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De ISBO vertegenwoordigt bijzondere  
scholen op islamitische 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 lesmateriaal dat past 
bij de islamitische identiteit van uw school.

DEISBO.NL

Ik ben een moslim
Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werk-

boek is een echte aanrader voor elk 

moslimkind. Alle basisprincipes van de 

islam (de zes geloofspunten, identiteit 

van een moslim, dankbaarheid, gehoor-

zaamheid aan Allah, halal en haram, de 

vijf zuilen, de woedoe en de islamiti-

sche feesten) worden er op voor kinde-

ren aantrekkelijke wijze in besproken. 

Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en 

leuke opdrachten.

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 behan-

deld. De methode bevat veel verhalen, il-

lustraties en opdrachten, waardoor de kin-

deren op een voor hen interessante wijze 

met deze thema’s kunnen kennismaken. 

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

is als een evaluatie-instrument voor 

groep 8 en is gebaseerd op de verkregen 

kennis binnen de volgende domeinen: 

Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste Hizb van 

de Qur’an en de belangrijkste Doe`a’s), 

Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, 

Oemmah-besef, Respect en liefde voor 

ouderen en jongeren en het kunnen par-

ticiperen in de Nederlandse 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 eerste methode seksuele vorming 

die volledig vanuit islamitisch per-

spectief is opgesteld. Zij is gericht op 

de moslimjongeren in de Nederlandse 

samenleving en is voorzien van de sinds 

december 2012 verplichte kerndoelen 

seksuele diversiteit. 

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

Al Amana-school zelf geïllustreerde, 

doeaboekje leert de kinderen door mid-

del 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.).

Deel 2 
van de al 

Amana-metho-
de in de maand 
oktober slechts 

€ 5,-
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Eén grote familie

Assalamu alaikum,

 I slamitisch onderwijs in Nederland groeit. Ook dit jaar 

is er een toename van aantal leerlingen. Tevens ko-

men er de komende jaren enkele nieuwe scholen bij. 

Ik zie dit als uitbreiding van de familie. Deze groei is fan-

tastisch om te zien. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als één familie 

blijven acteren. Daarom treedt de ISBO niet alleen op als 

belangenbehartiger maar ook als verbinder. Verbinding 

tussen de verschillende (familie)leden is enorm belang-

rijk. Daar waar grote families elkaar soms uit het oog 

verliezen moeten wij juist hier elkaar vaker vinden en 

elkaar vasthouden. 

Ook omdat we als scholen voor dezelfde uitdagingen 

staan, is het noodzakelijk om vaker met elkaar op te 

trekken. Dit onder het motto “Alleen ga je sneller, samen 

kom je verder”. 

Ik heb tijdens onze studiereis in London gezien hoe mooi 

de verbinding met elkaar tot stand kwam. Bestuursleden 

van de verschillende schoolbesturen wisten elkaar te 

vinden en deelden kennis en ervaringen met elkaar uit. 

Door met elkaar te spreken, elkaar te informeren en te 

adviseren komen we tot mooie oplossingen. 

Tijdens de evaluatie van de studiereis was er de vraag 

aan de ISBO om vaker verschillende bijeenkomsten 

te organiseren waar de schoolbesturen met elkaar in 

contact kunnen komen. Deze oproep van de scholen 

zullen wij als ISBO serieus oppakken en door het jaar 

heen verschillende bijeenkomsten organiseren waarin 

we stil staan bij de actuele uitdagingen voor 

onze scholen.

In ieder geval ben ik er als directeur trots 

op om te zien wat voor een mooie familie 

wij zijn.
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Tarbiya in focus

Van 19 tot en met 22 oktober organiseerde de ISBO wederom een studiereis 
voor de leden. Dit jaar stond Londen op het programma, vanwege de 
overvloed aan inspirerende voorbeelden op het gebied van islamitisch 
onderwijs en Tarbiya (islamitische opvoeding) die daar voor handen is.

We bezochten scholen, in-

stituten, academies en 

culturele centra en lieten 

ons inspireren door tal van sprekers, 

onderwijskundigen, schooldirecteu-

ren en geleerden, die ons meenamen 

in de wijze waarop zij Tarbiya geïm-

plementeerd hebben in hun onder-

wijssysteem.

Ik zal hier in het kort enkele good 

practices de revue laten passeren.

Allereerst viel het ons op dat Tarbiya 

overal een cruciale plaats heeft in 

het onderwijssysteem binnen de ver-

schillende educatieve centra. Niet 

alleen de godsdienstleerkrachten, 

maar ook de groepsleerkrachten zijn 

verantwoordelijk voor het bijbren-

gen van de islamitische waarden, 

normen en gedragsregels. Sterker 

nog, op enkele scholen werden de 

godsdienstlessen zelfs uitsluitend 

gegeven door de groepsleerkrach-

ten. 

Op deze manier wordt het stukje 

identiteit breed gedragen én uitge-

dragen. Daarnaast wordt ook veel 

aandacht besteed aan training en 

bijscholing van de leerkrachten op 

het gebied van de identiteit. Gezien 

hun voorbeeldfunctie worden proto-

collen en pedagogisch en didactisch 

handelen wekelijks tijdens de team-

vergaderingen afgestemd. Zo wordt 

op een van de scholen van alle leer-

krachten verwacht dat zij dagelijks 

bij het inchecken 1 ayah uit de Koran 

lezen, de moslims in het Arabisch en 

Engels, de niet-moslims alleen in het 

Engels. Op deze manier krijgt iedere 

docent jaarlijks toch zo’n 200 ayah’s 

uit de Qur’an onder zijn ogen, het-

geen zowel nuttig is voor de eigen 

spiritualiteit als ook voor het islami-

tisch bewustzijn bij het pedagogisch 

handelen. Daarnaast zorgt het er-

voor dat de intentie van waaruit het 

onderwijs gegeven wordt dagelijks 

op de voorgrond gezet wordt.

Een ander instituut waarvan het be-

leid gebaseerd is op islamitische 

waarden en normen, heeft als motto  

het begrip ‘Leiderschap’ hoog in het 

vaandel. 
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Allereerst viel het ons 
op dat Tarbiya overal 

een cruciale plaats 
heeft in het onderwijs-

systeem binnen de ver-
schillende educatieve 
centra. Niet alleen de 

godsdienstleerkrachten, 
maar ook de groeps-

leerkrachten zijn ver-
antwoordelijk voor het 
bijbrengen van de isla-
mitische waarden, nor-
men en gedragsregels. 

Op deze school wordt de kinderen 

van jongs af aan leiderschap bijge-

bracht naar het voorbeeld van de 

Profeet (v.z.m.h.), dus door dienst-

baar te zijn aan de omgeving en niet 

door dominant gedrag te vertonen. 

Zo krijgen de leerlingen schoolbreed 

bepaalde zorgtaken die periodiek 

rouleren. Op Engelse scholen is het 

de gewoonte dat kinderen in de pau-

ze eten in de schoolkantine. In plaats 

van allemaal individueel op het eten 

af te stormen hebben de kinderen ge-

leerd eerst aan de ronde tafels plaats 

te nemen. De  leerlingen hebben hun 

eigen plaats en aan hun tafel zitten 

kinderen van verschillende leef-

tijdscategorieën. Op de tafel staat 

een takenlijst. Zo dekt een kind de  

tafel, een ander kind haalt het eten 

voor de hele groep en weer een an-

der kind ruimt op. Tijdens het eten 

leren de kinderen dat zij op  een be-

leefde manier met elkaar in gesprek 

gaan over alledaagse zaken. De ou-

deren helpen de jongere kinderen en 

de jongere kinderen hebben respect 

voor de oudere. Overigens maken 

moslims op deze school maar 45% 

uit van de leerlingpopulatie. De 

school staat bekend als een van de 

beste van het Verenigd Koninkrijk. 

Dit is een voorbeeld van het integre-

ren van islamitische waarden in de 

gemeenschap waar wij veel van kun-

nen leren.

Bij de evaluatie kwam naar voren 

dat veel schoolbesturen in hun ei-

gen scholen ook meer aandacht zou-

den willen besteden aan Tarbiya en 

Akhlaq. De ISBO geeft al jaren op-

voedcursussen aan ouders en trai-

ningen islamitische pedagogiek aan 

leerkrachten waarin al deze aspec-

ten aan de orde komen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze 

cursus, neemt u dan gerust contact 

op met ondergetekende.

Asma Claassen
Beleidsadviseur Identiteit ISBO

 a.claassen@deisbo.nl

Steeds meer kinderen naar 
vwo: Hoe komt dat?
Sinds een paar jaar bepalen 
de leraren naar wat voor 
vervolgopleiding de 
basisschoolkinderen gaan. 
Wat betekent dat in de praktijk?
 

 Bekijk het volgende filmpje
https://www.nu.nl/250763/ 
video/steeds-meer-kinderen-naar-
vwo-hoe-komt-dat.html

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
https://www.nu.nl/250763/video/steeds-meer-kinderen-naar-vwo-hoe-komt-dat.html
https://www.nu.nl/250763/video/steeds-meer-kinderen-naar-vwo-hoe-komt-dat.html
https://www.nu.nl/250763/video/steeds-meer-kinderen-naar-vwo-hoe-komt-dat.html
https://www.nu.nl/250763/video/steeds-meer-kinderen-naar-vwo-hoe-komt-dat.html
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DATUM: 10 FEBRUERI  2018 | BRON: TROUW | FOTO:  WERRY CRONE | AUTEUR:  PETRA VISSERS

Witte school ontmoet zwarte school

Utrechtse kinderen van een witte school uit de wijk Tuindorp gaan op 
bezoek bij kinderen van een zwarte school in de wijk Overvecht. Omdat 
de scholen samen leven en samen werken belangrijk vinden.

 In tien minuten lopen de kinderen 

van openbare basisschool Tuin-

dorp naar openbare basisschool 

Overvecht. Hand in hand van de ene 

naar de andere kant van de kloof. 

De kloof tussen arm en rijk, wit en 

zwart, hoger en lager opgeleid. Kans-

arm en kansrijk. Niet dat de kinderen 

van groep 3 daar iets van merken. 

Ze weten niet dat Overvecht, een 

wijk in het noorden van Utrecht, het 

hoogste aandeel huishoudens kent 

met een bijstandsuitkering. Achttien 

procent van de huishoudens leeft 

in de bijstand. In Noord-Oost, waar 

Tuindorp in ligt, is dat 3 procent.

In meer statistieken zijn Overvecht 

en Tuindorp hekkensluiter en kop-

loper van Utrecht. Overvecht is, als 

je het aan inwoners vraagt, de onvei-

ligste wijk van de stad. Tuindorp de 

veiligste. Inwoners van Noord-Oost 

geven hun buurt een 8, de hoogste 

score van Utrecht, terwijl Overvecht

het moet doen met een 4,9. Inwoners 

van Tuindorp zijn gezonder, gelukki-

ger, rijker, slanker en hoger opgeleid 

dan inwoners van Overvecht, blijkt 

uit cijfers van de gemeente.

Tuindorp is ook een witte wijk, ter-

wijl Overvecht, sinds dat in de jaren 

zestig van de vorige eeuw uit de 

grond werd gestampt, veel inwoners 

kent met een migratieachtergrond. 

De kinderen en kleinkinderen van 

arbeidsmigranten wonen er in hoge 

flats of eengezinswoningen.

De kloof, dat is het spoor tussen 

Utrecht en Hilversum. Aan de Tuin-

dorp-kant wisselen de huizen - jaren 

dertig, met een tuin - voor vijf, zes, 

zeven ton van eigenaar. Aan de Over-

vecht-kant voor minder dan drie ton 

en dat is niet omdat de huizen klei-

ner zijn.

De segregatie in de stad is ook te 

zien op de openbare basisscholen in 

de twee wijken. Obs Tuindorp is een 

witte school, obs Overvecht niet. 

De hoogopgeleide witte ouders die, 

aangetrokken door de lagere huizen-

prijzen, zo langzamerhand wel

in Overvecht willen wonen, brengen 

hun kind aan de overkant van het 

spoor naar school. Aan de kwaliteit 

van het onderwijs op obs Overvecht 

ligt dat niet. De school krijgt goede 

beoordelingen van de inspectie en 

mag zich ‘excellente school’ noe-

men. Een voorbeeld voor andere 

basisscholen, volgens het ministerie 

van onderwijs.

Brieven
Om iets van de segregatie te door-

breken en de verschillende werelden 

samen te brengen, zijn Obs Over-

vecht en obs Tuindorp de kloof over-

gestoken. De kinderen van groep 3 

uit Tuindorp gaan op bezoek bij de 

kinderen uit groep 3/4 in Overvecht. 

De ‘vriendschapsschool’ noemen de 

scholen het project. Eerst hebben 

de kinderen brieven geschreven om 

elkaar te leren kennen, nu komen ze 

elkaar tegen in het echte leven. 

 https://www.trouw.nl/samenle-

ving/witte-school-ontmoet-zwar-

te-school~a02bf478/
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VAN DE SCHOLEN

DATUM: 10 OKTOBER 2018 | BRON AD | FOTO:  ALBERT SOK/AD | AUTEUR:  ILSE VAN DRIEL

De islamitische basisschool Ikra in Dordrecht. 

Wethouder en school staan lijnrecht tegenover 
elkaar: ‘Ikra moet knop nu omzetten’

Wethouder Peter Heijkoop en de Stichting Islamitisch Primair 
Onderwijs Rijnmond (SIPOR) staan lijnrecht tegenover elkaar als 
het gaat om een tweede islamitische school in Dordrecht. 

 Heijkoop benadrukte gister-

avond dat die school er niet 

komt. ,,Absurd’’, reageert Ci-

han Gerdan van de 

De gemeenteraad sprak in een com-

missievergadering over de afwijzing 
van de aanvraag  van SIPOR, naar 
aanleiding van vragen die de PvdA 

had gesteld over deze afwijzing. De 

partij vroeg zich af of de fracties 

zich konden vinden in het besluit. 

Reden voor het negatieve advies van 

het college van burgemeester en 

wethouders aan de gemeenteraad 

is een meningsverschil over het te 

verwachten aantal leerlingen.

‘Tweede islamitische school 
in Dordrecht onmogelijk’

 https://www.ad.nl/dordrecht/

tweede-islamitische-school-in-

dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/

Wethouder Peter Heijkoop, die on-

derwijs in zijn portefeuille heeft, 

ziet niets in een tweede islamitische 

school in Dordrecht. Er zijn volgens 

hem te weinig leerlingen in Dord-

recht om een tweede islamitische 

school bespreekbaar te maken. Een 

groot deel van de beoogde leerlin-

gen zou uit Zwijndrecht en Hendrik-

Ido-Ambacht moeten komen.

Deze discussie loopt 
nu al meer dan vijf jaar, 
maar ik ga door tot het 

bittere eind
Cihan Gerdan

Wel benadrukt hij dat een uitbrei-

ding van de bestaande Ikra-school in 

Dordrecht nog altijd een optie is. ,,Ik 

wil graag praten over vier extra loka-

len voor de Ikra-school. Maar het is 

nu aan de heer Gerdan om mijn uit-

gestoken hand op te pakken. Ik zou 

graag willen dat hij de knop omzet 

en gaat denken in mogelijkheden.” 

Voor bestuurder Cihan Gerdan is 

uitbreiden met vier extra lokalen 

echter geen optie. ,,Ouders kloppen 

continu bij ons aan. Ik moet daar iets 

mee. Dat de wethouder nu zegt, hier 

heb je vier lokalen, daar kan ik niets 

mee. Deze discussie loopt nu al meer 

dan vijf jaar, maar ik ga door tot het 

bittere eind”, zo zei hij strijdlustig na 

afloop van de vergadering.

Kritiek
De wethouder kon op kritiek rekenen 

van GroenLinks. ,,Er zijn nu veel ge-

frustreerde ouders die hun kinderen 

graag op een islamitische basisschool 

willen plaatsen. Daar houdt het col-

lege onvoldoende rekening mee”, al-

dus raadslid Necdet Burakcin.

Er zijn in het verleden gesprekken 

gevoerd met de gemeente Zwijnd-

recht, maar die liepen uiteindelijk 

op niets uit.

 https://www.ad.nl/dordrecht/

wethouder-en-school-

staan-lijnrecht-tegenover-

elkaar-ikra-moet-knop-nu-

omzetten~a2b0daaf/

https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-islamitische-school-in-dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/
https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-islamitische-school-in-dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/
https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-islamitische-school-in-dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/
https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-islamitische-school-in-dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/
https://www.ad.nl/dordrecht/tweede-islamitische-school-in-dordrecht-onmogelijk~ab7afb18/
https://www.ad.nl/dordrecht/wethouder-en-school-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-ikra-moet-knop-nu-omzetten~a2b0daaf/
https://www.ad.nl/dordrecht/wethouder-en-school-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-ikra-moet-knop-nu-omzetten~a2b0daaf/
https://www.ad.nl/dordrecht/wethouder-en-school-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-ikra-moet-knop-nu-omzetten~a2b0daaf/
https://www.ad.nl/dordrecht/wethouder-en-school-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-ikra-moet-knop-nu-omzetten~a2b0daaf/
https://www.ad.nl/dordrecht/wethouder-en-school-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-ikra-moet-knop-nu-omzetten~a2b0daaf/
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DATUM: 11 OKTOBER 2018 | BRON: NU.NL  FOTO: KOEN VAN WEEL/ANP

Minister Slob trekt extra miljoenen 
uit in strijd lerarentekort

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt miljoenen euro’s 
extra uit om zij-instromers aan het werk te zetten in het onderwijs. Dit moet 
het lerarentekort op zowel basis- als middelbare scholen terugdringen.

 Mensen met een hbo- of een 

universitair diploma mogen 

gelijk lesgeven, terwijl ze 

ondertussen hun lesbevoegdheid 

halen. Die mensen worden zij-in-

stromers genoemd.

Per instromer kunnen scholen een 

subsidie van 20.000 euro aanvragen. 

Voor basisscholen zat er 3,2 miljoen 

euro in de pot, maar dat is bijna op. 

Daarom trekt Slob daar nu nog eens 

4 miljoen euro voor uit, gaf hij don-

derdag aan in een debat over leraren.

Nog eens 4 miljoen euro wordt vrij-

gemaakt om in 2019 zij-instroom op 

zowel basis- als middelbare scholen 

mogelijk te maken. Daar was eerder 

al 8 miljoen voor opzijgezet.

Geld voor regionale plannen tegen 

lerarentekort

Niet alleen voor zij-instromers is er 

extra geld. Regio’s kunnen zelf plan-

nen aandragen om hun lerarentekort 

terug te dringen. Voor deze voor-

stellen is in totaal 13 miljoen euro 

beschikbaar.

Voorzitter Liesbeth Verheggen van 

de Algemene Onderwijsbond AOb 

vindt het goed dat er geld komt voor 

een aanpak in de regio, maar stelt 

ook: “Alleen structurele maatrege-

len, zoals een beter salaris en min-

der werkdruk, kunnen het lerarente-

kort oplossen.”

Geld voor het lerarentekort is be-

langrijk, maar geld voor de leraren 

die er nog wel zijn zou nog mooier 

zijn, zegt ze.

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

tiek/5509007/minister-slob-

trekt-extra-miljoenen-in-strijd-

lerarentekort.html
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Wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor  
Nieuwe Scholen’ naar Tweede Kamer

Minister Slob (Onderwijs) heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor 
Nieuwe Scholen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. 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 met de eerste stap waarbij 
het richtingenbegrip als eis voor schoolstichting wordt geschrapt.

 Een nieuwe school beginnen op 

basis van een pedagogisch-

didactisch of onderwijskundig 

concept is nu alleen mogelijk in com-

binatie met een erkende geloofs- of 

levensovertuiging, een zogenaamde 

richting. Terwijl er wel behoefte is 

aan vernieuwing en uitbreiding van 

het onderwijsaanbod. Met de nieu-

we 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 hebben door de 

grote verscheidenheid aan scho-

len en onderwijssoorten en zo 

een school kunnen kiezen die het 

beste bij hun kind past. Minister 

Slob zegt  over het wetsvoorstel: ‘De 

vrijheid van onderwijs is een groot 

goed. Door de huidige procedure is 

het starten van een nieuwe school 

haast onmogelijk geworden. 

Met dit wetsvoorstel ontstaat er 

meer ruimte om scholen te starten 

die beter aansluiten op de wensen 

van ouders en leerlingen.’

Toetsen aan kwaliteitscriteria
Een kwaliteitstoets, uitgevoerd door 

de Onderwijsinspectie, wordt onder-

deel van de startprocedure. De PO-

Raad is voorstander van het nieuwe, 

wat zwaardere, beoordelingsproces 

bij de start van een nieuwe school. 

Na de kwaliteitstoets beslist de mi-

nister van Onderwijs over de bekos-

tiging van de nieuwe school. Indien 

aan alle kwaliteitscriteria wordt vol-

daan, staat de minister de stichting 

van een school toe. Als een nieuwe 

school na twee jaar wordt beoor-

deeld als kwalitatief slecht, kan deze 

gesloten worden.

Waken voor scholen 
in krimpgebieden
De PO-Raad vindt samenwerken in 

de regio van groot belang, hier heeft 

de minister in het wetsvoorstel ook 

aandacht voor. In krimpgebieden is 

het goed om stil te staan bij de da-

ling van het aantal leerlingen bij 

bestaande scholen. In deze regio’s 

zijn er vaak gezamenlijke plannen 

bedacht door schoolbesturen en ge-

meenten om een duurzaam scholen-

aanbod voor de toekomst te creëren. 

De komst van een nieuwe speler 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 opheffingsnorm 

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.

 https://www.poraad.nl/nieuws-

en-achtergronden/wetsvoorstel-

meer-ruimte-voor-nieuwe-scho-

len-naar-tweede-kamer
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Onderwijsinhoud

Onderwijsraad: ‘Maak wetsvoorstel 
burgerschapsonderwijs duidelijker’

Het Wetsvoorstel dat burgerschap beter in het onderwijs moet 
verankeren, moet worden aangepast zodat het scholen meer richting 
en houvast geeft. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies.

 Het kabinet wil burgerschaps-

onderwijs verbeteren door 

de wet aan te scherpen. Leer-

lingen zouden voortaan moeten 

leren over de basiswaarden van de 

democratische rechtsstaat en over 

de mensenrechten. Ook moet de 

school hen sociale en maatschappe-

lijke competenties bijbrengen die ze 

in de samenleving nodig hebben. Op 

dit moment zijn scholen verplicht 

burgerschapsonderwijs te geven, 

maar is onduidelijk wat hiermee 

precies wordt bedoeld. De wet moet 

die onduidelijkheid wegnemen.

De Onderwijsraad vindt dat het 

wetsvoorstel nog steeds onvoldoen-

de helder maakt wat onder burger-

schap wordt verstaan en wat van 

scholen wordt verwacht. Ook is niet 

inzichtelijk welke problemen het 

wetsvoorstel wil aanpakken, schrijft 

hij.

 De Onderwijsraad komt daarom met 

een alternatieve wetstekst. Scholen 

zouden voldoende vrijheid overhou-

den om hun burgerschapsonderwijs 

zelf in te vullen. 

Om burgerschapsonderwijs echt te 

verbeteren, zullen er ook kerndoelen 

en eindtermen moeten komen, stelt 

de raad. Deze worden voorbereid in 

het trajact Curriculum.nu  waarbin-

nen leraren en schoolleiders nieuwe 

kerndoelen ontwikkelen. De raad 

vindt verder dat de overheid scho-

len handvatten moet bieden zodat 

ze zelf kunnen vaststellen ‘hoe suc-

cesvol hun burgerschapsonderwijs 

is’. Ook moet de overheid scholen 

goede ondersteuning bieden.

Via een internetconsultatie konden 

ook anderen deze zomer op het 

wetsvoorstel van het kabinet rea-

geren. Het ministerie verwerkt de 

adviezen die hieruit zijn voortgeko-

men het advies van de Onderwijs-

raad in het wetsvoorstel dat op den 

duur naar de ministerraad zal gaan.   

 https://www.poraad.nl/nieuws-

en-achtergronden/onderwijsraad-

maak-wetsvoorstel-burgerschaps-

onderwijs-duidelijker
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Vanaf volgend jaar dagelijks duizend 
scholieren naar Tweede Kamer 

Het kabinet trekt 
4,8 miljoen euro uit 
zodat vanaf volgend 
schooljaar dagelijks 
duizend leerlingen van 
middelbare scholen 
een rondleiding in het 
gebouw van de Tweede 
Kamer kunnen krijgen.

Het kabinet heeft in het re-

geerakkoord afgesproken 

dat alle scholieren een keer 

de mogelijkheid krijgen om een 

bezoek te brengen aan de Tweede 

Kamer. Het geld is afkomstig uit de 

cultuurbegroting, meldt het ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap donderdag.

Momenteel bezoekt ruim 40 procent 

van de kinderen het Binnenhof en de 

regering wil dat percentage naar 100 

procent brengen.

Volgens minister Ingrid van Engels-

hoven (Onderwijs) heeft het bezoek 

tot doel leerlingen kennis te laten 

maken met democratische waarden. 

“We leven in een land waar je mag 

zijn wie je bent, geloven wat je wil 

en waar we democratisch tot beslui-

ten komen. Dit zijn gedeelde waar-

den waar we trots op zijn, maar die 

niet vanzelfsprekend zijn.”

Minister van Binnenlandse Zaken  

Kajsa Ollongren wijst erop dat men-

sen niet als democraten worden ge-

boren. “De beginselen van de demo-

cratie en de fundamentele waarden 

van onze democratische rechtsstaat 

moeten jongeren worden bijge-

bracht. 

Dit is ook nog een leuke manier om 

erover te leren en daar hebben ze 

hun leven lang plezier van.”

Vervoer wordt voortaan betaald

Organisatie ProDemos verzorgt het 

vervoer en de rondleidingen. De or-

ganisatie biedt de scholen lesma-

teriaal om het bezoek voor te be-

reiden. ProDemos verwacht dat het 

aantal scholieren dat het Binnenhof 

bezoekt in 2023 zal zijn gestegen 

naar 180.000. Nu gaat het om ruim 

90.000 scholieren.

Een woordvoerder van de organisa-

tie zegt tegen het AD blij te zijn dat 

voortaan ook het vervoer wordt be-

taald. “Klassen uit Limburg, Zeeland 

en het noorden haakten af, omdat de 

busreis voor hen te duur is”, aldus de 

woordvoerder.

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

tiek/5507708/volgend-jaar-dage-

lijks-duizend-scholieren-tweede-

kamer.html
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Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te 
regelen zodat je school voldoet aan de privacywetgeving. Maar in hoeverre zijn 
leerlingen zich bewust van hun privacy? Het is belangrijk om met leerlingen 
het gesprek aan te gaan over privacy. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

Door de komst van de nieuwe 

privacywetgeving (AVG) zijn 

scholen zich steeds bewus-

ter van het belang van het goed re-

gelen van informatiebeveiliging en 

privacy (IBP). Er wordt IBP-beleid 

gemaakt en er worden gedragscodes 

vastgelegd en afspraken gemaakt 

over het omgaan met persoonsgege-

vens van leerlingen, ouders en me-

dewerkers. Ook voor medewerkers 

wordt steeds vaker extra aandacht 

besteed aan bewustwording van de 

risico’s die de inzet van ict met zich 

meebrengt. Kortom, scholen zijn 

over het algemeen goed bezig.

Leerlingen bewuster maken

Als school kun je alles goed geregeld 

hebben, maar wat weten leerlingen 

eigenlijk van IBP en persoonsgege-

vens?

Leerlingen maken veel gebruik van 

digitale middelen; 95% van de leer-

lingen in groep 8 heeft bijvoorbeeld 

een smartphone. Een groot deel is 

ook actief op sociale media. Op die 

sociale kanalen delen zij allerlei in-

formatie, zoals berichten, foto’s en 

video’s. Maar weten zij bijvoorbeeld 

dat foto’s en gegevens ook persoons-

gegevens zijn? 

Het is erg belangrijk dat leerlingen 

weten wat privacy is en hoe je daar 

mee omgaat en wat school van hen 

verwacht. 

Ga dit eens na aan de hand van on-

derstaande checklist en kijk eens 

hoe vaak je ‘ja’ kunt antwoorden op 

onderstaande stellingen:

Checklist
•  Mijn leerlingen weten wat de AVG is

•  Mijn leerlingen weten wat per-

soonsgegevens zijn

•  Mijn leerlingen weten waarom pri-

vacy belangrijk is

•  Mijn leerlingen weten wat er op 

school van hen verwacht wordt als 

het gaat over rekening houden met 

de privacy van medeleerlingen

•  Mijn leerlingen weten hoe het zit 

met toestemming geven voor het 

gebruik van beeldmateriaal en so-

ciale media

•  Mijn leerlingen weten waar ze op 

moeten letten als ze online zijn

•  Mijn leerlingen weten wat de af-

spraken op school zijn als ze wer-

ken via het schoolnetwerk

•  Mijn leerlingen weten welke rech-

ten zij hebben als het gaat over bij-

voorbeeld het inzien, wijzigen van 

hun persoonsgegevens

•  Mijn leerlingen weten waar ze terecht 

kunnen met vragen over privacy

Zo maak je leerlingen 
bewuster
Antwoordde je vaker ‘nee’ op de stel-

lingen dan ‘ja’? Denk dan eens na hoe 

je leerlingen bewuster kunt maken 

van het belang van privacy. Kennis-

net en de sectorraden kunnen je hier 

uiteraard bij helpen. We hebben de 

belangrijkste hulpmiddelen op een 

rij gezet:

•  Start een gesprek met leerlingen 

aan de hand van de 25 hulpvra-

gen informatiebeveiliging over 

onder andere informatiebeveili-

ging, hacks en DDoS-aanvallen op 

schoolsystemen. Dit laatste ge-

beurt regelmatig door leerlingen.

•  Start een gesprek met leerlingen 

aan de hand van de 25 hulpvragen 

privacy. Wat deel je bijvoorbeeld 

wel en wat niet via sociale media?

•  Praat over mediawijsheid met leer-

lingen, één van de vier basisvaar-

digheden van digitale geletterd-

heid. Hoe je digitale geletterdheid 

aanpakt, lees je in het handboek 

digitale geletterdheid.

•  De Autoriteit Persoonsgegevens 

heeft ook een aantal lessen ge-

maakt over privacy. Deze kunnen 

leraren op jouw school in de klas 

gebruiken.

 https://www.kennisnet.nl/arti-

kel/maak-leerlingen-bewuster-

van-het-belang-van-privacy/
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Nog twee scholen Zaan Primair 
starten vierdaagse schoolweek

Naast basisschool De Spiegel stappen nog twee andere scholen van het 
bestuur Zaan Primair tijdelijk over op een vierdaagse schoolweek vanaf 
de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie vanwege het lerarentekort. 
Het gaat om De Kernschool waar nieuwkomers de Nederlandse taal 
leren en Dynamica XL Molenwerf voor speciaal onderwijs

Aan het begin van deze week 

kondigde collegevoorzitter 

Niko Persoon van Zaan Pri-

mair op AOb.nl al aan dat er mogelijk 

meer scholen van zijn bestuur over-

gaan op een vierdaagse schoolweek.  

Afgelopen maandag werd bekend 

dat groep 5 van de openbare basis-

school de Spiegel in Zaandam na de 

herfstvakantie tot en met de kerstva-

kantie overstapt op een vierdaagse 

schoolweek omdat er te weinig leer-

krachten te vinden zijn.

Vandaag meldt het schoolbestuur 

dat het niet bij die basisschool blijft. 

Twee andere schoollocaties moe-

ten ook een vierdaagse schoolweek 

als noodmaatregel invoeren van-

wege het lerarentekort. Alle klassen 

van De Kernschool, een school voor 

nieuwkomers, zullen op vier lesda-

gen overgaan, meldt Zaan Primair.

Op deze school zitten vooral leerlin-

gen die de Nederlandse taal moeten 

leren voordat zij naar een reguliere 

basisschool kunnen doorstromen. 

Het schoolbestuur meldt dat ze al 

sinds de zomervakantie op zoek zijn 

naar twee leerkrachten die voltijd 

aan de slag kunnen.

Langdurig ziek

Daarnaast zal een klas van Dynamica 

XL locatie Molenwerf overgaan op 

een vierdaagse schoolweek. Dit is 

een school voor speciaal onderwijs 

waar veel leerlingen met autisme les 

krijgen. Vanwege een langdurig zieke 

leerkracht krijgt één van de groepen 

bij de Molenwerf ook een vierdaagse 

schoolweek. ‘De ontstane vacature is 

onvervulbaar’, schrijft het schoolbe-

stuur in een persbericht. ‘Vooral om-

dat onderwijs geven aan deze speci-

fieke groep deskundigheid vraagt.’

Collegevoorzitter Persoon liet al eer-

der weten dat hij met deze maatre-

gelen ‘een streep in het zand’ zet en 

zijn personeel hiermee wil bescher-

men. Het schoolbestuur laat weten 

dat door te gaan met werven in de 

hoop de periode van de vierdaagse 

schoolweek korter te maken.

 https://www.aob.nl/nieuws/

nog-twee-scholen-zaan-primair-

starten-vierdaagse-schoolweek/

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
https://www.aob.nl/nieuws/nog-twee-scholen-zaan-primair-starten-vierdaagse-schoolweek/ 
https://www.aob.nl/nieuws/nog-twee-scholen-zaan-primair-starten-vierdaagse-schoolweek/ 
https://www.aob.nl/nieuws/nog-twee-scholen-zaan-primair-starten-vierdaagse-schoolweek/ 
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Van harte gefeliciteerd

Op 3 oktober jl. is ISBO- en SIPOR-
bestuurder Cihan Gerdan voor de 
3e keer opa geworden! Vanuit de 
ISBO wensen wij hem veel geluk 
met zijn kleinzoon Zeyd Ibrahim! 
Moge Allah hem in zijn leven leiden 
op de weg van de islam, Amien!

Innaa lillahi wa innaa 
ilayhi raaji`un

Op 28 september jongstleden heeft 
Allah onze broeder en mede-oprichter 
van de ISBO, de heer A. Cheppih, tot 
zich genomen. Moge Allah tevreden 
over hem zijn en hem opnemen in Zijn 
genade, hem zijn zonden vergeven en 
zijn familie troost geven, Amien. Wij 
wensen de nabestaanden veel sterkte 
met het verwerken van hun verdriet.

 

LIEF EN LEED

Energie Voor Scholen is hét inkoopcollectief binnen het onderwijs. Het collectief 
realiseert voor een scherp tarief energie voor ruim 6.000 schoolgebouwen. U hoeft 
als schoolbestuur nergens meer naar om te kijken, alles wordt voor u geregeld.

Energie Voor Scholen

Schrijf nú in voor 
de nieuwe collectieve periode, 

2021 t/m 2025!

De grote voordelen van 
Energie Voor Scholen: 
✓ Scherpe tarieven (10 tot 15% besparing)
✓ Europese aanbesteding, dus u voldoet aan wet- en 
 regelgeving
✓ Vaste tarieven, dus duidelijke budgetten
✓ Maximale fl exibiliteit voor het toevoegen en 
 afmelden van locaties
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Energie Voor Scholen is hét inkoopcollectief binnen het onderwijs. Het collectief 
realiseert voor een scherp tarief energie voor ruim 6.000 schoolgebouwen. U hoeft 
als schoolbestuur nergens meer naar om te kijken, alles wordt voor u geregeld.

Energie Voor Scholen

Schrijf nú in voor 
de nieuwe collectieve periode, 

2021 t/m 2025!

De grote voordelen van 
Energie Voor Scholen: 
✓ Scherpe tarieven (10 tot 15% besparing)
✓ Europese aanbesteding, dus u voldoet aan wet- en 
 regelgeving
✓ Vaste tarieven, dus duidelijke budgetten
✓ Maximale fl exibiliteit voor het toevoegen en 
 afmelden van locaties

www.energievoorscholen.nl

http://www.energievoorscholen.nl
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VACATURES:

Schoolbreed Leerkracht
Basisonderwijs 
Islamitisch college Schiedam 1,000 fte

 Functieomschrijving   hrm@sic-schiedam.nl

 

21 NOVEMBER 2018

12.30-16.30

WORKSHOP CAO PO CASCADE ADVOCATEN 

(Arzu Yandere & Noor Dietvorst)

Bankastraat 100 Den Haag

  https://cascadeadvocaten.nl/workshop-
cao-po-2018-cascade-advocaten/

16 NOVEMBER 2018

LICHTE VERHALEN IN HET DONKER

SALAAM ART

Studio Salam Art

AMSTERDAM

 info@annoer.nl

1 NOVEMBER 2018

13:30

MUSICAL: AL ANDALOUS

Hulsterweg 1 5912PL Venlo

 www.alandalous.nl    PDF

AGENDA:

31 OKTOBER 2018

OPENING SCHOOLGEBOUW AN NOER 

in Alphen aan den Rijn

info@annoer.nl

31 OKTOBER 2018

15.00-18.00:

SPANNENDE VERSCHILLEN OP SCHOOL

iPABO Amsterdam

 www.arkade.nl

8 NOVEMBER 2018

10:00 - 16:00

CONGRES STRESS IN DE KLAS

Veenendaal

 http://onderwijs-congressen.nl

24 NOVEMBER 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING ISBO

ISBO

Bilalschool Amersfoort

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 hou-

den van zaken die voor u van belang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

http://design2press.nl/vacature%20SIC.pdf
https://cascadeadvocaten.nl/workshop-cao-po-2018-cascade-advocaten/ 
https://cascadeadvocaten.nl/workshop-cao-po-2018-cascade-advocaten/ 
http://www.alandalous.nl
http://design2press.nl/AlAndalous-1-november.pdf
mailto:a.claassen%40deisbo.nl.?subject=Wijziging
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