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Inleiding 

 

Onbekend maakt onbemind. Een spreekwoord dat in alle scherpte één van de problemen van een 

multiculturele en multireligieuze samenleving beschrijft. Het islamitisch onderwijs heeft te kampen 

met vooroordelen1 en is na twintig jaar onderwijs in Nederland nog niet in staat gebleken deze 

vooroordelen weg te nemen.  

Onbekendheid met het gedachtegoed van het islamitisch onderwijs maakt dat er bij een groot deel 

van de Nederlandse bevolking vooroordelen bestaan ten opzichte van het islamitisch onderwijs. 

Recente politieke ontwikkelingen in Almere en Den Haag2 bevestigen het beeld van vooroordelen en 

manifesteren  weerstand die bij een deel van de kiezers aanwezig is tegen de islam en het islamitisch 

onderwijs in Nederland. 

Een van de mogelijkheden om vooroordelen  weg te nemen, is het aangaan van een dialoog. Een 

goede dialoog heeft wederzijds begrip en erkenning als gevolg. Een voorwaarde daarvoor is dan wel 

dat er openheid en verdraagzaamheid aanwezig is bij degenen die de dialoog voeren. 

 

In dit paper wil ik de mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs 

onderzoeken. Interreligieus, omdat er mijns inziens juist vanuit Abraham3, als gemeenschappelijke 

religieuze stamvader,  voldoende mogelijkheden zijn om tot wederzijdse erkenning, vriendschap en 

verrijking van de eigen identiteit te komen.  

In een onderzoek naar de mogelijkheden van een interreligieuze dialoog, zal gekeken moeten 

worden in hoeverre islamitische scholen, naast christelijke of joodse scholen, open staan voor een 

dialoog waarin er een interreligieuze ontmoeting plaatsvindt. 

Om de mogelijkheid van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs te onderzoeken,  zal 

ik vanuit verschillende contexten en aan de hand van een aantal modellen voor interreligieuze 

dialoog van Paul F. Knitter, de mogelijkheden en onmogelijkheden van een interreligieuze 

ontmoeting beschrijven. 

Om verschillende typen religieuze scholen te kunnen herkennen, publiceer ik tenslotte een 

Quickscan waarmee verschillende religieuze scholen te typeren zijn. Inzicht in de religieuze positie 

van de school is van belang bij het aangaan van een interreligieuze dialoog. 

 

De vraag: ‘Wat zijn de mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs?’ zal 

als uitgangspunt voor dit onderzoek dienen. Vanuit dit uitgangspunt zullen ook andere relevante 

aspecten van de interreligieuze dialoog behandeld worden. 

 

Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan begrip voor, en acceptatie van het islamitisch onderwijs en 

dient het de multiculturele en multireligieuze samenleving.  

Leo van der Meij,  2010 

 

 

                                                           
1
 www.deisbo.nl/?p=377, website geraadpleegd op 24 maart 2010  

2
 Waar de lokale PVV een hoofddoekverbod voorstaat in publieke ruimten, een verbod op de bouw van 

moskeeën wil en bestaande moskeeën onder toezicht wil stellen, 
http://www.pvvalmere.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7, website 
geraadpleegd op 8 april 2010  
3
 Avraham of Ibrahim 

http://www.deisbo.nl/?p=377
http://www.pvvalmere.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7
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H1 

Interreligieuze dialogen in het verleden 

 

Filosofen en mystici 

Iedere poging tot het kennisnemen van wederzijdse religieuze standpunten is in principe al een 

interreligieuze dialoog te noemen.  De mate van het kennisnemen, de openheid of de 

acceptatiebereidheid binnen de interreligieuze dialoog kan verschillen. 

In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan van islamitische, joodse of christelijke filosofen 

en theologen om te komen tot een gesprek met de religieuze ‘ander’. In deze pogingen is door de 

eeuwen heen een ontwikkeling te zien van een interreligieuze monoloog (zoals bijv. in de 

apologieën) naar een interreligieuze dialoog (zoals bijv. in een interreligieuze werkgroep). 

Vroege christelijke geschriften4 dragen vaak een apologetisch karakter en bevatten monologen of 

fictieve gesprekken, waarin de religieuze tegenstanders (meestal joden) zonder veel omhaal van 

woorden worden gewezen op de onwaarheid van hun standpunten. 

Ook de beschrijvingen van het leven van de profeet Mohammed in vroege islamitische geschriften5 

bevatten vele teksten waarin joden of christenen op de onwaarheid of onredelijkheid van hun 

standpunten worden gewezen. 

 De Middeleeuwen in Europa kenmerken zich enerzijds door zeer gewelddadige confrontaties tussen 

religies6 en vervolgingen van niet-christenen7, anderzijds zijn er ook Middeleeuwers die zoeken naar 

mogelijkheden om de vrede te bevorderen in een tijd van vreselijk oorlogvoeren. 

Van Petrus Abaelardus, geboren in 1079 in Frankrijk, is een opvallend werk bewaard gebleven met de 

titel ‘Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen’8. Voor zover bekend is het de vroegste 

dialoog waarin een (fictief) gesprek plaatsvindt tussen aanhangers van de drie Abrahamitische 

religies. 

Uit deze dialoog blijkt dat met de beschrijving van de filosoof een moslim wordt bedoeld. Van hem 

wordt namelijk verteld dat hij de besnijdenis kent en in de lijn van Abraham, Hagar en Ismaël staat9.  

Opvallend is verder, dat het de filosoof is die de jood en de christen uitnodigt voor het voeren van 

een interreligieuze dialoog. Zijn streven is om met behulp van een filosofische denkwijze te komen 

tot gezamenlijke inzichten van goed en kwaad. Niet het onderscheidende wordt in de deze dialoog 

benadrukt, dat mag  bestaan, maar de verbindende elementen worden voorop gesteld. 

Een islamitische filosoof en tijdgenoot van Petrus Abaelardus, Aboe Hamid Al Ghazzali (1058-1111) 

schreef in dezelfde periode een verhandeling met als titel ‘Tegenstrijdigheid der filosofen’10, waarin 

hij op grond van redelijke argumenten probeert te komen tot enige duidelijkheid omtrent het 

spreken over God.  

Joodse filosofen als Ibn Tsaddik (†1143) en Jehoeda Halevi (1085-1141) werkten het gedachtegoed 

van Al Ghazzali verder uit11. Ook zij geloofden niet in een verre, transcendente God die alleen door 

                                                           
4
 Zoals Justinus (Dialoog met de jood Trypho), (Brief aan Diognetus) en Ignatius (Brief aan de Magnesiërs) 

5
 Zoals in de Hadith verzamelingen van Al-Buhkari, Muslim, Malik en anderen 

6
 Zoals de kruistochten in de 11

e
 tot 13

e
 eeuw n.C. en de Reconquista op het Iberisch schiereiland 

7
 Zoals Pogroms tegen Joden in de 14

e
 eeuw n.C. n.a.v. een pestepidemie in Europa 

8
 Karl-Wilhelm Merks, ‘Petrus Abaelardus: Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen’, Begrip, 

Jaargang 28 no.4, 2002, p.141 
9
 Karl-Wilhelm Merks, ‘Petrus Abaelardus: Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen’, Begrip, 

Jaargang 28 no.4, 2002, p.143 
10

 Karen Armstrong, Een geschiedenis van God, 1995, Uitgeverij Anthos Baarn, p. 214 
11

 Karen Armstrong, Een geschiedenis van God, 1995, Uitgeverij Anthos Baarn, p. 217 
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filosofie te kennen was, maar geloofden in de religieuze ervaring als middel om God te kennen. 

 

Naast religieuze dialogen van filosofen en wetenschappers waarin de rede een centrale plaats heeft, 

zijn er ook bewegingen van mystici waarin gemeenschappelijke religieuze ervaringen als 

uitgangspunt voor religieuze dialogen dienen. Een gedicht van Ibn Arabi (1165-1240) geeft het 

verbindende mystieke denken van deze tijd goed weer: 

 

Mijn hart is een schaal voor elke vorm. 

Een klooster voor de monnik, een tempel voor idolen, 

Een graasland voor gazellen, de Ka’ba van de pelgrims, 

De tafelen van de Tora, het boek van de Koran. 

Liefde is mijn geloof; het geeft niets welke weg 

haar kemelen ook volgen, de liefde blijft toch immer 

mijn godsdienst en geloof.12 

 

De midden Middeleeuwen zijn zo een tijdperk geworden van religieuze ontmoeting. Naast religieuze 

kruistochten en vervolgingen, zijn er ook die de dialoog aangaan en zoeken naar vrede. Al is er nog 

niet bij iedereen van hen sprake van een interreligieuze dialoog, toch neemt men kennis van elkaars 

standpunten en verrijkt daarmee het eigen denken. Heel voorzichtig werd er zo een basis gelegd 

voor datgene wat vandaag de dag als interreligieuze dialoog bestempeld wordt.  

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Karen Armstrong, Een geschiedenis van God, 1995, Uitgeverij Anthos Baarn, p. 268 
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H2 

Islamitisch onderwijs  

Om de mogelijkheden van een interreligieuze  dialoog in het islamitisch onderwijs te onderzoeken, 

zal er eerst meer duidelijkheid moeten zijn over datgene wat het islamitisch onderwijs eigenlijk is. 

In de Nederlandse samenleving bestaan verschillende vooroordelen over het islamitisch onderwijs13. 

Er zou geen Nederlands gesproken worden en jongens en meisjes zouden daar afzonderlijk les 

krijgen.  

In de media worden met enige regelmaat de uitersten van het islamitisch onderwijs belicht. 

Voorbeelden daarvan zijn nieuwsberichten over islamitische leerkrachten die collega’s geen hand 

geven14, islamitische scholen die verbieden aandacht te besteden aan andere religies15 of andere 

extreme berichtgevingen. 

Zelfs de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft in het verleden onderzoek gedaan 

naar het islamitisch onderwijs om te controleren of er geen antiwesterse of extremistische 

tendensen waarneembaar waren16.  

Hiermee is geen reëel beeld geschetst van datgene wat het islamitisch onderwijs werkelijk is. 

Bovenstaande beschreven uitersten behoren tot een klein aantal islamitische scholen met zeer 

specifieke uitingsvormen.  

Meer algemeen gesproken kan er van het islamitisch onderwijs gezegd worden dat het onderwijs is 

dat vanuit een islamitische inspiratie gegeven wordt. Met islamitische inspiratie bedoel ik ‘een 

islamitische visie van waaruit men tot onderwijs komt’. 

Vanuit deze inspiratie komt men tot pedagogisch, didactisch, sociaal en godsdienstig handelen. De 

specifieke uitingsvormen van islamitische scholen zijn niet de kern van het onderwijs, maar duiden 

een bepaalde religieuze of culturele kleur van de islamitische school17.  

 

Bij het voeren van een interreligieuze dialoog is het belangrijk dat er in eerste instantie samen 

gezocht wordt naar de inspiratie van de religieuze school, alvorens er concrete praktijken gebezigd 

worden. Wat inspireert leerkrachten om te werken op een religieuze school? Waar staat de school 

voor? Welke religieuze motieven liggen ten grondslag aan de visie van de school? 

Wanneer er als gevolg daarvan een basis van vertrouwen ontstaat, kan er serieus nagedacht gaan 

worden over verdere vormen van interreligieuze dialoog. 

 

In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden of, en welke mogelijkheden er bestaan voor een 

interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs. Islamitische scholen verschillen onderling 

mogelijk in theologische positie, waardoor er verschillende standpunten zullen zijn ten opzichte van 

het voeren van een interreligieuze dialoog. 

 

  

                                                           
13

 Afleidend uit de tien, door de onderwijsinspectie opgestelde, vragen in ‘Islamitische scholen nader 
onderzocht’, Inspectie van Onderwijs, oktober 2003, p.17 en p.18 
14

 Janny Groen, Annieke Kranenberg, ‘Moslimdocente eist fikse vergoeding na ontslag’, Volkskrant, 13 juli 2007 
15

 Vera Spaans, ‘Geen vertrouwen in As Siddieq’, Het Parool, 3 september 2009 
16

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De democratische rechtsorde en islamitisch 
onderwijs, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, februari 2002 
17

 http://www.deisbo.nl/wp-content/uploads/2009/03/identiteitislamitischonderwijs.pdf, geraadpleegd op 20 
maart 2010 

http://www.deisbo.nl/wp-content/uploads/2009/03/identiteitislamitischonderwijs.pdf
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H3 

De mogelijkheid van een interreligieuze dialoog 

 

Een interreligieuze dialoog vanuit het islamitisch onderwijs? 

Er kan inderdaad een vraagteken gezet worden bij de vraag of een interreligieuze dialoog het 

islamitische onderwijs überhaupt kan verrijken. Interreligieuze samenwerking in het onderwijs heeft 

immers in het verleden vaak niet datgene gebracht waarop men gehoopt had. Het ideaal van de 

zogenaamde ‘ontmoetingsschool’, waarin leerlingen met verschillende religieuze achtergronden in 

dezelfde school samen hun religieuze feesten vieren en van zeer nabij kennismaken met andere 

religies, is teleurstellend verlopen18. Deze vorm van interreligieuze dialoog bleek, hoe mooi het ideaal 

ook was, in de praktijk nauwelijks haalbaar te zijn. 

Een andere reden waarom een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs moeilijk kan zijn, 

heeft te maken met de keuze van de ouders. Als ouders van kinderen op islamitische scholen bewust 

gekozen hebben voor islamitisch onderwijs, dan is de kans groot dat zij verwachten dat de 

islamitische school, naast een kwalitatief goede school, een verlengstuk zal zijn van de islamitische 

opvoeding thuis.  Het is de vraag of deze ouders behoefte hebben aan, en openstaan voor, een 

interreligieuze dialoog op de islamitische school. 

 

Toch wil ik het standpunt innemen dat een multiculturele en multireligieuze samenleving waarin de 

mogelijkheden van een interreligieuze dialoog niet benut worden, het risico loopt een samenleving 

te worden waarin begrippen als gelijkwaardigheid, acceptatie, vriendschap en tolerantie ver te 

zoeken zijn. Er zal in een dergelijke samenleving eerder culturele en religieuze verwijdering optreden, 

dan dat er toenadering zal zijn. 

Een interreligieuze dialoog vanuit het islamitisch onderwijs, is mijns inziens een uitstekend middel 

om te komen tot wederzijdse acceptatie en begrip in een tijd waarin veel onbegrip en niet-acceptatie 

bestaat ten opzichte van personen met een andere cultuur of religie. 

Dat betekent niet dat islamitische scholen zullen moeten veranderen in multireligieuze scholen!  

Maar het betekent wel dat er vanuit, en met behoud van,  de eigen islamitische geloofsovertuiging 

een dialoog of ontmoeting wordt aangegaan19 om zo een basis te ontwikkelen voor wederzijdse 

acceptatie, erkenning en begrip in de Nederlandse samenleving.  

 

Abraham is voor zowel joden, moslims als christenen de stamvader van een gelovig volk.  

Hij werd door de Eeuwige geroepen en aan hem en zijn nakomelingen zijn vele beloften gedaan. In 

de Koran is hij de eerste moslim (Soera 3:65-67), in het Nieuwe Testament beschreven als de 

gerechtvaardigde (Romeinen 4:3) en in de Tora is hij de gezegende (Genesis 12:2). Vanuit deze 

herkenning van Abraham als ‘vader aller gelovigen’ kan er vertrouwen zijn om te komen tot een 

interreligieuze ontmoeting20. 

 

 

                                                           
18

 Zoals op basisschool ‘Juliana van Stolberg’ te Ede, waar eind jaren ’80 een pilot van een zogenaamde 
ontmoetingsschool op een teleurstelling uitliep toen verschillende moslimouders hun kinderen daar van de 
school haalden  
19

 Catherine Cornille beschrijft zo’n interreligieuze dialoog als enerzijds het behoud van een religieuze ‘full 
commitment’ en anderzijds een ‘beloning to include other religious traditions’, in Catherine Cornille, The 
Dynamics of Multiple Beloning, 2002, paragraaf III 
20

 Dr. V. Küster, Wie, met wie, over wat?, Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Kampen, 2003, p.10 - p.11 
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Een interreligieuze dialoog vraagt een zekere openheid en welwillendheid van de deelnemers. Die 

openheid en welwillendheid zijn afhankelijk van de theologische visie van de school.  Deze 

theologische visie zal uiteindelijk ook de mate van openheid en interreligieuze dialoog bepalen.  

Om enig inzicht te verschaffen in de verschillende, achterliggende theologische posities op 

islamitische scholen, met betrekking tot een interreligieuze dialoog, maak ik in de volgende paragraaf 

gebruik van Paul F. Knitters21 boek ‘Theologies of religions’ (2009). De modellen die hij beschrijft 

worden hoofdzakelijk toegepast op het christendom.  Door het universele karakter van deze 

theologische posities is het mijns inziens mogelijk om deze ook toe te passen op andere 

monotheïstische religies als islam en jodendom22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreligieuze dialogen  

Paul F. Knitter beschrijft een viertal theologische posities in zijn boek ‘Theologies of religions’. 

Deze posities zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de wijze waarop er een interreligieuze dialoog 

gevoerd wordt (als er überhaupt een interreligieuze dialoog gevoerd kan worden). 

 

A. Replacement model   

B. Fulfillment model 

C. Mutuality model 

D. Acceptance model 

 

Om deze vier modellen direct in een goede context te plaatsen, zal ik naast een toelichting van het 

model en de betekenis ervan voor de interreligieuze dialoog, ook een beschrijving geven van het type 

islamitische school dat het beste bij dit model aansluit.  

 

A. Replacement model: 

Het replacement model kenmerkt zich door exclusief denken. Daarmee wordt bedoeld dat er te 

midden van allerlei religies, uiteindelijk maar één religie is die de absolute waarheid kent. Deze ene 

religie maakt daarmee alle andere religies overbodig en vervangt (replaces) deze als het ware. 

                                                           
21

 Paul F. Knitter is emeritus hoogleraar Theologie aan de Xavier Universiteit in Cincinnati, Ohio 
22

 Vanwege een wijdverbreide acceptatie van het exclusivisme, inclusivisme en pluralisme als mogelijke 
theologische posities, hanteert John Hick dit model ook voor andere religies, zoals de islam. 
http://www.johnhick.org.uk/article11.html, geraadpleegd op 10 april 2010  

Mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs: 

 

Open dagen op een religieuze school zijn een uitgelezen mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Op deze 

dagen kunnen leerlingen, ouders of buurtbewoners kennismaken met religieus onderwijs in de buurt. Een 

uitnodiging naar religieuze scholen in de buurt, opent deuren om tot een eerste interreligieuze 

kennismaking te komen.  

 

Sportevenementen met deelnemers van verschillende religieuze scholen, kan een onderlinge band 

versterken. Er dient in deze situatie wel rekening gehouden worden met het feit dat teams die zijn 

samengesteld met leerlingen van één specifieke school, juist het tegengestelde effect kan oproepen. 

 

 

http://www.johnhick.org.uk/article11.html
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Voor een interreligieuze dialoog kan dat betekenen dat deze bij voorbaat ongelijkwaardig is. Het 

gevaar bestaat dat er vanuit een zekere superioriteit gedacht en gesproken wordt met de ‘gelovige 

ander’. Vanuit deze positie lijkt er weinig of geen openheid te zijn naar andere religies23. 

Islamitische scholen waar vanuit een exclusivistische theologische positie, pogingen gedaan worden 

tot een interreligieuze dialoog, zullen er voor moeten waken de waarde van andere religies niet te 

onderschatten.  

Hoewel in eerste instantie een interreligieuze dialoog vanuit deze positie niet mogelijk lijkt, zijn er 

wel mogelijkheden om een stap in de richting van een interreligieuze dialoog te doen.  

Zo kan er als eerste stap bij leerlingen op islamitische scholen een breed religieus bewustzijn 

ontwikkeld worden.  Het aanbieden van lessen godsdienst, levensbeschouwing of wereldreligie, 

waarin bijvoorbeeld religieuze verhalen aan elkaar gespiegeld worden, kunnen bijdragen aan een 

gevoel van verwantschap of verbondenheid, zonder dat daarmee het exclusivistische gedachtegoed 

verloren gaat. In deze lessen kunnen en moeten, zowel wezenlijke verschillen als belangrijke 

overeenkomsten, gedeelde waarden en normen besproken worden. 

Het type islamitische school dat exclusivistische standpunten inneemt, kan het beste beschreven 

worden als een religieus gesloten of religieus bewuste school. Dat houdt in dat er op deze school in 

het algemeen weinig ruimte is voor een dialoog met leerlingen/leerkrachten van andere religieuze 

scholen. Er wordt heel sterk vanuit een bepaalde superioriteit gedacht. De waarheid is volgens deze 

positie alleen te vinden in de ene religie, die ten grondslag ligt aan de school. 

In zo’n religieus gesloten school kan wel geprobeerd worden om bij de leerlingen een breed religieus 

bewustzijn te ontwikkelen.  Wanneer dat gebeurt dan is er sprake van een religieus bewuste school, 

waarin meer mogelijkheden bestaan om te komen tot een interreligieuze dialoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Fulfillment model 

Het fulfillment model kenmerkt zich door inclusivistisch denken. Daarmee wordt bedoeld dat één 

specifieke religie het centrum is van allerlei andere religies. Die ene religie ziet zichzelf als de 

vervulling (fulfillment) van datgene dat in andere religies niet volledig bereikt of ontplooid kon 

worden.  

                                                           
23

 In ‘Wie, met wie, over wat?’, 2003, p. 4, neemt Dr. V. Küster dezelfde positie in: ‘Wanneer het eigen 
denksysteem geen ruimte laat voor andere religies, heeft een dialoog weinig zin. Dit is een basisregel van de 
dialoog die mutatis mutandis ook voor die andere religies geldt.’ 

Mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs: 

 

Leerlingen van verschillende scholen kunnen aan elkaar presenteren wat hen in religieus of mystiek opzicht 

aanspreekt. Daarmee creëren leerlingen bij de ander mogelijk inzichten en herkenbaarheden, die 

vooroordelen kunnen wegnemen. Een musical, toneelstuk of beeldend verhaal met een religieuze 

boodschap kan heel goed als middel daarvoor gebruikt worden. 

 

Vanuit gedeelde waarden of overtuigingen is het ook mogelijk om met leerlingen van islamitische, joodse 

of christelijke scholen gezamenlijk actie te voeren. Vanuit een gedeeld godsbeeld (God/Allah als Schepper 

of Erbarmer) kunnen er gezamenlijk scheppingsvriendelijke of hulpverlenende, op de naasten gerichte 

acties gevoerd worden. 
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Vanuit deze positie is een open houding naar andere religieuze scholen mogelijk, maar blijft er een 

spanning in de wederkerigheid bestaan. De basis van gelijkwaardigheid die juist voor een 

interreligieuze dialoog van groot belang is, kan vanuit deze positie nog steeds een probleem zijn. 

Naast het idee van de ene specifieke religie die de voltooiing is van andere religies, bestaat er ook 

nog een andere vorm van inclusivistisch denken. Paul F. Knitter geeft hierbij het voorbeeld van de 

christelijke theoloog Karl Rahner, die de term ‘anoniem christendom’ gebruikt voor een ieder die 

gelooft24. Dit inclusivistisch denken houdt in dat alle gelovigen ongemerkt delen in het christen zijn 

en daarom ‘anonieme christenen’ genoemd kunnen worden.  

Ook op verschillende islamitische scholen kent men een soortgelijke trant van inclusivistisch denken. 

Volgens deze visie wordt ieder kind, ongeacht in welke culturele of religieuze context het ter wereld 

komt, in principe als moslim geboren. Alleen door de weg van Allah te gaan kan het kind ‘worden wie 

het is25’.  

De fitra, de goede natuur, van ieder mens is een door God ingeschapen ‘moslim zijn in de kiem’. Om 

in dezelfde beeldspraak te blijven; ieder mens kan deze kiem doen laten uitgroeien tot een goede 

plant, mits er op de juiste manier voor gezorgd wordt. Het gaat te ver om hier te spreken van 

‘anonieme moslims’, moslim te zijn zonder dat men het weet, maar er zijn overeenkomsten. 

Een voordeel bij het voeren van een interreligieuze dialoog vanuit een inclusief denkkader is, dat er 

oprechte interesse aanwezig is naar het denken van de ander. Aangezien het inclusivistisch denken 

ruimte laat voor de religieuze opvatting van anderen, kan er in de interreligieuze dialoog echt 

geluisterd worden naar de ander om daarmee de eigen religie en traditie te verrijken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het type islamitische school dat inclusivistische standpunten inneemt, kan het beste worden 

beschreven als een religieus bewuste of religieus open school. Dat houdt in dat er op deze school 

mogelijkheden bestaan om te komen tot een interreligieuze dialoog met een andere religieuze 

school. Er is openheid en belangstelling voor de variëteit van leerlingen met een andere religie. 

Wederzijds begrip, erkenning en vriendschap zullen het gevolg zijn van een interreligieuze dialoog die 

gevoerd wordt vanuit een inclusief denkkader, mits er een basis van gelijkwaardigheid is.  

 

C. Mutuality model 

                                                           
24

 Paul F. Knitter, Theologies of religions, Maryknoll NY: Orbis Books, 2009, p.72 
25

 http://www.simonscholen.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=46; 
levensbeschouwelijke identiteit van de islamitische leerling verwoord door de Stichting Primair Onderwijs op 
Islamitische grondslag in Midden en Oost Nederland (SIMON), website geraadpleegd op 22 maart 2010 

Mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs: 

 

Religieuze feesten op islamitische scholen zijn uitstekende gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Een 

delegatie leerkrachten of leerlingen van omliggende religieuze scholen kan worden uitgenodigd, om een 

religieus feest bij te wonen. Het bijwonen van dergelijke feesten kan vervolgens door de leerlingen worden 

gepresenteerd op de eigen school. 

 

Iedere religie is gegrond in een rijke, vaak eeuwenoude culturele traditie. Kunst- of cultuureducatie is een 

aantrekkelijke mogelijkheid om de religieuze identiteit vorm te geven en het hart van de religie te laten 

zien. Een interreligieuze dialoog vindt plaats wanneer er een uitwisseling van exposities gerealiseerd kan 

worden.  

http://www.simonscholen.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=46
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Het mutuality model dat Paul F. Knitter beschrijft is gebaseerd op een sterk gelijkheidsprincipe. 

In deze theologische positie is iedere religie gelijk en bestaan er geen principiële verschillen. ‘Er zijn 

vele wegen die naar Rome leiden’. De weg verschilt misschien, maar het eindstation is hetzelfde. 

Door de verschillende culturele contexten waarin de Eeuwige zich in het verleden bekend maakte, 

zijn er verschillende interpretaties ontstaan. Een interpretatieverschil ligt aan de basis van de 

verschillende religies. 

Een interreligieuze dialoog vanuit het mutuality principe is zeer goed mogelijk, maar is niet helemaal 

zonder gevaren. Er kan door leerlingen of leerkrachten van verschillende scholen worden nagedacht 

over de algemene betekenis van het religieus zijn. Verschillen worden in de dialoog niet graag 

benadrukt, omdat het vooral de overeenkomsten zijn die het uitgangspunt vormen voor de 

interreligieuze dialoog. Een religieuze school zou hierdoor haar eigenheid te kort kunnen doen. 

Toch is het de vraag of een dergelijke dialoog mogelijk is in het islamitisch onderwijs. Blijft de 

islamitische identiteit in deze dialoog nog wel overeind? Kan er nog wel gesproken worden over de 

uniciteit van het jodendom, christendom of de islam? Het gevaar van relativisme ligt op de loer. 

Een interreligieuze dialoog vanuit het gelijkheidsprincipe is mijns inziens alleen mogelijk op de 

islamitische school, als deze positie vanuit een religieuze onderbouwing ingenomen wordt.  

Wanneer er geen religieuze onderbouwing voor deze positie aan de dialoog ten grondslag ligt, dan is 

er sprake van een ‘religieus onverschillige school’ en niet meer van een ‘religieus open school’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Acceptance model 

Het vierde model dat Paul F. Knitter beschrijft in zijn boek ‘Theologies of Religions’,  wordt het 

acceptance model genoemd. Dit model neigt enerzijds naar het exclusivisme en anderzijds naar het 

pluralisme. Ik zal dat verder toelichten. 

Een exclusivistische positie benadrukt meer de eigenheid van verschillende religies, dan de 

overeenkomsten ertussen. Datzelfde gebeurt ook in een acceptance model. Het gaat uit van het 

standpunt dat religieuze verschillen moeten blijven bestaan en dat deze niet wegberedeneerd, maar 

geaccepteerd moeten worden. Er kan lang en breed gesproken worden over religieuze verschillen, 

maar tot een consensus zal het nooit komen. Verschillen moeten daarom blijven staan. 

Het pluralistische element in dit model wordt zichtbaar in de gelijkwaardige positie die aan iedere 

religie toegekend wordt. Het is niet mogelijk om te spreken van een absolute waarheid, omdat iedere 

Mogelijkheden van een interreligieuze dialoog in het islamitisch onderwijs: 

 

Een bezoek aan de plaatselijke moskee, synagoge of kerk behoort tot de mogelijkheden van een 

interreligieuze dialoog. Een excursie met een groep leerlingen naar verschillende gebedshuizen draagt bij 

aan een brede religieuze ontwikkeling van de leerlingen.  

Vooroordelen ontstaan daar waar (religieuze) onbekendheid is.    

 

Verhalen zijn een onmiskenbaar middel om religieus bewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen. Leerkrachten 

die hun leerlingen verhalen vertellen of voorlezen uit andere religieuze tradities en daar vervolgens met 

hen over in gesprek gaan, staan op die manier midden in een interreligieuze dialoog. 

Deze dialoog is het meest doeltreffend als er een situatie gecreëerd wordt, waar verhalen tussen religieuze 

scholen worden uitgewisseld 
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religie zich ontwikkeld heeft in een eigen cultuur en taalveld. Iedere religie vertolkt op eigen wijze 

het handelen van de Eeuwige in de geschiedenis. 

Islamitische scholen die vanuit deze theologische positie kijken naar andere religieuze scholen, 

kunnen heel goed een interreligieuze dialoog aangaan. Er is voldoende openheid voor religieuze 

uitwisseling en verschillen mogen blijven staan. Mohammed is niet te vergelijken met Jezus, de Torah 

is van een andere orde dan het Nieuwe Testament of de Koran.  Abraham is de universele, maar ook 

unieke stamvader van zowel christenen, joden als moslims. 
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H4 

Verschillende scholen 

 

Islamitisch onderwijs is een verzamelnaam voor al die scholen, die handelen vanuit een islamitische 

overtuiging of inspiratie (zie H2). Deze islamitische inspiratie wordt gevormd door culturele 

interpretaties en religieuze veronderstellingen, die gezamenlijk de grondslag van de school vormen. 

Het is niet mogelijk om te spreken van de identiteit van islamitische scholen, aangezien iedere school 

de religieuze of culturele traditie op eigen wijze interpreteert en weergeeft. 

De modellen die zojuist in het kort beschreven zijn, laten zien dat er verschillende theologische 

posities mogelijk zijn in één religie. Zo zal de ene islamitische school meer nadruk leggen op het 

exclusieve karakter van de islam, een andere school benadrukt de gelijkheid van alle religies en een 

derde school ziet de islam als de religie die tekorten in andere religies aanvult. 

Iedere islamitische school heeft zo een eigen islamitische kleur of theologische positie, maar dat 

hoeft geen belemmering te zijn voor het voeren van een interreligieuze dialoog. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Als het gaat om het creëren van mogelijkheden om te komen tot een interreligieuze dialoog in het 

islamitische onderwijs, dan is het belangrijk om te weten waar de school voor staat. Een 

interreligieuze dialoog daagt scholen uit kleur te bekennen en open te staan voor religieuze 

veronderstellingen van anderen26. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten welke religieuze positie de school inneemt. Is het een 

religieus open school, een religieus gesloten school of is het een school die de leerlingen alleen 

religieus bewust maakt? 

Voordat de interreligieuze dialoog kan worden aangegaan met andere scholen, zal eerst duidelijk 

moeten zijn of er voldoende openheid is op de religieuze school. Absolute of superieure visies op een 

religieus gesloten islamitische school maken een interreligieuze dialoog moeizaam, omdat het niet 

van een gelijkwaardigheid uitgaat.  

 

Een ‘Quickscan religieuze school’ (H6) kan islamitische scholen helpen om verder na te denken over 

vragen rondom de identiteit van de school, open- of geslotenheid en ongelijk- of gelijkwaardigheid in 

relatie tot andere religieuze scholen. Helderheid met betrekking tot deze vragen zijn van groot 

belang bij het aangaan van een interreligieuze dialoog.  

                                                           
26

 Zie voetnoot 19 

Islamitische  

inspiratie 
Replacement 

Fulfillment 

 Mutuality 

Acceptance 
Een islamitische inspiratie zou in principe als basis kunnen dienen voor 

verschillende theologische posities met betrekking tot de interreligieuze 

dialoog 
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H5 

Interreligieuze dialoog 

 

Wanneer er geschreven wordt over vrede, vriendschap, erkenning of acceptatie als gevolg van een 

interreligieuze dialoog, dan lijkt het te gaan over een onwerkelijk ideaal. 

Het islamitisch onderwijs heeft te maken met vooroordelen en veel politieke bemoeienis27. En het 

ideaal van een samenleving waarin leerlingen met verschillende religieuze tradities elkaar 

daadwerkelijk ontmoeten, om op die manier vooroordelen weg te nemen, lijkt te mooi om waar te 

zijn. 

Toch zijn er voorbeelden te geven van islamitische scholen die, anno 2010, wel degelijk een 

interreligieuze dialoog aangaan met andere religieuze scholen. Deze islamitische scholen zien het 

belang in van de interreligieuze dialoog met anderen en werken aan het wegnemen van 

vooroordelen.  

 

Het Amersfoorts weekblad van 18 maart 2010 bericht van een interessante dialoog tussen leerlingen 

van de islamitische Bilalschool en leerlingen van de protestants-christelijke Vuurvogelschool te 

Amersfoort28. Naast een rondleiding door de school, gelegenheid tot vragen stellen  aan de 

islamitische godsdienstleerkracht en gesprekken tussen leerlingen, worden er ook bezoeken 

gebracht aan de plaatselijke moskee en kerk. Beide scholen nemen een actieve rol in en presenteren 

zich aan de ander. De unieke identiteit van beide scholen mag blijven bestaan en wordt niet 

verdoezeld. Het bijwonen van elkaars religieuze rituelen verrijkt de ervaring van de leerlingen29. Deze 

leerlingen denken na de interreligieuze ontmoeting anders over moslims en christenen, dan ze 

daarvoor deden.  

 

Om het islamitisch onderwijs collectief kennis te laten maken met interreligieuze dialogen, is het 

belangrijk dat dit proces wordt aangestuurd door een landelijke organisatie die het islamitisch 

onderwijs vertegenwoordigt. De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) zou bijvoorbeeld 

middels een commissie identiteit, het islamitisch onderwijs kunnen stimuleren om tot een 

interreligieuze dialoog te komen. Het ontwikkelen van een document waarin zowel het doel van de 

interreligieuze dialoog, de verschillende mogelijkheden, als een concreet stappenplan om te komen 

tot een interreligieuze dialoog, is dan een vereiste. 

Het is in het belang van het islamitisch onderwijs om zelf proactief, anticiperend, vooroordelen weg 

te nemen. Islamitische scholen dienen zich, in een samenleving met vooroordelen, te profileren als 

ruimdenkende, gastvrije en eigentijdse kwaliteitsscholen, waar iedereen welkom is.  

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Gezien het enorme aantal publicaties die gerealiseerd werden in de Tweede Kamer in de afgelopen 15 jaar. 
De online database Tweede Kamer, http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous, met als thema ‘islamitisch 
onderwijs’, geraadpleegd op 30 maart 2010, geeft ruim 150 officiële publicaties m.b.t. het islamitisch onderwijs 
28

 http://www.vathorst.nu/images/vathorst_nu/Editie%2010_amersfoort_Vathorst_lowres.pdf, geraadpleegd 
op 30 maart 2010 
29

 Raimon Pannikar spreekt van ‘redefining their own identity’, in Catherine Cornille, The Dynamics of Multiple 
Beloning, 2002, paragraaf IV 

http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
http://www.vathorst.nu/images/vathorst_nu/Editie%2010_amersfoort_Vathorst_lowres.pdf
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H6 

Uitleg en verantwoording ‘Quickscan religieuze school’ 

 

De Quickscan ‘religieuze school’ is opgebouwd uit twintig gesloten vragen en helpt scholen bij het 

nadenken over de vraag welke positie zij kunnen of willen innemen in de interreligieuze dialoog. 

Het is de bedoeling dat alle vragen met ‘waar’ of ‘niet waar’ beantwoord worden. Iedere vraag die 

met ‘waar’ beantwoord wordt, levert punten op. Een vraag die met ‘niet waar’ beantwoord wordt, 

levert geen punten op.  

De kleur van de vraag bepaalt vervolgens het aantal punten dat mag worden toegekend.  

(Het aantal punten dat hoort bij een kleur staat hieronder vermeld.) 

Na het invullen van de Quickscan, wordt het totale aantal punten bij elkaar opgeteld. Het 

puntentotaal geeft vervolgens een indicatie van het type school dat is ingevuld. 

Deze indicatie kan scholen helpen om verder na te denken wat voor hen de mogelijkheden zijn van 

een interreligieuze dialoog. 

 

De puntenwaarde bij deze kleuren treft u hieronder aan: 

 

Geel ‘waar’  = 5 punten  

 

Groen ‘waar’  = 4 punten  

 

Blauw ‘waar’ = 3 punten  

 

Grijs ‘waar’ = 2 punten  

 

Het scoreoverzicht staat vermeld onderaan de vragenlijst. Met behulp van bovenstaande 

puntenwaarde kan de score zelf uitgerekend worden. 
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Quickscan religieuze school 

 

 

1. De school neemt alleen leerlingen aan die behoren tot één specifieke religie*    waar/ niet waar 

 

2. De school staat leerlingen toe (bij uitzondering), zich te onthouden van religieuze activiteiten  waar/ niet waar 

 

3. De school beschouwt religieuze kledingvoorschriften als stuitend     waar/ niet waar 

 

4. De school beschouwt alle religies als hetzelfde      waar/ niet waar 

 

5. De school verplicht leerlingen  tot het dragen van specifieke religieuze kleding   waar/ niet waar 

 

6. De school omschrijft het deelnemen aan religieuze activiteiten** als facultatief   waar/ niet waar 

 

7. De school beschouwt informatie over andere religies als irrelevant    waar/ niet waar 

 

8. De school neemt leerlingen aan (bij uitzondering) die behoren tot andere religies   waar/ niet waar 

 

9. De school verplicht iedereen*** tot het deelnemen aan religieuze activiteiten**   waar/ niet waar 

 

10. De school informeert leerlingen vanuit een normatief over andere religies    waar/ niet waar 

 

11. De school stimuleert leerlingen tot het dragen van specifieke religieuze kleding   waar/ niet waar 

 

12. De school informeert leerlingen niet over religies      waar/ niet waar 

 

13. De school informeert leerlingen vanuit een superioriteit over andere religies   waar/ niet waar 

 

14. De school beschouwt andere religies als ongelijkwaardig     waar/ niet waar 

 

15. De school informeert leerlingen zo neutraal mogelijk over andere religies    waar/ niet waar 

 

16. De school heeft wel respect voor, maar hanteert zelf geen religieuze voorschriften   waar/ niet waar 

 

17. De school beschouwt andere religies als verrijkend voor de eigen religie    waar/ niet waar 

 

18. De school heeft geen religieuze grondslag en heeft geen voorkeur voor één specifieke religie  waar/ niet waar 

 

19. De school heeft geen religieuze activiteiten**      waar/ niet waar 

 

20. De school heeft een religieuze grondslag, maar neemt alle leerlingen aan ongeacht religie  waar/ niet waar 

 

*  religies: christelijk, joods, islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch  

** activiteiten: godsdienstlessen,religieuze feesten of gebed 

*** leerkrachten en leerlingen 

 

 

Score overzicht 

Een religieus gesloten school   Score van 20 of meer punten 

Een religieus bewuste school:  Score tussen 15 en 20 punten 

Een religieus open school:   Score tussen 10 en 15 punten 

Een religieus onverschillige school:  Score tussen 0 en 10 punten 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Na onderzocht te hebben of, en wat de mogelijkheden zijn van een interreligieuze dialoog in het 

islamitisch onderwijs, kan het volgende geconcludeerd worden: 

- Exclusivisme, Inclusivisme, Pluralisme of andere theologische posities vormen in principe geen 

belemmering voor een interreligieuze dialoog, mits er uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid en 

openheid   

- Een interreligieuze dialoog is een uitstekende mogelijkheid om bestaande vooroordelen ten 

opzichte van het islamitisch onderwijs in Nederland weg te nemen 

- Uit het verleden en het heden blijkt dat een interreligieuze dialoog bijdraagt aan wederzijdse 

acceptatie, erkenning, begrip, tolerantie, verdraagzaamheid, vriendschap, vrede en verrijking van de 

eigen identiteit 

- Een interreligieuze dialoog waarin vanuit een superioriteit gesproken en gehandeld wordt, is 

ongelijkwaardig en heeft mogelijk weinig kans van slagen 

- Een open en gastvrije houding van de islamitische school is een goede, eerste stap in de richting van 

een interreligieuze ontmoeting met anderen 

- Vanuit Abraham als gedeelde stamvader van moslims, christenen en joden, kan er vertrouwen zijn 

om een interreligieuze dialoog aan te gaan 

 

Aanbevelingen 

- De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) zou middels een commissie identiteit, 

islamitische scholen kunnen begeleiden en motiveren bij het aangaan van een interreligieuze dialoog  

- Islamitische scholen kunnen door proactief te handelen, zelf bijdragen aan het verminderen of 

wegnemen van bestaande vooroordelen   

- De Quickscan ‘religieuze school’ kan bij wijze van oriëntatie afgenomen worden door (islamitische) 

scholen om op die manier verder na te denken over de mogelijkheden van een interreligieuze 

dialoog  

 

 

 

 

 

Leo van der Meij,  2010 
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