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N I E U W S B R I E F
Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

www.deisbo.nl
info@deisbo.nl

Heeft u ook nieuws dat u 

graag vermeld zou willen 

zien in onze nieuwsbrief 

of bijbehorende agenda? 

Stuurt u dan een mailtje 

naar Asma Claassen 

a.claassen@deisbo.nl
1

VAN DE DIRECTEUR:
Het lerarentekort is een complex 

vraagstuk. Status en imago van het 

beroep, loopbaanmogelijkheden, werk

druk en beloningsstructuren spelen een 

rol en hangen met elkaar samen. Voor 

de zomer heb ik samen met de andere 

profielorganisaties mijn steun uitgesproken 

voor de brief van de onderwijsraad waarbij 

de minister(s) worden opgeroepen om 

een landelijke taskforce lerarentekort 

in te stellen om zo een impuls te geven 

aan het oplossen van de lerarentekorten. 

Een taskforce is noodzakelijk om tot een 

landelijk plan van aanpak lerarentekort te 

komen. Als ISBO hebben we onze expertise 

en praktijkervaring aangeboden. Gezien 

de urgentie en de maatschappelijke 

impact zien wij dan ook een regierol voor 

het kabinet en vragen we de ministers 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

hiervoor de verantwoordelijkheid op zich 

te nemen.

Helaas was minister Slob terughoudend 

met een dergelijke taskforce. Samen 

met zijn ambtsgenoot mevrouw Van 

Engelshoven kwam hij met extra acties om 

de lerarentekort aan te pakken. 

Maar geen taskforce zoals door de 

onderwijsraad is gevraagd.  Via deze link 
kunt u de Kamerbrief van de ministers 

inzien. 

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat 

er in de praktijk weinig veranderd. De 

huidige koers wordt slechts verdiept 

maar structurele oplossingen voor het 

tekort komen er niet. De aankondigingen 

op Prinsjesdag zijn naar mijn mening ook 

niet toereikend om het probleem van 

lerarentekort op te lossen. 

Deze week spreek ik minister Arie Slob 

over onder andere het lerarentekort. Ik ben 

benieuwd in hoeverre hij met structurele 

en duurzame oplossingen komt. Naast dit 

thema staan de onderwerpen meer ruimte 

voor nieuwe scholen, 

onderwijsachterstanden

& kansen(on)gelijkheid 

en vertrouwen aan de 

schoolbestuurders

op de agenda. 

Gökhan Çoban
Directeur ISBO

VANUIT HET  
BESTUUR

ISBO NIEUWS

24 september 2018 AD 14 Muharram 1440 AH

http://www.deisbo.nl 
mailto:info%40deisbo.nl?subject=Nieuwsbrief
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/documenten/kamerstukken/2018/08/24/kamerbrief-over-extra-acties-tegen-het-lerarentekort
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IDENTITEIT

Een nieuw begin

Het is u vast opgevallen dat wij bij de ISBO de afgelopen tijd op veel gebieden 
een nieuwe start hebben gemaakt: een nieuw bestuur, een nieuwe directeur, 
een hernieuwde focus op Identiteit, Kwaliteit en Zichtbaarheid en, als 
onderdeel daarvan, een nieuwe, 2-wekelijkse nieuwsbrief in een nieuw jasje, 
die u maandelijks in sja Allah ook nog eens in papieren uitvoering in de 
brievenbus zult ontvangen.

Daarnaast is niet alleen het 

nieuwe schooljaar van start 

gegaan, ook het nieuwe 

islamitische jaar 1440 en daarmee 

de Heilige maand Muharram hebben 

hun intrede gedaan. In dit stukje wil 

ik daar vanuit mijn hoedanigheid 

als beleidsadviseur identiteit graag 

even bij stilstaan.

Tijdens het bewind van de tweede 

rechtgeleide kalief, Omar ibn al 

Khattab, toen de islam zich steeds 

meer begon te verspreiden over 

andere delen van de wereld, voelden 

de moslims de behoefte om hun 

eigen identiteit ook tot uitdrukking 

te laten komen in het voeren van 

een eigen jaartelling. Immers, 

andere volkeren bezigden al eeuwen 

hun eigen jaartelling. Zij lieten 

die beginnen bij zaken die binnen 

hun eigen gemeenschap een grote 

impact hadden gehad. 

De moslims o.l.v. Omar ibn al Khattab 

besloten de islamitische jaartelling 

met terugwerkende kracht te laten 

beginnen in het jaar waarin de Hijra 

plaatsvond, de emigratie van de 

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

Mekka naar Medina, omdat deze 

voor de islamitische gemeenschap 

een belangrijk keerpunt markeerde 

zowel in historische als ook in 

sociale en politieke zin. De migratie 

was het startpunt van het tot bloei 

komen van islamitische identiteit 

van de moslimgemeenschap over de 

hele wereld. 

Het voeren van een eigen jaartelling 

hoort dus bij het besef van het 

belang van deze eigen identiteit. Als 

een signaal dat wij ons vanuit ISBO 

nog meer willen gaan focussen op 

onze identiteit, zullen wij vanaf nu, 

naast de gebruikelijke Gregoriaanse 

kalender, ook altijd de islamitische 

datum vermelden op onze Nieuws

brief.

Voor uw informatie: In deel 2 van de 

godsdienstmethode Al Amana die bij 

de ISBO te verkrijgen is, worden alle 

islamitische feest en gedenkdagen 

jaarlijks behandeld. Ook de methode 

Lang Leve Islam voor de peuters 

en kleuters laat haar verhalenlijn 

hierop aansluiten. Voor meer 

informatie hierover kunt u mailen 

naar ondergetekende 

Wassalamu alaykum wr.wb.,

Asma Claassen
Beleidsadviseur identiteit ISBO

 a.claassen@deisbo.nl

mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
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JURIDISCH NIEUWS

30 JULI 2018 | OFFICIËLE UITGAVE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN SINDS 1814. | NR. 42600

STAATSCOURANT 

Besluit van de inspecteur-generaal van het onderwijs van 19 juni 2018, nr. 
5184548, tot vaststelling van de beleidsregel van de inspecteur-generaal van 
het onderwijs inzake het instemmen met afwijking van het verplichte aantal 
uren onderwijs.

De inspecteurgeneraal van  

het onderwijs, Gelet op 

artikel 4:81 van de Alge

mene wet bestuursrecht, artikel 12, 

tweede lid, artikel 14a, tweede lid, 

aanhef en onder f, artikel 25, vijfde 

lid, artikel 39 tweede en vijfde lid, 

van de Wet op de expertisecentra, 

artikel 17, eerste lid, juncto artikel 

8 van het Onderwijskundig besluit 

WEC, artikel 8, twaalfde lid, van de 

Wet op het primair onderwijs en 

artikel 6g, zevende lid, van de Wet 

op het voortgezet onderwijs; 

BESLUIT:

Artikel 1 
De beleidsregel inzake het instem

men met afwijking van het verplich

te aantal uren onderwijs wordt vast

gesteld conform de bijlage bij dit 

besluit.

Artikel 2 
De beleidsregel van de inspectie van 

het onderwijs van 19 juli 2013, nr. 

4081443, inzake het verlenen van 

ontheffingen WEC en Onderwijskun

dig besluit WEC (Staatscourant 2013, 

nr. 20387) wordt ingetrokken.

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking met in

gang van 1 augustus 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in 

de Staatscourant worden geplaatst.

De inspecteurgeneraal van het On

derwijs, M. Vogelzang 

TOELICHTING 
Bij dit besluit wordt de nieuwe be

leidsregel van de inspecteurgene

raal van het onderwijs inzake het 

instemmen met afwijking van het 

verplichte minimum aantal uren on

derwijstijd WPO, WEC en WVO en het 

verlenen van ontheffingen WEC en 

Onderwijskundig besluit WEC vast

gesteld, en de tot nog toe geldende 

beleidsregel van de inspecteurge

neraal van het onderwijs van 19 juli 

2013, nr. 4081443, inzake het verle

nen van ontheffingen WEC en Onder

wijskundig besluit WEC ingetrokken. 

De aanleiding voor een nieuwe be

leidsregel is de invoering van de Wet 

van 20 december 2017 (Stb. 2018, 

nr. 12). Vanaf 1 augustus 2018 is het 

ook voor scholen voor primair on

derwijs mogelijk een aanvraag in te 

dienen voor afwijking van de onder

wijstijd in verband met lichamelijke 

of psychische redenen. Tegelijkertijd 

is er een aanvullende waarborg ge

introduceerd voor deze specifieke 

groep kwetsbare leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Voor leerlin

gen met lichamelijke en psychische 

problemen (en alleen voor deze 

leerlingen) gelden per 1 augustus 

2018 op grond van het nieuwe ze

vende lid van artikel 6g van de WVO 

aanvullende voorwaarden waaraan 

het bevoegd gezag moet voldoen 

wanneer aan deze leerlingen min

der onderwijstijd wordt aangebo

den. Deze beleidsregel regelt onder 

welke voorwaarden afwijking van 

de onderwijstijd is toegestaan in de 

sectoren primair en speciaal onder

wijs en aan welke aanvullende crite

ria voscholen moeten voldoen voor 

een specifieke groep leerlingen. 

Verder regelt deze beleidsregel ook 

onder welke voorwaarden afwijking 

van de toelatingsleeftijd voor het 

speciaal onderwijs en van de leeftijd 

waarop het speciaal onderwijs moet 

worden verlaten is toegestaan. Ten 

slotte wordt geregeld onder welke 

voorwaarden afwijking van de maxi

male duur van stages in het speciaal 

onderwijs is toegestaan. Daarmee 

vervangt deze beleidsregel de eer

dere beleidsregel van de inspecteur

generaal van het onderwijs van 11 

juli 2013 inzake het verlenen van 

ontheffingen WEC en Onderwijskun

dig besluit WEC. De inspectie beoogt 

met deze beleidsregel de behande

ling van de verschillende aanvragen 

efficiënt te laten verlopen en daar

mee ook voor de scholen en instel

lingen de administratieve lasten zo 

veel mogelijk te beperken. •

De inspecteur-generaal 

van het Onderwijs, 

M. Vogelzang
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11 SEPTEMBER 2018 | PERSBERICHT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP | BRON: STAATVANHETONDERWIJS

Initiatief PO-Raad, VO-Raad en project Versterking medezeggenschap

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

 Inschrijven is nog mogelijk

In het kader van het project Ver

sterking medezeggenschap van de 

gezamenlijke onderwijsorganisaties 

organiseren de PORaad en VORaad 

de masterclass Samenspel bestuur 

en (G)MR voor bestuurders en (voor

zitters van) medezeggenschapsra

den. 

Het doel van deze masterclass is dat 

beide partijen meer begrip krijgen 

voor elkaars rol en positie in het 

beleidsvormingsproces en dat dui

delijk wordt wat de representatieve 

rol is van de (g)mr ten opzichte van 

de achterban. Het gaat er uiteinde

lijk om dat bestuur en medezeggen

schap er gezamenlijk aan kunnen 

bijdragen dat het draagvlak voor 

het overeengekomen beleid toe

neemt en de implementatie ervan 

vergemakkelijkt. De Wet medezeg

genschap op scholen (Wms) vormt 

hierbij het juridisch kader, maar in 

de praktijk gaat het niet alleen om 

de naleving van regels en procedu

res, maar vooral ook om gedrag en 

respect voor elkaars rol. 

Onderwerpen
Tijdens de masterclass van circa drie 

uur komen de volgende onderwer

pen aan de orde:

• korte uitleg over het juridisch 

kader van medezeggenschap

• de formele en de informele rol 

van de medezeggenschap in de 

beleidsvorming aan de hand van 

de PDCAcyclus

• de verhouding tussen mede

zeggenschap en intern/extern 

toezicht

• de verhouding tussen medezeg

genschap en achterban

De masterclass Samenspel bestuur 

en (G)MR vindt plaats in Utrecht 

Overvecht , Aidadreef 4 in het kan

toor van PORaad en VORaad. Voor 

de deelnemers zijn hier geen kosten 

aan verbonden.

De volgende data 
zijn beschikbaar:
• donderdag 4 oktober,  

19.00 – 22.30 uur

• woensdag 10 oktober,  

13.3017.00 uur

Inschrijven voor de masterclass kan 

door een mail te sturen naar: 

 versterkingmedezeggenschap@
gmail.com met als onderwerp in

schrijving masterclass en met ver

melding van de gekozen datum, het 

aantal deelnemers en de naam van 

de school. •

JURIDISCH NIEUWS

Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle 
bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, 
personeels vakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) 
en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en 
voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van 
de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl. U kunt via het 
project ook (gratis) begeleiding aanvragen door dit formulier in te vullen.

  Meer informatie

mailto:versterkingmedezeggenschap%40gmail.com%20?subject=Inschrijving%20masterclass%20
mailto:versterkingmedezeggenschap%40gmail.com%20?subject=Inschrijving%20masterclass%20
https://infowms.nl/content/contactformulier-versterking-medezeggenschap
https://infowms.nl/content/aanvraagformulier-ondersteuning
https://infowms.nl/content/project-versterking-medezeggenschap. 
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12 SEPTEMBER 18  | BRON: AD.NL | FOTO:  FRANK JANSEN

Jordan wil doorstromen naar VWO maar 
geen enkele school wil hem hebben

De 16-jarige Jordan-Janell van der Meer haalde voor de zomer zonder 
problemen zijn havo-diploma op het Dalton in Voorburg, mét een extra vak. Hij 
wil dolgraag door naar het vwo, maar dat mag niet. Geen enkele school in de 
Haagse regio wil hem hebben, omdat hij nét een te laag cijfergemiddelde heeft: 
Een 6,2 in plaats van een 6,5.

Alleen een islamitische school 

in Rotterdam is bereid een 

uitzondering te maken, maar 

dan zou JordanJanell (roepnaam 

Jordan) wel dagelijks 1, 5 uur naar 

school moeten reizen. Ik ben niet 

islamitisch, maar als het niet anders 

kan ga ik daar wel naartoe. Ik wil zo 

graag naar het vwo. Maar eigenlijk 

vind ik het absurd dat het niet kan op 

scholen in de buurt’’, zegt de scholier. 

Hij schreef de afgelopen maanden 

maar liefst 17 middelbare scholen 

aan, die hem stuk voor stuk afwezen. 

De toelatingseisen voor de overgang 

van de havo naar het vwo zijn 

niet wettelijk vastgelegd, scholen 

bepalen dat zelf. Vaak is dat een 6, 5 

of 6, 8 op de examenlijst, soms zelfs 

een gemiddelde van een 7. Ook voor 

de VAVO in Den Haag, een geijkte 

route voor havisten naar een vwo

diploma, geldt een 7 als toegangseis.

Geef me alsjeblieft die kans
Jordan is lang niet de enige ‘gedu

peerde’. Wij horen geregeld dat leer

lingen met een diploma op zak niet 

door konden stromen naar een hoger 

onderwijstype’’, zegt Dorine Wiers

ma van ouderorganisatie Ouder & 

Onderwijs. Voormalig staatssecre

taris van onderwijs Sander Dekker 

kondigde vorig jaar een wet aan voor 

een drempelloze doorstroom, maar 

die is er nog niet. Wij weten niet pre

cies wanneer dit zal veranderen’’, al

dus Wiersma.

 

Toch zijn scholen niet happig op het 

versoepelen van de regels. De cij

fereis is er niet voor niks, legt Paul 

Hendriks, rector van het Dalton in 

Voorburg uit. Het vwo is een voor

bereidend wetenschappelijke op

leiding, dat is écht wat anders dan 

de havo, die algemeen vormend is. 

Een havoleerling moet behoorlijke 

capaciteiten hebben om dat te ha

len.’’ Ook een woordvoerder laat 

namens de VAVO op ROC Mondri

aan weten dat de toelatingseis niet 

bedoeld is om leerlingen ‘te pes

ten’. Op basis van de cijfers probeer 

je een kans op succes in te schat

ten. Een school mag nooit zeggen: 

‘Joh, probeer het anders nog drie 

of vier keer, maar moet altijd kij

ken naar wat past bij een leerling.’’ 

Jordan vindt echter dat niet het ge

middelde eindcijfer, maar het be

haalde diploma leidend zou moe

ten zijn. Desnoods laten ze me drie 

maanden op voorwaardelijk mee

draaien in 5 vwo. Als het niet goed 

gaat, kunnen ze me er alsnog af

gooien. Maar geef me alsjeblieft die 

kans.’’ Een jaartje lanterfanten is 

voor de gemotiveerde jongen geen 

optie, noch het beginnen van een 

opleiding op het hbo. Ik ben pas 16 

jaar, weet nog helemaal niet wat ik 

wil. Ik ga niet zomaar met een studie 

beginnen om er na een jaartje ach

ter te komen dat het niets voor mij 

is. Als je voortijdig stopt kost het ook 

nog eens veel geld.’’ •

VANUIT DE SCHOLEN
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11 SEPTEMBER 2018  | BRON: NU.NL | FOTO:  HOLLANDSE HOOGTE

Directeuren basisonderwijs gaan maandelijks 
actievoeren voor hoger salaris

 Directeuren in het basisonderwijs gaan vanaf woensdag elke maand 
actievoeren omdat ze een hoger salaris willen. Door de eerdere aanpassingen 
van leraren in het basisonderwijs verdienen directeuren in sommige gevallen 
minder dan docenten.

 I n juni bereikten de vakbonden 

en werkgevers in het primair 

onderwijs een akkoord over 

loonsverhoging voor docenten in het 

basisonderwijs. Er werd afgesproken 

dat docenten 2, 5 procent loons

verhoging krijgen. Daarnaast kregen 

leraren een eenmalige uitkering 

ter hoogte van bijna een half 

maandsalaris.

De eerste actie van de directeuren 

is woensdag. De Algemene Vereni

ging Schoolleiders (AVS) heeft direc

teuren opgeroepen om 9.00 uur het 

brandalarm af te laten gaan en aan

sluitend de jaarlijkse brandoefening 

te houden. 

“Zo zal in heel Neder
land zichtbaar zijn dat 

schoolleiders alarm 
slaan”, meldt de AVS.

Hoe de acties in de komende maan

den eruit komen te zien, is nog niet 

duidelijk. In december zullen de di

recteuren niet staken. “We gaan net 

zo lang actie voeren totdat we een 

cao-akkoord hebben bereikt”,   zegt 

een woordvoerder van de AVS. 

De huidige cao loopt tot 1 maart. “De 

onderhandelingen over een nieuwe 

cao lopen”, aldus de woordvoerder.

Docenten basisonderwijs voeren 

voorlopig voor het laatst actie.

De leraren uit het basisonderwijs 

voeren woensdag voorlopig voor het 

laatst actie. Ze doen dat in de pro

vincies ZuidHolland en Zeeland. De 

docenten van het primair onderwijs 

voeren actie, omdat ze vinden dat ze 

te weinig verdienen ten opzichte van 

docenten uit het middelbaar onder

wijs.

In totaal is er 270 miljoen euro extra 

vrijgemaakt voor de salarissen van 

leraren in het basisonderwijs. 

Volgens minister Arie Slob van Basis 

en Voortgezet Onderwijs gaat de ge

middelde basisschoolleerkracht er 

8, 5 procent op vooruit. Dat betekent 

een extra inkomen van 3.100 euro 

bruto per jaar.

Sinds oktober vorig jaar legden ba

sisschooldocenten meerdere keren 

het werk neer. Na een aantal lande

lijke stakingen vervolgden ze de ac

ties met regionale stakingen. •

 Lees online

ONDERWIJS NIEUWS

https://nu.nl/binnenland/5457071/directeuren-basisonderwijs-gaan-maandelijks-actie-voeren-hoger-salaris.html 
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11 SEPTEMBER 2018 | TEKST ALGEMENE ONDERWIJSBOND

Brief minister Slob over cao primair 
onderwijs valt verkeerd

Het basis en speciaal onderwijs heeft een mooie cao, maar dat is onvoldoende 
om de loonkloof te dichten. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “Treurig dat 
minister Slob een dag voor de staking een brief over de cao stuurt met onjuiste 
informatie. Actie is nog steeds nodig. Dus wie morgen staakt: kom naar 
Rotterdam.”

 ‘K ijk naar het loonstrookje’, 

schrijft minister Arie Slob, 

twee dagen voor de staking 

in Zeeland en Zuid-Holland in  een 

brief  aan de Tweede Kamer. Maar 

liefst 8, 5 procent meer loon. En nog 

een nabetaling.

Verheggen vindt het jammer dat met 

onjuiste informatie wordt gepro

beerd om de stemming rond staking 

van morgen te beïnvloeden. “Slob 

stuurde vrijwel dezelfde informatie 

in juni al naar de Tweede Kamer.” 

En inhoudelijk is er veel mis met de 

brief.

Verheggen vindt het 
jammer dat met onjuis
te informatie wordt ge

probeerd om de stem
ming rond staking van 

morgen te beïnvloeden

Bagatelliseren
Om te beginnen is die 8, 5 procent 

een gemiddelde, waarin ook eer

dere toelagen zijn opgenomen. “En 

die nabetaling, daar hebben mensen 

recht op”, zegt de AObvoorzitter. 

“Het is duidelijk een manier om de 

acties te bagatelliseren. Ja, het is 

een mooie cao, dat vinden wij ook, 

maar onvoldoende om werken in 

het basisonderwijs echt aantrek

kelijker te maken. Dat weet hij, dat 

weten wij, dus roep ik iedereen in 

Zeeland en ZuidHolland nogmaals 

op om morgen te demonstreren in 

Rotterdam. Want de salarissen in het 

basis en speciaal onderwijs blijven 

achterlopen.”

Ook voor  ondersteunend personeel 

en directies  moet er nog van alles 

gebeuren om het werken in de hele 

sector primair onderwijs aantrek

kelijker te maken, vindt Verheggen. 

“Ten opzichte van onze welvaart 

geeft Nederland relatief weinig uit 

aan primair onderwijs, zo laat  de 

Oeso jaar in jaar uit zien.” 

Volgens minister Slob zijn de loon

verschillen tussen primair en voort

gezet onderwijs ontstaan, omdat 

werkgevers en vakbonden ‘in het 

verleden verschillende keuzes heb

ben gemaakt over arbeidsvoorwaar

den’ in de twee sectoren. Daarmee 

schuift Slob de bal naar de bonden 

en besturen.

Verantwoordelijk
Ten onrechte, vindt AObvoorzitter 

Verheggen. “Hij vergeet gemaks

halve dat het ministerie vroeger zelf 

de werkgever was en de loonruimte 

vaststelde. En nog steeds is de over

heid voor bijna 100 procent verant

woordelijk voor de financiering van 

het basis en speciaal onderwijs. Als 

er niet meer geld bijkomt, moet het 

uit de lengte of de breedte. Of sug

gereert hij nu dat we andere keuzes 

moeten maken, bijvoorbeeld perso

neel moeten ontslaan om de hogere 

lonen van de overblijvers te financie

ren. Dat kan hij toch niet menen?” •

 Lees online

ONDERWIJS NIEUWS

https://www.aob.nl/nieuws/brief-minister-slob-over-cao-primair-onderwijs-valt-verkeerd/
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17 SEPTEMBER 2018 | BRON: RTLNIEUWS.NL | BEELD ©ANP

Zaanstad voert vierdaagse schoolweek 
in vanwege lerarentekort

In Zaanstad is het lerarentekort zo hoog opgelopen dat men overgaat op een 
vierdaagse werkweek.In Zaanstad is het lerarentekort zo groot dat scholen dit 
najaar moeten overgaan op een vierdaagse schoolweek.

 “O p plekken waar het niet 

anders kan gaan we 

dit mogelijk op korte 

termijn doen”, bevestigt Rien Spies 

van de Zaanse scholenkoepel Agora 

berichtgeving van NH Nieuws.

Geen andere oplossing
“Alle mensen die op dit moment 

voor de klas kunnen staan, staan 

voor de klas”, zegt Spies. “Dus op het 

moment dat er iemand uitvalt, heb

ben we daar geen oplossing voor. We 

krijgen de eindjes niet meer aan el

kaar geknoopt.” 

Agora neemt de maatregel samen 

met Zaan Primair, een ander grote 

overkoepelende organisatie. Samen 

beheren ze meer dan vijftig Zaanse 

scholen, ofwel 95 procent van het 

totaal. 

Het is nog onbekend welke scholen 

te maken krijgen met de maatregel. 

De scholen overtreden met een vier

daagse schoolweek de wet, maar ‘we 

kunnen niet anders’, zegt Spies. •

 Lees online

ONDERWIJS NIEUWS

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4419021/onwettelijke-vierdaagse-schoolweek-zaanstad-vanwege-lerarentekort
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Werkgeverszaken

Schoolteams gaan werkdruk te lijf met 
onderwijsassistenten en vakleerkrachten

Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer 
onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%) 
inzetten. Daarnaast zijn ze van plan de administratieve lasten verminderen 
(35%), meer of betere ICT-middelen aan te schaffen (25%) en conciërges in te 
zetten (19%). Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder ruim driehonderd 
schoolbesturen, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

 Om de hoge werkdruk in het 

primair onderwijs terug te 

dringen, sloot het POFront 

(PORaad, PO in Actie, vakbonden en 

AVS) met het kabinet in februari het 

Werkdrukakkoord. Dat gebeurde na 

diverse stakingen in het hele land. 

Afgesproken werd dat werkdruk zo

veel mogelijk op schoolniveau moet 

worden aangepakt. De resultaten 

uit de peiling laten zien waaraan 

de schoolteams dit geld willen uit

geven. Vanaf schooljaar 2018/2019 

is hiermee 237 miljoen euro per 

schooljaar gemoeid. Dat bedrag 

loopt op tot structureel 430 miljoen 

euro in 2022.

De PORaad is blij dat scholen hier

mee eerste belangrijke stappen kun

nen zetten om de werkdruk te ver

minderen. Het is goed om te zien dat 

ieder schoolteam hierin zijn eigen 

keuzes maakt’’, zegt Rinda den Bes

ten. Die vrijheid is belangrijk, want 

werkdruk aanpakken, is maatwerk.’’

Uit de peiling blijkt verder dat tach

tig procent van de schoolbesturen 

verwacht dat de extra middelen bin

nen de organisatie zullen helpen om 

de werkdruk van leerkrachten te ver

minderen. Wel zet het lerarentekort 

dit onder druk, ziet de PORaad. Het 

effect van extra handen in de klas 

wordt meteen minder als je tegelij

kertijd leraren tekort komt’’, aldus 

Den Besten.

Naast minder werkdruk vindt de 

PORaad het daarom ook belangrijk 

dat leraren in het primair onderwijs 

beter betaald krijgen. Ondanks de 

recente salarisstijging, verdienen 

zij nog altijd 15 procent minder dan 

hun collega’s in het voortgezet on

derwijs en 10 procent minder dan 

andere soortgelijke beroepen in de 

marktsector. Op woensdag 12 sep

tember staken daarom de leraren in 

ZuidHolland en Zeeland.

NOS  en  Trouw  besteedden maandag

ochtend aandacht aan de peiling. •

 Lees online
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https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/schoolteams-gaan-werkdruk-te-lijf-met-onderwijsassistenten-en
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 De Franse minister van Onderwijs  
JeanMichel Blanquer heeft de invoer van 
de  Arabische taal op school aangekondigd.

In een interview met BFM TV verklaarde de bewindsman maandag dat zijn 
afdeling aan een “kwalitatieve strategie voor de Arabische taal” werkte. 
Het doel is dat de leer van het Arabisch niet meer aan communitaristische 
organisaties wordt overgelaten.

 H et Arabisch is een grote literaire 

taal dat niet enkel moet 

worden geleerd door mensen 

van NoordAfrikaanse afkomst. We 

willen een kwalitatieve strategie ten 

opzichte van de Arabische taal leiden. 

We gaan ook vragen stellen over de 

manier waarop het Arabisch vandaag 

wordt onderwezen”, antwoordde de 

minister op een vraag over de leer 

van de Arabische taal in moskeeën 

in Frankrijk.

Blanquer stelt zelfs voor om 

televisieprogramma’s in originele 

versie uit te zenden op de zenders 

van France Télévision.•

ONDERWIJS NIEUWS

Debat weekendscholen

Op 11 september organiseerde Milli Görüs een debatavond over Turkse 
weekendscholen in Nederland. Namens de ISBO was Gökhan Çoban als panellid 
aanwezig bij dit debatavond. Overige panelleden waren Lily Sprangers, Martijn 
de Koning en Zeki Arslan. 

De discussie ging voorname

lijk over de nut en nood

zaak van weekendscholen. 

Gökhan Çoban heeft aangegeven 

dat we oog moeten hebben voor de 

behoefte die er is bij de ouders als 

het gaat om de vorming van de ei

gen identiteit van de kinderen. Dat 

eigen taal, cultuur en religie een 

essentieel onderdeel zijn van de ei

gen identiteit. Tevens heeft de ISBO 

aangegeven vanuit de scholen bezig 

te zijn een goede bijdrage te leve

ren aan identiteitsvorming van de 

kinderen. Dit met name als het gaat 

om de religieuze identiteit. Tot slot 

heeft Gökhan Çoban het ministe

rie van onderwijs opgeroepen zich 

open te stellen voor de behoefte die 

er is bij de ouders en hier een pas

sende oplossing voor aan te dragen. 

Dit eventueel te doen in samenwer

king met andere externe partijen. •

 



1111

11 SEPTEMBER 2018 | BRON: PORAAD.NL

PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs

Passend onderwijs,  Speciaal onderwijs

De belangenorganisaties in het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs 
willen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om 
te komen tot één Wet op het Funderend Onderwijs. Dat zou een einde maken 
aan allerlei wettelijke belemmeringen. Daardoor kan aan álle leerlingen naar 
verwachting beter onderwijs op maat worden gegeven.

 Nu gelden voor het primair on

derwijs (PO) en voortgezet 

onderwijs (VO) verschillende 

wetten. Reguliere basisscholen val

len onder de Wet primair onder

wijs. Het (voortgezet) speciaal on

derwijs   (V)SO, dat weliswaar wordt 

gerekend tot het primair onderwijs, 

heeft een eigen Wet op de Experti

cecentra (WEC). En het VO heeft ook 

een aparte wet.

De bekostiging van het VSO is hier

door lager dan van het VO waardoor 

de financiering voor bijvoorbeeld 

specialistische vaklokalen, zoals 

technieklokalen, in de knel komt. Dit 

maakt het extra lastig om goed on

derwijs te geven aan die groep leer

lingen in het VSO die op weg is een 

regulier vmbo havo of vwodiploma 

te behalen (het diplomagerichte uit

stroomprofiel van het vso). Met zo’n 

diploma op zak kunnen zij volwaar

dig meedoen aan de maatschappij.

Daarnaast is het extra ingewikkeld 

leraren te vinden voor het VSO om

dat zij betaald worden volgens de 

CAO Primair Onderwijs en in het re

guliere voortgezet onderwijs meer 

kunnen verdienen. Dit effect wordt 

versterkt door het lerarentekort. 

Mede vanwege dergelijke belemme

ringen wordt al sinds 2011 zowel in 

de politiek als in de onderwijssecto

ren gesproken over de mogelijkheid 

om het VSO onder de wet voor het 

voortgezet onderwijs te laten vallen, 

het zogenoemde ‘invlechten’ of ‘ont

vlechten’. Wat meespeelde was dat 

het VSO voor het passend onderwijs 

al onder de samenwerkingsverban

den voor het voortgezet onderwijs 

vielen.

Omdat nu de mogelijkheden voor 

één wet funderend onderwijs onder

zocht worden, is dit invlechtingstra

ject afgerond. Tot deze wet er is zul

len de PORaad, VOraad en LECSO 

samenwerken aan het wegnemen 

van belemmeringen voor het VSO.

Belangenbehartiging
De belangenbehartiging voor het 

speciaal onderwijs blijft door dit 

besluit een gezamenlijke verant

woordelijkheid van de PORaad 

en LECSO. De VOraad blijft nauw 

betrokken, omdat het VSO via de 

samenwerkingsverbanden VO ver

bonden is met het VO. Met name de 

samenwerking tussen het regulier en 

speciaal onderwijs, zowel POSO als 

VO – VSO, verdient de komende tijd 

aandacht.

Bijeenkomst kansen en risico’s
Op 19 juni 2018 vond een 

bijeenkomst plaats georganiseerd 

vanuit het gezamenlijke Steunpunt 

Passend Onderwijs (PORaad en VO

raad) om de belangrijkste kansen en 

risico’s voor samenwerking in kaart 

te brengen. Deze bijeenkomst wordt 

op 17 september nogmaals herhaald. 

Aanmelden kan via de  website van 
het Steunpunt passend onderwijs•

 Lees online
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https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/informatiebijeenkomst-samenwerking-vo-vso/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/informatiebijeenkomst-samenwerking-vo-vso/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-vo-raad-en-lecso-verkennen-een-wet-op-het-funderend-onderwijs
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VACATURES:

Godsdienstleerkracht 
IBS Al Ummah (Enschede), 0,02000 fte

 Functieomschrijving   Website

AGENDA:

Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

www.deisbo.nl
info@deisbo.nl

NIEUWS
Heeft u ook nieuws dat u 

graag vermeld zou willen 

zien in onze nieuwsbrief 

of bijbehorende agenda? 

Stuurt u dan een mailtje 

naar Asma Claassen 

a.claassen@deisbo.nl

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

17:00 - 19:00 UUR

OPEN DAG 

BASISSCHOOL AL ARQAM, 

Eerste Oosterparklaan 88, 

3544 AK Utrecht

DONDERDAG 11 OKTOBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING ISBO

Bilalschool Amersfoort

 Website

WOENSDAG 3 OKTOBER 

15:00 - 17:30 UUR 

GODSDIENSTOVERLEG 

OP HET ISBO-KANTOOR

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

VRIJDAG 27 SEPTEMBER

13:00 - 17:30 UUR

VREEDZAAM, een brede blik op burger-
schapsvorming: hoever zijn we gekomen? 
ZIMIHC Theater Stefanus

Utrecht (Overvecht) 

 Website

VRIJDAG 12 OKTOBER

ONTWERPWEDSTRIJD

BUITENLESPLEK 

 Website

WOENSDAG 31 OKTOBER

15.00-18.00: 

SPANNENDE VERSCHILLEN OP SCHOOL

iPABO Amsterdam 

 www.arkade.nl 

COMMUNICATIE
Een verzoek
Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communica

tie 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 belang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: 

a.claassen@deisbo.nl.

https://www.dropbox.com/s/ujk3tiv12qb4oem/Functiebeschrijving%20godsdienstleerkracht%20Al%20Ummah%202018.9.17.pdf?dl=0
https://www.deisbo.nl/?cat=68
http://www.deisbo.nl 
mailto:info%40deisbo.nl?subject=Nieuwsbrief
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
https://www.deisbo.nl/
http://stichtingvreedzaam.nl/stichting_vreedzaam/nieuws/items/miniconferentie_27_september_2018.html
http://buitenlesdag.nl/ontwerpwedstrijd-buitenlesplek/
http:// www.arkade.nl 
mailto:a.claassen%40deisbo.nl.?subject=Wijziging
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