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BOEKEN.DEISBO.NL

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op 
islamitische grondslag en verleent verschillende 
diensten aan de schoolbesturen, waaronder juridi-
sche dienstver lening en dienstverlening op het ge-
bied van de identi teit. Leden kunnen bij de ISBO een 
beroep doen op de invalpoule voor godsdienstleer-
krachten. 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, nu slechts € 5,-
(verlengd tot 

december)
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ISBO 3.0

Assalamu alaikum,

 S inds we met onze nieuwe nieuwsbrief zijn gestart 

hebben wij ongelofelijk veel positieve reacties 

ontvangen Alhamdulillah. Bij veel schoolbesturen, 

directies en docenten is het inmiddels een vaste geliefde 

informatiebron om goed door te lezen. En dat is precies 

waarom we zo veel tijd steken in een goede nieuwsbrief. 

We willen u actief, deskundig en professioneel blijven in-

formeren over de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. 

Dit doen we met veel plezier en voldoening kan ik u ga-

randeren.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat deze nieuwsbrief over-

wegend een andere kleur heeft. Wat voorheen oranje was 

is nu vervangen met soort turquoisegroene kleur. Aan de 

kleur merk je onder andere onze Islamitische identiteit. 

Als u goed kijkt ziet u ook wat icoontjes hier en daar. De 

icoontjes staan allen ook ergens voor. Deze nieuwsbrief is 

dan ook het eerste product waar de nieuwe huisstijl van 

de ISBO in is verwerkt. Zeer binnenkort komen we ook met 

een nieuwe website inclusief een nieuwe webshop waar u 

al onze boeken kunt vinden. Tevens zullen we bij de ingang 

aan de muur van elke school een bordje vestigen waarin 

wordt aangegeven dat het bestuur van de school is aange-

sloten bij de ISBO.

Met de bovenstaande veranderingen hebben we een start 

gemaakt met ISBO 3.0. Een volledig nieuwe koers waarbij 

de dienstbaarheid en zichtbaarheid richting de scholen 

en schoolbesturen voorop staat. Een koers waarbij we als 

ISBO weer voorop gaan lopen en zullen staan voor de be-

langen van het Islamitisch onderwijs in Nederland. 

Een koers waarbij identiteit, kwaliteit én zichtbaarheid ge-

zamenlijk het fundament vormen van de ISBO.  

We zullen steeds meer, én beter, onze dienstverlening bij 

u onder de aandacht brengen. Tevens zullen we er voor 

zorgen dat het Islamitisch onderwijs in Nederland mee 

kan praten op het hoogste niveau. We zullen niet alleen 

volgen maar ook initiëren én innoveren. In ons strategisch 

beleidsplan voor de komende jaren hebben 

we hier ook iets over gezegd. Tijdens de Al-

gemene Ledenvergadering op 24 november 

aanstaande zal ik de verschillende school-

besturen bijpraten over onze nieuwe 

koers en aanpak. 

Ik wens u veel leesplezier. 

VAN DE DIRECTEUR

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

Gökhan Çoban
Directeur ISBO
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Met het Hiba doeboek wordt iedere dag opnieuw een feest! 

Ken jij het Hiba doeboek al?

Wat dacht je van de allerleukste spellen & quizzen, het maken van je 
eigen bucketlist, jezelf verwennen met Hiba Beauty Time, recepten voor 
de perfecte hennamix, coole science proefjes, gewaagde Hiba challenges, 
prachtige Eid-wenskaartdesigns of de superhandige gebedskalender?!

Islam beleven met liefde en plezier!
Het Hiba doeboek is een prachtig vrijetijdsboek, ontwik-

keld voor moslimmeiden tussen de 7 en 12 jaar. Mos-

limmeiden worden hierdoor gestimuleerd hun eigen 

identiteit vorm te geven, hun creativiteit te ontplooien 

en hiermee liefde voor hun geloof en cultuur te ontwik-

kelen. Door het gigantische en diverse aanbod aan ma-

teriaal, dat binnen de normen en waarden van de Islam 

is vormgegeven, is het boek maar liefst 136 pagina’s dik!

Nu bij de ISBO verkrijgbaar  
voor slechts €14,95!

Het Hiba doeboek is een perfect geschenk.
Het Hiba doeboek kan gegeven worden op elk moment 

van het jaar. Dit funboek is een uniek kinderboeken-

weekgeschenk, ramadan-, eid-, vakantie-, of rapportca-

deau. Daarnaast is het Hiba doeboek tijdloos en kan dus 

elk jaar opnieuw aan dezelfde doelgroep (bijvoorbeeld 

groep 7) gegeven worden. Het Hiba doeboek is vanaf he-

den verkrijgbaar bij ISBO. Is het Hiba doeboek nou echt 

iets voor jullie school, organisatie of misschien wel voor 

uw eigen dochter of familielid? 

Neem dan contact op met  a.claassen@deisbo.nl 
of via het info-adres:  info@deisbo.nl
 

  ADVERTENTIE

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:info%40deisbo.nl?subject=
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De beste leraar ooit

De maand Rabie`ul Awwal, de geboortemaand van onze Profeet 
Mohammed (v.z.m.h.), is een paar dagen geleden aangebroken. Een 
mooie gelegenheid om even stil te staan bij het geweldige voorbeeld 
dat de Profeet (v.z.m.h.) voor de mensheid geweest is en nog steeds 
is. Als mens, als vader, als buurman, als staatsman en vooral, naast 
en binnen al deze hoedanigheden, als leraar en pedagoog.

Beter dan wie ook begreep hij wat 

er nodig was om een generatie om 

te vormen van een voor het meren-

deel analfabete samenleving waar 

mensen blind oude gewoontes en 

tradities navolgden die gebaseerd 

waren op het in stand houden van de 

rijkdom van de rijken en de slavernij 

waar veel armen in de samenleving 

slachtoffer van waren, tot een maat-

schappij waarbinnen mensen zich 

bewust waren van hun verantwoor-

delijkheden ten opzichte van Allah, 

hun familie (met name de vrouwen 

en de kinderen), buren, de zwakke-

ren in de samenleving en alle andere 

schepselen.

De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) ver-

anderde niet alleen het geloof van 

de mensen, maar ook hun gedrag, 

hun gewoontes en hun sociale nor-

men. Dat deed hij door hen op een 

vriendelijke, zachtmoedige manier 

te overtuigen, niet door mensen te 

dwingen het met hem eens te zijn. 

Als een kundig psycholoog en socio-

loog begreep hij dat mensen alleen 

maar geneigd zijn tot leren en veran-

deren als zij als mens gekend en ge-

waardeerd worden. Hij had aandacht 

voor alle mensen, hoe klein of onbe-

langrijk zij ook leken in de ogen van 

anderen. Hij benaderde mensen met 

een glimlach en kanaliseerde negatie-

ve emoties als boosheid. Hij ging altijd 

uit van het goede en was niet achter-

dochtig. Hij behandelde ouderen met  

respect en was vriendelijk tegen 

jongeren. Hij bekritiseerde iemand 

nooit in het openbaar. Hij gaf jonge-

ren zelfvertrouwen door hen verant-

woordelijkheden te geven. Hij  vroeg 

vergeving voor degenen die fouten 

maakten, zelfs in ernstige gevallen 

als tijdens de Slag bij Uhud, waar-

bij de moslims veel geliefden verlo-

ren doordat zij de instructies van de 

Boodschapper van Allah niet hadden 

opgevolgd. Ondanks dat bleef hij hen 

betrekken bij zijn besluitvorming.

Vaak zijn wij geneigd louter in leer-

doelen en prestaties te denken, ter-

wijl de resultaten niet persé datgene 

zijn waar wij door Allah op beoor-

deeld zullen worden. Ons succes ligt 

immers volledig in de handen van 

Allah, terwijl onze daden beoordeeld  

zullen worden naar onze intentie en

de methode die we volgen. 

Zelden zijn we ons ervan bewust dat 

ons eigen handelen medebepalend 

is voor het succes dat onze kinderen 

behalen. De bewijzen hiervoor lig-

gen in de veranderingen die de Pro-

feet (v.z.m.h.) binnen één generatie 

heeft weten te bewerkstelligen. Door 

zijn functie als rolmodel en de lei-

ding van Allah werden komende ge-

neraties omgevormd tot geleerden, 

wetenschappers en harde werkers 

met een hoogstaand karakter en ver-

antwoordelijkheidsgevoel. Hij legde 

een basis van een gezonde dosis aan 

zelfvertrouwen en eigenwaarde in 

de mensen om hem heen, waardoor zij 

in staat waren zichzelf te ontwikkelen 

tot de  beste versie van zichzelf die ze 

maar konden zijn.

Moge Allah ons bewust maken van 

onze functie als rolmodel en onze kin-

deren laten opgroeien met een gezon-

de dosis aan zelfvertrouwen en eigen-

waarde en met liefde en bewondering 

voor de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)

Het onderwerp van de Landelijke Is-

lamkennisquiz van de ISBO op 19 juni 

2018 zal overigens ook het leven van 

de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zijn. 

U kunt uw groepen 8 nog steeds opge-

ven bij ondergetekende. De hoofdprijs 

is een Oemrah voor de prijswinnaars.

Asma Claassen
Expert Onderwijs en Identiteit

 a.claassen@deisbo.nl

  IDENTITEIT

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:a.claassen%40deisbo.nl?subject=
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  VAN DE SCHOLEN
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El  Boukhari viert 25-jarig bestaan

Dat werd vrijdag gevierd met een lampionnenoptocht.  
De 184 lampionnen vormden een kleurig lint door de wijk.

 D e school was overal prachtig 

versierd en de kinderen had-

den hun mooiste feestkleren 

aan. Tijdens de gezamenlijke opening 

voor de leerlingen was wereldkampi-

oenschap taekwondo, de Leerdamse 

Ilhame El Kafroune, te gast. Daarna 

waren er workshops waar iedereen 

zelf voor gekozen had. Aikido, bam-

boe bouwen, Koran steun versieren, 

fruitshakes maken, djembe spelen, 

papieren bloemen knutselen, ana-

sheed zingen, ebru kunst en nog veel 

meer. De kinderen genoten met volle 

teugen. 

Receptie
Ondertussen was in de aula de recep-

tie voor ouders en gasten begonnen. 

Onder meer wethouder van onderwijs 

Bart Bruggeman en één van de oor-

spronkelijke oprichters van de school 

hielden een korte toespraak. Daarna 

was er gelegenheid bij te praten met 

een hapje en drankje. Toen ook de 

kinderen in de klas gegeten hadden, 

trok iedereen zijn jas aan en hield het 

gezelschap een sfeervolle en gezel-

lige lampionnenoptocht door de wijk. 

 lees verder

 

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/algemeen/164869/el-boukhari-viert-25-jarig-bestaan#album
http://m.alphens.nl/nieuws/overig/32174,burgemeester-opent-nieuw-schoolgebouw-an-noer.html
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Opening nieuw schoolgebouw An Noer

Er werd al een tijdje lesgegeven, maar op 31 oktober jl. werd het nieuwe 
schoolgebouw van IBS an Noer in Alphen aan de Rijn dan echt officieel 
geopend. Uiteraard was de ISBO aanwezig. Kinderen van verschillende 
groepen traden op voor de ouders en de genodigden. Het nieuwe gebouw van 
IBS Noer bevindt zich aan de Pulloxstraat 2, 2402 BT Alphen aan den Rijn.

Het volgende stukje stond 
op m.alphens.nl:
Burgemeester Liesbeth Spies heeft 

maandagochtend samen met wethou-

der Gert-Jan Schotanus het nieuwe 

schoolgebouw van An Noer geopend. 

De opening van de islamitische basis-

school was een feit nadat Spies en 

Schotanus samen het openingslint 

doorknipten.

Het nieuwe gebouw aan de Pollux-

straat in Alphen aan den Rijn heeft 

veertien lokalen en een eigen gym-

zaal. Ook werd tijdens de bouw het 

schoolplein opnieuw vormgegeven, 

waar kinderen ook na schooltijd mo-

gen spelen. De opening is tevens het 

startsein voor een week met allerlei 

festiviteiten voor de leerlingen, de 

ouders en externen.  lees verder

Bekendmaking nieuwe naam 5e SIPOR-school

Op 5 november jl. werd de naam van de nieuwe SIPOR- school ‘Risala’ officieel 
bekend gemaakt. De school was eerder bekend als een dislocatie van Ibn-i Sina 
aan de Overijsselsestraat, maar heeft sinds kort dus een eigen BRIN-nummer.

De ISBO feliciteert SIPOR met de 

nieuwe naam en de nieuwe locatie 

van de school.

De SIPOR locatie Risala 

is gevestigd aan de 

  Hollandsestraat 74,  
3074 TM Rotterdam. 

De directrice 

Amal Arabou 

is bereikbaar via telefoonnummer

 010 - 484 87 50
 

  VAN DE SCHOLEN

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
http://m.alphens.nl/nieuws/overig/32174,burgemeester-opent-nieuw-schoolgebouw-an-noer.html
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
https://goo.gl/maps/My3z7TdTCKt
https://goo.gl/maps/My3z7TdTCKt
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
tel:0104848750
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Stichting Onderwijsgeschillen 
is een onafhankelijke organisatie 
die de behandeling van geschillen, 
bezwaren, beroepen en klachten in 
het onderwijs organiseert. Zie ook:

 www.onderwijsgeschillen.nl

Project Versterking 
medezeggenschap 
is een initiatief van alle bij 
medezeggenschap betrokken 
onderwijsorganisaties (besturen, 
personeelsvakorganisaties, 
ouderorganisaties en de 
leerlingenorganisatie) en richt 
zich op medezeggenschapsraden 
en bestuurders in het primair en 
voortgezet onderwijs. Zie ook: 

 www.infowms.nl

  JURIDISCH

8 De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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Minister Slob op WMS congres 2018:

‘Project Versterking medezeggenschap gaat door!’

De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. 
Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte dat op het 
WMS congres dat woensdag 7 november plaatsvond in de ReeHorst in Ede. 

 M eer transparantie van bestu-

ren over het beleid en vooral 

over de besteding van de 

middelen is hard nodig. Instemmings-

recht voor de medezeggenschapsraad 

op het meerjarig financieel beleid 

komt er dan ook aan. Daar kunnen 

veel raden de nodige ondersteuning 

bij gebruiken. Slob maakte tijdens 

het congres bekend dat het project 

Versterking medezeggenschap nog 

een jaar doorgaat en mogelijk nog 

langer.

Het WMS congres is een jaarlijks te-

rugkerend evenement voor leden 

van medezeggenschapsraden, zo-

wel docenten, ouders en leerlingen, 

maar ook bestuurders en schoollei-

ders uit het primair en voortgezet 

onderwijs. De organisatie, Stichting 

Onderwijsgeschillen en het project 

Versterking medezeggenschap, koos 

dit jaar voor het thema ‘Contact 

met de achterban’. 

Reden voor minister Slob om ruim 

een uur uit te trekken voor ‘zijn’ 

achterban. Tijdens het plenaire deel 

interviewde dagvoorzitter Hester 

Macrander hem. Hij ging in op de cru-

ciale rol van de medezeggenschaps-

raad bij de verantwoording van scho-

len en besturen over de besteding 

van de middelen, de problemen waar 

ze tegenaan lopen en de ondersteu-

ning die ze nodig hebben. Het was 

dan ook verheugend te horen dat 

het project Versterking medezeggen-

schap nog zeker een jaar doorgaat. 

De congresdeelnemers kregen ver-

volgens de mogelijkheid vragen aan 

de minister te stellen. Ervaren knel-

punten bij passend onderwijs en de 

samenwerking met de kinderopvang, 

het lerarentekort en de toenemende 

materiële lasten kwamen hierbij aan 

de orde. Na het plenaire deel volgden 

de deelnemers in drie ronden work-

shops verzorgd door een groot aantal 

onderwijsorganisaties. 

Dit jaar waren er ook leden van me-

dezeggenschapsraden aanwezig die 

in een workshop een aansprekend 

project presenteerden aan hun ‘MR-

collega’s’. 

Stefania Prekpalaj
senior jurist

 s.prekpalaj@deisbo.nl

https://www.onderwijsgeschillen.nl
https://www.infowms.nl
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:s.prekpalaj%40deisbo.nl?subject=
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Het Vervangingsfonds (opgericht in 1992) en het Participatiefonds (opgericht in 
1995) zijn privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, met een lange staat 
van dienst in het primair onderwijs.1 
Aanvankelijk voor primair en voortgezet onderwijs, maar sinds ruim 10 jaar alleen 
voor het primair onderwijs. 
De Stichting Vervangingsfonds & Bedrijfsgezondheidszorg (Vf) voor het Onderwijs 
voert de wettelijke taak om een waarborg te bieden voor de kosten die scholen 
maken voor de vervanging van ziek onderwijspersoneel.2 De schoolbesturen zijn 
hiervoor verplicht aangesloten bij het fonds en dragen premie af. Daarnaast 
ondersteunt de stichting schoolbesturen bij de uitvoering van de 
bedrijfsgezondheidszorg (ARBO-taken, verzuimpreventie, werkdruk en 
dergelijke). De Stichting Participatiefonds (Pf) voert eveneens een wettelijke 
waarborgtaak uit.3 Het gaat dan om de kosten van werkloosheidsuitkeringen aan 
ex-werknemers, die schoolbesturen in het primair onderwijs als eigenrisicodrager 
dienen te betalen. Dit betreft de kosten van uitkeringen ingevolge de 
Werkloosheidswet en de bovenwettelijke uitkeringen in het primair onderwijs. Ook 
hiervoor zijn schoolbesturen verplicht aangesloten. Daarnaast begeleidt het Pf op 
verzoek van sociale partners, uitkeringsgerechtigden bij hun re-integratie. 
 
Voorgeschiedenis 
In het regeerakkoord Bruggen slaan (2012) van het kabinet Rutte II werd de 
wenselijkheid van aanpassing van beide fondsen aangegeven. In de 
onderwijsparagraaf was de afspraak opgenomen dat het Vf en het Pf worden 
gemoderniseerd, zodat goed werkgeverschap beter kan worden beloond. 
Onder het vorige kabinet zijn daartoe voor en door het Vf de eerste stappen 
gezet. Dit in de vorm van de keuzemogelijkheid voor schoolbesturen om met 
ingang van 2013 geheel of gedeeltelijk de financiële risico’s van vervanging zelf te 
dragen onder een gelijktijdige (forse) verlaging van de aan het Vf verschuldigde 
                                                
 
1 De besturen van beide fondsen zijn identiek qua samenstelling (personele unie). De 
fondsen worden bestuurd door vier personen op voordracht van de werknemersorganisaties  
(AOb, AVS, CNV-Onderwijs en FvOv) en vier personen op voordracht van de 
werkgeversorganisatie (PO-Raad). Gezamenlijk benoemen zij een onafhankelijke voorzitter. 
Het Vf en Pf-bestuur worden ondersteund door het Vf-bureau, gevestigd te Rotterdam. Voor 
een overzicht van kerngegevens over Vf en Pf wordt verwezen naar bijlagen I en II. 
2 Artikel 183 WPO en artikel 169 WEC 
3 Artikel 184 WPO en artikel 170 WEC 

Datum  
Betreft Toekomst Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG  
  
. 
 
 

Primair Onderwijs 
Rijnstraat 50  
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
B. Spoorenberg 

T +31 6 15 03 83 22 
b.spoorenberg@minocw.nl 
 
Onze referentie 
1416051 
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Toekomst Vf/ Pf

Minister Slob heeft in zijn Kamerbrief Toekomst Vervangingsfonds-
Participatiefonds meer duidelijkheid gegeven over de toekomst 
van beide fondsen. Het was lange tijd onzeker wat er nu 
precies zou gebeuren met betrekking tot beide fondsen.

Van een harde einddatum voor zowel 

het Vervangingsfonds als het Par-

ticipatiefonds is geen sprake meer. 

Het Vervangingsfonds werkt toe naar 

een situatie dat het fonds niet meer 

nodig is voor het vergoeden van ver-

vangingskosten zoals dat nu het ge-

val is. Schoolbesturen krijgen de tijd 

en ruimte die zij nodig hebben om 

zich daar zorgvuldig op voor te kun-

nen bereiden, aldus de website van 

het Vervangingsfonds: ‘Zo wordt onze 

dienstverlening geïntensiveerd met 

het doel volledig aan te sluiten bij de 

wensen en behoefte van onze klanten 

bij de verdere professionalisering van 

hun organisatie’. Voor schoolbesturen 

die de stap naar het volledig eigenrisi-

codragerschap niet in één keer willen 

maken, biedt het Vervangingsfonds 

verschillende financiële varianten.   

Het Participatiefonds gaat een nieuwe 

toekomst tegemoet en zal worden 

gemoderniseerd, aldus te lezen in 

de brief. Het Reglement wordt sterk 

vereenvoudigd en er komen meer 

prikkels voor schoolbesturen ter be-

heersing van lopende en nieuwe werk-

loosheidskosten. Een schoolbestuur 

gaat namelijk -ook al zijn er vanuit 

een schoolbestuur voldoende inspan-

ningen geleverd en wordt het vergoe-

dingsverzoek gehonoreerd- standaard 

10% van de uitkeringskosten dragen. 

Wanneer er naar het oordeel van het 

Participatiefonds onvoldoende is ge-

daan om werkloosheid te voorkomen, 

gaat het schoolbestuur 50% van de 

uitkeringskosten dragen. Op de site 

van het participatiefonds valt te lezen 

dat hierdoor goed werkgeverschap 

meer wordt beloond. 

De ISBO plaatst grote vraagtekens bij 

deze ‘prikkel’. Als blijkt dat een leer-

kracht met een tijdelijk contract bij 

voorbeeld  niet goed functioneert, kan 

een schoolbestuur niet anders dan 

het contract niet verlengen. Toch kan 

dit (ook al heeft het schoolbestuur de 

leerkracht goed begeleid en een bud-

get toegekend met betrekking tot acti-

viteiten die de positie op de arbeids-

markt verbeteren) grote financiële 

consequenties hebben wanneer de 

uitkering maanden- of zelfs jarenlang 

doorloopt. Zelfs de uitkeringskosten 

van vervangers dienen in de toekomst 

voor 10% door het schoolbestuur be-

kostigd te worden. 

Zeker met het oog op het lerarentekort 

merken de juristen van de ISBO dat er 

veel minder vaak tot ontslag wordt 

overgegaan. Er wordt heel veel geïn-

vesteerd in de leerkrachten en snel-

ler herplaatst dan voorheen. Er wordt 

door een schoolbestuur dan ook niet 

lichtzinnig een besluit genomen tot 

het  niet verlengen van een tijdelijk 

contract of het ontslaan van een me-

dewerker. 

De genoemde ‘prikkel’ vanuit het Par-

ticipatiefonds wordt derhalve onnodig 

geacht en is een vorm van een ‘eigen 

risico’ zodat we dat in de zorg kennen 

en welke uiteraard negatieve conse-

quenties met zich meebrengt voor de 

schoolbesturen. 

Bovendien worden de schoolbesturen 

die onvoldoende inspanningen heb-

ben geleverd, juist met 50% beloond 

omdat zij in de huidige situatie 100% 

van de uitkeringskosten moeten dra-

gen. Goed werkgeverschap wordt hier-

door juist niet beloond, is dan ook de 

conclusie van onze juridische afdeling.

Mocht u vragen hebben over de beëin-

diging van tijdelijke of vaste dienst-

verbanden en het vergoedingsverzoek 

bij het Participatiefonds, kan kunt u 

contact opnemen met onze senior  

jurist mw. mr. S. Prekpalaj.
 s.prekpalaj@deisbo.nl

  Hier kunt u de brief 

van de minister aan de 

Tweede Kamer inzien.

  JURIDISCH

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:s.prekpalaj%40deisbo.nl?subject=
https://www.deisbo.nl/wp-content/uploads/2018/11/v4-Kamerbrief_Toekomst_Vervangingsfonds_en_Participatiefonds+2018.pdf
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Zowel zorgleerlingen als ‘gewone’ leerlingen zijn de dupe van passend onderwijs

Al vier jaar passend onderwijs, maar 
leerkrachten maken zich juist meer zorgen

 Leerkrachten in het basisonder-

wijs kunnen zorgleerlingen niet 

de ondersteuning bieden die zij 

nodig hebben. Maar liefst 91 procent 

zegt te weinig tijd te hebben voor 

deze extra ondersteuning (in 2015 

was dit nog 84 procent). Tegelijker-

tijd zegt 89 procent minder aandacht 

te kunnen besteden aan ‘gewone’ 

leerlingen, omdat er veel tijd gaat 

naar leerlingen die extra ondersteu-

ning nodig hebben (in 2015 was dit 

nog 76 procent). Niets wijst erop dat 

de Wet passend onderwijs na vier jaar 

een succes is geworden op basisscho-

len, veel leerkrachten zijn somber 

over de uitvoering van deze wet. 

Dat blijkt uit de Monitor Passend On-

derwijs die in september en oktober 

van dit jaar voor de vierde keer is 

uitgevoerd onder ruim 1.000 leer-

krachten in het basisonderwijs. Het 

(representatieve) onderzoek is uitge-

voerd door DUO Onderwijsonderzoek 

& Advies.

Met de invoering van de Wet passend 

onderwijs in 2014 kregen scholen 

een zorgplicht. Leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, zoals 

kinderen met gedragsproblemen, 

een beperking of autisme, moeten 

zoveel mogelijk naar een reguliere 

basisschool. Alleen als het echt niet 

anders kan, kunnen deze leerlingen 

naar het speciaal onderwijs. 71 pro-

cent van de leerkrachten geeft aan 

één of meerdere leerlingen in de klas 

te hebben die, in hun ogen, beter af 

zouden zijn in het speciaal onderwijs. 

Verder vindt een groeiend percen-

tage leerkrachten (van 47 procent in 

2016 naar 69 procent in 2018) dat 

veel leerlingen met een individu-

ele ondersteuningsbehoefte op hun 

school tussen wal en schip vallen.

Gemiddeld hebben leerkrachten 

naar eigen zeggen vijf leerlingen in 

de klas die extra ondersteuning krij-

gen. Dat zijn vooral leerlingen met 

gedragsstoornissen, ontwikkelings-

stoornissen en psychiatrische proble-

men (cluster 4) en leerlingen zonder 

indicatie. Juist cluster 4 leerlingen 

zijn volgens 95 procent van de leer-

krachten niet makkelijk in de regu-

liere klassen te houden. Ruim negen 

op de tien leerkrachten (92 procent) 

zegt dat de werkdruk door passend 

onderwijs is toegenomen (in 2015 

was dit nog 75 procent).

Verder valt op dat het vertrouwen in 

passend onderwijs onder leerkrach-

ten sinds 2017 fors is gedaald: 61 

procent heeft er geen vertrouwen in 

dat passend onderwijs op hun school 

binnen twee jaar een succes zal zijn 

(in 2016 was dit nog 43 procent). 

Slechts 10 procent van de leerkrach-

ten is tevreden over hoe passend 

onderwijs momenteel op hun school 

wordt uitgevoerd. 

“ In de afgelopen jaren zie ik mijn 

klassen kapotgaan. Ik kan geen kind 

fatsoenlijk aandacht geven omdat 

ik alle extreme zorgkinderen maar 

in de groep moet houden. Laat de 

SBO-scholen weer terugkomen en 

accepteer dat een kind met zware 

gedragsproblemen en leerproblemen 

niet bij reguliere kinderen in de klas 

kan zitten.”

Om van passend onderwijs op alle 

basisscholen een succes te maken, 

vallen de volgende voorgelegde 

ideeën het meest in de smaak bij de 

leerkrachten: de weg naar het spe-

ciaal onderwijs makkelijker maken 

voor kinderen die toch niet in het re-

guliere onderwijs blijken te passen, 

kleinere klassen en meer onderwijs-

assistenten in de klas (respectievelijk 

74, 69 en 65 procent vindt dit een 

heel goed idee).

  lees verder

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
 https://www.docentenplein.nl/2018/10/31/al-vier-jaar-passend-onderwijs-maar-leerkrachten-maken-zich-juist-meer-zorgen
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Minister Slob laat onderzoek instellen 
naar lumpsum in onderwijs

Minister Arie Slob van Onderwijs reikt het Predicaat Excellente School 
uit aan het Twents Carmel College. In het hele land krijgen scholen 
het predicaat omdat ze op een bepaald gebied uitblinken. 

 M inister Arie Slob voor ba-

sis- en voortgezet onder-

wijs laat onderzoek doen 

naar de lumpsum, de jaarlijkse enve-

loppe met geld die schoolbesturen 

krijgen om onderwijs te financieren. 

Hij komt daarmee tegemoet aan een 

wens van de Tweede Kamer, waar 

van links tot rechts het verlangen 

heerst meer ‘grip en greep’ te krij-

gen op doelmatige besteding van de 

geldstroom naar scholen.

Slob deed zijn toezegging donderdag 

tijdens de behandeling van de begro-

ting van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Hij is van plan 

de Algemene Rekenkamer te vragen 

inmiddels gedateerde onderzoeken 

te actualiseren. In de Kamer heerst al 

langer onvrede dat middelen voor ex-

tra conciërges en klassenassistenten 

voor andere doeleinden zijn besteed. 

Ook van geld voor jonge leraren bleef 

de bestemming onduidelijk.

De frustratie in de Kamer markeert 

een omslag in het denken over de 

lumpsum, die jarenlang als het won-

dermiddel werd beschouwd om de 

autonomie van scholen te garande-

ren. Door zelf over het geld te kunnen 

beschikken, zouden schoolbesturen 

kunnen inspelen op lokale en regi-

onale behoeften. Keerzijde is dat zij 

ook de mogelijkheid hebben om geld 

op de plank te laten liggen, of juist 

om het uit te geven aan ‘de inrichting 

van bestuurskantoren met kroonluch-

ters’, zoals PVV-Kamerlid Harm Beer-

tema dat formuleerde.

Voor VVD-Kamerlid Rudmer Heerema 

speelt vooral een rol dat vergelijk-

bare scholen met vergelijkbare mid-

delen soms heel verschillende pres-

taties leveren. ‘Zolang wij geen grip 

hebben op de lumpsum en niet mee 

kunnen kijken waaraan dat geld be-

steed wordt, kunnen we ook niks aan 

die verschillen doen.’ D66-Kamerlid 

Paul van Meenen ziet meer in het 

rechtstreeks bekostigen van scholen, 

in plaats van schoolbesturen. Voor 

SP-Kamerlid Peter Kwint is vooral van 

belang dat leraren weten: ‘Waar blijft 

ons geld?’

De lumpsum werd in 1996 ingevoerd 

in het voortgezet onderwijs en tien 

jaar later ook in het basisonderwijs. 

Dat maakte een einde aan het sys-

teem waarin scholen hun kosten 

moesten declareren bij het depar-

tement. Op verzoek van de Kamer 

bracht de Onderwijsraad begin deze 

zomer een onderzoek uit naar de 

lumpsum, waarin werd aanbevolen 

het instrument te handhaven. Wel 

zouden de criteria waarmee wordt 

besloten hoeveel geld een schoolbe-

stuur krijgt, vereenvoudigd moeten 

worden. Verder zou de Kamer juist 

‘terughoudender’ moeten zijn met 

specifieke wensen.

Die conclusie viel slecht in de Kamer. 

Het grootste deel van de lumpsum, 

ongeveer 85 procent, gaat op aan 

salarissen. De rest is vrij te beste-

den geld voor materiële zaken. Maar 

schoolbesturen die veel scholen on-

der zich heb-

ben, mogen met geld schuiven. Die 

ondoorzichtigheid is de Kamer een 

doorn in het oog.

In reactie op de Onderwijsraad 

schreven Slob en minister Ingrid 

van Engelshoven (beroeps- en ho-

ger onderwijs) aan de Kamer dat zij 

schoolbesturen gaan vragen zich 

beter te verantwoorden. ‘Als onder-

wijsbesturen niet goed uitleggen wat 

ze met het geld doen, kan de maat-

schappij het vertrouwen in het on-

derwijsstelsel verliezen’, aldus Van 

Engelshoven.

In het Kamerdebat donderdag zei 

Slob: ‘De Kamer heeft zelf het proces 

rond de lumpsum ter hand genomen. 

Het spel is op de wagen. Bij autono-

mie hoort verantwoording. Wij zien 

voorbeelden van scholen waar we 

vraagtekens bij zetten. Dat kan beter.’

  lees verder

11www.deisbo.nl
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-laat-onderzoek-instellen-naar-lumpsum-in-onderwijs-~be44901c/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-laat-onderzoek-instellen-naar-lumpsum-in-onderwijs-~be44901c/ 
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Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

Nagenoeg alle scholen van Nederland krijgen de komende jaren 

zonnepanelen. Dat zegt de Stichting Schooldakrevolutie tegen de NOS. 

Over de financiering is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de 

Rijksoverheid en BNG Bank (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten).

 Er wordt een fonds opgezet van 100 miljoen euro, 

waaruit scholen de zonnepanelen kunnen financie-

ren. De Stichting Schooldakrevolutie gaat de scho-

len helpen met de technische aspecten, de papierwinkel 

en de financiering.

Op dit moment hebben ongeveer 1000 scholen zonne-

panelen op het dak, de 6000 andere scholen nog niet. De 

bedoeling is dat de scholen zelf niets hoeven te investe-

ren, terwijl ze wel vanaf dag één geld kunnen besparen, 

vertelt Roebyem Anders van de Stichting Schooldakre-

volutie.

Lucratief
“We gaan leningen aanbieden voor een heel lange pe-

riode en tegen een heel lage rente, zodat scholen kun-

nen investeren in zonnepanelen en ledverlichting zon-

der zelf geld te hoeven meebrengen, en meteen kunnen 

gaan besparen.” Scholen kunnen het hele bedrag lenen, 

tegen een nog vast te stellen lage rente en een looptijd 

van vijftien jaar.

De constructie is lucratief voor scholen, zegt Anders. 

“Een school die bijvoorbeeld 200 zonnepanelen op het 

dak legt, gaat zo’n 6000 euro per jaar op de energiereke-

ning besparen. Dat is natuurlijk een aardig budget, dat je 

kunt besteden aan het introduceren van duurzaamheid 

in het onderwijs.”

Een school die 200 zonne-
panelen op het dak legt, gaat zo’n 

6000 euro per jaar besparen.

Roebyem Anders 
Stichting Schooldakrevolutie

Anders denkt dat veel scholen wel positief zijn over 

zonnepanelen, maar dat ze aanhikken tegen de vele hob-

bels die ze moeten nemen. “Veel schooldirecteuren willen 

wel graag verduurzamen, maar hebben al zo veel aan hun 

hoofd en hebben vooral het geld niet op de plank liggen. 

Daarom gaat de Schooldakrevolutie daarbij helpen.”

De scholen die nu al wel zonnepanelen hebben, zijn daar 

vaak jaren mee bezig geweest. Rector Monique van Roos-

malen van het Sondervick College in Veldhoven kan erover 

meepraten. Op haar school zijn net 1136 panelen neerge-

legd.

Er waren volgens Van Roosmalen heel wat gesprekken voor 

nodig. Zo moest er Europees worden aanbesteed en subsi-

die worden aangevraagd. “Dat is niet iets waarvan je zegt: 

dat gaan we even doen. Ik dacht dat eerst wel, maar het 

heeft toch heel wat voeten in de aarde gehad.” Het kostte 

de school al met al drie à vier jaar tijd.

Dubbele winst
Scholen zijn daarom blij met het initiatief. “Het is een 

goed plan, ik ben blij met deze doorbraak”, reageerde 

Paul Rosenmöller van de VO-Raad vanochtend in het 

NOS Radio 1 Journaal.

Rosenmöller ziet vooral kansen om meer aandacht aan 

duurzaamheid in het onderwijs te krijgen. “En het is voor 

scholen een beperkte investering, want ze worden ont-

last omdat ze worden geholpen met de papierwinkel en 

de technische aspecten. Maar het levert ook geld op. Als 

het geld oplevert voor het onderwijs dan is het dus dub-

bele winst.”

‘Wat is een kilowattuur?’
Het gaat de initiatiefnemers niet alleen om het duur-

zaam maken van de energie die scholen gebruiken, ook 

de leerlingen moeten er iets van opsteken, vertelt An-

ders. “We willen stimuleren dat scholen aandacht beste-

den aan duurzaamheid in het onderwijs.”

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

DATUM: 1 NOVEMBER 2018 | BRON: WWW.ARBEIDSMARKTPLATFORMPO.NL | FOTO: MONTDATARBAWY.COM  

Feminisering blijvende trend in alle 
functies van het primair onderwijs

 Feminisering van het primair 

onderwijs zet zich door in alle 

functies. Het werken in deel-

tijd neemt toe. Bij de pabo trekken 

de deeltijdopleidingen steeds meer 

studenten aan en zij zijn kritischer 

over hun opleiding dan de dagop-

leidingstudenten. Deze zijn juist be-

hoorlijk tevreden. Dat blijkt uit de 

‘Arbeidsmarktanalyse primair on-
derwijs 2018. De arbeidsmarkt in 
beeld’. Ieder jaar publiceert het Ar-

beidsmarktplatform PO deze analyse 

met cijfers en belangrijke trends in 

het werken in het primair onderwijs. 

Daarin komt ook de invloed van de-

mografische, economische, politieke 

en technologische ontwikkelingen 

aan bod.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Ar-

beidsmarktplatform PO: ‘We signa-

leren ook dat startende leerkrachten 

voor meer uren kiezen. Dit zijn ook 

vaak vrouwen. Door het lerarente-

kort telt ieder uur dat een leerkracht 

werkt. De stijgende interesse voor 

de deeltijdopleidingen van de pabo 

is een interessante ontwikkeling. 

Ook het aantal aanmeldingen voor 

de dagopleiding groeit. Dit zijn te-

kenen dat de belangstelling voor het 

leraarsberoep toeneemt.’

Man met pensioen, 
vaak twee vacatures
De feminisering zet in alle functies 

door en vooral ook in de directies 

van scholen. 81 procent van alle 

personeel (in fte) in 2017 is vrouw 

tegenover 78 procent in 2013. Het 

aantal mannen op de pabo is te laag 

om de feminisering te verminderen. 

Dat het aantal mannelijke leerkrach-

ten daalt, komt vooral omdat zij vaak 

ouder zijn, fulltime werken en met 

pensioen gaan. Als een man met 

pensioen gaat, is de kans groot dat 

daarvoor twee leerkrachten moeten 

terugkomen, terwijl de arbeidsmarkt 

krap is. Ton Groot Zwaaftink: ‘Het 

biedt dus enorme kansen als we erin 

slagen voor parttimers meer dagen 

werken aantrekkelijker te maken. 

Door onder meer de werktijden op 

school met elkaar af te stemmen 

en de kinderopvang goed te rege-

len. Je kunt leerkrachten de ruimte 

geven om wat later op het werk te 

komen om eerst hun eigen kinderen 

naar school te brengen. De klas is 

intussen opgestart door een onder-

wijsassistent. Aan het einde van de 

schooldag, mag de leerkracht wat 

eerder weg om de kinderen op te ha-

len. Maar je kunt als school ook zelf 

kinderopvang aanbieden voor onder 

andere de eigen leraren.’

Deeltijdopleidingen
Deeltijdstudenten combineren de 

studie vaak met een huidige baan in 

een andere sector en zijn sterk ge-

motiveerd. ‘Luisteren naar hun wen-

sen, een leslocatie dichtbij huis, de 

stage in blokken lopen en vooral hen 

goed op maat begeleiden, zijn ma-

nieren om hen vast te houden’, aldus 

Ton Groot Zwaaftink.

Tevreden met pabo
In de arbeidsmarktanalyse is voor 

het eerst specifieke aandacht voor 

de tevredenheid van de pabostu-

denten over hun opleiding. In 2018 

is bijna 72 procent tevreden, vooral 

over de sfeer, de groepsgrootte en 

de voorbereiding op de beroep-

sloopbaan. Het minst tevreden zijn 

ze over de studielast (38 procent is 

tevreden) en de informatievoor-

ziening. De oudere studenten van de 

deeltijdopleidingen zijn kritischer 

(59 procent). Zij hebben meer er-

varing en al een hogere opleiding 

genoten waardoor hun verwach-

tingen scherper kunnen zijn. Uit de 

analyse blijkt verder dat pabo’s met 

hoge tevredenheidsscores die in 

voorgaande jaren ook vaak hadden. 

Omgekeerd geldt dat de pabo’s die 

relatief laag scoren, dat tevens in de 

afgelopen jaren doen.

Regionale en landelijke bijdrage

Schoolbesturen en pabo’s kunnen de 

uitkomsten van de analyse gebrui-

ken voor hun eigen beleid of over-

leg met partners in de regio. Het Ar-

beidsmarktplatform PO zelf gebruikt 

de uitkomsten voor het richting ge-

ven aan zijn strategie en activiteiten 

om de sector te ondersteunen bij het 

inspelen op actuele arbeidsmarkt-

vraagstukken.

   Download de 

‘Arbeidsmarktanalyse 

primair onderwijs 2018. De 

arbeidsmarkt in beeld’

  Lerarenopleiding steeds 

populairder (Podcast Nu.nl, 

1 november 2018)

  Meester-tekort in basisonderwijs 

(BNR, met audio-opname, 

1 november 2018)

  ONDERWIJSNIEUWS
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Onderwijsraad wil één opleiding voor alle leraren

Eén basisopleiding voor alle leraren, aangevuld met specialisaties 
in meerdere vakken en zaken als ‘het jonge kind’, ‘bèta’ of 
‘gehandicaptenzorg’. Om het lerarentekort aan te pakken moet het 
hele opleidingssysteem op de schop, adviseert de Onderwijsraad.

 Een nieuwe kijk op het beroep 

die leidt tot ‘ingrijpende aan-

passingen’ aan de huidige 

structuur van lerarenopleidingen. 

Zo omschrijft de Onderwijsraad het 

advies dat de raad vandaag presen-

teert aan de Tweede Kamer. Om het 

vak aantrekkelijker te maken en de 

mobiliteit van leraren te vergroten, 

adviseert de raad om ruimere les-

bevoegdheden in te voeren die niet 

alleen geldig zijn voor het basison-

derwijs of voor één vak in het voort-

gezet onderwijs, maar voor meerde-

re vakken en leeftijdsgroepen.

In plaats van de Pabo of de leraren-

opleiding geschiedenis doen álle do-

cent in spe in dit scenario dezelfde 

basisopleiding, om zich daarna (bij-

voorbeeld) te specialiseren in ‘bèta’ 

en ‘10 tot 14-jarigen’. De leraar in 

kwestie is dan bevoegd om alle bè-

tavakken te geven in zowel de boven-

bouw van de basisschool als de onder-

bouw van de middelbare school. Of 

een gespecialiseerde leraar rekenen 

kan rekenonderwijs geven aan leerlin-

gen van de héle school, in plaats van 

alleen voor de eigen klas.

Wordt de lerarenopleiding zo geen 

snackbar die leidt tot de uitholling 

van vakinhoudelijke kennis? 

Nee, zegt René 

Kneyber 

van de Onderwijsraad (en columnist 

van Trouw). “Natuurlijk heeft ieder 

systeem voor- en nadelen. Maar 

in plaats van keuze uit een snack-

bar heb je als docent nu iedere dag 

hetzelfde eten. Ik ben vmbo-docent 

wiskunde en zou best in het basison-

derwijs les willen geven aan jonge 

kinderen. Maar daarvoor zou ik eerst 

de Pabo moeten doen, terwijl ik al 

veel didactische kennis heb. In ons 

voorstel wordt zo’n overstap een 

stuk makkelijker.”

Canada
De Onderwijsraad heeft onder meer 

gekeken naar Vlaanderen en Canada, 

waar het al praktijk is dat docenten 

ruimere lesbevoegdheden hebben 

en meerdere vakken geven. Ook 

voor Nederland ziet de raad een 

hoop voordelen van zo’n aanpak: 

meer ‘mobiliteit’ voor leraren, een 

aantrekkelijker beroep, meer kan-

sen voor onderwijsvernieuwing en 

een betere start voor beginnende 

leraren. En als docenten breder in-

zetbaar zijn, kan dat tekorten in be-

paalde vakken ook beter tegengaan, 

schrijft de raad. Het systeem daagt 

leraren uit zich te blijven ontwik-

kelen. De raad verwacht dat leraren 

daardoor beter gemotiveerd blijven 

om les te geven en dat meer mensen 

voor het onderwijs zullen kiezen.

De gedachte achter het 

advies is dat 

‘de kern van het leraarschap voor alle 

onderwijssectoren en alle vakken 

gelijk is’, zo schrijft de raad. ‘Leraren 

kwalificeren hun leerlingen voor een 

vervolgopleiding of een beroep, en 

spelen een belangrijke rol in sociali-

satie en persoonsvorming.’

Het ministerie van OCW vindt het 

een ‘stevig en interessant advies’. 

“Het rapport biedt aanknopings-

punten om goed naar de huidige 

bevoegdhedenstructuur en de oplei-

ding te kijken”, zegt een woordvoer-

der. “We gaan het rapport dus goed 

bestuderen.”

De voorzitter van de Algemene On-

derwijsbond (Aob), Liesbeth Verheg-

gen, noemt het ‘een heel ingrijpend 

advies’. “Het zou zelfs kunnen lei-

den tot één cao voor alle onderwijs-

sectoren, wat een hele interessante 

gedachte is”, zegt ze in een reactie 

op de website van de vakbond. “Wij 

gaan dit plan de komende tijd uiter-

aard bespreken met onze leden. Wat 

zij ervan vinden, zal ook afhan-

gen van 
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Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

COMMUNICATIE
Een verzoek
Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communicatie vanuit de ISBO naar de leden 

te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat 

de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn.

Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders. 

Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen 

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

AGENDA

20 NOVEMBER 2018

12 RABIE`AL AWWAL 1440

GEBOORTEDAG VAN 

DE PROFEET MOHAMMED (v.z.m.h.)

20 NOVEMBER 2018

9.00-16.00U

SCHOLENCONFERENTIE ‘VERRASSEND PASSEND’: 

VERLEG JE GRENZEN!

DE LINDENBERG, 

Ridderstraat 23, 6500 AN Nijmegen. 

Aanmelden: 

 steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.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/

24 NOVEMBER 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING ISBO

ISBO

Bilalschool Amersfoort

16 DECEMBER 2018

LICHTE VERHALEN IN HET DONKER

SALAAM ART

Studio Salam Art

Amsterdam

 www.salaam-art.nl/

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

15www.deisbo.nl

mailto:a.claassen%40deisbo.nl.?subject=Wijziging
http://www.salaam-art.nl/
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
http://www.deisbo.nl 
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
mailto:info%40deisbo.nl?subject=Nieuwsbrief

	3 van de directeur
	juridisch
	5 Opening nieuw schoolgebouw an Noer 
	6 ‘Project Versterking medezeggenschap gaat door!’ 
	7 Toekomst Vf/ Pf
	8 Al vier jaar passend onderwijs, maar leerkrachten maken zich juist meer zorgen
	9 Minister Slob laat onderzoek instellen naar lumpsum in onderwijs
	11 Onderwijsraad wil één opleiding voor alle leraren 
	12 Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen 
	13 Feminisering blijvende trend in alle functies van het primair onderwijs 
	14 Agenda
	5 El  Boukhari viert 25-jarig bestaan 
	De beste leraar ooit 

	Knop 70: 
	Knop 68: 
	Knop 69: 
	Knop 62: 
	Knop 64: 
	Knop 63: 
	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 67: 


