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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!

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

 Nu bij de ISBO 
verkrijgbaar  
voor slechts

 €14,95!

 ADVERTENTIE

Selaam aleykum. 

Mijn naam is Köksal Dulkadir.  
Ik vervang de komende 4 maanden 
(tot 1 april 2019) Saida Hanin 
bij ISBO inzake de AVG/privacy. 

Ik ben getrouwd en heb 2 prachtige dochters.

Ik ben zelf ook jurist en ben gespecialiseerd in het 
privacyrecht. Ik heb ervaring als projectleider AVG 
opgedaan en ik heb meerdere organisaties begeleid 
met de implementatie van de AVG. Anders dan de 
doorsnee jurist hou ik heel erg van de pragmatische 
aanpak van de zaken. Daarbij maak ik gebruik van 
een grote dosis enthousiasme en positiviteit.

Ik ben vanaf heden bereikbaar via de email 
avg@deisbo.nl 
en telefonisch: 
0614784784

Ik kijk uit naar de samenwerking met de scholen en 
hoop binnenkort kennis te maken.

Hartelijke groet,
mr. Köksal Dulkadir 
CIPP/E

 JURIDISCH
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Wordt het makkelijker  
om nieuwe scholen  
te stichten?

Assalamu alaikum,

 Het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scho-

len’ ligt voor in de Tweede Kamer. Met de nieuwe 

wet wordt het mogelijk om een school te stich-

ten op basis van belangstelling van ouders en leerlin-

gen. Juist die belangstelling werd tot nu toe niet echt 

meegenomen in de beoordeling bij het stichten van een 

school. Met de nieuwe wet ontstaat meer ruimte om op 

basis van een onderwijsconcept een school te beginnen.

Als ISBO zijn we blij met deze mogelijkheid voor meer 

ruimte voor nieuwe scholen. Omdat dit ten goede komt 

aan de vrijheid van onderwijs in Nederland. De huidige 

procedure is voor ons als islamitisch onderwijs te complex 

en maakt het soms zelfs onmogelijk scholen te stichten op 

plaatsen waar wel degelijk interesse is vanuit ouders en 

leerlingen. De nieuwe wet is meer eigentijds en zal er voor 

zorgen dat het eenvoudiger wordt om nieuwe scholen te 

stichten. Maar…

De nieuwe wet “Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen” kent 

ook een zware toets op kwaliteit. Alleen belangstelling 

van ouders en leerlingen is niet genoeg. Onderwijsinspec-

tie zal al bij startprocedure toetsen op kwaliteit tijdens 

het beoordelingsproces. Pas als aan alle voorwaarden van 

de kwaliteitstoets van de Inspectie voor Onderwijs wordt 

voldaan zal de minister stichting van een school toestaan. 

Als na twee jaar blijkt dat de school niet de juiste kwaliteit 

levert kan de school weer worden gesloten. 

De focus van de nieuwe wet ligt dus ook op kwaliteit. Dit 

is voor ons als Islamitisch Onderwijs van groot belang. We 

hebben de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsverbe-

tering laten zien. Islamitisch onderwijs Nederland staat er 

momenteel gewoon goed voor maar er is ruimte om het 

nog beter te doen. 

We groeien Alhamdulillah en dit zal met de nieuwe wet 

die per 1 augustus 2019 ingaat alleen maar sneller gaan. 

De mogelijke “groeipijn” die deze nieuwe wet met zich zal 

brengen moeten we als ISBO voor zijn. Daarom zullen wij 

deze week tijdens een ronde tafelgesprek met 

diverse Kamerleden inhoudelijk spreken over 

de nieuwe wet. Dit zal ons helpen om inzicht 

te krijgen in de hoe de Kamer naar deze wet 

kijkt. Daar waar nodig zullen wij onze 

verwachtingen van de wet voorleggen 

aan de Kamerleden.

 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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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 samenle-

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)

 ADVERTENTIE
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Het is weer december

Het zal u niet ontgaan zijn. De dagen worden korter, het weer wordt steeds 
kouder en somberder. Op de televisie en in de reclamefolders zijn Sinterklaas, 
de Kerstman en alles wat daarbij hoort aan cadeautjes, lichtjes en nog 
veel meer voor kinderen aantrekkelijke zaken alom vertegenwoordigd. 
Hoewel deze feestdagen door moslims over het algemeen niet gevierd 
worden, blijven deze uiteraard niet onopgemerkt bij onze kinderen.

 T ijdens mijn opvoedcursussen 

op de verschillende scholen 

merk ik dat ouders het vaak 

moeilijk vinden om hiermee om te 

gaan. Er zijn ouders die hun kinde-

ren het liefst volledig van al deze 

zaken zouden willen afschermen, 

omdat de inhoud ervan vaak niet 

overeenstemt met de islamitische 

identiteit. Andere ouders kiezen 

ervoor om hun kinderen gewoon 

mee te laten doen en laten hen zelfs 

hun schoen zetten of hebben een 

kerstboom thuis. Het zijn toch im-

mers maar kinderen?

Onze leerkrachten hebben het vaak 

niet gemakkelijk, aangezien zij al 

deze kinderen samen in één klas 

door de decembermaand moeten 

zien te loodsen. Het is voor hen 

vaak een enorme steun als in het 

identiteitsbeleid van de school een 

en ander is vastgelegd over hoe er 

in de klas wordt omgegaan met dit 

soort zaken.

Het is bemoedigend om te zien dat 

een aantal scholen de niet-isla-

mitische feestdagen juist hebben 

aangepakt om islamitische principes 

als tawhied (eenheid van Allah en 

Zijn niet te evenaren eigenschap-

pen), eerlijkheid, gelijkwaardigheid, 

diversiteit, respect, israaf (verspil-

ling), waarheidslievendheid, belang 

van goede omgang met familie en 

de naaste omgeving enzovoort be-

spreekbaar te maken. Dat hoeft niet 

direct normerend te zijn, maar kan 

ook in de vorm van vragen aan de 

kinderen worden aangeboden. Daar-

naast is het een mooie gelegen-

heid om de verhalen van Maryam 

(a.s.) en de geboorte van `Isaa (a.s.) 

uit de verschillende tradities met el-

kaar te vergelijken en te onderzoe-

ken hoeveel het huidige kerstfeest 

nog met de oorspronkelijke christe-

lijke traditie te maken hebben.

Op deze manier kunnen kinderen 

hun verhaal kwijt en worden zij 

gekend in hun beleving. Tegelijker-

tijd leren zij kritisch te denken door 

na te denken over de vragen die de 

leerkracht stelt en zelf op onder-

zoek uit te gaan, te luisteren naar 

de opvattingen van andere leerlin-

gen. Daarnaast leren kinderen dat 

mensen verschillend zijn en soms 

anders over zaken kunnen denken. 

En dat dat ok is. Lakum Dienukum 

Waliya Dien.

Asma Claassen
Expert Onderwijs en Identiteit

 a.claassen@deisbo.nl

 IDENTITEIT
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Viering 30-jarig bestaan  
Tarieq Ibnoe Ziyad

Het is één van de twee eerste islamitische basisscholen in Nederland 
en daarmee dus ook één van de oudsten van ons land. Het is gevierd 
met optredens van leerlingen en een toespraak van het bestuur van de 
stichting achter de school. Uiteraard was de ISBO ook van de partij!

 https://www.studio040.nl/islamitische-basisschool-viert-
dertigste-verjaardag/content/item?1109214

 VAN DE SCHOLEN

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
https://www.studio040.nl/islamitische-basisschool-viert- dertigste-verjaardag/content/item?1109214 
https://www.studio040.nl/islamitische-basisschool-viert- dertigste-verjaardag/content/item?1109214 
https://www.studio040.nl/islamitische-basisschool-viert-dertigste-verjaardag/content/item?1109214


De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.6 7www.deisbo.nl 7www.deisbo.nl

14 NOVEMBER 2018 | BRON: OMROEP WEST| FOTO: WWW.OMROEPWEST.NL| FOTO: ANP

Islamitische basisschool 
Zoetermeer stap dichterbij

De gemeente Zoetermeer moet een vestiging van de islamitische 
basisschool Yunus Emre opnemen in het gemeentelijke plan van scholen. 
Daarmee komt de basisschool voor bekostiging in aanmerking en is 
de vestiging van een islamitische basisschool een stap dichterbij. Voor 
basisschooldirecteur Abdelsadek Maas ‘kan deze dag niet meer stuk’.

 O nderwijsminister Arie Slob 

(CU) had al eerder bepaald 

dat de school in het plan 

van scholen moest worden opgeno-

men, nadat de gemeenteraad van 
Zoetermeer dat begin juli weiger-
de. Zoetermeer ging tegen het be-
sluit van de minister in beroep  �bij�
de Raad van State, maar die verklaar-

de dat beroep woensdag ongegrond.

‘We hadden wel verwacht dat we 

zouden winnen’, zegt Maas over de 

uitspraak. ‘Het was de gemeente 

Zoetermeer tegen de minister. Het 

is voor een gemeente dan heel las-

tig om haar gelijk te halen.’ Gefelici-

teerd is de directeur van Yunus Emre 

ook al. ‘Door onder andere leraren 

die in Zoetermeer wonen’, vertelt hij. 

Basisschool Yunus Emre heeft op dit 

moment vier locaties in Den Haag.

Bekostiging pas na 
goedkeuring minister
Om een bijzondere school te begin-

nen moet het bestuur aantonen dat 

die op voldoende leerlingen kan 

rekenen. Yunus Emre zegt dat er in 

Zoetermeer net zoveel belangstel-

ling zal zijn als voor een islamitische 

school in Maastricht en dat zou ge-

noeg zijn. Zoetermeer dacht daar 

anders over, maar de Raad van State 

geeft de gemeente nu dus ongelijk.

De Raad van State stelt, net als de 

minister, dat de twee gemeenten 

vergelijkbaar� zijn�  wat� betreft� de�

belangstelling voor islamitisch on-

derwijs. Volgens minister Slob heeft 

Zoetermeer zelfs een beter vesti-

gingsklimaat dan Maastricht. Zo is 

het aantal inwoners in beide ge-

meenten met een Turkse of Marok-

kaanse achtergrond nagenoeg gelijk, 

maar heeft Zoetermeer meer inwo-

ners met een herkomst uit een ander 

islamitisch land.

‘In Zoetermeer lopen de 
koeien om de stad heen’
Ook zijn er in Zoetermeer meer kin-

deren in de basisschoolleeftijd dan 

in Maastricht. Kortom, volgens de 

Raad van State heeft: ‘de Yunus Em-

re-basisschool aannemelijk gemaakt 

dat voor haar nieuwe vestiging in 

Zoetermeer aan de stichtingsnorm 

kan�worden�voldaan.’�  

Maastricht werd gekozen nadat Dor-

drecht en Alphen aan de Rijn als ver-

gelijkingssteden waren afgevallen. 

‘Dordrecht is een havenstad’, legt 

Maas uit, ‘en was daarom te veel af-

wijkend. We hadden ook Alphen aan 

de Rijn, maar na onze aanvraag ging 

die gemeente fuseren met buur-

gemeenten waardoor er allemaal 

kleine dorpen onderdeel van de ge-

meente uitmaken. Dan krijg je dat de 

koeien door heel de gemeente lopen 

en niet zoals bij Zoetermeer rondom 

de gemeente.’

School moet er  
1 augustus 2020 zijn
Maas weet wat er hem te doen staat 

de komende jaren. ‘We willen op 1 

augustus 2020 open’, vertelt hij. ‘De 

locatie die we eerst wilden hebben, 

is inmiddels gesloopt door de ge-

meente. We gaan nu in goed overleg 

op zoek naar een andere plek voor de 

school. Maar eerst moet het nieuwe 

gemeentelijke schoolplan worden 

opgesteld en goedgekeurd.’

De gemeente Zoetermeer kon nog 

geen reactie geven.

 VAN DE SCHOLEN
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Ook ministerie geeft groen licht voor 
islamitische basisschool in Roosendaal, 
maar waar moet ie komen?

ROOSENDAAL - Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap heeft zijn goedkeuring gegeven aan de plannen 
voor de eerste islamitische basisschool in Roosendaal. 

 D at heeft de Dienst Uitvoe-

ring Onderwijs, onderdeel 

van dat ministerie, de ge-

meente Roosendaal, de gemeen-

teraad én initiatiefnemer Stichting 

Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) 

uit�Breda�laten�weten. 

‘Aannemelijk’
Het ministerie vindt dat op basis van 

de door SIPO aangeleverde gegevens 

‘het voldoende aannemelijk is ge-

maakt dat deze school binnen vijf jaar 

en voor tenminste vijftien jaar daarna 

zal worden bezocht door het wettelij-

ke vereiste van minimaal 200 leerlin-

gen’. SIPO zelf liet eerder al weten bij 

de opening in augustus 2019 op zo’n 

260�leerlingen�te�rekenen. 

Locatie
Daarmee staat in principe niets 

de komst van de school nog in de 

weg, de gemeenteraad gaf voor de 

zomervakantie al groen licht. Het is 

alleen nog steeds onduidelijk waar 

die school nu precies moet komen. 

De komende weken moet daar meer 

duidelijk over worden, zegt een 

tevreden directeur-bestuurder 

Mohamed Talbi van SIPO.

,,Ik hoop deze week contact met de 

wethouder in Roosendaal te hebben. 

Het�zou�fijn�zijn�als�we�hier�nog�in�de-

cember over aan tafel kunnen zitten.‘’

We gaan binnenkort in over-
leg om nader kennis te maken, 

de wensen te inventariseren, 
te bekijken wat ze nodig heb-

ben en de gevolgen daarvan 
in kaart te brengen

René van Ginderen, wethouder

Ook onderwijswethouder René 

van Ginderen laat via woordvoer-

der Jeroen Steenmeijer weten nog 

geen locatie op het oog te hebben. 

,,We gaan binnenkort in overleg om 

nader kennis te maken, de wensen 

te inventariseren, te bekijken wat ze 

nodig hebben en de gevolgen daar-

van in kaart te brengen.‘’ Nieuw-

bouw is niet uitgesloten.

Wij hebben destijds Kroeven 
aangedragen, omdat die ons 
het meest kansrijk lijkt. Daar 

zit tenslotte een groot deel 
van onze doelgroep

Mohamed Talbi, SIPO

Kroeven
SIPO gaf in de eerste aanvraag aan 

een voorkeur voor de Kroeven te 

hebben, maar dat is vol-

gens Talbi 

niet in beton gegoten. ,,We waren in 

onze aanvraag simpelweg verplicht 

een wijk aan te geven. Dat kan dus 

ook een andere wijk worden. Wij 

hebben destijds Kroeven aange-

dragen, omdat die ons het meest 

kansrijk lijkt. Daar zit tenslotte een 

groot deel van onze doelgroep.‘’

Daarmee zou SIPO een vierde school 

in West-Brabant krijgen. De stichting 

heeft al de scholen El Feth in Bergen 

op�Zoom,�Okba�Ibnoe�Nafi�in�Breda�en�

Aboe el-Chayr in Tilburg onder haar 

hoede. Die scholen doen het prima, 

ze kregen eerder allemaal een vol-

doende�van�de�onderwijsinspectie. 

Financiën
De komst van deze school heeft 

echter wel gevolgen voor de an-

dere basisscholen in de gemeente 

Roosendaal. Zo krijgen alle scholen 

nu geld voor huisvesting. De komst 

van een nieuwe school betekent dat 

die pot geld over meer scholen ver-

deeld moet worden dan nu het geval 

is. Eerder liet de gemeente al weten 

die pot niet te zullen verhogen. Wat 

de financiële gevolgen precies zijn, 

is ook nog niet duidelijk.

Lees ook:
  Plan voor islamitische basis-
school in Roosendaal

  Groen licht voor islamitische 
school in Roosendaal, bal nu bij 

ministerie

https://www.bndestem.nl/roosendaal/plan-voor-islamitische-basisschool-in-roosendaal~a10332ab/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/groen-licht-voor-islamitische-school-in-roosendaal-bal-nu-bij-ministerie~a20577cb/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/groen-licht-voor-islamitische-school-in-roosendaal-bal-nu-bij-ministerie~a20577cb/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/groen-licht-voor-islamitische-school-in-roosendaal-bal-nu-bij-ministerie~a20577cb/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/groen-licht-voor-islamitische-school-in-roosendaal-bal-nu-bij-ministerie~a20577cb/


De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.8 9www.deisbo.nl 9www.deisbo.nl

11 oktober 2018 | BRON: AD | AUTEUR: PETER KOOP | FOTO: ANP

Utrecht krijgt mogelijk twee 
islamitische middelbare scholen

Utrechtse kinderen kunnen mogelijk vanaf 
volgend jaar naar een islamitische middelbare 
school. Liefst twee organisaties proberen zo snel 
mogelijk zo’n school van de grond te krijgen.

 D e stichting Islamitisch Onder-

wijs Utrecht wil in november 

een aanvraag indienen bij 

het ministerie van Onderwijs. De 

stichting, die nu twee basisscholen 

heeft in de stad, denkt dat de animo 

voor een islamitische middelbare 

school ‘groot’ is. „We krijgen regel-

matig vragen van ouders of we ook 

een middelbare school zouden wil-

len opzetten”, zegt bestuurslid Fa-

rouk el Kodady. „We denken dat de 

tijd nu rijp is.”

De�afgelopen�jaren�is een aantal keer 
tevergeefs geprobeerd  in�Utrecht�een�
islamitische middelbare school van 

de grond te krijgen. Elke keer werd 

de aanvraag afgewezen, omdat de 

overheid berekende dat zo’n school 

te weinig leerlingen zou trekken. 

El Kodady is ervan overtuigd dat 

het nu wél lukt. „Er zijn in Utrecht 

genoeg potentiële leerlingen. Zeker 

sinds we deze zomer onze nieuwe 

basisschool Al Arqam zijn begon-

nen.” Hij weet nog niet of zijn stich-

ting een zelfstandige middelbare 

school wil opzetten of een depen-

dance wil openen van de Rotter-

damse islamitische school Avicenna. 

„Dat is een school die op onze lijn 

zit. En het voordeel van een depen-

dance is dat je al vanaf honderd 

leerlingen kan beginnen.”

Exact hetzelfde plan
Saillant is dat de ándere islamiti-

sche middelbare school in Neder-

land, het Cornelius Haga in Amster-

dam, exact hetzelfde van plan is. 

De school is een enquête begonnen 

naar de animo onder Utrechtse 

ouders voor een nieuwe middelbare 

school. Bij�het�Cornelius�Haga�was�

niemand bereikbaar om een toelich-

ting�te�geven�op�de�plannen. 

De Amsterdamse school opende 

vorig jaar na veel juridisch ge-

touwtrek de deuren. Het ministerie 

van�Onderwijs zag�geen�heil�in�de�

school,�omdat�er ‘geen�vertrouwen�

is in een veilige en goede school 

als die wordt opgericht door dit 

bestuur’. Het�grootste�bezwaar�was�

dat een van de ex-bestuursleden 

(het Haagse raadslid Abdoe Khou-

lani)�zich�op�Facebook positief had 
uitgelaten over terreurorganisatie IS. 

Na de uitspraak trokken op voor-

hand diverse moslimorganisaties én 

de besturen van islamitische basis-

scholen in Amsterdam de handen 

af van het Haga. Ze adviseerden 

kinderen niet naar de school te stu-

ren. Desondanks trekt het Cornelius 

Haga toch relatief veel leerlingen.

Teleurgesteld
Het Utrechtse Islamitische School-

bestuur is ‘teleurgesteld’ dat de 

Amsterdammers geen contact 

hebben gezocht over hun plannen. 

„Wij zijn al een tijdje in gesprek met 

de gemeente 

Utrecht over de nieuwe school”, 

zegt El Kodady. „Het is jammer dat 

ze ons nu mogelijk gaan beconcurre-

ren. Daar wordt niemand beter van.” 

Volgens El Kodady staat zijn stich-

ting voor een ‘gematigde’ vleugel 

van de islam. „Ik weet niet precies 

hoe dit bij de school in Amsterdam 

is.”

Een woordvoerder van de gemeente 

Utrecht laat weten op de hoogte te 

zijn van de twee plannen. „Het ini-

tiatief uit Amsterdam heeft ons via 

sociale media bereikt. Met de Stich-

ting Islamitisch Onderwijs Utrecht 

hebben we binnenkort een gesprek. 

Overigens moet de aanvraag bij het 

ministerie worden gedaan. Wij gaan 

uiteindelijk alleen over de huisves-

ting.” Volgens hem is er nog geen 

zicht op een mogelijke locatie voor 

de school.

De aanvraag voor een nieuwe school 

moet in november bij het ministerie 

van Onderwijs zijn ingediend. Dat 

besluit in een later stadium of die 

aanvraag wordt toegewezen. Als de 

gemeente Utrecht een geschikte 

locatie beschikbaar heeft, zou de 

school al in augustus volgend jaar 

open kunnen.

 VAN DE SCHOLEN

https://www.ad.nl/home/islamitische-scholen-komen-niet-van-de-grond~a740e134/
https://www.ad.nl/home/islamitische-scholen-komen-niet-van-de-grond~a740e134/
https://www.ad.nl/den-haag/haags-raadslid-steunt-terreurbeweging-isis~a2b96f79/
https://www.ad.nl/den-haag/haags-raadslid-steunt-terreurbeweging-isis~a2b96f79/
https://www.ad.nl/amsterdam/dit-zijn-de-populairste-middelbare-scholen-van-amsterdam~a99f5eee/
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Perfectionisme bij jongeren: een onderbelicht thema

Leerlingen die oneindig een toets voorbereiden, niet tevreden zijn met een 8 
of een negatief zelfbeeld hebben. Herkenbaar? Dan heb je waarschijnlijk te 
maken met perfectionistische leerlingen. In dit artikel legt Ard Nieuwenbroek, 
auteur van het boek Perfectionistische leerlingen, je uit wat de signalen zijn.

Op school is perfectie iets wat vaak – onbedoeld – wordt 

gestimuleerd en beloond. In veel gevallen wordt perfectie 

niet gezien als een probleem en worden deze leerlingen 

niet besproken: het gaat toch goed? Voor leerkrachten zijn 

leerlingen die hard werken en hoge cijfers halen heerlijk. 

Deze leerlingen zullen het ver schoppen en daarnaast is 

het�fijn�om�in�de�goede�resultaten�van�leerlingen�de�beves-

tiging te zien dat jij blijkbaar een uitstekende leerkracht 

bent. Je kent je vak, weet leerlingen te stimuleren en bent 

blijkbaar in staat om goed uit te leggen.

Kortom: ‘goede’ leerlingen bewijzen dat jij als leerkracht 

bent geslaagd! De goede resultaten gaan echter in sommi-

ge gevallen gepaard met angst, dwang en soms zelfs met 

een loerende burn-out. Leerlingen met goede resultaten 

zouden dus net zo goed een aandachtspunt moeten zijn.

Signalen van perfectionisme
Perfectionisme komt voor bij alle leeftijden. Neem 

bijvoorbeeld Teun, een leerling uit groep 1. De eerste 

maanden op school ging het heel goed met hem. Hij ging 

vrolijk naar school en kwam als een blije kleuter thuis. Hij 

zong liedjes die hij geleerd had, vertelde hele verhalen 

over wat hij had gedaan en kon zich uren vermaken met 

tekenen en schilderen.

Tot hij op een dag thuiskwam met een voorgedrukte 

tekening. Hij had gehoord dat je binnen de lijntjes moest 

blijven als je kleurde. Gespannen deed hij zijn uiterste 

best en schrok toen hij uitschoot en over de lijn ging. 

Zijn ouders probeerden hem ervan te overtuigen dat het 

helemaal niet erg was en dat hij gewoon kon doorgaan. 

Het hielp niets. Voor Teun was de tekening verpest. Zijn 

huilbui ging pas over toen zijn vader op het idee kwam 

om een sticker over het foute lijntje te plakken, 

zodat je er niks meer van zag. De tekening 

was gered. Maar Teun zelf?

Oneindig een toets voorbereiden
Bij oudere kinderen zien we meestal andere signalen: 

oneindig een toets voorbereiden, niet tevreden zijn met 

een 8, een negatief zelfbeeld en voortdurend overprik-

keld zijn. Ik zie het als een inspanningsverplichting om als 

school aandacht te besteden aan deze ‘ideale’ leerlingen 

en hen niet laten verdwalen in hun uit de hand gelopen 

prestatiedrang – die eigenlijk meer een dwang is.

Perfectionistische leerlingen begeleiden
Een manier om deze kwetsbare groep leerlingen te bege-

leiden, is door middel van leren vanuit een vaste mindset 

of een groeimindset. Een vaste mindset houdt in dat 

leerlingen denken ‘zo ben ik nu eenmaal’. Kinderen met 

een groeimindset zijn van mening dat ze invloed hebben 

op wat ze doen en wie ze zijn.

Meer ruimte
Perfectionisten hebben een vaste mindset en zijn over-

dreven gericht op het bewijzen van hun talenten. Deze ge-

dachte leidt tot bewijsdrang en de voortdurende behoefte 

aan erkenning van jouw kwaliteiten door anderen. Daarom 

telt alleen de behaalde prestatie en vermijden ze risico’s. 

Ze zijn bezorgd of ze hun tekortkomingen wel kunnen ver-

bergen. Wie durft te falen en open durft te kijken naar ei-

gen fouten, geeft zichzelf meer ruimte. Je gaat dan na wat 

er ‘nog niet’ goed ging en besluit daaraan te werken. Dit 

resulteert in minder stress en betere resultaten.

Een consequente benadering
De kijk van kinderen op hun leerproces wordt op subtiele 

manieren beïnvloed door het taalgebruik van de omge-

ving. Zo kun je tegen een kind zeggen: ‘Goed gedaan, hoor! 

Dat is heel slim van jou!’ Of ‘Goed gedaan! Ik zie dat je er 

heel hard aan hebt gewerkt!’. 

Lees verder   https://www.onderwijsvanmorgen.nl/
perfectionisme-bij-jongeren-een-on-
derbelicht-thema/

 ONDERWIJSNIEUWS

https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
 �https://www.onderwijsvanmorgen.nl/perfectionisme-bij-jongeren-een-onderbelicht-thema/
 �https://www.onderwijsvanmorgen.nl/perfectionisme-bij-jongeren-een-onderbelicht-thema/
 �https://www.onderwijsvanmorgen.nl/perfectionisme-bij-jongeren-een-onderbelicht-thema/
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Marokkaanse jongeren scoren op Cito-toets

DEN HAAG - Marokkaanse jongeren zijn aan een opmerkelijke opmars 
bezig op de middelbare school. Het aantal jongeren dat in het derde jaar 
havo of vwo doet, is in een paar jaar tijd met liefst 20 procent gestegen.

 T ot nu toe waren kinderen met een migratieachter-

grond oververtegenwoordigd in het vmbo, maar dat 

verschil neemt af, constateert het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen inte-

gratiemonitor.

Volgens Tanja Traag van het CBS is de stijging vooral te 

danken aan een recente wetswijziging, waardoor het 

schooladvies dat juffen en meesters in groep 8 van de 

basisschool opstellen, niet langer leidend is. Wanneer 

uit de Cito-toets blijkt dat de kinderen een hoger niveau 

aankunnen, kan het schooladvies naar boven worden bij-

gesteld.

Immigranten
Waar twaalf jaar geleden nog één op de vijf leerlingen 

met een Marokkaanse achtergrond naar havo/vwo ging, 

is dat nu opgelopen tot één op de drie. Dit percentage 

nadert dat van kinderen met een Surinaamse achter-

grond, maar is nog altijd lager dan van Nederlanders 

(iets minder dan 50 procent) en immigranten uit Wes-

terse landen.

De kinderen van vluchtelingen uit met name Iran en ook 

Irak en Afghanistan doen het nog beter in de klas: het 

percentage havo/vwo’ers in het derde leerjaar is voor 

Iraniërs zelfs iets hoger dan voor Nederlandse kinderen. 

Bijna zes op de tien Iraanse middelbare scholieren.

 ONDERWIJSNIEUWS
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Wel gelijke prestaties, geen gelijke kansen

Basisonderwijs De kansenongelijkheid in het onderwijs is in vijf 
à tien jaar verdubbeld. Een paar gemeenten geven leerlingen 
gratis bijlessen zodat ze wél naar havo of vwo kunnen.

 S alma Jaaiti is klein voor een 

twaalfjarige, tenger, en ze 

bindt haar lange bruine krullen 

meestal in een staart of in een knot. 

Soms draagt ze een hippe pet – later 

wil ze modevlogger worden, net als 

de hoofdpersoon uit haar lievelings-

boek, 100% Coco. Salma’s ouders ko-

men uit Agadir in Marokko. Zelf is ze 

er ook geboren, maar als baby kwam 

ze naar Nederland, waar ze nog een 

broertje en een zusje kreeg. Thuis 

spreekt ze Arabisch. Op zondag gaat 

ze naar de Koranschool.

Ali Jaaiti en zijn vrouw Fatima El Kha-

rachi� vinden� het� fijn� in� Nederland.�

Ali: „Er zijn hier goede regels. Je kunt 

er goed leven. Beter dan in Marokko. 

Daar is geen werk.” Fatima, met licht-

jes in haar ogen: „Ik vind het hier echt 

leuk. Voor mijn kinderen is er goed 

onderwijs.” Salma: „In Marokko kosten 

goede scholen veel geld.”

Ali heeft behalve Koranschool nooit 

onderwijs gehad. Fatima wel: ze volg-

de in Marokko een opleiding tot dok-

tersassistente. Beiden spreken slecht 

Nederlands, kennen de Nederlandse 

maatschappij niet goed en het gezins-

inkomen is laag – Ali werkt als zzp-

koerier voor een onderaannemer van 

PostNL, Fatima is fulltime moeder. In 

hun� krappe� flat� in� de� Zaanse� achter-

standswijk Poelenburg heeft Salma 

geen eigen kamer, laat staan een eigen 

bureau om haar huiswerk te maken. 

Maar haar ouders bieden haar een 

veilig en liefdevol thuis en stimuleren 

haar om het beste uit zichzelf te halen.

Salma wil graag havo of vwo doen, en 

daarna hbo-bedrijfskunde gaan stude-

ren. Vandaar dat ze op maandag, dins-

dag en donderdag na een hele dag op 

school tot zes uur ’s avonds extra les-

sen volgt, en vaak ook nog eens haar 

meester om extra huiswerk vraagt. 

Die vindt dat ze de lat voor zichzelf 

wel erg hoog legt. „Zorg je ook voor 

ontspanning?”

Salma komt er wel, zegt de docente 

die haar op dinsdag en donderdag 

extra lessen taal en wereldoriëntatie 

geeft op de Brede School Academie. 

„Ze is creatief, eigenzinnig, scherp, 

met een sterk karakter.” De leider van 

de naschoolse huiswerkgroep in het 

buurthuis, waar Salma op maandag 

naar toe gaat, zegt hetzelfde: „Over 

Salma maak ik me niet zo druk.” Des-

ondanks is het zeer de vraag of Salma 

de achterstand op meer kansrijke 

leeftijdgenoten ooit zal in-

halen.

Lage verwachtingen
Het Nederlandse onderwijs is in naam 

meritocratisch, dat wil zeggen dat 

schoolsucces uitsluitend afhangt van 

de capaciteiten van leerlingen, en niet 

– ook – van hun sociaal-economische 

achtergrond. In werkelijkheid is de 

kansenongelijkheid in het onderwijs 

de laatste vijf tot tien jaar verdubbeld.

Sociale afkomst wordt steeds bepa-

lender voor schoolsucces, stelde de 

Inspectie voor het Onderwijs dit jaar 

opnieuw� vast� in� haar� jaarrapport De 

Staat van het Onderwijs. Gelijke pres-

taties leiden niet tot gelijke kansen, 

want leerlingen met laagopgeleide 

ouders krijgen vaker een middelbare-

schooladvies onder hun capaciteiten, 

en zakken in het voortgezet onderwijs 

vaker af naar een (nog) lager oplei-

dingsniveau, ook als ze even goed 

presteren als medeleerlingen met 

hoogopgeleide ouders.

 Veel leerlingen op de Brede School 
Academie hebben ouders die niet in 
Nederland geboren zijn en vaak spreken 
ze thuis een andere taal.

 De Brede School Academie in Zaan-
stad, waar een aantal leerlingen uit 
groep 6, 7 en 8 na schooltijd extra les-
sen krijgen. 

 ONDERWIJSNIEUWS
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LVO-bestuurder Postema stapt toch 
op wegens examendrama

De Limburgse college-
voorzitter André Pos-
tema legt zijn functie bij 
de Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs 
(LVO) alsnog per direct 
neer na het eindexa-
mendrama eerder dit 
jaar. Dat maakt LVO 
vandaag bekend aan 
alle medewerkers.

 P ostema stopt op verzoek van 

de raad van toezicht. Ook Jan 

Schrijen, de voorzitter van de 

raad van toezicht, legt zijn functie 

neer. Een interim leidinggevende zal 

de taken van Postema waarnemen 

totdat er een nieuwe bestuurder is 

gevonden. ‘Met hun terugtreden wil-

len André Postema en de voorzitter 

van de Raad van Toezicht rekenschap 

geven van hetgeen bij VMBO Maas-

tricht� is� misgegaan’,� zo� schrijft� LVO �

op hun website.

Onder druk
Afgelopen juni kwam bij VMBO Maas-

tricht, één van de scholen van LVO, 

een examendrama aan het licht: 354 

examens werden ongeldig verklaard. 

De positie van Postema stond onder 

druk, maar desondanks maakte de 

raad van toezicht  eind september 
bekend  � dat� het� contract� van� Pos-

tema nog twee jaar werd verlengd. 

Tweede Kamerleden waren ontstemd 

over deze beslissing en gingen met 

onderwijsminister Arie Slob hierover 

in debat. Ook de minister liet door-

schemeren dat Postema afstand van 

zijn functie zou moeten doen.

De raad van toezicht wilde dat Pos-

tema bleef om leiding te geven aan 

de ‘hersteloperatie’ die volgde op 

het examendrama. In een persbe-

richt schrijft de school nu: ‘Met het 

behalen van het diploma van de 

laatste groep getroffen leerlingen 

van VMBO Maastricht komt de her-
steloperatie in een nieuwe fase. 
Daarmee en vanwege de afronding 

van de onderzoeken van de inspectie 

is het moment gekomen dat ruimte 

wordt gemaakt voor een nieuw be-

stuur.’

Onderzoek
Volgens LVO concludeert de Onder-

wijsinspectie ook bestuurlijke fouten 

in hun nog te publiceren onderzoek. 

Zo heeft het bestuur niet op tijd bij-

gestuurd en niet kunnen voorkomen 

dat de problemen ontstonden.

Postema�publiceerde�vandaag�op zijn 
Facebook-pagina  een� statement.�

Daarin schrijft de bestuurder dat hij 

‘verbijsterd’ is over het onderzoek 

van de inspectie en dat de hele situ-

atie�met�de�examens en�problemen�bij�

Vmbo Maastricht is ‘gepolitiseerd’.

  www.aob.nl/nieuws/lvo- 
bestuurder-postema-stapt-toch-
op-wegens-examendrama/
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https://www.stichtinglvo.nl/nieuws/2018/11/andre-postema-en-voorzitter-raad-van-toezicht-leggen-hun-functie-neer/
https://www.aob.nl/nieuws/limburgse-bestuurder-blijft-langer-ondanks-examendrama/
https://www.aob.nl/nieuws/limburgse-bestuurder-blijft-langer-ondanks-examendrama/
https://www.facebook.com/andre.postema.1
https://www.facebook.com/andre.postema.1
https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/
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Islamitische 
Schoolbesturen 
Organisatie (ISBO)

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

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

de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn.

Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders. Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen 

van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van zaken die voor u van be-

lang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

VACATURE:
GROEPSLEERKRACHT

IBS AL IKHLAAS  directie.alikhlaas@elamalscholen.nl
Tel. 023-5335546

AGENDA
30 NOVEMBER 2018

NGVO STUDIEDAG ‘EUROPA EN HET ONDERWIJS’. 

DATUM: VRIJDAG 30 NOVEMBER.

Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen.

Kosten: 25�euro.

Aanmelden voor de studiedag ‘Europa en het onder-

wijs: 

 https://vbs.nl/event/studiedag-ngvo-europa-en-
het-onderwijs/

30 NOVEMBER 2018

LANDELIJK CONGRES ‘IBP IN HET ONDERWIJS’

09:30 - 16:00

Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein

Georganiseerd i.s.m. PO-Raad

Interessant�voor: Bestuurders,�Bovenschoolse�staf,�

Leraren, Schoolleiders, Overig

4 DECEMBER 2018

JAARBIJEENKOMST BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

17:30 - 20:45

World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Georganiseerd i.s.m. PO-Raad

Interessant voor: Bestuurders, Overig

6 DECEMBER 2018

BOUWSESSIES ‘SAMEN WERKEN AAN KENNIS VOOR 

ONDERWIJS’

16:00 - 19:00

Universiteitsmuseum, Utrecht

Georganiseerd i.s.m. PO-Raad

Interessant voor: Bestuurders, Bovenschoolse staf, 

Overig

16 DECEMBER 2018

LICHTE VERHALEN IN HET DONKER - SALAAM ART

STUDIO SALAM ART

 www.salaam-art.nl/
Amsterdam

22 – 23 DECEMBER 2018

MOSLIM LIFESTYLE EXPO

Moslim Lifestyle Expo is een ontmoetingsplek voor 

een totale beleving voor de Nederlandse Moslims en 

andere geïnteresseerden in de Moslim cultuur.

 www,moslimlifestyleexpo.nl
Haarlemmermeer

Zielhorsterweg 83

3813 ZX Amersfoort

Tel: 033 4571001

  www.deisbo.nl
  info@deisbo.nl

14www.deisbo.nl

Spijkerboorpad 4

2037 EA Haarlem

mailto:a.claassen%40deisbo.nl.?subject=Wijziging
mailto:directie.alikhlaas@elamalscholen.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNkHdCi7ccQKfWyrGuxtA6DVPP-eyQ5Uq8uoOt9MpyoprXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNkHdCi7ccQKfWyrGuxtA6DVPP-eyQ5Uq8uoOt9MpyoprXg/viewform
https://vbs.nl/event/studiedag-ngvo-europa-en-het-onderwijs/
https://vbs.nl/event/studiedag-ngvo-europa-en-het-onderwijs/
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
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