een klassenapp is 

en er dus geen buitenstaanders aan 

mogen worden toegevoegd bijvoor-

beeld.

• Een professionele houding van de 

leerkracht is onontbeerlijk. Die dient 

zich ook te realiseren dat hij/zij een 

voorbeeldfunctie heeft, waarbij een 

bepaalde terughoudendheid wordt 

verwacht. Met name als het gaat om 

maatschappelijk gevoelige/contro-

versiële onderwerpen. En werk en 

privé horen gescheiden te blijven.

Zorg voor social mediabeleid

De school waar de leraar aan verbonden 

is, doet er verstandig aan social media-

beleid en een social media protocol vast 

te leggen. Dan is voor zowel leerkracht, 

leerling als ouder duidelijk hoe de 

school hiermee omgaat en wat van hen 

verwacht wordt. Zo kan iedere betrok-

kene te allen tijde daarop terugvallen 

en voorkom je onnodige discussies. Je 

hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, 

Verus stelt een modelprotocol social 

media beschikbaar dat regelmatig geüp-

datet wordt.

Als de leerlingen initiatief nemen

Vaak ook nemen leerlingen zelf het ini-

tiatief om een klassenapp aan te ma-

ken. In dat geval is er geen volwassen 

beheerder. Er is dan ook geen enkele 

controle op de inhoud van de berichten. 

En uitsluiting en pesterijen liggen op de 

loer. Want we weten: het zou niet voor 

het eerst zijn dat een  groepsapp tot on-

rust in de klas en onder ouders leidt.

In een dergelijke situatie is de school in 

principe niet voor de (inhoud van de) ap-

pgroep verantwoordelijk. De leerkracht 

c.q. school heeft de app-groep immers 

niet aangemaakt. Maar ook als hijzelf het 

initiatief voor de appgroep niet geno-

men heeft, kan de leerkracht bij aanvang 

van het schooljaar in de klas aandacht 

besteden aan de manier waarop leerlin-

gen op social media met elkaar omgaan. 

Ook kan hij, als hij signaleert dat er on-

rust ontstaat naar aanleiding van nare 

berichten en filmpjes, dit natuurlijk in de 

klas bespreekbaar maken. Daarbij zou de 

leerkracht zelfs kunnen overwegen om 

ouders hierover (schriftelijk) te infor-

meren, als blijkt dat de impact van een 

bepaalde gebeurtenis op de appgroep 

groot is. Dit om de rust in de klas te laten 

terugkeren.

Ook hiervoor geldt: leg afspraken vast in 

social mediabeleid en een social media 

protocol .

Vragen over de juridische 

kant van dit onderwerp? 

Neem contact op met 'de helpdesk van 

VOS ABB'

https://www.verus.nl/aanbod/producten/modelprotocol-social-media
https://www.verus.nl/aanbod/producten/modelprotocol-social-media
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Noodscenario door lerarentekort: 
pas met 5 jaar naar basisschool

UPDATEBasisscholen in de vijf grote steden houden rekening 
met een scenario dat 4-jarigen niet meer naar school 
kunnen. De kleuters moeten dan langer in de kinderopvang 
blijven, omdat er geen leraren zijn. Onwenselijk, maar de 
leerplicht geldt pas vanaf 5 jaar.

 H
et is een noodscenario 

waarmee de schoolbe-

sturen in Rotterdam, Den 

Haag, Utrecht, Amsterdam 

en Almere serieus rekening hou-

den. In Amsterdam zijn voor ruim 

280 fulltime banen geen bevoegde 

leerkrachten gevonden. In Den Haag 

geldt dat voor zeker 197 banen en in 

Rotterdam voor ‘honderden’ functies. 

Om kinderen toch les te geven, staan 

onbevoegde leraren voor de klas. 

Zo veel lapmiddelen als dit school-

jaar hebben de schoolbesturen 

nog niet eerder mee-

gemaakt. Er 

werden regelmatig klassen naar huis ge-

stuurd, hele scholen gingen over op een 

vierdaagse schoolweek, er zijn groepen 

opgeheven waardoor kinderen naar an-

dere scholen moesten. 

Noodscenario's

Maar omdat het lerarentekort alleen 

maar groeit, moeten basisscholen re-

kening houden met nieuwe noodscena-

rio’s. En dus sluiten ze zelfs een  situatie 

waarin 4-jarigen niet meer naar de kleu-

terklas kunnen níet uit. We doen er alles 

aan om dat te voorkomen. We treffen lie-

ver andere maatregelen. Maar we leven 

in een rare tijd, dus het kan gebeuren”, 

zegt Gerard van Drielen, bestuurder van 

de Stichting Christelijk Onderwijs Haag-

landen (SCOH). 

We doen er alles aan 
om dat te voorkomen. 

We treffen liever andere 
maatrege len. Maar we 
leven in een rare tijd, 
dus het kan gebeuren

De schoolbesturen roepen minister Arie 

Slob (Onderwijs) op de teugels te laten 

vieren. Ze willen meer ruimte om bij-

voorbeeld met de onderwijstijden te 

schuiven, zonder dat ze direct de Onder-

wijsinspectie op hun dak krijgen. ,,Bin-

nen de bestaande regelgeving gaat het 

echt niet meer”, constateert Ton Groot 

Zwaaftink, voorzitter van het college 

van bestuur van de Rotterdamse Vereni-

ging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). 

,,In andere landen krijgen kinderen veel 

minder uren les en toch behalen ze de-

zelfde onderwijsresultaten. Daar moe-

ten we van leren.”

Lees verder:

https://www.ad.nl/binnenland/

noodscenario-door-lerarente-

kort-pas-met-5-jaar-naar-basis-

school~a250451e/

https://www.ad.nl/binnenland/noodscenario-door-lerarentekort-pas-met-5-jaar-naar-basisschool~a250451e/
https://www.ad.nl/binnenland/noodscenario-door-lerarentekort-pas-met-5-jaar-naar-basisschool~a250451e/
https://www.ad.nl/binnenland/noodscenario-door-lerarentekort-pas-met-5-jaar-naar-basisschool~a250451e/
https://www.ad.nl/binnenland/noodscenario-door-lerarentekort-pas-met-5-jaar-naar-basisschool~a250451e/
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Jongens staan na een jaar al  
op achterstand op het vo

 Z
even jaar nadat ze in school-

jaar 2010/’11 in het voort-

gezet onderwijs (vo) in de 

brugklas zijn gestart hebben 

meisjes vanuit elk brugklastype ge-

middeld een vo-diploma van een 

hoger niveau behaald dan jongens. 

Meisjes behaalden vaker dan jongens 

een havo- of vwo-diploma, jongens 

behaalden vaker dan meisjes een di-

ploma van een van de beroepsgerich-

te leerwegen van het vmbo (-basis of 

-kader). Bij het definitieve schoolad-

vies van de basisschool en bij de start 

in het voortgezet onderwijs waren 

er nog nauwelijks niveauverschillen 

tussen jongens en meisjes. Eén jaar 

na de start in de brugklas hebben 

jongens al meer vertraging opgelo-

pen dan meisjes. Dit blijkt uit nieuwe 

cijfers van het CBS.

Het niveau van het vo-diploma dat uit-

eindelijk wordt behaald hangt samen 

met het niveau van het leerkrachtadvies 

uit groep 8 en het brugklastype waarin 

de leerlingen in het voortgezet onder-

wijs startte.

Voor de start in het voortgezet onder-

wijs in het schooljaar 2010/’11 deden 

veel leerlingen de Citotoets, waaruit een 

advies voor het voortgezet onderwijs 

vloeide. In 2010 scoorden meisjes bijna 

even goed als jongens op deze toets. Het 

gemiddelde percentage goede antwoor-

den op de onderdelen taal, rekenen-wis-

kunde en studievaardigheden was voor 

jongens 75 procent en voor meisjes 74 

procent.

Jongens en meisjes redelijk gelijk 

verdeeld over brugklassen

De startpositie in het voortgezet onder-

wijs van jongens verschilt weinig met 

die van meisjes. De verdeling over de 

verschillende brugklastypen middelden 

in 2010/’11 uit. Jongens startten met 

12,0 procent wat vaker dan meisjes (10,8 

procent) in een vwo-brugklas of in een 

vmbo-brede brugklas (10,5 procent ver-

sus 9,7 procent). Van de meisjes begon 

11,6 procent in een vmbo-gt-brugklas, 

tegenover 10,8 procent van de jongens. 

Ook startten meisjes vaker in één van 

de bredere brugklassen waarin vmbo en 

havo en/of vwo worden gecombineerd.

Verschil jongens-meisjes 

neemt geleidelijk toe in de 

eerste drie leerjaren

In de eerste drie jaar van voortgezet on-

derwijs lopen jongens vaker vertraging 

op dan meisjes en stromen vaker zonder 

diploma uit het voortgezet onderwijs. 

De eerste drie jaar hebben alle leerlin-

gen in havo en vwo dezelfde vakken. In 

het vmbo geldt dit voor de eerste twee 

jaar. Drie jaar nadat ze waren gestart in 

de brugklas 2010/’11, had van de meis-

jes 9,3 procent een jaar gedoubleerd; 

van de jongens was dat 14,8 procent. In 

diezelfde periode is daarnaast 3,0 pro-

cent van de meisjes zonder diploma uit 

het vo gestroomd, tegen 4,3 procent van 

de jongens.

Niveau diploma meisjes binnen 

zeven jaar voortgezet onderwijs 

hoger dan dat van jongens

Zeven jaar na de start in een brugklas in 

schooljaar 2010/’11 volgde nog een en-

keling voortgezet onderwijs. De meeste 

leerlingen hadden inmiddels een di-

ploma behaald van vmbo, havo of vwo. 

Meisjes haalden vaker (43,2 procent) 

dan jongens (38,2 procent) een havo- of 

vwo-diploma. Jongens behaalden met 

24,7 procent vaker dan meisjes (21,8 

procent) een vmbo-b- of vmbo-k-diplo-

ma. Naar verhouding behaalden bijna 

evenveel jongens als meisjes een diplo-

ma vmbo-gt.

Ongeveer 12,1 procent van de leerlin-

gen was uit het voortgezet onderwijs 

(vo) gestroomd zonder een diploma. 

Jongens doen dit met 13,0 procent vaker 

dan meisjes (11,2 procent). Een deel van 

hen zal voortijdig schoolverlater zijn, 

anderen stroomden door naar mbo, vavo 

of particulier onderwijs. In 2010/’11 

startten bijna 190 duizend leerlingen in 

een brugklas.

Meisje behaalt vaker dan 

jongen havo/vwo-diploma na 

start havo-vwo-brugklas

Binnen elk onderscheiden brugklastype 

blijken meisjes binnen zeven jaar gemid-

deld op een hoger vo-diploma-niveau 

uit te komen dan jongens. Leerlingen die 

in schooljaar 2010/’11 in een vwo-brug-

klas startten (10,8 procent van de meis-

jes en 12,0 procent van de jongens) had-

den praktisch allemaal een vwo-advies. 

Binnen zeven jaar haalde 73,5 procent 

van de meisjes en 66,9 procent van de 

jongens die in zo’n brugklas begonnen 

ook daadwerkelijk een vwo-diploma. 

De jongens die waren begonnen in een 

vwo-brugklas sloten hun vo-loopbaan 

vaker dan meisjes af met een havodiplo-

ma.

Na de start in een havo-vwo-brugklas 

behaalde 32,2 procent van de meisjes 

na zeven jaar een vwo-diploma, tegen-

over 24,8 procent van de jongens. Jon-

gens stromen met 17,0 procent vaker 

dan meisjes (10,5 procent) met een vm-

bo-gt-diploma een niveau lager uit.

Het volledige artikel:

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/

meisjes-binnen-7-jaar-vo-hoger-ni-

veau-diploma-dan-jongens

http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/meisjes-binnen-7-jaar-vo-hoger-niveau-diploma-dan-jongens
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/meisjes-binnen-7-jaar-vo-hoger-niveau-diploma-dan-jongens
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/meisjes-binnen-7-jaar-vo-hoger-niveau-diploma-dan-jongens
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Gebruik taal, praat en lees, 
lees, lees met kinderen

Jongeren lezen wel, maar niet genoeg, staat in een rapport 
van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Er moet een 
breed offensief komen om jongeren meer langere teksten 
te laten lezen. ,,Als je vanaf je vijftiende geen boeken meer 
leest, dan ben je op je dertigste laaggeletterd.”

 D
e leesvaardigheid van jon-

geren gaat achteruit, stel-

den de Raad voor Cultuur 

en de Onderwijsraad vast 

in een rapport dat in juni verscheen. 

Jongeren lezen steeds minder vaak 

en met steeds minder plezier. Korte 

teksten online of op de smartphone 

lukken nog wel. Maar het zogenoem-

de ‘diep lezen’, het geconcentreerd 

lezen van langere teksten of boeken, 

dat doen jongeren steeds minder.

Empathie en ontspanning

Dat beeld klopt wel, zegt Pytsje Buist 

(foto), docent Nederlands aan het Lau-

wers College in Buitenpost. Zij ziet hoe 

jongeren vaak vastgeplakt zitten aan 

hun telefoon. ,,Jongeren krijgen soms 

de hele dag door berichtjes, een enke-

ling wel vijftienhonderd op een dag. 

Alleen al het scannen welke berichten 

belangrijk zijn kost heel veel tijd. En die 

tijd besteden ze niet aan het lezen van 

een boek.”

Dat is jammer, want door te lezen nemen 

leerlingen zelfstandig kennis tot zich uit 

verschillende vakgebieden. Dat kan hun 

helpen om de school uiteindelijk succes-

vol af te ronden. Het effect is ook psy-

chologisch: een leerling die leest, 

leert zich te verplaatsen 

in andere per-

s o -

nen, kan daardoor andere dingen voelen 

en een nieuwe blik op de wereld krijgen. 

Het denken wordt verruimd, lezen helpt 

om anderen beter te begrijpen en, ook 

niet onbelangrijk: het biedt rust en ont-

spanning.

De oproep van de onderzoekers was 

dan ook om te komen tot een breed 

leesoffensief, waarbij iedereen wordt 

ingeschakeld die ook maar iets met le-

zen en jeugd te maken heeft. ‘Leraren 

van alle sectoren van het onderwijs, ou-

ders, pedagogisch medewerkers in de 

kinderopvang, schoolmediathecarissen, 

bibliotheekmedewerkers en onderwijs-

assistenten’, aldus het rapport.

Vooral scholen, bibliotheken en ouders 

moeten hierbij de handen ineenslaan. 

De overheid zou bibliotheken daarvoor 

een langdurige financiering toe moeten 

kennen. Dat gebeurt in Fryslân al, zegt 

directeur Paulien Schreuder van Biblio-

theken Noord-Fryslân. ,,Wij hebben over 

de financiering door de gemeenten in 

ons werkgebied niets te klagen.”

Het begint al met het voorlezen 

van boeken door ouders en 

medewerkers op peuteropvang 

of kinderdagverblijf

Maar hoe doe je dat, de leesmotivatie 

van kinderen en jongeren vergroten? 

Het begint al met het voorlezen 

van boeken door 

ouders en medewerkers op de peuter-

opvang of het kinderdagverblijf. Maar 

het moet een vervolg krijgen op de 

basisschool. Met die scholen werkt Bi-

bliotheken Noord-Fryslân veel samen. 

Op ongeveer de helft van alle scholen 

in het eigen werkgebied staat een col-

lectie boeken uit de bibliotheek. Ook 

komt er regelmatig een leesconsulent 

op de scholen, zegt Doetie de Jager, lei-

dinggevende educatie bij Bibliotheken 

Noord-Fryslân.

,,Die leesconsulent ondersteunt en ad-

viseert leerkrachten, leerlingen en hun 

ouders op het gebied van lezen. En elk 

jaar meet die de resultaten, aan de hand 

van een duidelijke rapportage. Een 

leesconsulent kan kinderen adviseren 

welke boeken ze leuk zouden vinden. En 

vooral: hij of zij wakkert de leeshonger 

van kinderen aan.”

Dat gebeurt zoveel mogelijk op een 

speelse manier, bijvoorbeeld door een 

blind date te houden met boeken. ,,Dan 

gaan de boeken in een kaftje, zodat je de 

voor- en achterkant niet ziet en een leer-

ling dus niet weet waar het boek over 

gaat. De leesconsulent leest dan een 

spannend of grappig stukje voor in een 

klas of een groepje, met de vraag: zou je 

meer willen lezen van dit boek? Er zijn 

altijd wel kinderen die dan enthousiast 

zijn.”

Of een andere manier: de boekensushi. 

,,Dan laat je kinderen een boek uitzoe-

ken en moeten ze dat na een minuut 

weer doorgeven. En aan het eind vraag 

je: wie heeft er een boek gezien dat hij 

graag helemaal wil lezen?”

Laaggeletterd

frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-

taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinde-

ren?harvest_referrer=https:%2F%2F-

www.onderwijsnieuwsdienst.

nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12

BEELD: FREEPIK

https://frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinderen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12
https://frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinderen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12
https://frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinderen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12
https://frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinderen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12
https://frieschdagblad.nl/2019/9/1/gebruik-taal-praat-en-lees-lees-lees-met-kinderen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%2Ffeed%2F12
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Ouderbijdrage vragen?  
Lees eerst dit nog even

De meeste scholen vragen jaarlijks bij de start van het 
nieuwe schooljaar om een vrijwillige bijdrage van ouders. 
Eind november stelde de PO-Raad met haar leden en Ouders 
& Onderwijs hiervoor een richtlijn op. Drie vragen hierover.

Waarom vragen scholen 

überhaupt een ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld 

om bijvoorbeeld schoolreisjes en ver-

schillende vieringen van te betalen. 

Schoolbesturen worden weliswaar be-

kostigd voor het geven van goed onder-

wijs, maar niet voor zulke extra activitei-

ten. Om die toch te kunnen organiseren, 

vragen veel scholen van ouders een bij-

drage. Sommige scholen bekostigen ook 

een deel van het onderwijs vanuit deze 

bijdrage maar dat is niet de bedoeling.

Deze vrijwillige bijdrage is sinds 2014 

vrijwel gelijk gebleven. Gemiddeld 

wordt ouders om een eigen bijdrage 

gevraagd van 57 euro, zo bleek eerder 

dit jaar uit de Schoolkostenmonitor van 

onderwijsministers Arie Slob en Ingrid 

van Engelshoven. In het voortgezet on-

derwijs ligt de gemiddelde vrijwillige 

ouderbijdrage tussen de 80 en 100 euro 

per jaar, afhankelijk van het schooltype.

Waarom is er een richtlijn voor 

de ouderbijdrage opgesteld?

Volgens de wet moeten alle leerlingen 

altijd kunnen meedoen aan zaken die 

verplicht zijn binnen het lesprogram-

ma. Voor extra activiteiten die de school 

organiseert, zoals bijvoorbeeld school-

reisjes, geldt die regel niet. In de prak-

tijk komt het daardoor wel eens voor dat 

een kind niet mee mag doen aan zo’n 

activiteit als zijn ouder(s) hiervoor geen 

ouderbijdrage hebben betaald.

De nieuwe richtlijn is bedoeld om hier-

aan een einde maken. De PO-Raad en 

haar leden vinden het namelijk onver-

teerbaar als de portemonnee van de ou-

ders bepaalt of een kind mag meedoen 

aan schoolreisjes of andere extra activi-

teiten.

In de richtlijn wordt verder nog eens 

benadrukt dat een ouderbijdrage altijd 

vrijwillig moet zijn. Scholen moeten ou-

ders van leerlingen hierover duidelijk 

informeren. Hoewel de ouderbijdrage 

vrijwillig is, voelden ouders zich name-

lijk soms toch door de school, ouderraad 

of oudercommissie onder druk gezet om 

de ouderbijdrage te betalen. Daarnaast 

moet de Medezeggenschapsraad (MR) 

altijd instemmen met de hoogte van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Dat geldt ook 

voor alle andere vormen van financiële 

bijdragen van ouders. Daarbij maakt het 

niet uit of de activiteit direct door de 

school wordt georganiseerd of door een 

aan de school gelieerde ouder-of activi-

teitencommissie. De PO-Raad en ouders 

willen geen maximale ouderbijdrage af-

spreken omdat ze bang zijn dat dit maxi-

mum dan juist als norm wordt gezien.

Heeft de richtlijn effect?

De ervaringen van de PO-Raad zijn posi-

tief. De afgelopen driekwart jaar kreeg 

de PO-Raad via Ouders & Onderwijs 

zo’n tien meldingen van gevallen waar-

in de richtlijn niet werd nageleefd. De 

PO-Raad heeft de betreffende besturen 

hierop aangesproken. In alle gevallen 

heeft het schoolbestuur hierop maatre-

gelen getroffen.  

SP en GroenLinks werken ondertussen 

aan een voorstel voor een wet die scho-

len verbiedt leerlingen van activiteiten 

uit te sluiten als de ouderbijdrage niet 

is voldaan. De Tweede Kamer spreekt 

hier naar verwachting later dit jaar over. 

Een sympathiek idee, vindt de PO-Raad, 

maar gezien de positieve ervaringen 

met de richtlijn vindt ze zo’n wet niet 

nodig. Om te voorkomen dat leerlingen 

worden uitgesloten, blijft de PO-Raad 

leden aanspreken, die zich niet aan de 

richtlijn houden.
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PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2019

Versterking medezeggenschap  
op locatie

Regionale netwerkbijeenkomsten voor MR-leden

Versterking medezeggenschap, een initiatief van de ouder- 

en onderwijsorganisaties, organiseert dit najaar twee 

regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor leden van 

de medezeggenschapsraad van scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs. Doel van de bijeenkomsten is naast 

informatievoorziening vooral ook een mogelijkheid bieden 

andere MR-leden uit de regio te ontmoeten om contacten 

te leggen en ervaringen te delen. Na het plenaire deel kun-

nen de deelnemers kiezen uit drie workshops, georgani-

seerd door de VOO, CNV Onderwijs en Ouders & Onderwijs.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 17 oktober in het 

Drenthe College in Assen, de tweede op 28 oktober in 

het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Er zijn voor de 

deelnemers  geen kosten verbonden aan deelname, deze 

worden gedragen door Versterking medezeggenschap.

Data en locaties

17 oktober 2019, 

Drenthe College, Anne de Vriesstraat 70,  Assen

28 oktober 2019, 

Koning Willem 1 College, Vlijmenseweg 2, 

5223 GW ’s-Hertogenbosch

Programma

17.30 - 18.00 Ontvangst met koffie/thee  en broodjes

18.00 - 18.30  Inleiding door Kitty Ramakers, projectlei-

der Versterking medezeggenschap

18.45 - 19.45 1e workshopronde

19.45 - 20.15 pauze

20.15 - 21.15 2e workshopronde

 Borrel/afsluiting

Workshops

1.  Geld en school – Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

  Hoe lopen de geldstromen in het onderwijs en hoe 

kan de MR hier invloed op uitoefenen? In deze work-

shop laten we onder meer zien hoe een school aan zijn 

financiële middelen komt, welk deel van het geld voor 

bovenschoolse zaken wordt ingezet en hoe het zit met 

het geld voor passend onderwijs.

2.  MR, profileer en presenteer jezelf aan de achterban met 

een filmpje! – CNV Onderwijs

  Een filmpje is een ludieke manier om je als MR te 

presenteren aan je achterban. Wie zijn jullie en wat 

doen jullie? In een filmpje laat je het zien! Tijdens de 

workshop ervaar je hoe je eenvoudig een leuk filmpje 

kunt maken met je smartphone.

3. Ouders in en om de school – Ouders & Onderwijs.

  Ouders zijn een onontbeerlijke partner voor de school. 

Ze hebben een formele (MR, OR) en een informele rol. 

De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat er (te) veel 

afstand is tussen formele en informele ouderbetrok-

kenheid. In deze workshop laten we aansprekende 

voorbeelden zien en bespreken we kansen en mogelijk-

heden voor de samenwerking tussen ouders en school.  

Doelgroep

MR-leden, primair en voortgezet onderwijs

Aanmelding

Voor aanmelding klik hier:

https://infowms.nl/content/aanmeldformulier-netwerkbij-

eenkomst

Organisatie en informatie

Versterking medezeggenschap, Utrecht, 

e-mail: versterkingmedezeggenschap@gmail.com.

Voor meer informatie over Versterking medezeggenschap, 

zie www.infowms.nl. 

https://infowms.nl/content/aanmeldformulier-netwerkbijeenkomst 
https://infowms.nl/content/aanmeldformulier-netwerkbijeenkomst 
mailto:versterkingmedezeggenschap@gmail.com
http://www.infowms.nl.


DATUM: 20 JUNI 2019 BRON: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen die sporten 

zijn gelukkiger

Kinderen die lid zijn van een sportvereniging en re-

gelmatig sporten zijn vrolijker, gezonder en kunnen 

beter met andere kinderen overweg dan kinderen 

die weinig of niet sporten. Het maakt daarbij niet uit 

welke sport het kind beoefent en of dit een individu-

ele of een teamsport is. Dat blijkt uit het promotie-

onderzoek waarop Janet Moeijes op 25 juni promo-

veert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Moeijes pleit ervoor kinderen te stimuleren een 

sport te kiezen die ze leuk vinden, zodat ze vaker 

gaan sporten. Zij vindt het belangrijk dat bassischo-

len gebruikmaken van de mogelijkheid om samen 

met een of meerdere sportvereniging uit de omge-

ving een functionaris aan te stellen voor de afstem-

ming tussen de sportactiviteiten op school en de 

activiteiten van de sportverenigingen. Zo kunnen 

kinderen goed kennismaken met de mogelijkheden.

Aan het onderzoek deden ruim 2.000 kinderen mee 

uit groep 7 en 8 van 76 bassischolen, verspreid over 

Nederland. De kinderen vulden tussen 2011 en 2014 

verschillende vragenlijsten in.

https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/

apr-jun/j_moeijes.aspx

VACATURES
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SIMON: Stichting voor Onderwijs op 
Islamitische Grondslag in Midden en Oost 
Nederland 

Vacature op IBS Hidaya Nijmegen

• Een enthousiaste leerkracht voor ondersteuning van alle 

groepen 

• vanaf de herfstvakantie 

• betrekkingsomvang in overleg, vanaf 0,5 WTF

We zoeken een enthousiaste leerkracht die binnen de doel-

stellingen en uitgangspunten van ons islamitisch onderwijs 

wil werken. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar 

de website van onze stichting: www.simonscholen.nl. Het 

betreft een tijdelijke aanstelling.

Functieomschrijving:

De werkzaamheden zullen met name gericht zijn op de 

lesgevende/ ondersteunende taken en de daarbij behorende 

werkzaamheden.

Wat verwachten wij:

• Een leerkracht met een afgeronde PABO opleiding  

of in de afrondende fase van de PABO

• Enige kennis van  NT2-onderwijs is een pré

• Kunnen samenwerken in teamverband

• Affiniteit met het islamitisch onderwijs en met  

de moslimgemeenschap

• Voor alles: hart voor onze kinderen

Wat bieden wij:

• Een prettige werkomgeving

• Opname als volwaardig teamlid in al zijn facetten

• Begeleiding bij de werkzaamheden

Meer informatie: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

mevr. Ine Schoonhoven, directeur van basisschool Hidaya, 

tel 024 3606527 of 06 42098701

Sollicitatie:

Kandidaten kunnen hun schriftelijke sollicitatie met CV.  

vóór 15 september richten aan: 

Mevr. Ine Schoonhoven, 

basisschool Hidaya, 

Heiweg 99, 6533 PA Nijmegen,  

of mailen naar:  i.schoonhoven@simonscholen.nl

Vakdocent Bewegingsonderwijs

Parttime (4-6 uur p/w)

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-
Holland (SIO Noord-Holland) start in 
het schooljaar 2019-2020 een nieuwe 
(islamitische) basisschool in Amsterdam Zuid. 
Het bestuur stuurt aan op hoofdlijnen en de 
dagelijkse leiding ligt bij de schooldirecteur.

Vacature

I.B.S. Elif Amsterdam is een Nederlandse school op islamiti-

sche grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht 

hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De leerlin-

gen zullen komen uit Amsterdam omgeving. Wij zoeken voor 

deze locatie een gedreven collega die:

• de kennis en kwaliteiten hebben die zorgen voor een goede 

leeromgeving,

• ernaar streven de potentie van elk kind volop te benutten,

• pedagogisch goed zijn onderlegd,

• initiatiefrijk en ondernemend zijn,

• zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren,

• flexibel is ingesteld.

Functie-eisen:

• Afgeronde ALO-opleiding (of in de afrondende fase van je 

opleiding)

• Bij voorkeur minimaal 2 jaar werk (of stage)ervaring

Wat biedt stichting Islamitisch 

Basisonderwijs Noord-Holland:

• Een uitdagende werkomgeving

• Collega’s die elkaar inspireren en motiveren

• Ruimte voor scholing en professionalisering

• Wij bieden een marktconform salaris volgens CAO Onderwijs 

Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring

• Vier tot zes uur per week, met zicht op urenuitbreiding.

• Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Is je interesse gewekt en herken je jezelf in dit profiel? 

Wij komen graag via de onderstaande gegevens 

met jou in contact:

Yusuf Altuntas, 

directeur I.B.S. Elif, loc. Amsterdam

06-25060973

directie@elifamsterdam.nl

www.elifamsterdam.nl

 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
 https://beta.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/apr-jun/j_moeijes.aspx
http://www.simonscholen.nl
mailto:%20i.schoonhoven%40simonscholen.nl?subject=
mailto:directie%40elifamsterdam.nl%20?subject=
mailto:www.elifamsterdam.nl?subject=
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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

23-27 SEPTEMBER 

WEEK TEGEN HET PESTEN

Datum: 23 tot en met 27 september 2019 

www.weektegenpesten.com 

9 OKTOBER 2019            

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie IBS EL Kadisia

Piet Mondriaanplein 2, 1061 SC Amsterdam

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

6 NOVEMBER 2019                                                       

ZAALVOETBALTOERNOOI VOOR MEISJES

Locatie: n.t.b. / Tijdstip: n.t.b.

Doelgroep: meisjes groep 8 (NB: uitsluitend vrouwelijke 

begeleiders toegestaan)

Opgeven via: a.claassen@deisbo.nl

29 JANUARI 2020                                                         

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie: n.t.b.

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

13 MEI 2020                                                               

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO

Locatie: n.t.b.

Tijdstip: 13.00u-16.00u

Doelgroep: Godsdienstleerkrachten binnen het IO

4 JUNI 2020

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO

Locatie: n.t.b.

Onderwerp: n.t.b.

Tijdstip: 10.30-15.30u

Doelgroep: Groepen 8 islamitische basisscholen

Opgeven en info: a.claassen@deisbo.nl

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

mailto:www.weektegenpesten.com%20%20?subject=
mailto:a.claassen%40deisbo.nl%20?subject=
mailto:a.claassen@deisbo.nl 
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