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Handvest kwaliteit en goed bestuur onderwijs op islamitische 

grondslag 
 

1. Waarom dit handvest? 

 

Wij, de besturen die bij de ISBO zijn aangesloten en hun scholen, willen garanderen dat we 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden. Wij willen onze scholen bovendien goed besturen, ons 

over onze handelingen en resultaten verantwoorden en, wanneer daartoe aanleiding is, 

consequenties voor onszelf aan verbinden. Wij staan voor goed onderwijs, dat wil zeggen van een 

kwaliteit die niet onderdoet voor, zo niet beter is dan, het landelijk gemiddelde voor alle 

Nederlandse scholen. Wij willen er niet meer in berusten dat de talenten van de leerlingen op onze 

scholen niet ten volle worden ontplooid. Dat is eerst en vooral in het belang van onze kinderen en 

hun ouders. Maar dat is ook in het belang van de Nederlandse samenleving als geheel, waarin wij ten 

volle wensen te participeren. Wij werken momenteel gezamenlijk aan een planmatige verbetering 

van de kwaliteit van onze scholen en aan het voldoen aan normen van goed bestuur. In dit handvest 

wordt zo eenduidig mogelijk geconcretiseerd wat we daaronder verstaan. Alle bij de ISBO 

aangesloten besturen en hun scholen houden zich aan de beloften die ze in dit handvest naar elkaar 

toe, naar hun leerlingen en hun ouders en naar de Nederlandse samenleving als geheel doen. Het 

lidmaatschap van de ISBO betekent tegelijkertijd dat je je als bestuur houdt aan deze beloften. Lid 

zijn van de ISBO en je houden aan deze beloften als morele plicht zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

 

2. Wij beloven goed onderwijs op islamitische grondslag  

 

1. Alle scholen hebben minimaal basiskwaliteit 

Binnen het onderwijs op islamitische grondslag, aangesloten bij de ISBO, telt nu nog 11 scholen die 

onder verscherpt toezicht van de inspectie staan, waarvan 3 het predicaat ‘zeer zwak’.
*
 Wij beloven 

dat al onze scholen in 2013 minimaal basiskwaliteit hebben - en dus een normaal arrangement voor 

het toezicht – of ten minste het vooruitzicht om dat uiterlijk in 2014 bereikt te hebben. Wij maken de 

vorderingen hierin zichtbaar.  

 

2. Wij kunnen zelf onze kwaliteit bewaken 

Als besturen en schoolleiders moeten we over de instrumenten beschikken om de ontwikkeling van 

de kwaliteit te volgen en zo nodig preventief te kunnen handelen. Wij streven er naar dat we dat in 

2013 kunnen, zodat we als bestuurders – en daarmee als verantwoordelijk bevoegd gezag – tijdig 

kunnen ingrijpen. Maar belangrijker nog: wij zijn dan ook in staat om systematisch te werken aan de 

onderwijskwaliteit en het bereiken van betere resultaten. 

                                                           
*
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3. Wij willen de opbrengsten verder verbeteren 

Hoewel de resultaten van scholen op islamitische grondslag niet onderdoen voor die van scholen met 

een vergelijkbare populatie, is dat voor ons niet voldoende. Wij streven naar resultaten op het 

gebied van taal en rekenen die beter zijn dan het landelijk gemiddelde en we willen dat die 

resultaten op alle scholen objectief gemeten worden.  

 

4. Onze leerlingen zijn straks volwaardige burgers in de Nederlandse 

samenleving 

Wij willen dat onze leerlingen straks volwaardig kunnen functioneren in de Nederlandse 

samenleving. Het onderwijs op onze scholen is daar volledig op ingericht. 

 

5. Onze scholen kennen een islamitische grondslag 

Tegelijkertijd willen we op onze scholen onze identiteit uitdragen, zoals ook andere bijzondere 

scholen het recht hebben hun levensbeschouwelijke grondslag. Dat doen wij onder meer via de 

inhoudelijke invulling van de doelstellingen het gebied van burgerschap en sociale integratie. 

 

6. Dienstverlening aan ouders, lokale gemeenschap en samenwerkingspartners 

Wij vinden het van groot belang dat de ouders van onze leerlingen zich herkennen in en betrokken 

voelen bij de school. We willen als besturen en verwachten van onze schoolteams dat ouders zoveel 

mogelijk betrokken worden bij het reilen en zeilen op de school. Daartoe is het van belang dat we 

beschikken over goed functionerende medezeggenschapsraden. Daarnaast streven we naar 

ouderverenigingen of –oudernetwerken met een zo hoog mogelijke participatiegraad. Ouders 

moeten laagdrempelig in de gelegenheid zijn hun wensen en oordelen kenbaar te maken. Ook 

vinden wij het van belang dat er goede contacten bestaan tussen onze scholen, de lokale 

gemeenschap en samenwerkingspartners. In 2013 moet de ouderbetrokkenheid op al onze scholen 

en bij al onze besturen op een bevredigende manier georganiseerd zijn. Dat is een forse inspanning, 

aangezien de ouderbetrokkenheid op dit moment een groot zorgpunt is bij veel van onze besturen. 

 

7. Goed werkgeverschap 

Omdat goede leraren het fundament zijn van onze scholen, en daarmee van de prestaties van onze 

scholen, tonen we ons goede werkgevers. Goed werkgeverschap houdt voor ons in dat we in 

arbeidsvoorwaardelijk opzicht goed voor ons personeel zorgen en hun professionele ontwikkeling 

stimuleren. Tegelijkertijd verwachten we van ons personeel dat het zich ten volle inzet en dat deze 

inzet zich vertaalt in goede resultaten.  

 

3. Wij beloven goed en professioneel bestuur  

 

1. Wij houden ons aan alle wettelijke voorschriften 

Wij houden ons in alle opzichten aan de wet- en regelgeving en zijn daarop aanspreekbaar. 

  

2. Wij onderschrijven de code goed bestuur van de PO-raad 
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De code goed bestuur van de PO-raad is ook van toepassing op onze schoolbesturen. Goed onderwijs 

staat of valt immers met een goed leiderschap en een professioneel team op alle individuele scholen. 

Om te bewerkstelligen dat die situatie kan ontstaan is krachtig bestuur met ‘een rechte rug’ 

onontbeerlijk. Daartoe is het noodzakelijk dat wij als bestuurders, toezichthouders en algemene 

directies, in welk bestuursmodel ook, beschikken over de noodzakelijke competenties, 

onafhankelijkheid, rolvastheid en daadkracht. In ons bestuurlijk gedrag moeten de belangen van de 

leerlingen, hun ouders en de Nederlandse samenleving altijd voorop staan. Onze scholen zullen 

materieel en personeel zo goed mogelijk worden toegerust om die belangen te dienen. 

 

3. Wij willen openheid betrachten over ons handelen en de resultaten die we 

bereiken. 

Als besturen van scholen op een islamitische grondslag vormen wij een herkenbare en intern 

pluriforme groep binnen het Nederlandse onderwijs. Wij willen ons niet isoleren, maar juist ten volle 

participeren in de samenleving, met onze eigen identiteit als thuisbasis. Wij willen daarom volledige 

openheid geven over ons handelen als bestuur, het handelen van onze scholen, de onderwijskundige 

kwaliteit en de resultaten die we daarmee bereiken. Ook zijn wij net als een meerderheid van de 

overige schoolbesturen in het primair onderwijs lid van de PO-raad (of zijn bezig dat te worden) en 

participeren in netwerken, onderwijskundige en beleidsdiscussies die voor het primair onderwijs van 

belang zijn.  

 

4. Wij voelen ons gebonden aan dit handvest  

 

De benaming ‘handvest’ betekent dat we een belofte doen over de kwaliteit van onze dienstbaarheid 

en dienstverlening aan onze leerlingen, hun ouders en de Nederlandse samenleving als geheel. Wij 

committeren ons aan deze belofte en voor zover wij ons daar niet aan houden, zijn wij daarop 

aanspreekbaar en zullen we daar passende consequenties voor onszelf aan verbinden in de vorm van 

herstel op de punten waar we tekortgeschoten zijn of terugtreden als het vertrouwen blijvend 

geschonden is. 

Wij geven volledige openheid van zaken over ons handelen en onze prestaties met behulp van de 

monitor goed bestuur en kwaliteit en bij andere onderzoeken en incidenten. Het steeds beter 

functioneren en presteren is voor ons een leerproces, waarvoor we ruimte en vertrouwen vragen. 

De tekst van dit handvest zullen we breed verspreiden, op papier en via onze websites. 

Dit handvest is geldig tot en met 2013. In dat jaar zal het worden herzien voor de periode 2014 en 

verder.  

De besturen die voor dit handvest getekend hebben, staan vermeld in de bijlage. 


