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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 terecht voor het ontwikkelen van educatief lesmate-
riaal 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

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP  WWW.DEISBO.NL/SHOP

DEEL 1 EN 2 VAN DE ISLAM QUIZ 
ZIJN WEER LEVERBAAR!

En daarmee dus ook de hele 
serie weer als set!

Geschikt vanaf 7 jaar en ouder.

€ 5,- per stuk
€ 25,- voor de hele set

Islam Quiz 
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Islam Quiz 
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Islam Quiz 
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Assalamu Alaikum,

 D
e ISBO heeft sinds 11 sep-

tember jongstleden heel 

wat aan media-aandacht 

te verwerken gekregen. Dit 

naar aanleiding van de Nieuwsuuruit-

zending, waarin de methode Help! Ik 

word volwassen op een zeer negatie-

ve manier in beeld gebracht werd.

Deze column wil ik graag gebruiken om 

hier kort op te reflecteren.

Op 1 augustus 2019 werd ik benaderd 

door Milena Holdert of zij mij mocht 

interviewen over mijn werk bij de ISBO. 

Als organisatie zijn wij altijd heel trans-

parant en toegankelijk, ook voor de pers, 

dus waren wij direct bereid om haar te 

woord te staan. Binnen de ISBO gaat 

onze directeur Gökhan Çoban echter 

over de perswoordvoering. Vandaar dat 

het gesprek met hem werd gevoerd en ik 

slechts op de achtergrond aanwezig was 

bij het gesprek

Wat een open gesprek had moeten wor-

den, werd een regelrechte aanval op de 

methode. Uit de vraagstelling bleek dat 

het niet ging om waarheidsvinding, maar 

om het framen van de methode als zijn-

de anti-homo en anti westers.

Dit is ook gebleken uit de wijze waarop 

de uitzending in elkaar is gezet.

Inmiddels hebben wij een feitenrelaas 

opgesteld waarin alle context die is 

weggelaten wordt weergegeven. Met 

deze context en een vraaggesprek dat 

werkelijk gericht was op het verkrijgen 

van informatie over de methode had de 

kijker een heel ander beeld van de me-

thode gekregen.

Het feit dat de NBD direct na uitkomen 

van de methode een positieve recensie 

heeft geschreven op basis waarvan een 

groot aantal Nederlandse bibliotheken 

deze hebben aangeschaft, een positief 

gesprek met een voorlichtster van het 

COC, een warme emailwisseling daar-

opvolgend waaruit blijkt dat het COC 

de methode zelf wilde aanschaffen, 

een positieve recensie van pedagoog 

Alexander den Toom https://www.

kleinemoslims.nl/2018/05/05/help-

ik-word-volwassen/ en het feit dat de 

methode zeer goed verkocht werd aan 

zowel scholen als ouders uit het hele 

land, had ons nooit laten vermoeden dat 

dezelfde methode 4 jaar later op deze 

manier in beeld gebracht zou worden.

De vele steunbetuigingen van deze ou-

ders en andere gebruikers hebben wij in 

deze nieuwsbrief opgenomen om dit te 

onderstrepen.

Degenen die de methode nog niet ken-

nen en die geschrokken zijn van de 

Nieuwsuur-uitzending raad ik ten zeerste 

aan om deze zelf te bekijken om op deze 

manier goed geïnformeerd te worden 

over de inhoud ervan. De boeken zijn nog 

steeds verkrijgbaar via https://deisbo.

nl/product-categorie/geschiktvoort-

huis/puberteit-geschiktvoorthuis/ 

Uiteraard is de ISBO steeds bezig om 

haar uitgaven en methodes te verbete-

ren. Dat is bij de eerdere herdrukken ge-

beurd en dat zullen wij uiteraard blijven 

doen, ook met behulp van externe des-

kundigen. Daarnaast is het belangrijk om 

te weten dat de godsdienstleerkrachten 

die werken met de methode uitstekend 

in staat zijn om de informatie die erin 

gegeven wordt in de juiste context en 

met de juiste nuances aan de kinderen 

over te brengen. Wij zijn ondanks dat 

van plan om een lerarenhandleiding te 

vervaardigen waarin meer tips en ad-

viezen worden meegegeven aan de leer-

kracht voor de implementatie van de 

methode op de werkvloer. Wij zullen u 

hiervan uiteraard op de hoogte houden.

Asma Claassen

Expert Onderwijs en Identiteit

a.claassen@deisbo.nl
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Ik mis eenheid

Assalamu Alaikum,

 D
e storm is inmiddels een 

beetje gaan liggen en dit 

geeft ons de kans om eens 

goed te kijken naar wat er 

is gebeurd de afgelopen weken. Het 

is eigenlijk niet meer opvallend wat 

er is gebeurd. We zijn als islamitische 

gemeenschap wel wat gewend in Ne-

derland. Er heerst, zowel in de poli-

tieke arena als in de mainstream me-

dia, helaas een anti-islam sentiment 

waarmee we worden geconfronteerd. 

Alles wat maar te maken heeft met mos-

lims en islam wordt onder een vergroot-

glas bekeken. Ik proef een zekere selec-

tieve verontwaardiging en een dubbele 

moraal in de politiek en de media als het 

gaat om de islam en moslims. Laat ik u 

enkele voorbeelden geven. Ik kreeg tij-

dens een hoorzitting in de Tweede ka-

mer een vraag over of jongens en meis-

jes gescheiden worden in de klas. Dit is 

niet het geval bij islamitische scholen. 

Maar dit is wel het geval bij een joodse 

basisschool in Amsterdam. Daar hoor je 

niemand over. Een ander voorbeeld is, 

dat in de Tweede kamer onlangs nog een 

motie is aangenomen om de lesmethode 

seksuele voorlichting bij gereformeerde 

scholen onder de loep te nemen. Maar 

heel Nederland heeft het alleen over de 

methode op islamitische scholen. Wat ik 

hiermee wil zeggen is, dat wij als islami-

tische gemeenschap een zekere kwets-

bare positie hebben als het gaat dit 

soort vraagstukken, terwijl andere een 

vorm van onschendbaarheid genieten. 

Ik mis de eenheid binnen de islamitische 

gemeenschap op dit soort momenten 

enorm. Zonder eenheid kunnen we geen 

vuist maken tegen het anti-islam sen-

timent. Onze lobby is nagenoeg nul te 

noemen. Ik zag het ook bij de discussie 

over ritueel slachten in de Tweede Ka-

mer. Er wordt met 4 belangenorganisa-

ties gesproken. Hiervan zijn er 3 joods 

en 1 islamitisch. En dan te bedenken dat 

er ongeveer 50.000 joden in Nederland 

wonen tegenover bijna 1 miljoen mos-

lims. Gelukkig weten de verschillende 

geloofsgemeenschappen de krachten 

te bundelen als het gaat om het geza-

menlijk belang van de vrijheid van gods-

dienst. Maar onderliggend probleem 

blijft, namelijk hoe het kan dat bijna 1 

miljoen moslims niet in staat zijn een 

stevige vuist te maken tegenover het 

steeds groeiende anti-islam sentiment 

in Nederland.

Mijn wens is dan ook te investeren in een 

sterkere lobby op alle niveaus. Dat we 

de onderlinge verschillen, die er natuur-

lijk ook zijn, opzij kunnen zetten en te 

kunnen vertrekken vanuit een gemeen-

schappelijk belang. Namelijk het belang 

van vrijheid van godsdienst, vrijheid van 

onderwijs en de vrijheid om wie je mag 

zijn met je eigen taal, cultuur en religie. 

Hiermee omarmen we de grondwet ste-

vig en dragen we het ook positief uit.

Terugkomend op het onderwijs denk ik 

dat het islamitisch onderwijs in Neder-

land alleen maar sterker uit deze situatie 

zal komen. We hebben fantastische scho-

len die al jaren ook nog eens het beste 

scoren op de Cito-toets. We leveren een 

zeer positieve bijdrage aan de kwaliteit 

van het onderwijs in Nederland. Er is een 

duidelijk groeiende vraag naar islamitisch 

onderwijs in Nederland. En niet alleen 

vanwege de identiteit, maar gelukkig ook 

steeds meer vanwege de kwaliteit. Als we 

ons goede werk blijven voortzetten zul-

len we ook van toegevoegde waarde voor 

Nederland blijven. 

Gökhan Çoban

Directeur ISBO

g.coban@deisbo.nl

En houdt 
u allen 
tezamen 
vast 
aan het koord van 
Allah en weest 
niet verdeeld 
en gedenkt de gunst van Allah, die Hij 
u bewees toen je vijanden was en Hij 
uw harten verenigde, zo werd je door 
Zijn gunst broeders en je was aan de 
rand van een vuurput en Hij redde u 
er van. Zo legt Allah u Zijn geboden 
uit opdat je zult worden geleid.

Soera 3 - Ayat 103

En laat er een groep onder u 
zijn die tot goedheid aanspoort 
en tot rechtvaardigheid maant 
en het kwade verbiedt; dezen 
zijn het die zullen slagen.

Soera 3 - Ayat 104

mailto:g.coban%40deisbo.nl?subject=
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Islamitisch lesmateriaal onterecht gecriminaliseerd

 H
et veelbesproken boek 

‘Help! Ik word volwassen’ 

houdt de gemoederen 

al een tijdje bezig. COC 

noemde het schoolboek ‘onaccep-

tabel’, een hoogleraar pedagogiek 

stelde dat het lesboek haaks staat op 

goed burgerschap, en de PVV stelde 

dat een islamitische basisschool haar 

deuren zou moeten sluiten als ze 

het ‘omstreden’ lesboek zou blijven 

gebruiken. Gechargeerde titels als 

‘Allah verafschuwt homoseksualiteit’ 

werden gebezigd om aan te tonen 

dat het lesboek pedagogisch onver-

antwoord is.

Velen reageerden geschokt op de pas-

sages die gedurende de reportage van 

Nieuwsuur de revue passeerden. De 

moslimgemeenschap zou de hand in 

eigen boezem moeten steken. In een 

eerder stadium hebben we een persver-

klaring gepubliceerd waarin we uiteen 

hebben gezet waarom de reportage niet 

in een vacuüm is ontstaan en waarom is-

lamitisch onderwijs al langer onder vuur 

ligt. Ook hebben we te kennen gegeven 

hoe islamitische leerstellingen op ver-

schillende manieren worden geproble-

matiseerd.

Ik heb een blik geworpen op het veelbe-

sproken lesboek en specifiek het hoofd-

stuk ‘Homoseksualiteit in de islam’. 

deisbo.nl/wp-content/

uploads/2019/09/75-79%20

Seksuele%20voorlichti ng%20

Meisjes%20werkboekje%202019.pdf 

In de reportage worden enkele passages 

uit het verhaal van de Profeet Loet (as) 

geciteerd. De wijze waarop dit wordt ge-

daan, wekt de indruk dat het verhaal een 

voorportaal tot homogeweld is. Echter is 

dit niet de strekking van het hoofdstuk. 

Het verhaal dient als bewijslast voor 

het verbod op homoseksualiteit binnen 

de islam. Vervolgens wordt de norm-

verandering in Nederland aan de kaak 

gesteld. Hiermee verwijst men naar de 

wijze waarop de publieke opinie in de 

afgelopen decennia is veranderd.

Kritisch nadenken zou niet worden be-

vorderd. Echter is niets minder waar. 

Het hoofdstuk bestaat uit verschillende 

opdrachten waarin onder meer wordt 

gewezen op andere religies waarin het 

verhaal van Loet (as) ook voorkomt, pa-

rallellen en verschillen anno 2019, wat 

islam zegt over omgangsvormen met ie-

mand van een andere geaardheid en een 

artikel inzake een vrouw die slachtoffer 

werd van homogeweld.

Een aantal vragen die aan bod komen:

• Hoe zou het komen dat sommige 

jongeren denken dat het o.k. is om

• homoseksuelen in elkaar te slaan?

• Denk je dat de islam dergelijk gedrag 

goedkeurt?

• Waarom zouden sommige mensen de 

behoefte hebben om iemand die ze 

niet kennen en die hen niets gedaan 

heeft in elkaar te slaan?

• Hoe zou jij reageren als je er morgen 

getuige van bent dat iemand in 

elkaar wordt geslagen vanwege zijn 

uiterlijk of levenswijze?

De wijze waarop de lesstof is geproble-

matiseerd, laat zien dat het niet gaat om 

waarheidsvinding. De mainstream-me-

dia is niet (slechts) een weerspiegeling 

van de publieke opinie, maar beïnvloedt 

deze op actieve wijze. Zij opereert bin-

nen een specifiek discours. Denk daar-

bij aan de wijze waarop men verslag 

doet van islam en moslims. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in uitspraken als ‘moslims 

zijn onvoldoende geïntegreerd’ of ‘ra-

dicale elementen binnen de moslimge-

meenschap vormen een gevaar voor de 

nationale veiligheid’.

et proces om een specifiek discours vorm 

te geven, wordt ook wel ‘world-making’ 

genoemd. In een klimaat waarin gespro-

ken wordt van het 

gevaar van de ‘radicale islam’ en de 

‘groeiende islamisering’, vertolkt de me-

dia niet meer de rol van de uitdager van 

het overheidsdiscours, maar eerder die 

van een spreekbuis, die het heersende 

discours normaliseert en de huiskamers 

binnentreedt.

Dat er verschillende opvattingen in de 

samenleving bestaan is geen revelatie. 

Islamitische leerstellingen verschillen 

van de dominante opvattingen in de 

samenleving. Simpelweg omdat we te 

maken hebben met verschillende over-

tuigingen. De vraag is alleen waarom dit 

als onoverbrugbaar probleem wordt er-

varen en waarden worden opgedrongen. 

Dat is namelijk waar het daadwerkelijk 

om draait. ‘Je moet denken zoals wij’ is 

het motto. Ironisch genoeg is dit een uit-

spraak van een hoogleraar:

”In dit lesboek wordt heel duidelijk 

voorgeschreven hoe je moet leven en 

hoe niet. Dat verhoudt zich niet met de 

westerse manier van samenleven, waarin 

mensen een grote mate van vrijheid heb-

ben om te kiezen hoe zij willen leven.”

Men slaagt er simpelweg niet in om mos-

lims in te sluiten, zonder beroep te doen 

op assimilatiepolitiek. Men is zelfs be-

reid om eigen grondbeginselen met voe-

ten te treden om het beoogde doel te re-

aliseren. Eigenlijk zegt men: we moeten 

de democratie beschermen door haar 

niet toe te passen. Wie vormt er nu echt 

een gevaar voor de rechtsstaat?

https://wijblijvenhier.nl/35500/isla-

mitisch-lesmateriaal-onterecht-gecri-

minaliseerd/

http://deisbo.nl/wp-content/uploads/2019/09/75-79%20Seksuele%20voorlichting%20Meisjes%20werkboekje%202019.pdf  
http://deisbo.nl/wp-content/uploads/2019/09/75-79%20Seksuele%20voorlichting%20Meisjes%20werkboekje%202019.pdf  
http://deisbo.nl/wp-content/uploads/2019/09/75-79%20Seksuele%20voorlichting%20Meisjes%20werkboekje%202019.pdf  
http://deisbo.nl/wp-content/uploads/2019/09/75-79%20Seksuele%20voorlichting%20Meisjes%20werkboekje%202019.pdf  
https://wijblijvenhier.nl/35500/islamitisch-lesmateriaal-onterecht-gecriminaliseerd/
https://wijblijvenhier.nl/35500/islamitisch-lesmateriaal-onterecht-gecriminaliseerd/
https://wijblijvenhier.nl/35500/islamitisch-lesmateriaal-onterecht-gecriminaliseerd/
http://
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DATUM: 10 OKTOBER 2019 BRON: WIJBLIJVENHIER.NL DOOR: FAISAL MIRZA

Homoseksualiteit in het Islamitisch onderwijs: 
Een openhartig gesprek met Asma Claassen

Er is de afgelopen maand veel te doen geweest rondom 
de lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’, welke werd 
gebruikt op onder meer islamitische scholen. Een methode 
die steun kreeg van het COC en andere instellingen. Maar 
nadat journalisten van Nieuwsuur en NRC er een item over 
maakten, trokken velen die steun in. 

 I
slamitische basisschool El Wah-

da uit Heerlen gaf haar koepel-

organisatie ISBO (koepel waar-

bij 44 van de 51 islamitische 

scholen zijn aangesloten) in 2011 de 

opdracht een lesmethode seksuele 

voorlichting te ontwikkelen die aan-

sluit bij identiteit van de school.

De ISBO zette haar medewerker Asma 

Claassen erop. Zij verzamelde mate-

riaal dat reeds bestond op de scho-

len en ontwikkelde dit verder. Dit 

gebeurde in overleg met het bestuur 

van El Wahda, dat de eindredactie 

over de methode voerde. Het bestuur 

liet de methode controleren door een 

geleerde uit haar eigen gelederen, 

die de methode op religieuze correct-

heid toetsten.

Vervolgens benaderde Asma Claassen 

zes pilotscholen uit het hele land om 

de methode in de klas uit te probe-

ren. De feedback die zij vanuit deze 

scholen ontving werd verwerkt in de 

definitieve versie. ‘Help! Ik word vol-

wassen’ werd gedrukt en de scholen 

maakten vier jaar lang gebruik van de 

methode. 

Het boek werd ook voorgelegd aan 

het Nationale Bibliothekendepot 

(NBD) die er een positieve recensie 

(webpagina is inmiddels offline ge-

haald) over schreef, waarna biblio-

theken over het hele land de metho-

de bestelden. 

Op schoolniveau waren niet alleen 

schooldirecteuren en docenten, maar 

vooral ook de ouders, na hun aanvan-

kelijke terughoudendheid, zeer en-

thousiast over het boek. “Wij wilden 

dat wij een dergelijk boek zelf had-

den gehad toen wij jong waren,” was 

een veel gehoorde opmerking tijdens 

de ouderbijeenkomsten over het on-

derwerp seksuele voorlichting.

Na vier jaar was het boek uitverkocht 

en moest er een tweede druk op de 

markt komen. De vorige directeur, Al-

tuntas, kocht nog voor zijn vertrek de 

rechten van El Wahda om de methode 

verder te ontwikkelen. De ISBO bena-

derde scholen en gebruikers van de 

methode actief en verwerkte hun feed-

back in de nieuwe druk. De tweede 

druk, waarin alle feedback is verwerkt  

is sinds augustus 2019 op de markt.

Vlak voor de zomervakantie maak-

ten Milena Holdert en Andreas Kou-

wenhove, journalisten van NRC en 

Nieuwsuur, een tv-item van de eerste 

druk, als onderdeel van een tweeluik 

over islamitisch onderwijs in Neder-

land. Dit leidde tot ophef.

Van El Wahda hoorde ik niets in de 

media, maar vooral de schrijfster 

Asma Claassen en haar directeur Gök-

han Çoban moesten de keuzes ver-

antwoorden in de media. Ik was be-

nieuwd hoe de vork in de steel zit en 

voerde een openhartig gesprek met 

Asma Claassen.

Asma, je hebt de afgelopen weken 

veel negativiteit over je heen gehad; 

hoe gaat het met je?

Het was een moeilijke periode…

De framing was overweldigend en 

niemand leek geïnteresseerd om een 

tegengeluid te laten horen. De vele 

steunbetuigingen middels privébe-

richten deden mij wel goed. Echter, 

openlijke steun van mensen of in-

stanties van wie je het zou verwach-

ten, bleef uit. Alsof men bang was 

zich uit te spreken, terwijl de metho-

de al jaren lof oogstte in die kringen. 

Dat neemt niet weg dat er altijd iets 

overblijft om te verbeteren. Dat heb 

je met ieder boek. We waren aan het 

pionieren. Er was nog nooit eerder 

een methode seksuele voorlichting 

op de markt verschenen geschreven 

vanuit de islamitische identiteit.

Na de framing door Nieuwsuur 

hebben vooral de berichten van 

niet-moslims mij bijzonder goed ge-

daan. Dit gaf mij de bevestiging dat 

de intentie van methode ook bij die 

groep goed is overgekomen.

Heb je daar een voorbeeld van?

Jazeker. Een moeder van een homo-

seksuele zoon was verontwaardigd. 

Ze vond de methode juist vredelie-

vend en respectvol ten opzichte van 

mensen met een andere levenswijze. 

Asma, ze gooien olie op het vuur waar 

geen vuur is.

https://wijblijvenhier.nl/
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Ik kon ook op openlijke steun reke-

nen van de Niek Sinke, illustrator van 

de methode, eveneens geen moslim. 

Er wordt helemaal niets opgelegd in 

deze methode vindt hij. Het boek no-

digt prima uit tot nadenken. En hij vond 

het zeer onprofessioneel hoe politieke 

kopstukken hiermee zijn omgegaan.

We hebben veel over je gelezen, 

maar nog niet dat jij PABO afgestu-

deerd bent. Wat weten we nog meer 

niet over jou?

Ik was godsdienstleerkracht op twee 

scholen in Schiedam. Na mijn PABO-di-

ploma ben ik daarnaast 11 jaar lang 

groepsleerkracht en identiteit coördi-

nator geweest. In die tijd heb ik mijn 

lesmethode voor kleuters verder ont-

wikkeld en meegewerkt aan de eerste 

ISBO-methode, in samenwerking met 

het Stichting Leerplanontwikkeling. 

Er was toen een grote behoefte aan Ne-

derlands lesmateriaal. Tot dan toe werd 

er vooral gewerkt met kopieën van het 

Arabisch of Turks vertaalde methodes. 

Ik vond het van groot belang om een 

eigen – op de Nederlandse context 

geënte – methodiek te ontwikkelen. 

Kinderen leven immers hier in Neder-

land en dienen zich te herkennen in de 

situaties die zijn geschetst in methode. 

Sinds 2010 werk ik bij de ISBO, mo-

menteel als Expert Onderwijs en Iden-

titeit. Ik ontwikkel lesmateriaal en ver-

zorg daarnaast opvoedcursussen voor 

ouders op de verschillende scholen.

Het lesboek heeft veel stof doen op-

waaien. Het schijnt dat het COC in 

2015 het boek heeft ingezien, gekocht 

en wilde gebruiken op scholen met 

veel moslimkinderen. Hoe is het toch 

mogelijk dat er nu ophef over is?

In 2015 benaderde een COC-mede-

werker mij. Zij gaf destijds voorlich-

ting op basisscholen en wilde van ge-

dachten wisselen LHBTI-voorlichting 

binnen het islamitisch onderwijs.

Dat kwam goed uit, de methode 

‘Help!’, waarin ik een hoofdstuk over 

Homoseksualiteit en transgender-

schap had opgenomen was immers 

net uit en ik was benieuwd naar hun 

mening erover. 

Ter voorbereiding van ons gesprek 

heb ik haar de methode ‘Help!’ toege-

stuurd. Respect voor de ander, onge-

acht alle verschillen in geloofsover-

tuiging of geaardheid, was de bottom 

line van waaruit ik de methode heb 

geschreven. 

Het was een aangenaam gesprek. 

We kwamen tot gemeenschappelijke 

waarden en doelen: iedereen wil graag 

geaccepteerd worden zoals hij is en 

dat niemand het recht heeft om de an-

der te discrimineren. Moslims kunnen 

niet om hun religieuze identiteit heen, 

dat is niet anders dan homoseksuelen 

die niet om de gevoelens heen kunnen 

die zij ervaren. Beide groepen hebben 

daar last van en ondervinden discrimi-

natie. Samen kunnen we deze thema’s 

aanpakken.

Lees verder op pagina 10    
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We constateerden ook duidelijke ver-

schillen. Moslims benaderen homo-

seksualiteit vanuit een referentieka-

der waarbinnen de Quran en de islam 

centraal staan. Vergelijkbaar met hoe 

belijdende christenen de Bijbel cen-

traal stellen in hun leven en joden de 

Torah. Dit staat in contrast met veel 

andere Nederlanders die juist hun 

persoonlijk mening of overtuiging als 

referentiekader nemen. Dat hoeft al-

lemaal geen belemmering te zijn om 

in goede harmonie samen te leven. 

Wij waren hierover heel eensgezind.

Nadien ontstond een mailwisseling 

waarin wij beiden positief terug ke-

ken op het gesprek. De voorlichtster 

heeft de methode zelfs aangeraden 

aan COC Eindhoven en de coördinator 

voorlichting van het COC is door haar 

op de hoogte gebracht. Beiden waren 

geïnteresseerd in de methode en wil-

den deze zelfs bestellen. 

Zij vroeg zelfs of zij het hoofdstuk 

over homoseksualiteit uit de metho-

de Help! mocht kopiëren en gebrui-

ken tijdens haar voorlichtingen op 

scholen met veel moslimkinderen!

Het COC nam contact op met je en 

was positief over de methode; hoe 

is het om nu te zien dat ze zo tegen-

strijdig reageert?

Het is voor mij onbegrijpelijk dat het 

COC de switch van zeer positief naar 

uiterst negatief heeft gemaakt, in die 

mate zelfs dat vanuit het COC actie 

gevoerd wordt om de methode uit 

de handel te nemen. Er is zelfs een 

crowdfundingactie voor gestart. Wij 

hebben geen enkele indicatie gehad 

dat het COC negatief stond ten op-

zichte van de methode. 

Hadden ze met ons contact opgeno-

men, dan hadden wij zeker open ge-

staan voor een gesprek. Vijf dagen 

voor de uitzending van Nieuwsuur 

hebben wij contact met het COC op-

genomen, maar zij hebben niet gere-

ageerd op ons contactverzoek. 

Hoe groot was onze verbazing dus dat 

zij in de uitzending zo geschokt en af-

wijzend op de methode reageerden.

Zelfs nadat wij het COC geconfron-

teerd hebben met hun onjuiste voor-

stelling van zaken en ook de bewijzen 

aan hen hebben voorgelegd, houden 

zij vast aan hun eerdere bewering dat 

er nooit contact met ons is geweest 

vanuit het COC.

Onderwijsinspectie geeft in ver-

schillende media aan dat er geen 

contact is geweest en dat ze het niet 

kunnen achterhalen. Kan jij dat con-

tactmoment wel aantonen?

De ISBO onderhoudt sinds jaar en dag 

goede contacten met de onder-

wijsinspectie. 

De inspectie gaat echter niet inhoude-

lijk over de lesmethodes die op scho-

len gebruikt worden. Ik weet dus ook 

niet of zij de methode gezien hebben 

tijdens hun bezoek aan de scholen. 

Wat wel duidelijk is, is dat de inspec-

tie de islamitische scholen heeft be-

zocht en heeft gekeken naar of op 

de scholen wel voldoende aandacht 

wordt besteed aan burgerschapsvor-

ming en de kerndoelen seksuele di-

versiteit. Dat is bij mijn weten op alle 

scholen aangetoond.

Na de Nieuwsuur-uitzending en de 

debatten die daarop volgden in de 

Tweede Kamer heeft minister Slob 

de inspectie de opdracht gegeven de 

scholen opnieuw te bezoeken om te 

zien of er op de scholen voldoende 

aandacht wordt besteed aan burger-

schapsvorming. Vanuit de ISBO zien 

wij dit inspectiebezoek vol vertrou-

wen tegemoet. Met het COC is wel-

degelijk contact geweest op verschil-

lende momenten in 2015. Ik heb alle 

mailwisselingen paraat. (Pagina 11)

Het interview gaat verder op 

pagina 12   
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De waarheid rondom de contacten met het COC
Betreft: COC wilde de 

methode ‘HELP!  Ik word 

volwassen’ zelf gebruiken.

Tot onze verbazing zagen we het COC 

in de Nieuwsuur-uitzending van 11 sep-

tember jl. op een zeer harde manier re-

ageren op  het boek ‘HELP! Ik word vol-

wassen’ dat daar werd gepresenteerd.

Enkele dagen later lazen we de volgende 

reactie van het COC in de media: (Het Pa-

rool, 21 september 2019)

De ISBO hecht eraan om hierop te rea-

geren, omdat dit een onjuiste weergave 

van de werkelijkheid is. 

Het ligt toch iets anders 
dan men denkt 

Gedurende het jaar 2015 is meerdere 

malen contact geweest met het COC 

over de methode. De contacten gingen 

over voorlichting met betrekking tot 

LHBTI+ op scholen en hebben geleid tot 

een afspraak op 5 november 2015 tus-

sen het COC en de ISBO.  

Het COC heeft de methode op 27 okto-

ber 2015 zelfs aangeschaft, nog voor 

het gesprek van 5 november 2015 dus. 

Dit om de methode alvast door te ne-

men. 

Het COC was blij met gesprek op 5 no-

vember 2015, zo blijkt uit de mail van 11 

november 2015. 

In de mail van 27 november 2015 wordt 

aangegeven dat de Coördinator voor-

lichting COC Nederland, ook erg blij 

was met het gesprek.  Tevens geeft COC 

Eindhoven aan veel interesse te hebben 

in de methode en deze aan te willen 

schaffen.

Uit de mailwisseling blijkt ook dat het 

COC het hoofdstuk “Homoseksualiteit” 

uit de methode Help! graag zou willen 

kopiëren om te gebruiken op scholen 

met veel islamitische kinderen.  (zie de 

mail hieronder)

Uit de mailcorrespondentie en de ge-

sprekken is geenszins gebleken dat het 

COC op welke manier dan ook moeite 

zou hebben gehad met het boek ‘HELP! 

Ik word volwassen’. 

De ISBO heeft dan ook nooit op- of aan-

merkingen gehad op de inhoud van het 

boek. Sterker nog, het COC was van plan 

om er zelf mee te werken! 

De wijze waarop het COC zich nu opstelt 

is absoluut niet in lijn met hoe de contac-

ten eerder waren. 

Het is voor de ISBO onverklaarbaar hoe 

het COC een dergelijke draai heeft kun-

nen maken zonder daarover een gesprek 

met de ISBO te hebben gehad. 

De ISBO is dan ook van mening dat deze 

manier van met elkaar omgaan niet 

bevorderlijk is voor een vruchtbare sa-

menwerking met betrekking tot dit ge-

voelige thema, waar de ISBO veel waar-

de aan hecht.
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Yusuf Altuntas, oud-voorzitter van 

de ISBO, zei in het Parool dat jij in 

je achterhoofd als bekeerling geen 

rekening houdt met integratie zoals 

mensen met een buitenlandse ach-

tergrond wel doen. Snap je wat hij 

bedoelt en wat het verband is met 

het lesboek?

Nee, ik snap niet wat hij hiermee be-

doelt. Een bekeerling laveert in zijn 

dagelijks leven voortdurend tussen 

zijn islamitische wereld en dat van 

zijn niet-islamitische familie, vrien-

den, collega’s en noem maar op. Wij 

leven in een diverse samenleving. 

Ik denk dat juist bekeerlingen deze 

diversiteit heel goed weten te duiden 

en waarderen. Overigens zijn bekeer-

lingen geen homogene groep. Het is 

mijns inziens altijd gevaarlijk om uit-

spraken te doen over een hele groep 

mensen tegelijk. Wat deze opmerking 

van hem te maken heeft met het boek 

is mij ook niet duidelijk. Ik mag dan de 

auteur zijn, maar de eindverantwoor-

delijken waren allen geboren en ge-

togen moslims. Er is in deze methode 

juist beoogd verbinding te leggen tus-

sen de religieuze werkelijkheid en de 

Nederlandse samenleving. En dat die 

boodschap bij de doelgroep is overge-

komen blijkt wel uit de vele positieve 

reacties die wij als ISBO in de loop der 

tijd hebben mogen ontvangen.

Het lesboek schijnt te abstract te zijn  

en moeilijk toepasbaar voor basis-

schoolleerlingen. Stel jij staat voor 

de klas, hoe zou jij les over homo-

seksualiteit vormgegeven hebben?

Uit ervaring weet ik dat de stof niet 

te abstract is als de leerkracht 

ruimte laat voor het 

voeren van 

discussies en het stellen van vragen. 

Kritisch denken wordt gestimuleerd 

door groeps- en discussie-opdrach-

ten in de methode. 

De Koranteksten komen misschien wat 

archaïsch over bij mensen die niet ge-

wend zijn om met religieuze teksten te 

werken, maar moslims zijn van jongs 

af aan gewend om deze teksten te le-

zen. Dus nee, ik vind de methode niet 

abstract. Integendeel, er wordt voort-

durend teruggekoppeld naar de bele-

vingswereld van de kinderen.

Ik heb tot aan de uitzending van 

Nieuwsuur van collega’s en ouders al-

leen maar complimenten ontvangen 

over de methode. De recensie van het 

NBD (Nationale Bibliothekendepot) 

was zeer positief, evenals de recensie 

van pedagoog Alexander den Toom.  

De opmerking van Alexander den Toom 

in zijn recensie dat de posteropdracht 

met betrekking tot de kledingvoor-

schriften voor de meisjes opgevat zou 

kunnen worden alsof de meisjes wor-

den aangespoord elkaar de maat te 

nemen (wat niet de intentie van de op-

dracht was) hebben wij serieus geno-

men. Wij hebben deze opdracht voor 

de tweede druk verwijderd. Daarnaast 

is in de tweede druk in de jongensver-

sie ook nog een hoofdstuk over het 

respectvol behandelen van meisjes en 

vrouwen toegevoegd.

Denk je dat de recente ontwikkelin-

gen effect hebben op de discussie om 

bijzonder onderwijs in Nederland af 

te schaffen?

In Nederland zijn vrijheid van onder-

wijs, vrijheid van godsdienst en vrij-

heid van meningsuiting al meer dan 

een eeuw een grondrecht. Daarnaast 

is er in Nederland sprake van een 

scheiding tussen kerk en staat. 

Bijzondere scholen hebben daarmee 

het recht om hun onderwijs vorm te 

geven vanuit hun eigen religieuze 

signatuur. 

Dit is een groot goed, omdat ieders 

levensovertuiging daarmee geres-

pecteerd wordt en verschillende op-

vattingen over het leven naast elkaar 

mogen en kunnen bestaan. 

Ook islamitische scholen maken hier 

dankbaar gebruik van. Deze scholen 

hebben een moeilijke start gehad 

maar behoren inmiddels tot de bes-

te van Nederland, gevolgd door het 

reformatorisch onderwijs. Dit is een 

indicatie dat aandacht besteden aan 

de religieuze identiteit van kinderen 

ook een positief effect heeft op hun 

leerprestaties.

De wijze waarop Nieuwsuur binnen 

het islamitisch onderwijs op zoek is 

gegaan naar materiaal om daar vervol-

gens alles uit te halen wat maar enigs-

zins negatief uitgelegd kan worden 

vind ik zeer verontrustend. In de hele 

reportage komen deze vrijheid van 

godsdienst en onderwijs niet aan bod. 

De zaken die tijdens de uitzending 

geproblematiseerd werden hadden 

allemaal te maken met de religieuze 

signatuur van het onderwijs. Door za-

ken volledig uit de context te halen en 

zaken weg te laten werd een beeld ge-

schetst alsof het islamitisch onderwijs 

ideologisch een gevaar zou vormen 

voor de Nederlandse samenleving. 

In feite werd de publieke opinie (en 

daarmee indirect de democratische 

besluitvorming) over het islamitisch 

onderwijs op deze manier zeer nega-

tief beïnvloed. Dat was direct te mer-

ken aan de debatten en kamervragen 

die volgden na de uitzending. Ook op 

social media barstte de discussie los. 

En dit alles vlak voordat het debat 

over de aanpassing van artikel 23 in 

de Tweede Kamer zou plaatsvinden. ■
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DATUM: 26 SEPTEMBER 2019 BRON: DALIEL.NL (OP FACEBOOK)

HELP! Ik word volwassen’: wat 
mankeert er eigenlijk aan?

De afgelopen weken werd Nederland opgeschrikt door de inhoud van het lesboek ‘HELP! 
Ik word volwassen: mijn lichaam, mijn sieraad’ (2015), waaruit op veel islamitische 
basisscholen wordt onderwezen. Dit naar aanleiding van een griezelreportage van 
Nieuwsuur (in samenwerking met NRC). In de dagen die volgden werd het boek afgebrand 
door journalisten, opiniemakers, politici en anderen die hun kans schoon zagen iets te 
zeggen of schrijven ter ondersteuning van de georkestreerde hysterie. Ook de schrijfster van 
de boeken, Asma Claassen, bleef niet gespaard.

 D
e woordvoerders van de 

basisscholen die zijn geïn-

terviewd wisten zich geen 

houding te geven. Sommi-

ge onder hen gingen mee in het nar-

ratief dat de media over hen schetste 

en vielen de methode aan waar ze 

niet alleen jarenlang dankbaar ge-

bruik van maakten, maar die ze nota 

bene zelf lieten ontwikkelen. Het is 

duidelijk dat de reportage zowel voor 

paniek als voor veel verwarring heeft 

gezorgd.

Voor Daliel.nl reden genoeg om de pas-

sages eens onder de loep te nemen. Niet 

om de inhoud van de in de reportage 

uitgelichte Koranverzen aan het licht te 

houden, maar om te kijken of al die op-

hef nou nodig was. Hieronder een korte 

weergave van onze bevindingen.

We keken naar de meest bediscussieer-

de passages, namelijk die over homosek-

sualiteit. Dit zijn ook de passages waarin 

opvalt hoe onethisch en kwaadwillend 

de journalisten te werk zijn gegaan. Ko-

ranverzen over het volk van Lot (Loet) 

zouden een tendens creëren die homo-

geweld bij moslimleerlingen zou kunnen 

aanwakkeren.

Het hoofdstuk ‘Homoseksualiteit in de 

islam’ begint inderdaad met ‘Het verhaal 

van Loet’ (p. 75). 

Er worden verzen geciteerd die iedere 

moslim accepteert, regelmatig reciteert 

en waarvan velen die zelfs uit het hoofd 

kennen. Volledig mainstream dus.

In de verzen wordt enkel omschreven 

wat Allah met het volk van Loet heeft ge-

daan. Ze bevatten geen oproep en geen 

instructies. Naast dat niet bewezen is dat 

dit soort passages, die al jaren worden 

onderwezen, hebben geleid tot geweld, 

is deze kritiek ook op andere vlakken 

zeer problematisch. Het meest kwalijke 

is nog wel dat de daaropvolgende pagi-

na’s door de journalisten van Nieuwsuur 

vrijwel volledig zijn weggestopt.

De lesmethode gaat van pagina 77 tot 

en met 81 door met het maken van een 

vertaalslag naar het leven van de kinde-

ren die eruit onderwezen worden. 

Daar gaat het expliciet over de proble-

matiek rondom antihomogeweld.

Niet alleen worden de leerlingen er 

aangespoord tot denken over de vraag 

of het islamitisch gezien is toegestaan 

om geweld tegen homoseksuelen te ge-

bruiken, er wordt ook aangespoord om 

vriendelijk met ze om te gaan (p. 77). 

Vervolgens zijn er discussieoefeningen 

die de docent dient uit te voeren in de 

klas. Het is overduidelijk dat de opdrach-

ten als doel hebben om bepaalde ideeën 

los te krijgen bij de leerlingen, om die 

vervolgens middels een gezonde discus-

sie in goede banen te leiden.

In de methode ‘HELP! Ik word volwassen’ 

heeft Asma Claassen haar best gedaan 

om de leerlingen enerzijds te onder-

wijzen in de manier waarop Allah in de 

Koran oordeelt over homoseksualiteit, 

terwijl ze haar lezers anderzijds leert 

omgaan met de toepassing ervan in onze 

context.

Daarvoor verdient ze geen kritiek, maar 

complimenten.

Nieuwsuur en NRC hadden duidelijk 

geen boodschap aan deze nuances en 

kozen voor een eigen, griezelige uitleg. 

Wat ons betreft alles behalve een eerlij-

ke weergave.

Bron: Daliel.nl (op Facebook)
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Islamitische 
basisscholen 
willen leren van 
commotie rond 
anti-homotaal
Ook islamitische 
basisscholen in Bergen op 
Zoom, Breda en Roosendaal 
blijken een lesmethode 
te gebruiken die homo's 
veroordeelt en voorschrijft 
dat jongens en meisjes 
elkaar niet aankijken. 
Mohamed Talbi van de 
overkoepelende stichting 
reageert op de consternatie. 
,,Die is opvallend, maar 
begrijpelijk.''

De consternatie na de onthullingen van 

NRC en Nieuwsuur is ook Mohamed Talbi 

niet ontgaan. Hij is directeur-bestuur-

der van de Stichting Islamitisch Primair 

Onderwijs, waar vier islamitische basis-

scholen in deze regio onder vallen: Okba 

ibnoe Nafi in Breda (280 leerlingen), El 

Feth in Bergen op Zoom (250), het dit 

jaar geopende Aïsha in Roosendaal (50) 

en Aboe el-Chayr in Tilburg (250). En ja, 

ook op die scholen wordt de omstreden 

lesmethode Help! Ik word volwassen 

gebruikt. Citaten uit de boeken zorgden 

landelijk voor veel verontwaardiging. 

Breda en Bergen op Zoom willen in ge-

sprek met de scholen (zie kader). Tot in 

de Tweede Kamer wordt verontrust ge-

reageerd. En het COC verlangt actie.

Ook Bergen op Zoom wil contact met 

El Feth, de islamitische basisschool in 

die stad, die ook lesgeeft uit de boeken 

waarin onder andere homoseksualiteit 

wordt veroordeeld. Wethouder Barry Ja-

cobs (VVD, Oonderwijs) laat weten ‘vol-

doende aanleiding te zien om in gesprek 

te gaan met de directie van de school’.

De opfhef is jammer, vindt Talbi (46). 

,,Maar ik begrijp ook dat sommige pas-

sages hard binnenkomen. Het is ook een 

leermoment voor de islamitische basis-

scholen.”

Kleding van ongelovigen

Help! Ik word volwassen, waaruit dus 

ook in West-Brabant wordt lesgegeven, 

bevat onder meer met een tekst over ho-

moseksualiteit uit de Koran, 

waarin staat dat profeet Allah ooit een 

volk liet uitmoorden vanwege gemeen-

schap tussen seksgenoten. Omstreden 

zijn ook de tekst waarom wordt uitge-

legd dat jongens en meisjes elkaar niet 

mogen aankijken en het advies vooral 

geen 'kleding van ongelovigen' te dra-

gen.

De islamitische scholenkoepel ISBO, 

waar 44 scholen onder vallen, ook die in 

West-Brabant, heeft inmiddels een aan-

vullende handleiding voor docenten op-

gesteld en tekstdelen geschrapt of aan-

gevuld: 'Omdat zinsneden in het lesboek 

multi-interpretabel zijn'.

Talbi vindt dat de islamitische basis-

scholen (die overigens nog niet 1 pro-

cent uitmaken van het totaal aantal ba-

sisschoolleerlingen in het land) stevig 

worden aangepakt, terwijl volgens hem 

ook scholen met een gereformeerde of 

joodse inslag uitleg geven over religi-

euze achtergronden. ,,Ik vind dat opval-

lend. Maar ook wel begrijpelijk, voeg ik 

eraan toe. Ik denk dat het goed is dat het 

islamitisch onderwijs leert van de com-

motie die is ontstaan.”

 Lees verder op:

https://www.bndestem.nl/brabant/

islamitische-basisscholen-willen-le-

ren-van-commotie-rond-anti-homo-

taal~a8639a44/

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.14

Reactie Paul Depla

De gemeente Breda staat in contact met de 

islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi 

over omstreden onderwijs. ,,Wat is er waar 

van het verhaal? Hoe gaat de school om met 

het omstreden lesmateriaal? De directeur 

nodigt ons uit in gesprek te gaan, ook met 

het bestuur.”

Dat zei burgemeester Paul Depla gister-

avond op vragen van SP’er Bas Maes. “Haat-

zaaien veroorzaakt tweedeling in de stad. 

Uw afkeer is mijn afkeer. U hoeft mij niet 

aan te geven om in te grijpen. Het is vol-

strekt helder dat dit haaks staat op waar we 

als stad voor staan; een gastvrije stad waar 

ruimte is voor iedereen, ongeacht wat je ge-

looft of wat je afkomst is."

https://www.bndestem.nl/brabant/islamitische-basisscholen-willen-leren-van-commotie-rond-anti-homota
https://www.bndestem.nl/brabant/islamitische-basisscholen-willen-leren-van-commotie-rond-anti-homota
https://www.bndestem.nl/brabant/islamitische-basisscholen-willen-leren-van-commotie-rond-anti-homota
https://www.bndestem.nl/brabant/islamitische-basisscholen-willen-leren-van-commotie-rond-anti-homota
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Onderzoeker islamitisch onderwijs: 
‘Ik denk nog steeds dat deze 
scholen bijdragen aan integratie’

De recente commotie over een lesboek voor islamitische 
basisscholen verbaast Marietje Beemsterboer (34) van 
de Universiteit Leiden. Volgens de promovenda is het 
islamitische basisonderwijs juist goed voor de integratie 
van moslimkinderen en stimuleren religieuze onderwijzers 
homoacceptatie.

De bevindingen van Beemsterboers 

promotie-onderzoek staan haaks op de 

conclusies die NRC en Nieuwsuur vo-

rige week trokken. Uit onderzoek van 

het actualiteitenprogramma en de krant 

blijkt dat verschillende islamitische ba-

sisscholen een boek over seksuele voor-

lichting gebruiken dat uiterst conserva-

tieve passages bevat. Kinderen leren dat 

Allah homo’s verafschuwt en bestraft, 

dat meisjes en jongens elkaar niet mo-

gen aankijken en dat er onbetwistbare 

kledingvoorschriften bestaan voor vrou-

wen. Op ongeveer de helft van de 44 is-

lamitische basisscholen is het boek van 

Asma Claassen aangeschaft.

Beemsterboer startte haar onderzoek 

voordat Claassens boek werd uitgege-

ven op de scholen. Op negentien islami-

tische basisscholen interviewde ze 75 

directieleden, docenten en godsdienst-

leerkrachten. Ze promoveerde vorig 

jaar. ‘Ik weet niet precies hoe NRC en 

Nieuwsuur hun onderzoek hebben ge-

daan, maar ik ben geschrokken van wat 

er naar buiten is gekomen’, reageert de 

onderzoekster.

Hoe verklaart u het verschil 

tussen hun en uw conclusies?

‘Het onderwerp seksuele voorlichting 

was een klein onderdeel van mijn proef-

schrift. In mijn onderzoek analyseer ik 

hoe islamitische scholen omgaan met de 

gevoeligheden tussen de islamitische 

thuissituatie en de hoofdzakelijk niet-is-

lamitische samenleving.’

‘Als een leerkracht zegt dat homoseksu-

aliteit in Nederland geaccepteerd is, ne-

men kinderen op een islamitische school 

dat makkelijker aan dan van een docent 

op een openbare basisschool. Zelf werk 

ik op een niet-islamitische basisschool 

in Bergen en als ik iets zeg over homo-

seksualiteit, kan een islamitische leer-

ling denken dat die boodschap niet voor 

hem geldt. Religieuze autoriteit helpt bij 

de acceptatie.’

Groeit door die autoriteit niet de 

acceptatie voor religieus geïnspireerde 

teksten over homofobie?

‘Ik wijs die hoofdstukken zeker af. Het 

is belastend materiaal, maar als een ge-

kwalificeerde leerkracht op een open 

manier over dit soort onderwerpen 

spreekt, kunnen er mooie conversaties 

ontstaan. Zulke gesprekken kunnen heel 

waardevol zijn. De docenten vertelden 

mij dat ze Koran- en Hadith-citaten be-

spreken en in context plaatsen.’

‘Ik kan niet garanderen dat het op elke 

basisschool gebeurt, maar het staat vast 

dat leerlingen homoseksualiteit moeten 

accepteren. Dat lees ik ook terug in deze 

methode: een moslim mag nooit geweld 

gebruiken, ook niet als hij het ergens 

mee oneens is.’

De methode wijst geweld inder-

daad af, maar een paar regels boven 

die alinea wordt de kinderen 

gevraagd op welke manier Al-

lah homoseksualiteit bestraft.

‘Daar schrok ik van. Als leerkracht vind ik 

dat lastige passages. Daarom is het goed 

nieuws dat dit naar buiten is gekomen en 

het lesmateriaal kritisch tegen het licht 

wordt gehouden. Maar nog steeds denk 

ik dat religieuze autoriteit helpt bij de 

acceptatie van homoseksualiteit in de 

Nederlandse samenleving.’

Onderstreep je de culturele ver-

schillen niet juist door te bena-

drukken dat de islam homosek-

sualiteit niet accepteert, maar de 

Nederlandse samenleving wel?

‘Islamitische scholen maken wel de-

gelijk duidelijk aan kinderen dat ze 

onderdeel zijn van de Nederlandse sa-

menleving. Ze leren dat kinderen om op 

een vreedzame manier om te gaan met 

homoseksualiteit. Door te benadrukken 

dat dit binnen de Nederlandse samenle-

ving geaccepteerd is, onderstrepen de 

docenten om het niet te veroordelen. Ik 

vind niet dat ze de samenleving afzetten 

tegenover de islam.’

 Lees verder op:

https://www.volkskrant.nl/

nieuws-achtergrond/onder-

zoeker-islamitisch-onder-

wijs-ik-denk-nog-steeds-dat-de-

ze-scholen-bijdragen-aan-integra-

tie~bb807199/

‘Islamitische scholen maken wel degelijk 
duidelijk aan kinderen dat ze onderdeel 
zijn van de Nederlandse samenleving’, 

zegt promovenda Marietje Beemsterboer.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-de-voormalig-katholieke-schrijfster-van-het-omstreden-islamitische-schoolboek-over-puberteit~be20eb31/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-de-voormalig-katholieke-schrijfster-van-het-omstreden-islamitische-schoolboek-over-puberteit~be20eb31/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoeker-islamitisch-onderwijs-ik-denk-nog-steeds-dat-deze-scholen-bijdragen-aan-integratie~bb807199/
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Kamer: 
Refomethode 
onder loep 
vanwege 
passages over 
seksualiteit

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs moet 
onderzoeken of passages uit de reformatorische lesmethode 
”Wonderlijk gemaakt” wel passen binnen de leerdoelen die 
de overheid heeft gesteld over seksuele diversiteit.

 D
at heeft de Tweede Kamer 

dinsdag uitgesproken door 

een motie van SP-Kamer-

lid Kwint te aanvaarden. 

Alleen ChristenUnie en SGP stemden 

tegen.

Kwint loopt al maanden te hoop tegen 

een passage in de refolesmethode waar-

in staat dat de scholen hun leerlingen 

„weerbaar willen maken tegen moder-

ne vormen van seksualiteit.” Volgens 

hem is een dergelijke passage niet in 

lijn met de afgesproken leerdoelen over 

seksualiteit. Daarin staat onder meer dat 

leerlingen respectvol leren omgaan met 

verschillen in opvattingen van mensen 

en seksuele diversiteit.

Kwint noemde in de motie niet de re-

formatorische lesmethode bij naam. Hij 

stelt in de Kameruitspraak ‘alleen’ dat 

er „scholen zijn die lesmethodes ge-

bruiken die een tegengeluid 

bieden aan

het moderne denken over seksualiteit 

en seksuele diversiteit of elkaar aankij-

ken als overspel benoemen.”

Door de laatste woorden „of elkaar aan-

kijken als overspel benoemen” richtte 

zijn motie zich ook tegen lesmethodes 

van islamitische scholen. Maar die wor-

den op dit moment al onderzocht op 

mogelijke tegenstrijdigheid met de ge-

stelde leerdoelen. Toen de motie was 

aanvaard door de Kamer, wees Kwint 

daar ook op. Hij wil nu van Slob weten of 

hij in dat onderzoek ook de reformatori-

sche lesmethode kan meenemen.

Volgens SGP-Kamerlid Bisschop is de 

motie van de SP’er Kwint „overbodig en 

bedenkelijk. Overbodig omdat er in de 

vorige kabinetsperiode al een onder-

zoek is gedaan. Daaruit bleek dat veel 

scholen te weinig doen met de leerdoe-

len over seksualiteit en seksuele diver-

siteit. Uitgezonderd scholen met een 

sterke levenbeschouwelijke grondslag. 

Slob kan verwijzen naar dat onderzoek.

De motie komt dichtbij de zogenoemde 

gedachtenpolitie. Je mag kennelijk niet 

meer uitdragen dat homoseksualiteit 

zondig is. Dat vind ik bedenkelijk.”

Kwint diende de gewraakte motie sa-

men met PvdA, GroenLinks en D66. Dat 

gebeurde enkele weken geleden tijdens 

een debat over de Wet meer ruimte voor 

nieuwe scholen. Die wet regelt dat nieu-

we scholen niet langer gebonden hoe-

ven te zijn aan een bestaande richting 

zoals protestants, rooms-katholiek of 

reformatorisch.

De Kamer stemde dinsdag in met deze 

wet. Behalve de coalitiepartijen VVD, 

CDA, D66 en CU stemden ook Groen-

Links, 50PLUS, SGP, Partij voor de Dieren 

en Van Haga voor. De SP was tegen om-

dat de wet volgens Kwint onvoldoende 

doet om segregatie in het onderwijs te-

gen te gaan.

De Kamer aanvaardde dinsdag met al-

gemene stemmen een motie van VVD’er 

Heerema en de CDA’er Rog. Daarin vraagt 

de Kamer „te borgen dat ook buitenland-

se initiatiefnemers die in Nederland een 

nieuwe school of een nieuwe depen-

dance willen openen, vooraf worden 

getoetst op hun plan hoe zij het burger-

schapsonderwijs willen vormgeven.”



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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Beperk vrijheid van onderwijs niet 

Het onderwijs is gebaat bij de vrijheid die het nu heeft. 
Het beperken ervan, zoals diverse politici willen, komt de 
kwaliteit ervan niet ten goede. 

 D
at het bijzonder onderwijs 

gelijkgesteld is aan het 

openbaar onderwijs, is ver-

ankerd in artikel 23 van de 

Grondwet. Christenen, hindoes, mos-

lims; zij mogen allemaal een school 

stichten vanuit hun religieuze over-

tuiging.

Diverse politici in de regering en in de 

volksvertegenwoordiging, onder wie 

toonaangevende parlementariërs als 

VVD-fractievoorziter Klaas Dijkhoff, vin-

den dat deze vrijheid moet worden inge-

perkt. Veelal vermoeden zij dat de grote 

hoeveelheid richtingen in het onderwijs 

ten koste gaat van de kwaliteit van het 

onderwijs. Moet de overheid niet meer 

verantwoordelijkheid naar zich toe trek-

ken om een betere onderwijskwaliteit 

te waarborgen? Daarnaast circuleert de 

opvatting dat onderwijs vanuit een ei-

gen richting ervoor zorgt dat men zich 

isoleert ten opzichte van bevolkings-

groepen van een andere richting, ook 

wel segregatie genoemd.

De Onderwijsraad wil nu aan de rege-

ring een advies geven over de beteke-

nis van de vrijheid van onderwijs voor 

onze huidige tijd. Dit kan betekenen dat 

artikel 23 aangepast gaat worden. Nu 

is aanpassing op zichzelf niet verkeerd. 

Aanpassing kán echter betekenen dat er 

getornd wordt aan zaken die van levens-

belang zijn voor het christelijk onder-

wijs. Wát bijvoorbeeld als de overheid 

meer invloed wil hebben op de inhoud 

van het onderwijs? Denk bijvoorbeeld 

aan de recente bemoeienis van de minis-

ter met de herziening van de canon van 

Nederland.

Het is dus nodig dat het christelijk on-

derwijs bij de Onderwijsraad input aan-

levert waarin de waarde van artikel 23 

in de huidige vorm wordt aangegeven. 

De Onderwijsraad heeft om die input 

gevraagd en wil die meewegen in het 

advies. Hierbij een poging daartoe. En 

tegelijk een oproep om van deze moge-

lijkheid gebruik te maken!

Ambitie

De vrijheid van onderwijs is niet strijdig 

met de onderwijskwaliteit. Sterker, hoe 

meer de identiteit van de leraar over-

eenkomt met de identiteit van de school, 

hoe meer die leraar zich betrokken weet 

op de kwaliteit die hij biedt. De identi-

teit van de christen-leraar verlangt van 

hem dat hij kwalitatief goed onderwijs 

geeft. Zijn identiteit stempelt zijn visie 

op goed onderwijs en zijn ambitie om 

daaraan gestalte te geven. Hoe dichter 

men bij deze ambitie blijft, hoe beter dit 

onderwijs wordt.

De onderwijskwaliteit is dus gebaat bij 

de vrijheid van onderwijs. Omgekeerd 

zal beperking van die vrijheid niet resul-

teren in een betere onderwijskwaliteit. 

In het huidige artikel 23 van de Grond-

wet wordt voldoende gezegd over het 

voldoen aan de deugdelijkheidseisen en 

het waarborgen daarvan via wetgeving.

Onderlinge verbondenheid

Een hypothese in onze seculiere maat-

schappij is dat de vrijheid om eigen 

scholen te stichten het isolement van 

bevolkingsgroepen bevordert. Op het 

eerste gezicht een open deur. De vraag 

is echter of de veelheid aan keuzemoge-

lijkheden voor scholen op zichzelf deze 

segregatie bevordert.

Een van de functies van scholen is de 

integratiefunctie. Onderwijs draagt met 

betrekking tot de verschillende bevol-

kingscategorieën bij aan de vorming 

van een basishoeveelheid begrip voor 

en acceptatie van elkaar. De kerndoelen 

van het primair onderwijs vermelden dit. 

Dus: niet de veelheid aan keuzemoge-

lijkheden bevordert de segregatie, maar 

de wijze waarop scholen aan de integra-

tiefunctie uitvoering geven, is bepalend 

voor de mate ervan.

De diversiteit aan bevolkingsgroepen is 

een gegeven in onze maatschappij. Het is 

een feit dat in sommige gebieden grotere 

aantallen mensen met dezelfde achter-

grond wonen. Elders kan deze verhouding 

heel anders zijn. In de huidige wetgeving 

wordt voldoende geanticipeerd op deze 

verschillende verhoudingen.

De vrijheid om het onderwijs in te rich-

ten volgens de eigen levensovertuiging 

is echter niet per definitie strijdig met de 

bevordering van onderlinge verbonden-

heid (de sociale cohesie) in de samenle-

ving. Evenmin zou minder vrijheid van 

onderwijs die verbondenheid bevorde-

ren. Mensen zullen zich meer geaccep-

teerd voelen, als zij hun kinderen onder-

wijs kunnen laten krijgen op een school 

van gelijke identiteit. Ze zullen zich dan 

minder snel afzetten tegen anderen.

Sociale cohesie is gerelateerd aan de ver-

binding die men voelt met de school van 

eigen keuze. Dat blijkt binnen het chris-

telijk onderwijs uit de grote ouderbetrok-

kenheid, die van eminent belang is voor 

de positieve ontwikkeling van het kind.

 Lees verder op:

https://www.rd.nl/opinie/beperk-vrij-

heid-van-onderwijs-niet-1.1587612

https://www.rd.nl/opinie/beperk-vrijheid-van-onderwijs-niet-1.1587612
https://www.rd.nl/opinie/beperk-vrijheid-van-onderwijs-niet-1.1587612
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Erken dat bijzonder onderwijs beter presteert

Pedagogische vrijheid leidt tot betere leeropbrengsten, schrijven 
Orhan Agirdag en Michael S. Merry .

 D
e onderwijsvrijheid, vast-

gelegd in artikel 23 van 

de Grondwet, staat weer 

eens ter discussie. Vooral 

de financiering van religieuze scho-

len – met name die van islamitische 

scholen – is een doorn in het oog van 

velen. Het debat rond onderwijsvrij-

heid wordt bijna uitsluitend gevoerd 

met ideologische argumenten. „Reli-

gie op school is niet meer van deze 

tijd”, is waarschijnlijk de meest her-

haalde constatering.

Maar waar blijven de argumenten die 

gestoeld zijn op wetenschappelijke en 

empirische gegevens? Welke gevolgen 

heeft het feit dat een school bijzonder 

is bijvoorbeeld op de kwaliteit, of op 

gelijke kansen? Als het over het klimaat 

gaat, zouden we het ook niet aanvaar-

den dat er enkel feitenvrije analyses 

worden gemaakt. Het is dus hoog tijd om 

onderwijsvrijheid en hieraan ge-

relateerde subsidiëring 

van religieuze 

scholen te bespreken op basis van we-

tenschappelijke bevindingen.

Er zijn heel wat (inter)nationale stu-

dies uitgevoerd naar de effectiviteit 

van het bijzonder onderwijs, scholen 

die bekostigd worden door de overheid 

en bestuurd worden door (religieuze) 

verenigingen of stichtingen. Analyses 

van internationale onderzoeken naar 

schoolprestaties (PISA) wijzen uit dat in 

de meeste landen bijzondere scholen 

het aanzienlijk beter doen dan openbare 

scholen, ook wanneer er rekening wordt 

gehouden met de samenstelling van de 

leerlingenpopulatie. Maar privéscholen 

die niet gefinancierd worden door de 

overheid doen het slechter. Dit betekent 

dat het gedeeltelijk inperken van onder-

wijsvrijheid door bijzonder onderwijs 

niet meer te financieren ten koste zal 

gaan van de kwaliteit van het onderwijs 

in termen van leeropbrengsten.

De betere leeropbrengsten van bijzon-

dere scholen hebben onder meer te ma-

ken met de pedagogische vrijheden 

die deze scholen heb-

ben. Natuurlijk is toezicht op kwaliteit 

van scholen door de overheid wenselijk, 

maar recente OESO-rapporten laten zien 

dat vergaande overheidsbemoeienis sa-

menhangt met lagere leerprestaties, 

terwijl pedagogische vrijheid juist sa-

menhangt met hogere leeropbrengsten.

Islamitisch basisonderwijs 

het beste

Wanneer we inzoomen op resultaten van 

de eindtoets op de Nederlandse basis-

scholen, zien we een bevestiging hier-

van. Zo blijkt uit de jaarlijkse ranglijsten 

van basisscholen, dat vooral religieuze 

scholen beter presteren. Uitgerekend 

islamitisch onderwijs – dat vandaag de 

dag zo verketterd wordt – levert al vijf 

jaar de beste leeropbrengsten op bij de 

eindtoets. Dit is een toonbeeld van suc-

ces. We mogen daar als land best wel 

trots op zijn.

 Lees ook dit opiniestuk: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/ 

29/in-deze-tijd-zorgt-bijzonder-on-

derwijs-voor-tegenspraak-a3968550

 Lees verder op:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/ 

10/07/erken-dat-bijzonder-onder-

wijs-beter-presteert-a3975906

Orhan Agirdag 
is universitair 
docent 
pedagogische 
wetenschappen 
(UvA en KU 
Leuven).

Michael S. Merry 
is hoogleraar 
filosofie van het 
onderwijs (UvA).

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/29/in-deze-tijd-zorgt-bijzonder-onderwijs-voor-tegenspraak-a3968550
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/29/in-deze-tijd-zorgt-bijzonder-onderwijs-voor-tegenspraak-a3968550
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/29/in-deze-tijd-zorgt-bijzonder-onderwijs-voor-tegenspraak-a3968550
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/07/erken-dat-bijzonder-onderwijs-beter-presteert-a3975906
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/07/erken-dat-bijzonder-onderwijs-beter-presteert-a3975906
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/07/erken-dat-bijzonder-onderwijs-beter-presteert-a3975906
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Wetsvoorstel 'Meer Ruimte 
voor Nieuwe Scholen' 
aangenomen in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte 
voor Nieuwe Scholen' aangenomen. Met de nieuwe wet 
wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van 
belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad is 
blij dat het richtingenbegrip als eis voor schoolstichting 
wordt geschrapt, omdat er zo meer ruimte ontstaat voor 
vernieuwing in het onderwijs.

 E
en nieuwe school beginnen 

op basis van een pedago-

gisch-didactisch of onder-

wijskundig concept is nu 

alleen nog mogelijk in combinatie 

met een erkende geloofs- of levens-

overtuiging, een zogenaamde rich-

ting. Terwijl er wel behoefte is aan 

vernieuwing en uitbreiding van het 

onderwijsaanbod. Met de nieuwe wet 

ontstaat meer ruimte om op basis van 

een onderwijsconcept een school te 

beginnen. PO-Raad vindt het mooi 

dat ouders echt iets te kiezen heb-

ben door de grote verscheidenheid 

aan scholen en onderwijssoorten en 

zo een school kunnen kiezen die het 

beste bij hun kind past.

Een kwaliteitstoets, uitgevoerd door de 

Onderwijsinspectie, wordt onderdeel 

van de startprocedure. De PO-Raad is 

voorstander van het nieuwe, wat zwaar-

dere, beoordelingsproces bij de start 

van een nieuwe school. Na de kwali-

teitstoets beslist de minister van Onder-

wijs over de bekostiging van de nieuwe 

school. Indien aan alle kwaliteitscrite-

ria wordt voldaan, staat de minister de 

stichting van een school toe. Als een 

nieuwe school na twee jaar wordt be-

oordeeld als kwalitatief slecht, kan deze 

gesloten worden.

Amendementen

Bij het wetsvoorstel zijn verschillende 

amendementen aangenomen:

• Marktonderzoek mag alleen in be-

paalde gevallen worden ingezet om 

te meten of er voldoende belangstel-

ling is. Welke gevallen dat zijn, moet 

nog worden uitgewerkt. De initiatief-

nemer kan altijd via ouderverklarin-

gen aantonen dat er bestaansrecht is 

voor de nieuwe school.

• De initiatiefnemer voor een nieu-

we school moet in de aanvraag 

ook beschrijven hoe de school kan 

bijdragen aan het tegengaan van 

segregatie, hoe de school omgaat 

met de vrijwillige ouderbijdrage, hoe 

de school verwacht te gaan samen-

werken met kinderopvang en hoe de 

school uitvoering geeft aan de Wet 

medezeggenschap op scholen.

• De gemeente kan haar zienswijze 

kenbaar maken over de komst van 

een nieuwe school.

Samenwerken

De PO-Raad vindt samenwerken in de 

regio van groot belang, hier heeft de mi-

nister in het wetsvoorstel ook aandacht 

voor. In krimpgebieden is het goed om 

stil te staan bij de daling van het aantal 

leerlingen bij bestaande scholen. In deze 

regio’s zijn er vaak gezamenlijke plan-

nen bedacht door schoolbesturen en 

gemeenten om een duurzaam scholen-

aanbod voor de toekomst te creëren. De 

komst van een nieuwe school kan in een 

aantal gevallen betekenen dat scholen 

moeten worden gesloten. In de huidige 

wet is vastgelegd dat de laatste school 

van de richting in de regio in stand kan 

worden gehouden, ook als deze school 

met het aantal leerlingen onder de op-

heffingsnorm komt. Scholen die onder 

de nieuwe wet worden gesticht en over 

tien jaar met het aantal leerlingen onder 

de opheffingsnorm komen, mogen in 

stand blijven als ze de laatste school van 

richting zijn in de omgeving. Ook houdt 

de wet geen rekening met veranderin-

gen in de bekostiging en de normen voor 

het starten en behouden van scholen. 

Omdat deze normen niet veranderen, 

blijft de ruimte om nieuwe scholen te 

stichten in de praktijk beperkt.
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Lessenserie voor mediawijsheid 
jonge migranten.

De lessenserie “Ithaka Media Lab – Mediawijsheid en 
beeldgeletterdheid voor het ISK onderwijs” is ontwikkeld 
voor jongeren en jonge migranten die in internationale 
schakelklassen hun onderwijs volgen.

 O
nderzoekers van de Uni-

versiteit Utrecht ontwik-

kelden, in samenwerking 

met de docenten en leer-

lingen van de Ithaka Internationa-

le Schakelklassen, het lespakket op 

maat. Met dit lespakket wordt geke-

ken hoe kritische mediawijsheide-

ducatie de veerkracht van jonge mi-

granten kan versterken.

De lessenserie is voortgekomen uit 

tweejarig onderzoek gefinancierd door 

de Nationale Wetenschapsagenda. Deze 

serie hanteert het principe dat je echt 

kritisch naar de betekenis van media-

producten leert kijken wanneer je het 

maakproces zelf doorloopt en overziet.

Doordat de lessenserie is ontwikkeld 

om in lijn met de leefwereld van jonge 

migranten te zijn, zou het beter moeten 

aansluiten dan het huidige onderwijs-

aanbod. Dit is veelal gebaseerd op de 

leefwereld van jongeren uit Westerse 

samenlevingen, waarbij er een groot 

cultureel en maatschappelijk verschil 

speelt.

In de afgelopen 3 jaar zijn de lessen 

getest met meer dan 200 jongeren van 

verschillende leeftijden en leerniveaus, 

zodat de lessenserie als handvat kan 

dienen voor klassenmentoren en docen-

ten van internationale schakelklassen. 

Ze kunnen hiermee een eerste stap zet-

ten in training op het gebied van media-

wijsheid en beeldtaal.

Meer weten over de lessenserie? 

Lees meer informatie op de website van 

Mediawijzer.nl.

https://www.mediawijzer.net/inclusieve-en-interculturele-mediawijsheid-nieuwe-lessenserie-als-handvat/
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Lerarentekort zorgt ook op middel bare 
scholen voor lesuitval

Zeker tientallen Nederlandse middelbare scholen kampen 
met lesuitval vanwege een gebrek aan leraren, blijkt uit 
onderzoek van NU.nl onder 149 schoolleiders. In totaal 
deelde 20 procent van de middelbare scholen hun ervaring 
op in ieder geval één vestiging.

 O
ok de Algemene Onder-

wijsbond (AOb) vertelt 

aan NU.nl dat ze van leden 

horen dat er lesuitval ont-

staat door het lerarentekort. "Vooral 

wanneer mensen tijdens het school-

jaar vertrekken of ziek worden is het 

heel ingewikkeld om vervanging te 

vinden."

Hoe groot de problemen precies zijn en 

hoe vaak er lessen uitvallen is volgens 

het AOb lastig te bepalen, omdat de 

problemen vaak minder zichtbaar zijn. 

"Wanneer je kind van zes geen leraar 

heeft en je opvang moet regelen, merk 

je dit als ouder direct. Wanneer je pu-

berzoon al weken geen wiskunde heeft, 

kom je hier soms pas heel laat achter."

De VO-raad, de vereniging van scholen 

in het voortgezet onderwijs, schrijft 

aan NU.nl dat bij een groot deel van de 

scholen de meeste vacatures vervuld 

zijn. Maar de raad bevestigt ook dat er 

scholen zijn die meerdere vacatures 

hebben én dat het op sommige scholen 

soms niet lukt om hier een noodoplos-

sing voor te vinden. Hierdoor ontstaat 

lesuitval.

70 procent verwacht komend jaar 

lastig te vervullen vacatures

In het onderzoek vroeg NU.nl aan 

schoolleiders in het voortgezet onder-

wijs of zij, net zoals schoolleiders in het 

basisonderwijs, een lerarentekort erva-

ren. Hieruit bleek dat ze zich op middel-

bare scholen inderdaad ook zorgen ma-

ken over een tekort aan leraren.

Eén op de drie deelnemende schoollei-

ders had op het moment dat de vragen-

lijst werd ingevuld nog onvervulde vaca-

tures. En van de schoolleiders die geen 

vacatures hadden, verwachtte ruim 70 

procent dat wanneer er in het komende 

jaar vacatures bij sommige vakken ont-

staan, ze lastig in te vullen zullen zijn.

"Het is moeilijk om geschikte en ge-

kwalificeerde kandidaten te vinden, of 

überhaupt kandidaten" aldus een van de 

schoolleiders die de vragenlijst invulde.

Lesuitval door lerarentekort

De scholen die nu hun vacatures niet 

krijgen vervuld, proberen dit op te los-

sen door parttimers extra te laten wer-

ken, door leraren via een uitzendbureau 

in te huren en dertig schoolleiders zei-

den dat er lessen uitvallen omdat er 

geen leraar is.

Jan Vons, directeur van het Zwin College 

in Oostburg in Zeeland, legt aan NU.nl 

uit dat het voor hem erg lastig is om tij-

delijke vacatures, bijvoorbeeld bij lang-

durige ziekte of zwangerschapsverlof 

in te vullen. "De reisafstand naar onze 

school is meestal groot en mensen vin-

den het vaak niet de moeite waard om 

voor een korte periode te verhuizen."

"Wanneer we een vacature niet vervuld 

krijgen, proberen we dit bijvoorbeeld 

door middel van een uitzendbureau op 

te lossen of door parttimers extra te la-

ten werken, maar dit lukt niet altijd. Dan 

moet je er bijvoorbeeld soms voor 

kiezen om een klas tijdelijk in plaats van 

drie uur, twee uur Frans per week te ge-

ven. In dat derde uur maken leerlingen 

dan zelfstandig oefeningen. Dat is na-

tuurlijk geen echte oplossing."

Waar zitten de problemen?

Uit de vragenlijst komt naar voren dat 

vooral vakken als wiskunde, natuurkun-

de en Duits kampen met een lerarente-

kort. Bij deze vakken is ook volgens de 

VO-raad al "geruime tijd" sprake van een 

lerarentekort, dit zijn de zogenoemde 

tekortvakken. Schoolleiders maken zich 

hiernaast ook zorgen over het vinden 

van voldoende leraren Nederlands en 

docenten voor de beroepsgerichte vak-

ken in het vmbo.

De tekorten zijn volgens de AOb op dit 

moment het grootst in de Randstad, 

maar doordat er in het hele land veel 

leraren met pensioen gaan de komende 

jaren, zal het probleem zich uitbreiden. 

De VO-raad bevestigt dat de komende 

jaren vacatures voor tekortvakken door 

het hele land steeds lastiger in te vullen 

zullen zijn.

 Lees verder op:

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

land/6001467/lerarente-

kort-zorgt-ook-op-middelbare- 

scholen-voor-lesuitval.html

https://www.nu.nl/binnenland/6001467/lerarentekort-zorgt-ook-op-middelbare-scholen-voor-lesuitval.ht
https://www.nu.nl/binnenland/6001467/lerarentekort-zorgt-ook-op-middelbare-scholen-voor-lesuitval.ht
https://www.nu.nl/binnenland/6001467/lerarentekort-zorgt-ook-op-middelbare-scholen-voor-lesuitval.ht
https://www.nu.nl/binnenland/6001467/lerarentekort-zorgt-ook-op-middelbare-scholen-voor-lesuitval.ht
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Gezamenlijke verklaring van islamitische 
organisaties regio Rijnmond n.a.v. 
spoedberaad 12 september 2019 m.b.t. 
uitzending informeel godsdienstonderwijs

De afgelopen dagen werden Nederlanders door NRC en Nieuwsuur geconfronteerd met een 
uitzending over vermeende misstanden in het islamitisch onderwijs. De media wekten de 
indruk dat op vele scholen en tijdens koranlessen die buitenschools worden aangeboden, 
wordt opgeroepen tot weerstand tegen andersdenkenden. Bovendien zouden aan de 
kinderen kledingvoorschriften worden opgedrongen, waardoor zij niet meer hun individuele 
voorkeur zouden kunnen volgen.

 A
ls meerderheid van de Ne-

derlandse moslims her-

kennen wij ons niet in het 

door Nieuwsuur en NRC ge-

schetste beeld. Wij slagen als mos-

lims in ons land er in om het geloof en 

de burgerschap met elkaar te vereni-

gen. Wij respecteren het gezag van 

onze overheid, handelen loyaal bin-

nen de stalen kaders van de grondwet 

en nemen deel aan de Nederlandse 

samenleving. Deze loyaliteit is door 

de uitzending onterecht in een kwaad 

daglicht gesteld.

Wij vragen de journalisten, omroep-

medewerkers, bestuurders en politici 

dan ook om er mee op te houden zich 

ten koste van de Nederlandse moslims 

te profileren. Informeel onderwijs dat 

wordt aangeboden door Nederlandse 

moskeeën wordt beschermd door diver-

se grondrechten, zoals de verenigings-

vrijheid, de vrijheid van godsdienst 

en de vrijheid van meningsuiting. Dit 

zolang er niets tegenstrijdigs is met de 

Nederlandse wet. De minister en de In-

spectie voor het Onderwijs hebben op 

dit terrein geen bevoegdheden.

Als moslims delen wij niet de stand-

punten van alle politieke partijen, maar 

accepteren wij wel dat deze partijen in 

onze rechtsstaat het recht hebben hun 

standpunten te verkondigen. Zoals wij 

respect opbrengen voor het recht van 

anderen om hun mening te uiten, ver-

wachten wij van die anderen hetzelfde 

respect. Dat is de kern van onze rechts-

staat.

In de betreffende uitzending werd naast 

informeel onderwijs in moskeeën ook 

aandacht besteed aan onderwijs op bij-

zondere scholen met een islamitische 

grondslag. Op grond van artikel 23 van 

de Grondwet staat het bijzondere scho-

len in Nederland vrij om het onderwijs 

naar eigen inzicht in te richten, zolang 

de kwaliteit verzekerd is. In ons stelsel 

ligt het zwaartepunt bij het bestuur van 

de school dat de bevoegdheid heeft om 

onderwijs aan te bieden in overeenstem-

ming met de signatuur van de school. 

Het toezicht op dat onderwijs wordt bin-

nen de school uitgeoefend in overeen-

stemming met de gekozen governance.

Ons valt op dat de discussies in politiek 

en media in Nederland vaak niet meer 

worden gevoerd met behulp van rati-

onele argumenten. Hiermee wordt de 

rechtsorde ondermijnd. Ook wordt de 

inspanning van de islamitische gemeen-

schap waarmee een Nederlandse mos-

limtraditie moet ontstaan gefrustreerd 

door verdacht makende berichtgeving 

en islamofobe acties. Wij hebben beslo-

ten om dit soort islamofobe acties niet 

langer over onze kant te laten gaan. Wij 

zullen de media en de politiek voortdu-

rend kritisch volgen en op hun verant-

woordelijkheden wijzen.
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Landelijke onderwijsstaking op 6 november

Als het kabinet niet heel snel met extra geld voor het 
onderwijs komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair 
en voortgezet onderwijs op 6 november staken. Daarmee 
dreigen de vakbonden. De sectororganisaties PO-Raad en 
VO-raad hebben ‘begrip’ voor de stakingsoproep.

 De Algemene Onderwijs-

bond (AOb) roept op te 

gaan staken ‘voor een 

fatsoenlijk salaris, vol-

doende collega’s en minder werkdruk’. 

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen 

vindt dat de leraren ‘een duidelijk sig-

naal aan de politiek’ moeten afgeven.

CNV Onderwijs vindt ook dat acties 

niet kunnen uitblijven ‘nu (…)  tijdens 

Prinsjesdag en de algemene politieke 

beschouwingen duidelijk werd dat dit 

kabinet niet structureel en substanti-

eel wil investeren in het onderwijs’.

Schoolleidersvakbond AVS doet ook 

mee, met ‘het accent uiteraard op de 

inzet voor schoolleiders’. Volgens vak-

bondsvoorzitter Petra van Haren is de 

vraag naar directeuren ‘procentueel 

nóg groter dan het tekort aan leraren’.

De bonden hebben het kabinet een 

deadline gegeven: als op 21 oktober 

nog steeds geen extra geld op tafel ligt, 

gaat de stakingsdag door.

De stakingsbereidheid onder de leden 

van de AOb is volgens die bond 90 pro-

cent. CNV Onderwijs meldt dat onder 

de leden van de christelijke bond 65 

procent wil gaan staken. De AVS noemt 

wat dit betreft geen percentage.

PO-Raad en VO-raad

De werkgeversorganisaties PO-Raad en 

VO-raad hebben ‘begrip’ voor de sta-

kingsoproep van de vakbonden, maar 

‘de keuze voor een stakingsdag en de 

invulling die zij geven aan de acties, 

is een verantwoordelijkheid van de 

bonden’.

De PO-Raad en VO-raad zeggen dat 

focussen ons op een gesprek met pre-

mier Mark Rutte over het lerarente-

kort. Dat gesprek staat gepland voor 

16 oktober. De vakbonden zijn daar 

ook voor uitgenodigd.

De stakingsdag is gepland op woens-

dag 6 november in Den Haag, omdat 

de Tweede Kamer dan de onderwijs-

begroting voor 2020 behandelt.

VACATURE

IBS HIDAYA NIJMEGEN
EEN ENTHOUSIASTE LEERKRACHT VOOR ONDERSTEUNING VAN ALLE GROEPEN 

• vanaf de herfstvakantie 

• betrekkingsomvang in overleg, vanaf 0,5 WTF

deisbo.nl/2019/09/ibs-hidaya-nijmegen-zoekt-een-groepsleerkracht/

IBS OKBA BIN NAFIE (BREDA) 
ZOEKT GROEPSLEERKRACHTEN VOOR MEERDERE GROEPEN:

Ben jij die gemotiveerde, initiatiefrijke groepsleerkracht? 

Wil je doen waar je goed in bent? Dan ben je van harte welkom

in een fijn team, waarin je wordt opgenomen. 

www.meesterbaan.nl/vacatures/ibs+okba+ibnoe+nafi/5046/school.aspx

https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-op-woensdag-6-november/
https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-op-woensdag-6-november/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-onderwijs-roept-samen-met-andere-bonden-op-tot-staking/
https://www.avs.nl/artikelen/avs-roept-op-tot-landelijke-onderwijsstaking-op-6-november
https://www.avs.nl/artikelen/avs-roept-op-tot-landelijke-onderwijsstaking-op-6-november
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/bonden-kondigen-stakingsdag-aan
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/bonden-kondigen-stakingsdag-aan
https://deisbo.nl/2019/09/ibs-hidaya-nijmegen-zoekt-een-groepsleerkracht/
https://www.meesterbaan.nl/vacatures/ibs+okba+ibnoe+nafi/5046/school.aspx
deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Vacature%20groepsleerkracht%20groep%204%20Okba%20bin%20Nafie%20%28Breda%29.docx
deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Vacature%20groepsleerkracht%20groep%206.docx
deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Vacature%20Groepsleerkracht%20groep%207%20Okba%20bin%20Nafie%20%28Breda%29%20.docx
deisbo.nl/wp-content/Nieuwsbrieven/Vacature%20groepsleerkracht%20groep%208%20Okba%20bin%20Nafie%20%28Breda%29.docx


De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.24

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

6 NOVEMBER 2019

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING

4 OF 11 DECEMBER 2019  

(indien voldoende aanmeldingen)                                                      

ZAALVOETBALTOERNOOI VOOR MEISJES

Locatie: Sporthallen Galgenwaard

Tijdstip: 11-15u

Doelgroep: meisjes groep 8 (NB: uitsluitend 

vrouwelijke begeleiders toegestaan)

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:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
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