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Inleiding 

Het islamitisch onderwijs in Nederland is al ruim twintig jaar een zeer ‘hot item’. Daarmee  
bedoel ik een item dat nogal eens heftige reacties oproept in de Nederlandse samenleving en een 
item dat snel het nieuws haalt. 
Het is niet zozeer een ‘hot item’ omdat er zoveel literatuur over dit onderwerp verschenen is. Het 
tegendeel is waar. Het is vooral een onderwerp dat met enige regelmaat (soms met een sterke 
emotie) opspeelt in de politiek en media en daarmee ‘hot’ blijft. De Volkskrant vatte de moeite met 
de islam en het islamitische onderwijs in Nederland ooit eens samen als ‘de islam als open zenuw van 
de Nederlandse samenleving1’. Het blijft een gevoelig ding. 
Met plannen voor de oprichting van twee islamitische basisscholen, in 1987/1988 in Rotterdam en 
Eindhoven, is de discussie omtrent het islamitisch onderwijs ontstaan. Nu, ruim twee decennia later, 
wordt er nog bijna dagelijks in de media gesproken of geschreven over het islamitisch onderwijs en 
de daarmee samenhangende problemen in de Nederlandse samenleving. Vooral over islamitische 
scholen met zeer specifieke uitingsvormen wordt vaak bericht. Berichtgevingen van islamitische 
scholen waar bepaalde kledingvoorschriften gelden, waar kinderen geen afbeeldingen van levende 
wezens mogen maken, waar jongens en meisjes niet naast elkaar mogen zitten in het klaslokaal of 
berichtgevingen over scholen waar een antiwesterse houding geprofileerd zou worden, komen 
regelmatig in het nieuws.  
Deze berichtgevingen in de media over scholen met een strengislamitisch karakter beïnvloeden het 
beeld van het geheel van islamitisch onderwijs in Nederland. Als gevolg daarvan kan het vooroordeel 
ontstaan dat alle islamitische scholen een zeer strengislamitisch karakter hebben. 
Maar wat geeft dan wel een goede beschrijving van het islamitisch onderwijs? Is het überhaupt 
mogelijk om de identiteit van het islamitisch onderwijs te beschrijven?  
Daarmee is een lastig onderwerp aangesneden. Een onderwerp dat vragen oproept als ‘Wat is er 
eigenlijk islamitisch aan het islamitisch onderwijs? Wat maakt een school nu een islamitische school? 
Zijn dat de specifieke kledingvoorschriften of de omgangsregels op de school? Zijn dat de 
godsdienstlessen? Is dat het sociaal of pedagogisch klimaat? Of bepaalt het didactisch handelen 
voornamelijk de identiteit van de islamitische scholen?’ 
 
Om meer te weten te komen over het islamitisch onderwijs in Nederland zal er in dit onderzoek 
gekeken worden naar de identiteit van deze scholen vanuit de volgende onderzoeksvraag: 
‘Wat is bepalend voor de identiteit van het islamitisch onderwijs in Nederland?’, om van daaruit te 
komen tot een definiërende beschrijving van de identiteit van het islamitisch onderwijs. 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van het islamitisch onderwijs zal er eerst gekeken worden naar 
historische en culturele aspecten, om vervolgens na te gaan welke andere factoren  meespelen bij de 
vorming van de identiteit van het islamitisch onderwijs. 
 
 
Leo van der Meij,  
Februari 2010 
 
 
 

                                                           
1
 De Volkskrant, Marcouch komt met verkeerde oplossing, 27 juni 2008 
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1.1 Geschiedenis 
Het ontstaan van islamitische scholen 
Met de oprichting van de ‘Al Ghazali school’ in Rotterdam en de ‘Tarieq school’ in Eindhoven in 1987 
en 1988 is het islamitisch onderwijs in Nederland een feit. Dat is ongeveer twintig jaar nadat de 
eerste islamitische gastarbeiders uit Marokko en Turkije kwamen om in Nederland ‘tijdelijke’ arbeid 
te verrichten. In die twintig jaar veranderde de positie van deze gastarbeiders geleidelijk aan van 
‘gast’ arbeider naar ‘burger met een Nederlandse nationaliteit’.  
De periode van de komst van gastarbeiders naar Nederland tot de stichting van de eerste islamitische 
scholen, zou in een vroege en late periode ingedeeld kunnen worden. De vroege periode kenmerkte 
zich door gastarbeiders die in Nederland werkten, hun gezinnen in het buitenland financieel 
onderhielden en in kleinere kring hun godsdienst praktiseerden.  
In de late periode vond er op grote schaal gezinshereniging plaats en zochten de migranten naar 
wegen om hun godsdienstige en culturele identiteit in Nederland vorm te geven. Dat hield onder 
meer in dat er, voornamelijk in de grotere steden in Nederland,  moskeeën en islamitische 
organisaties werden opgericht. De kinderen van de migranten werden zowel op openbare scholen als 
op bijzondere (voornamelijk katholieke en ook protestante) scholen geplaatst. 
Met de oprichting van het bijzonder islamitisch onderwijs werd de islamitische zuil in Nederland 
verder geïnstitutionaliseerd. Naast islamitische stichtingen en moskeeën kwamen er nu ook 
islamitische scholen. Een bijzonder gegeven aangezien Nederland juist een periode van ontzuiling 
doormaakte. 
 
Oorzaken voor het ontstaan van islamitische scholen 
De vraag naar een eigen islamitische school binnen de islamitische gemeenschappen in Nederland 
was deels het logische gevolg van een institutionaliseringproces, nieuwe burgers worden zich meer 
bewust van hun rechten en maken daar gebruik van, en deels het gevolg van onvrede over de 
toenmalige situatie op de scholen. Op de openbare of christelijke scholen werd, volgens sommige 
moslimouders2, te weinig of te gekleurd aandacht besteed aan de religie, taal en cultuur van de 
kinderen van migranten. Wel was er het OETC (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) op een aantal 
scholen, maar dat was oorspronkelijk bedoeld voor kinderen die weer met hun ouders terug zouden 
keren naar het land van herkomst. Het aantal uren OETC in de week was minimaal en er werd in deze 
lestijd nauwelijks aandacht besteed aan de religieuze vorming van moslimkinderen. Dit had te maken 
met het feit dat het OETC door de overheid gesubsidieerd werd en daarom geen religieus karakter 
mocht hebben. Nederland kent immers een onofficiële scheiding van kerk en staat. 
Ook het idee van de ‘ontmoetingsschool’ was eind jaren ’80 niet echt een groot succes. Op deze 
scholen probeerde men (met behoudt van eigen identiteit) ruimte te maken voor de religie en 
cultuur van moslimkinderen. Concreet betekende dit het vieren van islamitische feesten en het 
vertellen over de islam op deze scholen, naast het vieren van bijv. christelijke feesten en het 
vertellen over het christendom. Dit nam dit de onvrede bij islamitische ouders niet weg , bovendien 
naam de onvrede bij christelijke ouders op deze scholen toe, omdat zij bezorgd waren voor een 
teveel aan islamitische invloeden. 
 
Naast het gevolg van de institutionalisering van de islam in Nederland en de onvrede bij islamitische 
ouders, zijn er nog een aantal mogelijke oorzaken te geven die de vraag naar islamitische scholen 
deed toenemen. 
Zo had een eigen islamitische school meerdere voordelen. Zo versterkte dit het gemeenschapsgevoel 
onder moslims (en hun kinderen), kon er klassikaal aandacht besteed worden aan problemen met de 
tweede taal, kon er godsdienstles gegeven worden door moslims zelf en kon er een proces van 
socialisering in de islam op school plaatsvinden. Een plaats waar moslimkinderen naast leren en 
spelen ook werden ingewijd in de praktijk van het moslim zijn.  

                                                           
2
 
2
 K.Wagtendonk (red.), Islam in Nederland, Islam op school, Coutinho BV, 1987, p. 99 
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1.2 Cultuur 
Een islamitische school vanwege acculturatie 
Lotty Eldering heeft vele jaren onderzoek gedaan naar migrantengezinnen in Nederland. Ze is een 
expert op het gebied van interculturele pedagogiek. In het boek ‘Cultuur en Opvoeding’ (2003) 
beschrijft zij zeer uitgebreid  allerlei factoren die te maken hebben met culturen die elkaar 
ontmoeten. Zo beschrijft ze ook het proces van acculturatie3. Daarmee wordt het proces bedoeld dat 
in werking treedt  op het moment dat migranten in een voor hen ‘vreemde’ cultuur binnenkomen. 
In hoofdstuk 1.1. beschreef ik als één van de redenen voor het ontstaan van islamitische scholen in 
Nederland, het gevolg van de institutionalisering van de islam in een ‘nieuwe cultuur’. Je zou deze 
institutionalisering een vorm van acculturatie kunnen noemen. Het islamitisch onderwijs is dan een 
concrete gestalte van een acculturatieproces bij moslimmigranten. 
Toch is het niet zo dat acculturatie noodzakelijkerwijs islamitische scholen voortbrengt. De oprichting 
van een school voor bijzonder islamitisch onderwijs is een specifieke keuze m.b.t. acculturatie. Er zijn 
namelijk ook veel moslims (een grote meerderheid4) die er voor kiezen hun kinderen naar een school 
voor openbaar onderwijs te brengen. Ook dat is een acculturatiestrategie. Naast praktische 
mogelijkheden, ligt het ook er aan hoe conservatief of liberaal je als migrant bent. 
In het boek ‘Cultuur en Opvoeding’  beschrijft Lotty Eldering vier acculturatiestrategieën die John 
Berry hanteert in  zijn boek ‘Immigration, acculturation and adaption’ (1997).  
Het model dat John Berry gebruikt om deze acculturatiestrategieën uit te leggen ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het geval van het deel van de moslimmigranten dat ervoor koos een eigen school voor islamitisch 
onderwijs op te richten, is het de vraag of we hier moeten spreken over integratie of segregatie. Het 
leidt geen twijfel dat islamitische scholen vraag 1 met ja zullen beantwoorden. Bij vraag 2 ontstaat 
het essentiële verschil tussen integratie en segregatie. Als een school sterk voor het behoud van de 
culturele identiteit is, maar het niet belangrijk vindt om relaties met andere groepen in de 
samenleving te onderhouden, dan is er sprake van segregatie. Wanneer een school de culturele 
identiteit wil handhaven en wel relaties met andere groepen in de samenleving wenst te 
onderhouden, dan is er sprake van integratie. Het is alleen de vraag of met het onderhouden van 
relaties met andere groepen, relaties binnen of buiten de school bedoeld worden. Een breed of smal 
aannamebeleid van een islamitische school (wel of geen moslimkinderen) zou de doorslag kunnen 
geven naar integratie of segregatie. Het voert te ver om hier nu verder op in te gaan. 
Tenslotte zijn er mogelijk ook moslimmigranten die assimileren of zelfs marginaliseren. Zij zullen hun 
kinderen waarschijnlijk niet aanmelden op een islamitische school. 
Cultuur als factor voor identiteit 

                                                           
3
 Lotty Eldering, Cultuur en Opvoeding, Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief, 2003, p. 30 

4 http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=3.46, geraadpleegd op 2 maart 2010 

Vraag 1: Vindt men het 
belangrijk de eigen 
culturele identiteit en 
kenmerken te 
handhaven? 

Ja                 Nee 

Integratie  Assimilatie 

 

Segregatie               Marginalisatie 

Vraag 2:                   Ja 

Vindt men het belangrijk  

relaties met andere groepen in  

de samenleving te  

onderhouden?               Nee 

  

 

Vier acculturatiestrategieën  

http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=3.46
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De identiteit van een islamitische school wordt door vele factoren gevormd en is een dynamisch 
begrip. Één van de eerste factoren die hier beschreven wordt is het culturele aspect van de identiteit. 
De identiteit van islamitische scholen wordt onder andere bepaald door de culturele achtergronden 
van de islamitische school. Er zijn islamitische scholen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse 
schoolcultuur. Iedere schoolcultuur heeft zo haar eigen gebruiken en verschijningsvormen.  
De aanvragen voor de eerste islamitische scholen kwamen oorspronkelijk voort uit één specifieke 
islamitische culturele achtergrond. Deze eerste aanvragen voor islamitisch onderwijs in Nederland 
kwamen vanuit de Stichting Turks Onderwijs (opgericht in 1980). Deze stichting had als doel “de 
verbreiding van onderwijs in de Turkse taal en van de Turkse cultuur onder de in Europa wonende 
Turkse kinderen5” te realiseren. Ook de Stichting Islamitisch College te Rotterdam en de Stichting 
Islamitische Basisscholen werden respectievelijk opgezet vanuit een Turkse en Marokkaanse 
achtergrond6.  In het boek ‘Moslims in Nederland’ (1997) beschrijven Shadid en Van Koningsveld 
twee typen scholen binnen het bijzonder islamitisch onderwijs. Van de dertig islamitische scholen (in 
1996 in Nederland), zijn tien scholen gesticht op initiatief van Turkse groeperingen. Vijftien van deze 
scholen zijn gesticht door Marokkaanse groeperingen7. Binnen deze twee typen scholen zijn weer 
gradaties aan te brengen in conservatief of liberaal gedachtegoed. 
Op deze islamitische scholen zal de achterliggende cultuur terug te vinden zijn in het religieus 
handelen, de schoolregels of in bepaalde kledingvoorschriften. 
 
Een praktijkvoorbeeld: 
Islamitische scholen met een overwegend Turks culturele achtergrond zullen minder snel het dragen 
van een hoofddoek verplichten dan scholen met een overwegend Marokkaans culturele achtergrond. 
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau vindt bijna een kwart van de Turken in Nederland dat 
moslimmeisjes een hoofddoek moeten dragen8. Bij Marokkanen ligt dat percentage hoger. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Nico Landman, De institutionalisering van de islam in Nederland, 1992, p. 260 

6
 Nico Landman, De institutionalisering van de islam in Nederland, 1992, p. 262 

7
 W.A.R. Shadid en P.S. Van Koningsveld, Moslim in Nederland, 1997, p. 168 - p. 169 

8
 SCP, Persbericht Jaarrapport integratie 2005, 20 september 2005, p. 4 
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1.3 Externe factoren 

Naast het culturele aspect dat de identiteit van een islamitische school bepaald, hebben islamitische 
scholen ook te maken met externe factoren die in sommige gevallen invloed uitoefenen op de 
identiteit van een school. In dit hoofdstuk zullen een aantal externe factoren, die te maken hebben 
met het islamitisch onderwijs, besproken worden. 
 
Onderwijsinspectie 
Het islamitisch onderwijs staat net als ieder ander type onderwijs onder toezicht van de 
onderwijsinspectie. Toch vormen islamitische scholen, vergeleken bij andere scholen in Nederland, in 
een bepaald opzicht een risicogroep.  De afgelopen jaren is er daarom door de onderwijsinspectie 
intensief toezicht geweest bij de scholen9. De meeste islamitische scholen zijn betrekkelijk ‘jonge’ 
scholen en moeten in zeer korte tijd een goed georganiseerde school opzetten. Daarbij loopt men 
het risico dat er teveel zaken tegelijk of niet volledig worden uitgevoerd. 
Een tweede risico heeft te maken met identiteit en participatie. In hoeverre bevordert of verhinderd 
de islamitische identiteit van de school het integratieproces? 
 
De onderwijsinspectie controleert het islamitisch onderwijs in de eerste plaats op haar opbrengsten. 
Er wordt gemeten of het kwaliteitsniveau van het onderwijs voldoende is. Daarnaast is er in het 
verleden van overheidswege gevraagd10 of de onderwijsinspectie ook op een bepaalde manier het 
integratieproces van de islamitische scholen kan beoordelen. De inspecteurs zijn dit vervolgens gaan 
meten aan de hand van Nederlandse basiswaarden (zoals wij die in Nederland op dit moment 
kennen) en het actief burgerschap. De basiswaarden op islamitische scholen mogen niet strijdig zijn 
met de basiswaarden zoals die door de onderwijsinspectie gehanteerd worden. Over deze 
basiswaarden is te lezen in het rapport van de onderwijsinspectie uit 200211. Het vak actief 
burgerschap is een middel om ook islamitische scholen te stimuleren om te participeren in de 
Nederlandse samenleving. Daarmee is nog niets gezegd over de invloed die de onderwijsinspectie 
kan uitoefenen op de identiteit van de school. 
Op het moment dat islamitische scholen vanuit een religieuze of culturele motivatie besluiten om 
geen nadere invulling te geven aan het vak actief burgerschap, dan is dat een moment waarop de 
onderwijsinspectie zal besluiten om invloed uit te gaan oefenen op de school. Er zal van de school 
verwacht worden dat het standpunt gewijzigd zal worden, ook al zal dat op een bepaalde manier 
strijdig zijn met de identiteit van een islamitische school. 
Het gros van de islamitische scholen zal nooit in een dergelijke situatie terecht komen, omdat deze 
scholen actief participeren in de Nederlandse samenleving. 
 

                                                           
9
 Getuige de verschillende rapporten van de onderwijsinspectie die in de periode 1999-2003 verschenen zijn 

over het islamitisch onderwijs  
10

 Onderwijsinspectie, Islamitische scholen en sociale cohesie, Inspectierapport, oktober 2002, p. 7 
11 Onderwijsinspectie, Islamitische scholen en sociale cohesie, Inspectierapport, oktober 2002 
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Politiek 
Een tweede belangrijke externe factor inzake het islamitisch onderwijs is de politiek.  
Op landelijk niveau is al jaren van een zeer duidelijke en inhoudelijke inmenging sprake. Het 
islamitisch onderwijs is zeer regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Van 1995 tot 
2010 zijn er bijvoorbeeld ruim 150 officiële publicaties in de Tweede Kamer gerealiseerd met 
betrekking tot het islamitisch onderwijs12. Het voert te ver om hier de mate van politieke inmenging 
aangaande de identiteit van de islamitische scholen uit een te zetten, maar duidelijk is wel dat de 
landelijke politiek een externe factor is die bijdraagt aan de vorming van de identiteit van het 
islamitisch onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op plaatselijk niveau wordt heel verschillend op islamitisch onderwijs gereageerd. Er is niet altijd 
sprake van een inhoudelijke inmenging met de identiteit van het islamitisch onderwijs. Wel bestaat 
er een verschil in bereidwilligheid tussen de ene of andere gemeente als het gaat om de oprichting 
van nieuwe islamitische scholen.  
 
Media 
In de inleiding heb ik al aangegeven welke rol de media speelt bij de berichtgeving over islamitische 
scholen. In veel kranten gaat in verhouding te veel aandacht naar strengislamitische scholen, 
waardoor het geluid van een veel grotere groep gematigde islamitische scholen te weinig klinkt. 
Mede als gevolg daarvan ontstaan er vooroordelen over de identiteit van het islamitisch onderwijs.  
Als het gaat om de media als externe factor die invloed uitoefent op de identiteit van het islamitisch 
onderwijs, dan is dit vooral een signalerende rol. Berichten in de media over islamitische scholen 
worden in sommige gevallen door politieke partijen gebruikt om invloed uit te oefenen op de 
identiteit van het islamitisch onderwijs. 
Dagbladen, tijdschriften en TV oefenen niet zozeer invloed uit op de identiteit van het islamitisch 
onderwijs, maar hebben wel een grote rol bij de beeldvorming ervan.  
 
 

                                                           
12

 Deze gegevens komen uit de online database Eerste en Tweede Kamer, www.parlando.nl, met als thema 
‘islamitisch onderwijs’, geraadpleegd op 21 januari 2010 

Externe factoren: 

Onderwijsinspectie,  

Politiek en Media 

http://www.parlando.nl/
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2.1 Inspiratie 

Bij het beschrijven van de identiteit van islamitische scholen bestaat een sterke verleiding om de 
focus te plaatsen bij specifieke uitingsvormen van een aantal ‘smaakmakers13’. Op die manier komen 
voornamelijk islamitische scholen met een zeer orthodoxe verschijningsvorm sterk naar voren en 
verdwijnen de meer liberale islamitische scholen naar de achtergrond. Wanneer hier van zo’n 
methode gebruik gemaakt zou worden, dan zouden vooroordelen alleen maar worden bevestigd en 
ontstaat er opnieuw een enge beeldvorming van het islamitisch onderwijs. De verleiding om deze 
methode te hanteren is enigszins begrijpelijk omdat juist specifieke, niet alledaagse uitingsvormen 
gemakkelijk de aandacht trekken van de onderzoeker. Toch brengt het toegeven aan deze verleiding 
schade met zich mee voor het islamitisch onderwijs. Dat neemt niet weg dat er in alle vrijheid bericht 
mag worden over scholen met een strengislamitisch karakter, mits dit in een juist perspectief wordt 
geplaatst. 
 
De identiteit van islamitische scholen kan het beste beschreven worden vanuit de inspiratie van de 
scholen. De inspiratie van een school dient als basis voor het in kaart brengen van de identiteit van 
een school, ongeacht of het hier nu gaat over islamitisch onderwijs of over andere typen onderwijs in 
Nederland. De inspiratie van een school is de basisfactor voor het beschrijven van de identiteit en 
onderscheidt zich daarmee van bepalende factoren zoals cultuur of externe factoren. 
Met behulp van een dynamisch model waarin de inspiratie centraal staat kan een goed beeld van de 
identiteit van het islamitisch onderwijs geschetst worden. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begrip ‘inspiratie’ heeft in dit model als definitie: ‘een levensbeschouwelijke visie van waaruit 
men tot onderwijs komt’. 
Een islamitische levenbeschouwelijke visie van een school bestaat enerzijds uit het doorgeven van 
een traditie en anderzijds uit een naar de toekomst gerichte houding.  Het deel van de inspiratie dat 
een traditie doorgeeft is enerzijds gebaseerd op religieuze bronnen zoals de Koran en Hadith, 
anderzijds  is de inspiratie gegrond in een culturele context. Deze culturele context kan op haar beurt 
weer van invloed zijn op het gebruik van de religieuze bronnen.  
 

                                                           
13

 Islamitische scholen met een sterke nadruk op specifieke islamitische voorschriften, die vanuit een bepaalde 
islamitische traditie zijn overgenomen 

inspiratie 

externe 

factoren 
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Praktijkvoorbeeld: 
Op een aantal islamitische scholen krijgen jongens en meisjes vanaf de bovenbouw afzonderlijk les. 
Deze scholen geven aan dat dit ‘behoort volgens islamitische normen’14. Toch wordt er op 
verschillende andere islamitische basisscholen wel les gegeven aan jongens en meisjes in één groep.  
Blijkbaar is dit dus geen algemeen kenmerk van islamitisch onderwijs, maar heeft het te maken met 
een culturele of religieuze interpretatie van de religieuze bronnen op deze scholen. 
 
 
De vijf zuilen van de islam vormen een basiselement van een islamitische inspiratie, die vanuit de 
religieuze bronnen naar de praktijk van alle dag (zie H2.2d Religieus handelen) vertaald kunnen 
worden: 
 
1. De geloofsbelijdenis (shahada) 
2. De gebeden (salat) 
3. De armenvoorziening (zakat) 
4. De Ramadan (saum) 
5. De pelgrimage (hadj) 
 
Naast een traditie als onderdeel van de inspiratie voor de islamitische school, maakt ook een naar de 
toekomst gerichte houding deel uit van deze inspiratie. Veel islamitische scholen verwoorden hun 
toekomstvisie voor de leerlingen zoals de Bilalschool in Amersfoort dat doet: 
 
‘Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan (gehoorzaamheid aan en relatie met 
Allah, LvdM), helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier 
bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen 
geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. We streven 
ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen 
vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit

15
.’ 

 

                                                           
14

 http://www.as-siddieq.nl/files/As-Siddieq%20schoolgids%20v1.6.pdf, 16 januari 2010 
15

 http://www.bilalschool.nl/sites/default/files/Bilal%20schoolgids%202009-2010.pdf , 21 januari 2010 

http://www.as-siddieq.nl/files/As-Siddieq%20schoolgids%20v1.6.pdf
http://www.bilalschool.nl/sites/default/files/Bilal%20schoolgids%202009-2010.pdf
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2.2 Handelen 

Volgens Sajidah Abdus Sattar (schrijfster, publiciste en moslim) krijgt het praktisch handelen in de 
islamitische school een meer zinvolle betekenis als er een religieus (lees islamitisch) kader aan dat 
handelen ten grondslag ligt16. Religieuze kennis is volgens haar nodig om tot verdere inzichten te 
komen. 
Dat sluit enerzijds aan op het model waarin de inspiratie als basis voor het handelen staat, anderzijds 
is het model neutraal en is iedere inspiratie (ongeacht of deze islamitisch of niet-islamitisch is) een 
basis voor verder inzicht. 
Waar het in dit hoofdstuk vooral om gaat is de vraag ‘hoe islamitisch het praktisch handelen op een 
islamitische school eigenlijk is?’. Om enige helderheid te verkrijgen rond het begrip ‘handelen’, moet 
dit nader toegelicht worden.  
Het handelen op islamitische scholen wil ik concretiseren door vier typen te belichten: 
 
1. Pedagogisch handelen 
2. Sociaal handelen 
3. Didactisch handelen 
4. Religieus handelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pedagogisch  handelen: 
Een islamitische school hanteert een islamitische pedagogiek. Tenminste, dat zou verwacht mogen 
worden wanneer de islamitische inspiratie doorwerkt in het handelen van de leerkrachten op de 
school. Alleen ontstaan er twee problemen bij een nadere beschouwing van het pedagogisch 
handelen op een islamitische school.   
Allereerst is er het probleem dat het merendeel van de leerkrachten op islamitische scholen geen 
moslim is17. Deze leerkrachten zouden mogelijk wel tot een islamitische pedagogiek kunnen komen, 
maar dat is dan niet vanuit een islamitisch levensbeschouwelijke inspiratie, maar meer vanuit een 
pedagogische professionaliteit of loyaliteit. Een tweede probleem ligt in het feit dat er in een 
islamitische pedagogiek net zo goed bepaalde normen en waarden gehanteerd worden, die andere 
niet-islamitische scholen, met betrekking tot de pedagogiek, ook hanteren. Wat maakt dan eigenlijk 
het verschil?  

                                                           
16

 Sajidah Abdus Sattar, Opvoeding en Onderwijs in de Islam, 2004, p. 64 
17 Onderwijsinspectie, Islamitische scholen nader onderzocht, Inspectierapport, oktober 2003, p. 14 
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Hoesein Nanhekhan, directeur van de islamitische Aboe Daoed school, schreef in 2002 een artikel 
over ‘Verantwoordelijk en eerbiedig leven’18 op de islamitische scholen. Volgens hem kun je op grond 
van de Koran en Hadith komen tot drie islamitische opvoedingsnormen: 
 

- fitra: Door islamitische regels en discipline te gebruiken naar de leerlingen, kan de goede 
‘islamitische’ natuur (fitra) van een kind groeien 

- ibadah: Gehoorzaamheid en respect naar God en de gemeenschap (in dit geval bijv. de 
leerlingen van een islamitische school) 

-  chalifa: De mens als vertegenwoordiger van God heeft een verantwoordelijke taak in het 
onderhouden van de schepping (de natuur) 
 

Om de vraag naar het islamitische karakter van deze opvoedingsnormen te beantwoorden geldt het 
‘back to the basics’ principe,  waarop het inspiratiemodel gebaseerd is: het gaat niet in de eerste 
plaats om de pedagogische norm of waarde die islamitisch is, maar het gaat om de inspiratie die 
daaraan ten grondslag ligt. Algemeen aanvaarde waarden als ‘gehoorzaamheid’ en ‘respect’ krijgen 
een islamitisch karakter door de achterliggende inspiratie. 
 
b. Sociaal handelen: 
De manier waarop leerlingen zich op een islamitische school ten opzichte van elkaar gedragen wordt 
in de eerste plaats sterk bepaald door de verschillende culturele achtergronden. Iedere cultuur kent 
cultuurspecifieke omgangswaarden en normen en leerlingen op islamitische scholen zullen in de 
eerste plaats vanuit deze context omgaan met elkaar. 
In de tweede plaats wordt het sociaal handelen van leerlingen bepaald door specifieke 
omgangswaarden en normen die door een islamitische school opgesteld zijn. Deze islamitische 
waarden en normen zijn gebaseerd op de Koran en Hadith, maar hebben altijd een cultureel 
interpretatiekader. Het is daarom niet mogelijk om te spreken van de islamitische omgangsnormen 
en waarden op een islamitische school. Wel is het mogelijk om net zoals bij het pedagogisch 
handelen een aantal waarden te beschrijven die op islamitische scholen centraal staan bij het sociaal 
handelen. 
Ter concretisering citeer ik hier Hoesein Nanhekhan  die een aantal gedragscodes op de islamitische 
Aboe Daoed school beschrijft: ‘gehoorzaamheid, nederigheid, kuisheid, schaamte, bescheidenheid, 
onderhouden van goede betrekkingen, vergevingsgezindheid, gulheid, gastvrijheid, reinheid, et 
cetera’19.  
Deze waarden en normen hoeven niet expliciet islamitisch te zijn, maar worden vanuit een 
islamitische levensbeschouwelijke visie geïnspireerd. In hoeverre deze omgangswaarden cultureel of 
religieus bepaald zijn , zou nog verder kunnen worden onderzocht. 
 

                                                           
18

 Siebren Miedema en Henk Vroom, Alle onderwijs bijzonder, 2002, Uitgeverij Meinema Zoetermeer, p. 61-69 
19 Siebren Miedema en Henk Vroom, Alle onderwijs bijzonder, 2002, Uitgeverij Meinema Zoetermeer, p. 66 
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Prof. Dr. David Pinto geeft een overzicht van cultuurpiramiden met behoeften die centraal staan in 
een westerse cultuur (A) en een oriëntaalse cultuur (B)20. 
Islamitische scholen hebben als gevolg van verschillende culturele behoeften mogelijk te maken met 
verschillende, soms botsende, cultuurwaarden tussen leerkrachten met een Nederlandse 
achtergrond en leerlingen met een Turkse, Marokkaanse of andere culturele achtergrond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Didactisch handelen: 
De manier waarop er onderwijs wordt gegeven (het didactisch handelen) op islamitische scholen 
hoeft in principe niet anders te zijn dan op niet-islamitische scholen. De didactische methoden die 
door (bevoegde) leerkrachten gehanteerd worden zijn voor een groot deel gebaseerd op ideeën van 
westerse psychologen (zoals Vygotsky, Piaget en Galjperin) en worden op de lerarenopleiding 
aangeleerd. 
Een klassiek islamitische vorm van onderwijs wordt door dr. Wilna Meijer (2007) beschreven als een 
didactiek waarin het reciteren en memoriseren van Koranteksten centraal staat21. Deze didactische 
methode wordt op sommige islamitische scholen nog gebruikt bij het geven van Koranlessen. 
In deze methode wordt weinig rekening gehouden met individuele niveauverschillen en 
ontwikkelingsfases van de leerlingen. 
Op grond daarvan mag verwacht worden dat een klassieke islamitische didactiek in de toekomst niet 
de didactiek van het islamitisch onderwijs zal worden. 
 
De onderwijsinspectie geeft een ruimere betekenis aan het begrip ‘didactisch’, namelijk ‘het inrichten 
van het onderwijs volgens een bepaalde visie of principe. Voorbeelden: dalton, montessori22.’  
Op dit moment zijn er in Nederland geen islamitische dalton of montessori scholen. En aangezien de 
montessori en dalton didactiek vrij ver van de culturele achtergronden van islamitische leerlingen 
afstaat, mag verwacht worden dat deze scholen er in de toekomst ook niet zullen komen. 
 
d. Religieus handelen: 
Voor veel moslims is de islamitische school niet alleen een plaats waar geleerd kan worden, maar is 
het ook een plaats waar leerlingen worden ingewijd in het leven van een moslim. Zo’n proces van 
een godsdienst eigen maken , ook wel socialisatie genoemd, neemt in het islamitisch onderwijs een 
belangrijke plaats in. 
Het religieus handelen komt rechtstreeks voort uit een islamitische levensbeschouwelijke inspiratie 
van de school. In tegenstelling tot het pedagogisch, sociaal en didactisch handelen, is er in het 
religieus handelen sprake van een directe vertaling van datgene wat in de islamitische leer centraal 
staat, namelijk de vijf zuilen van de islam. 

                                                           
20

 Prof. Dr. David Pinto, De wereld volgens Pinto, 2004, p. 53 
21

Wilna A.J. Meijer, Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs, 2006, Amsterdam, p. 74  
22

 http://www.onderwijsinspectie.nl/site/onderwerpen/begrippen/D/didactisch.html , 20 januari 2010 
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De vijf zuilen van de islam staan centraal in het socialisatieproces van de leerlingen. Deze leerlingen 
worden op school met behulp van het kader van de vijf zuilen ingewijd in de praktijk van het moslim 
zijn. Op veel islamitische scholen ziet dat er in de praktijk als volgt uit: 
 
1. De dag wordt begonnen (of beëindigd) met het opzeggen van de geloofsbelijdenis (shahada). 
2. De leerlingen krijgen door een islamitische godsdienstdocent onderricht in de gebeden (salat). 
(Ook de wudhu, de rituele wassing, neemt een belangrijke plaats in op de islamitische scholen, zodat 
de leerlingen al op jonge leeftijd het moslim zijn kunnen praktiseren.) 
3. De leerlingen sparen voor een goed doel (zakat). 
4. De leerlingen vasten tijdens Ramadan (saum) en vieren andere islamitische feesten. 
5. De leerlingen worden voorbereid op een eventuele pelgrimage in de toekomst (hadj). 
 
Het religieus handelen op islamitische scholen is een belangrijke subfactor die zeer zeker bijdraagt 
aan de vorming van de identiteit van het islamitisch onderwijs. In deze vorm van handelen komt de 
islamitische levensbeschouwing sterk naar voren. 
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2.3 Specifieke uitingsvorm 
 
Ik wil benadrukken dat specifieke uitingsvormen op een islamitische school, een niqab (sluier) zijn 
van wat het islamitisch onderwijs echt is. Deze sluier geeft een bepaalde interpretatiekleur aan van 
de islam, maar is niet de basisfactor voor de identiteit van het islamitisch onderwijs. 
De verleiding om alleen te spreken over islamitisch onderwijs in termen van specifieke uitingsvormen 
moet weerstaan worden, omdat ze vooroordelen oproept en schadelijke gevolgen heeft voor de 
beeldvorming ervan. Want het is niet de specifieke uitingsvorm die de islamitische school inspireert, 
maar is het de islamitische inspiratie die soms een specifieke uitingsvorm als gevolg heeft! 
 
Op veel islamitische scholen zijn specifieke uitingsvormen van een levensbeschouwelijke islamitische 
identiteit zichtbaar. Sommige islamitische scholen hebben het dragen van een hoofddoek als 
verplichting voor meisjes en vrouwen, andere scholen laten leerkrachten en leerlingen daarin vrij. 
In het geval van een hoofddoekvoorschrift op een school, kan het type hoofddoek en de wijze 
waarop de vrouwen en meisjes hun hoofddoek dragen sterk verschillen. 
Op sommige scholen gelden er alleen voor de leerkrachten kledingvoorschriften. De reden daarvoor 
is dat leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen naar de leerlingen toe. 
 
Een specifieke uitingsvorm van een islamitische school manifesteert een onderliggende inspiratie, die 
de levensbeschouwelijke identiteit van de school is. Deze inspiratie (zie H2.1) kan enerzijds gegrond 
zijn in een culturele context (vooral wanneer de schoolpopulatie een bepaalde cultuur 
vertegenwoordigt) of anderzijds gebaseerd zijn op een specifieke religieuze interpretatie van 
islamitische bronnen. 
 
De concrete uitwerking van de vijf zuilen van de islam zou ik niet als specifieke uitingsvorm van een 
islamitische school willen beschouwen. Juist omdat iedere islamitische school in Nederland deze 
religieuze handelingen op één of andere manier in het onderwijs toepast, is het één van de factoren 
die de identiteit van het islamitisch onderwijs vormgeven en daarom tot de inspiratie van de school 
behoort, die zichtbaar wordt in het religieus handelen. 
Specifieke uitingsvormen openbaren datgene wat islamitische scholen van elkaar doet verschillen. 
Een islamitische levensbeschouwelijke inspiratie met daarin de vijf zuilen van de islam centraal, is 
datgene wat de scholen met elkaar verbindt. 
 
Het onderstaande model illustreert hoe de levensbeschouwelijke inspiratie doorwerkt naar de 
specifieke uitingsvormen van een school. 

inspiratie 

 

Specifieke uitingsvorm 
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3. De Identiteit van het islamitisch onderwijs 
 
Met behulp van een model heb ik willen duidelijk maken dat de identiteit van het islamitisch 
onderwijs een dynamisch proces is. Het is daarom in dit verband onmogelijk om te spreken van de 
islamitische identiteit van een school, of van de islamitische scholen in Nederland (waar het gaat om 
identiteit). Een islamitische identiteit van een school kenmerkt zich als een dynamische identiteit, 
aangezien er allerlei factoren zijn die deze identiteit tegenwerken of stimuleren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De identiteit van het islamitisch onderwijs wordt bepaald door allerlei factoren zoals in het model 
goed te zien is. De specifieke uitingsvorm toont een bepaalde kleur, in het handelen worden 
bepaalde waarden zichtbaar, maar de kern van de identiteit van een school ligt in de inspiratie. 
Deze inspiratie is de basis van de identiteit van iedere school (ongeacht welke richting) en dus ook 
van islamitische scholen. Een katholieke school, een school met de bijbel, een openbare school of 
een islamitische school hebben met elkaar gemeen dat er een inspirerende basis ten grondslag ligt 
aan het onderwijs. 
De inspiratie van een islamitische school wordt enerzijds gevormd door een religieuze en culturele 
traditie en anderzijds door een islamitische toekomstvisie. De inspiratie als centrum van het model, 
werkt door naar al het handelen op de school en uit zich in een specifieke uitingsvorm. Niet al het 
handelen op islamitische scholen komt voort vanuit een islamitische inspiratie. Er spelen ook andere 
factoren mee (zoals de niet-islamitische achtergrond en opleiding van de leerkrachten) die het 
handelen op de school praktiseren. Deze niet islamitische factoren kunnen de doorwerking van de 
inspiratie belemmeren. 
 
Externe factoren zoals de onderwijsinspectie, politiek of media geven ook hun mening over de 
onderliggende inspiratie van een islamitische school. Kritiek op het (sociaal, pedagogisch, religieus of 
didactisch) handelen of kritiek op een specifieke uitingsvorm kan als effect hebben dat islamitische 
scholen zich herbezinnen op de inspiratie van hun school. Een andere reactie hierop kan zijn dat de 
inspiratie versterkt doorwerkt in het handelen op de school of in een specifieke uitingsvorm. 
 
Spreken over de islamitische scholen kan alleen wanneer men daarmee het geheel van de scholen 
bedoelt die een islamitische inspiratie delen. In principe zou daar zelfs een school toe kunnen 
behoren waar geen specifieke uitingsvormen zijn, niet expliciet religieus gehandeld wordt, maar waar 
de islamitische inspiratie blijkt uit de waarden en normen op de school.  

Externe factoren: 

Onderwijsinspectie,  

Politiek en Media 

 

Inspiratie 
(traditie     en toekomst) 

Handelen 

Specifieke uitingsvorm 
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Conclusie 

Wat is er eigenlijk islamitisch aan het islamitisch onderwijs? Deze vraag stond bij het schrijven 
centraal. Islamitische scholen verschillen in omgangswaarden of specifieke uitingsvormen, maar zijn 
daarmee niet meer of minder islamitisch. 
 
Het islamitisch onderwijs is een verdere institutionalisering van de islam in Nederland. De keuze voor 
dit type onderwijs heeft alles te maken met een acculturatietechniek waarin men het belangrijk vindt 
om enerzijds de eigenheid te bewaren en anderzijds ook, vanuit dit onderwijs, andere 
samenlevingsgroepen te ontmoeten. De onderwijsinspectie heeft de taak om naast de reguliere 
kwaliteitsmeting voor iedere school ook de mate van participatie van islamitische scholen in de 
Nederlandse samenleving te meten.  
 
Identiteit is een dynamische samenstelling van interne en externe factoren. Onderwijsinspectie en 
landelijke/ gemeentelijke politiek dragen bij aan de vorming van de identiteit van islamitische 
scholen. Beeldvorming wordt vooral door de media gecreëerd. 
 
Het pedagogisch en sociaal handelen kan islamitisch genoemd worden als er een islamitische 
inspiratie aan ten grondslag ligt. De didactiek op islamitische scholen is gestoeld op inzichten van 
westerse psychologen. Het religieus handelen is een concrete uitwerking van de vijf zuilen van de 
islam, die op iedere islamitische school een inspirerende plaats hebben. 
 
In hoeverre omgangswaarden cultureel of religieus bepaald zijn kan nog verder worden onderzocht 
door pedagogische en sociale waarden op islamitische scholen te vergelijken met elkaar en met 
betrekking tot de culturele en religieuze achtergrond van de scholen.  
 
De identiteit van het islamitisch onderwijs ligt in principe geborgen in een islamitisch 
levensbeschouwelijke inspiratie. Hier vanuit wordt het onderwijs gekleurd en gepraktiseerd. 
Verschillende vormen van handelen of bepaalde verschijningsvormen hoeven niet per definitie 
islamitisch te zijn, maar zijn wel islamitisch geïnspireerd. Hierbij speelt de cultuur of een religieuze 
interpretatie een rol. 
 
Als concluderende definitie zou ik de identiteit van het islamitisch onderwijs willen omschrijven als 
‘een identiteit die vanuit een islamitische levensbeschouwelijke inspiratie ontstaat, van waaruit het 
handelen op school wordt gemotiveerd en die mogelijk specifieke uitingsvormen met zich meebrengt’. 
 
 
 
Leo van der Meij,  
Februari 2010 
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