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Inleiding 
 

Islam is in het debat in Europa niet meer weg te denken; iedereen heeft er wel een mening 

over (Vanderwaeren, Els; Timmerman, Christiane, 2008, p. 7)Islamitische scholen in 

Nederland zijn een onderdeel van dit debat en zijn dan ook regelmatig in beeld. Artikel 23 van 

de Nederlandse grondwet biedt de mogelijkheid tot het oprichten en inrichten van onderwijs 

voor hun kinderen overeenkomstig de eigen levensvisie. Dat gaf Islamitische ouders de ruimte 

tot het stichten van scholen op Islamitische grondslag. Daarmee is in de laatste decennia van 

de vorige eeuw een vierde ‘zuil’ ontstaan  in het verzuilde Nederlandse onderwijssysteem.. 

Naast openbare, protestant-christelijke en rooms-katholieke scholen kent men in Nederland 

ook islamitische scholen.  Islamitisch onderwijs is in die ontwikkelingen een typisch 

Nederlands fenomeen. 

De eerste twee islamitische basisscholen zijn in het schooljaar 1988 van start gegaan 

(Inspectie van het onderwijs, 1999, pp. 5, 13). Vanaf 1990 groeide het aantal al snel tot 

dertien scholen in 1992 (Landman, 1992, p. 260).  In 2012 zijn er  43 basisscholen op 

Islamitische grondslag en 1 school voor Voortgezet Onderwijs (ISBO, 2011).  

Gemeentes hebben zich  in het algemeen bij de start van deze scholen niet erg meewerkend 

opgesteld.  Belangrijkste redenen voor de tegenwerking bij de oprichting van deze scholen 

was het argument dat het isolement in de hand zou werken en dus niet goed zou zijn voor de 

integratie van moslims in Nederland. Daarnaast plaatste men  grote vraagtekens bij de 

kwaliteit van het Islamitisch basisonderwijs (Landman, 1992, pp. 262-263) zie ook (Shadid & 

van Koningsveld, 1992, pp. 157-170). Er blijken verschillende beelden te bestaan over 

islamitisch onderwijs onder verschillende stake holders. Er lijkt sprake van een kloof tussen 

outsiders en insiders. In dit artikel laten wij insiders aan het woord, namelijk oud-leerlingen 

zelf die op een islamitische basisschool hebben gezeten. 

In deze bijdrage willen wij nader ingaan op ‘de kloof’, in het bijzonder het vermeende gebrek 

aan integratie van  leerlingen van Islamitische scholen. Daarvoor geven wij hierna allereerst 

in paragraaf 1 een beeld van de ontstaansgeschiedenis van Islamitisch onderwijs in Nederland 

en van actuele ontwikkelingen. De tweede paragraaf is gewijd aan het theoretisch kader 

waarbinnen ons onderzoek gesitueerd is. In paragraaf  3 formuleren wij onze onderzoeksvraag 

en schetsen wij het onderzoeksontwerp. Bij wijze van voorbeeld geven wij in paragraaf  4 één 

‘portret’ zoals wij dat van alle deelnemers van het onderzoek hebben beschreven. De analyse 

van alle zeven ‘portretten’ presenteren wij daarna in diezelfde paragraaf. Onze conclusies en 

aanbevelingen presenteren wij tot slot paragraaf  5.  
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1. Ontstaansgeschiedenis en actualiteit van Islamitisch onderwijs in 

Nederland 
 

De komst van Islamitische ‘gastarbeiders’ in Nederland, en met name de komst van vrouwen 

en kinderen, hebben gezorgd voor de uitbreiding van het verzuilde Nederlandse 

onderwijssysteem met een nieuwe ‘zuil’: de Islamitische zuil (Ter Avest&Miedema 2007). Al 

vrij snel na de oprichting van de eerste  islamitische scholen, krijgt deze nieuwe ‘zuil’ in de 

media en in populaire- en vakliteratuur veel aandacht.  Op dit moment volgt 70 % van de 

leerlingen  in Nederland onderwijs op een school behorend tot één van de vier zuilen.   

Ongeveer  30 procent van de leerlingen gaat naar een openbare school, 34 procent naar een 

rooms-katholieke, 28 procent naar een protestantschristelijke en 8 procent naar een zogeheten 

‘algemeen bijzondere school’ – scholen waarbij een specifieke pedagogisch stroming de 

identiteit van de schol bepaalt.. Van die 8 procent gaat 1 procent  naar een Islamitische school 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009, p. 16). Zie figuur 1. 

 

 

 

Figuur 1: verdeling in percentages leerlingen over ‘verzuild’ onderwijs in Nederland 

Het door de overheid gefinancierde onderwijs in Nederlandse is  zeer divers. De overheid 

houdt wel toezicht maar is zelf niet eigenaar van een onderwijsinstelling. Doordat ouders 

kunnen kiezen voor een bepaalt soort school kunnen we zeggen dat de werkelijke eigenaar 

van de school de ouders zelf zijn.  

Alle onderwijsinstellingen in Nederland worden beheerd door besturen die georganiseerd zijn 

rondom stichtingen of verengingen met al dan niet een religieuze achtergrond. De overheid 

stelt geen personeel aan en ontwikkelt ook geen lesmateriaal – wel kerndoelen (SLO 1993, 

1998, 2006; Greven en Letschert 2006). De inspectie van het onderwijs geeft algemene 

richtlijnen en houdt toezicht, waarbij de volgende richtlijnen gelden; vrijheid van 

meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, 

onverdraagzaamheid, discriminatie (Inspectie van het onderwijs, 2003, pp. 65,66).  De 

overheid bemoeit zich in principe niet met de inhoud van het godsdienstonderwijs (vrijheid 

van inrichting, artikel 23, lid 2 en 3). Toch heeft de inspectie onder druk van de media  in 
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2002 en 2003 het godsdienstonderwijs van islamitische scholen  in haar onderzoek betrokken 

(Inspectie van het onderwijs, 2002) en (Inspectie van het onderwijs, 2003) 

De nieuwe Islamitische loot aan de stam van het Nederlandse onderwijssysteem is een 

regelmatig terugkerend onderwerp  in het  maatschappelijke en politieke debat.  (Shadid & Van 

Koningsveld, 1990, p. 106).  Dit debat toont raakvlakken met de discussie rondom de integratie 

van moslims in Nederland. De Leidse onderzoekers Shadid en Van Koningsveld  hebben  dit 

genoemd “de Mythe van het Islamitische gevaar” (Shadid & van Koningsveld, 1992). 

De als gevaar benoemde ontwikkelingen leidden in 1999 tot een onderzoek naar de 

islamitische scholen door de Onderwijsinspectie. In dit onderzoek ‘Islamitische basisscholen 

in Nederland’ zijn 28 scholen onderzocht op de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie 

concludeert  op basis van dit onderzoek dat de kwaliteit van de scholen in vergelijking met 

scholen met een zelfde populatie niet slechter is en in sommige opties zelf beter. (Inspectie 

van het onderwijs, 1999, p. 30). In dit onderzoek geeft de inspectie verder aan dat  het 

weliswaar niet de taak is van de inspectie om onderzoek te verrichten naar de doelstelling van 

de scholen, en of zij hun doel hebben bereikt wat betreft integratie in de Nederlandse 

samenleving met behoud van eigen cultuur en religie (Inspectie van het onderwijs, 1999, p. 

30), maar dat zij – nu zij dat wel heeft gedaan -  niet anders dan tot de conclusie kan komen  

dat islamitisch onderwijs integratie van moslims in de Nederlandse samenleving niet in de 

weg staat.  

Desalniettemin  krijgt de Binnenlandse Veiligheidsdienst in het jaar 2002 de opdracht om 

opnieuw een onderzoek te verrichten op islamitische basisscholen,  met als focus ‘de 

democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs’. In het zelfde jaar doet de inspectie haar 

tweede onderzoek, waarbij ‘sociale cohesie’ centraal staat (Inspectie van het onderwijs, 

2002). De eindconclusie van het tweede onderzoek van de inspectie is dat islamitische 

scholen in meerdere of mindere mate een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van 

de sociale cohesie binnen de Nederlandse samenleving (Inspectie van het onderwijs, 2002, p. 

42) . Deze conclusie heeft de sfeer van wantrouwen en achterdocht echter niet kunnen 

wegwerken. In het jaar 2003 doet de inspectie van onderwijs een vervolg onderzoek naar 

islamitisch onderwijs en sociale cohesie: ’ islamitische scholen nader onderzocht’ (Inspectie 

van het onderwijs, 2003). De discussies rondom integratie  en islamitisch onderwijs hebben er 

toe geleid dat de inspectie vanaf 1 februari 2006 een nieuwe toezichtkader   ‘Actief 

burgerschap en sociale integratie’ heeft toegevoegd aan de bestaande richtlijnen.  Deze 

nieuwe  richtlijnen zijn geformuleerd om alle scholen te kunnen toetsen op hun bijdrage aan 

sociale cohesie in de samenleving (Inspectie van het onderwijs, 2008, p. 41) Daarmee heeft 

islamitisch onderwijs – tegen wil en dank – een belangrijke vernieuwingsimpuls gegeven aan  

het Nederlandse onderwijs. 

De belangrijkste reden bij alle hierboven genoemde onderzoeken is dat men vermoedt dan wel 

vreest dat  islamitische scholen een belemmering vormen voor de integratie van allochtone 

leerlingen. Men vreest het ontstaan van een kloof tussen ‘de moslim’ en ‘de Nederlandse 

samenleving’.  Van der Meij  maakt een onderscheid tussen  beeldvorming door 

buitenstaanders (imago) en  het zelfbeeld (identiteit) van  islamitische scholen (Van der Meij 

2012, p. 16). Oud-leerlingen van islamitische scholen (insiders) worden geconfronteerd met 

de beelden zoals die geconstrueerd zijn  in de samenleving (door outsiders) – een samenleving 

waarvan zij zelf ook deel uitmaken. Hoe kijken zij terug op en waarderen zij hun scholing en 
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vorming in het Islamitisch basisonderwijs, en hoe zien zij de invloed van het islamitisch 

godsdienstonderwijs op hun al dan niet geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. 

Op grond van het bovenstaande hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  

Welk beeld hebben oud-leerlingen van een Islamitische basisschool van het onderwijs dat zij 

genoten hebben, en hoe waarderen zij de bijdrage van dat onderwijs aan hun integratie in 

Nederland? 

Op deze vragen verwachten  wij door middel van kwalitatief onderzoek antwoorden te 

krijgen. Voordat we de opzet en de werkwijze van ons onderzoek presenteren, gaan wij nader 

in op het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt..  

2. Theoretisch kader 
 

Ons onderzoek richt zich op identiteitsontwikkeling van islamitische leerlingen en hun al dan 

niet geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. De socioloog John Berry schetst in zijn 

model  verschillende acculturatiestrategieën, die hij baseert op de antwoorden van  zijn 

respondenten op twee vragen. Die vragen zijn in de figuur hierna in schema weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2 Vier acculturatiestrategieën, volgens Berry 

In de literatuur over het (niet-)integreren van  arbeidsmigranten in Nederland  is veel 

geschreven. Er zijn drie eindstadia te onderscheiden in het proces van integratie (Van 

Amersfoort, in: Eldering 2002, p. 28 e.v.). Het meest ingrijpende eindstadium is absorptie (of 

assimilatie), In dat geval is de groep immigranten volledig opgegaan in de ontvangende 

samenleving. Groepen Hugenoten die naar Nederland zijn gekomen vallen daaronder. In 

Vier acculturatiestrategieën. 
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Segregatie Marginalisatie 

Vraag 2:   ja 

Vindt men het belangrijk relaties met 
andere groepen in de samenleving te 
onderhouden? 

    Nee 

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

Ja  Nee 
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sommige gevallen zijn er in de privé sfeer kenmerken van de cultuur waaruit men vertrokken 

is, bewaard gebleven. Bijvoorbeeld gewoontes rondom huwelijkssluiting of het vieren van 

godsdienstige feesten. Dat geldt bijvoorbeeld voor groepen Oost-Europeanen die naar 

Nederland zijn gekomen. Een derde eindstadium dat beschreven is, is dat van de minderheid. 

Een minderheid is in dit geval een groep personen die gedurende meerdere generaties een lage 

sociale positie in de samenleving heeft. Belangrijker dan het eindstadium is volgens Berry de 

houding die de arbeidsmigrant heeft ten opzichte van de eigen en de ontvangende cultuur. Hij 

onderscheidt vier acculturatiestrategieën (Berry, in: Eldering 2002, p. 30 e.v.). Indien men 

vindt dat het belangrijk is de eigen culturele identiteit te handhaven en men tegelijker tijd ook 

het belangrijk vindt relaties met andere groepen in de samenleving te onderhouden, spreekt 

Berry van een goed integratie proces. Als men de eigen culturele identiteit niet belangrijk 

vindt  om te handhaven en men  relaties met andere groepen in de samenleving onderhoudt, is 

er sprake van assimilatie. Vindt men het niet belangrijk om met andere groepen in de 

samenleving relaties te onderhouden maar zeer sterk belang hecht aan de eigen identiteit, en 

ook voornamelijk op de eigen groep georiënteerd is, dan is er volgens Berry sprake van 

segregatie. In figuur 2 zijn deze acculturatiestrategieën schematisch weergegeven. Naast de 

eigen houding van de migrant, speelt ook mee de manier waarop de ontvangende samenleving 

reageert op de komst van de nieuwelingen. 

3. Opzet en werkwijze  

De vragen zoals die waarop Berry zijn acculturatiestrategieën baseert, zijn vertaald in 

interview items voor het semigestructureerd interview met zeven oud-leerlingen van een 

islamitische basisschool in Nederland. 

De islamitische basisschool waar deze oud-leerlingen op hebben gezeten, is gelegen in een 

middelgrote stad in het midden van Nederland. Deze school is in 1991 opgericht. De visie van 

deze school luidt: “de school is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, die 
zich richt op integratie, mét het behoud van de eigen islamitische normen, waarden en 
cultuur. Hier worden de kinderen opgeleid om met succes vervolgonderwijs te kunnen volgen 
en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij. Ibn-i Sina is de school waar je 
wordt wie je bent.” 

Via de sneeuwbalmethode is een groep van zeven respondenten samengesteld. Van alle zeven 

respondenten is een semigestructureerd interview afgenomen; semigestructureerd om de 

interviewer zowel als de geïnterviewde de ruimte te geven zo nodig nader in te gaan op een 

bepaald aspect..  

Alle zeven respondenten hebben minimaal zes jaar op deze school onderwijs genoten. Vier 

van de respondenten zijn vrouw en drie man. De leeftijd van deze respondenten is op het 

moment dat het interview plaats vindt  tussen 17 en 27 jaar. 

Voor dit interview is een item-lijst opgesteld, waarbij de focus ligt op (religieuze) 

identiteitsontwikkeling en integratie. Elke respondent is individueel geïnterviewd, op twee 

vrouwelijke respondenten na die te kennen gaven samen geïnterviewd te willen worden.  De 

interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en daarna getranscribeerd. De interviews 

hebben plaats gevonden in een kantoorruimte in Arnhem. Gemiddeld duurden de interviews 

15 minuten, met een uitzondering van 11 (heel weinig) en 20 minuten. 
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De interviews zijn geanalyseerd door middel van close reading. Kenmerkende begrippen uit 

het ene interview zijn meegenomen naar het volgende interview. Nieuw begrippen zijn in een 

tweede analyseronde ingebracht in het analyse proces. Op deze manier is van elke respondent 

een ‘portret’ ontstaan. Bij wijze van voorbeeld beschrijven wij hieronder het portret van één 

van de respondenten. 

Portret van Selma 

“Ik merk dat ik mezelf een beetje aan het vinden ben” 

De godsdienstlessen hebben Selma geleerd hoe ze zich netjes hoort te gedragen zoals; respect te 
hebben voor ouderen en vrienden. Selma is van mening dat de godsdienstlessen een belangrijke 
invloed hebben gehad op haar denkwijze. Zij volgt de regels van de islam omdat zij er in gelooft 
maar ook er voor bewust kiest. ‘Sommige dingen doe ik absoluut niet omdat het niet mag van de 
islam maar ik weet ook dat het slecht is’ zegt ze..  Selma ziet islamonderwijs als een houvast in de 
puberteit voor haar persoonlijkheidsontwikkeling, ‘Ik denk dat islam een houvast voor ons is’. Zij 
geeft aan dat Islam altijd voor haar een belangrijke rol heeft gespeeld.  

Integratie is volgens Selma niet dat je met alles mee doet maar bewuste keuzes kunt maken. 
Selma zegt ‘Ik heb op een middelbare school gezeten daar waren van alle soorten mensen zeg 
maar, je gaat je aanpassen en je gaat hun feestdagen vieren terwijl je normaal niet deed en na je 
middelbare school, ik zit nu op de mbo nu heb ik mijn eigen regels; ik merk dat ik mezelf een beetje 
aan het vinden ben’.  

Selma deelt heel veel met haar klasgenoten, of, ze nou moslim zijn of niet. Als er over islam en 
terrorisme gesproken wordt, probeert Selma het beeld te nuanceren ‘Je gaat dan in de  
verdediging. Nou ik leg ze dan uit dat niet iedere moslim zo is en dat een moslim zich niet zo hoort 
te gedragen’. Ze maakt duidelijk dat men de moslims niet in het algemeen moeten etiketteren.  

Van andere moslims die niet op een islamitische school hebben gezeten denkt Selma dat zij 
anders zijn en ‘niet goed’ bezig zijn. Ze ziet dat pubers geïnteresseerd zijn in alcohol en stoer 
gedrag vertonen, wat zij afkeurt. Zij probeert dit te corrigeren door hen te waarschuwen dat het 
niet goed is. Als dit geen effect heeft, gaat ze gewoon weg;  ‘Meestal als zoiets gebeurd naast mij 
ga ik gewoon weg, ik voel me sowieso niet thuis in dat soort situaties, maar ik probeer ze wel te 
waarschuwen altijd omdat het niet goed is’ 

Selma is van mening dat islamonderwijs vrij vroeg aangeboden hoort te worden. ‘Als je de islam 
aan een kind leert die nog jong is, dan blijft het eerder zitten’. Door een sterke persoonlijkheid te 
ontwikkelen zal de moslimjongere zichzelf beter kennen en daarom ook beter kunnen 
participeren in de samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Resultaat van de analyse van zeven ‘portretten’. 
 

In deze paragraaf geven wij de resultaten van de analyse van de ‘portretten’ van zeven oud-

leerlingen van een Islamitische basisschool in Nederland.  

De islamitische godsdienstlessen hebben bij alle zeven leerlingen bijgedragen aan een 

bewustwording van hun religieuze identiteit. Voor de één ligt de nadruk daarbij meer op de 

leefregels die Islam aanreikt, zoals respect voor ouders/ouderen, geen alcohol drinken en niet 

roken; dat geeft houvast. Voor de ander zit het meer in algemene waarden zoals open staan 

voor anderen respect hebben voor andersdenkenden. Het ‘open staan’ concretiseert zich in het 

willen horen en zien van het nieuws van verschillende kanten -  waaronder de Al Jazira kant 

als het gaat over de negatieve berichtgeving over Islam en moslims in de Nederlandse media.  

De regel die in de islamitische godsdienstles geleerd is ‘wat ik voor mijzelf niet wil, moet ik 

ook niet voor een ander willen’ is een levensmotto geworden, zegt één van de respondenten . 

Een andere respondent zegt dat ze onthouden  heeft van de godsdienstlessen dat ze een 

voorbeeld moet zijn ‘voor de groep, voor de gemeenschap’. Weer een ander zegt dat de 

(mono-religieuze) godsdienstlessen gemaakt hebben dat ‘je eigenlijk sterker staat in je eigen 

schoenen’; de Islamitische school heeft deze respondent sterk gemaakt, waardoor deze 

respondent naar eigen zeggen  beter kan functioneren in de samenleving. De meeste 

respondenten benadrukken het belang van de vroege socialisatie (op de basisschool) in de 

religieuze traditie; ‘een kind leert gemakkelijk, en dan blijft het beter zitten’.  Die bagage van 

de basisschool is van grote invloed in de puberteit, stelt een van de respondenten. Men heeft 

kennis aangereikt gekregen tijdens de islamitische godsdienstlessen, en kan dus een eventueel 

onjuist beeld (in de media, bij ‘de’ Nederlander) rechttrekken. Men is, de categorisering van 

Berry volgend, sterk georiënteerd op de Islamitische gemeenschap, en tegelijkertijd actief in 

het verwerven van  een eigen plek in de Nederlandse samenleving. 

Geen islamitisch onderwijs gevolgd hebben, betekent volgens enkele respondenten dat je  

oppervlakkiger bent. Daarmee wordt bedoeld dat niet voldoende nagedacht kan worden over 

de betekenis van het moslim-zijn. Deze oud-leerlingen geven daarmee aan dat het in dat geval 

kan gebeuren dat men volledig meegaat in de Nederlandse samenleving; Berry zou in dat 

geval spreken van een acculturatieproces in de richting van assimilatie. Eén van de 

respondenten brengt dat in verband met taal: dat je niet genoeg woorden hebt om genuanceerd 

te reflecteren op het geloof en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. Een ander 

signaleert dat moslims die geen islamitisch godsdienstonderwijs genoten hebben, wel eens ‘de 

verkeerde kant opgaan en dat ook proberen te verdedigen alsof het allemaal niet zo erg is’.  

Integratie is volgens één van de respondenten studeren en werken in Nederland combineren 

met naar de moskee gaan. Hiermee is helder één van de acculturatiestrategieën van Berry 

verwoordt. Eén van de respondenten zegt dat ze als geïntegreerd zou worden beschouwd wat 

taal betreft maar ‘voor de rest weet ik nog steeds dat dit niet mijn eigen plek is, maar ik ben 

hier wel gelukkig’. Dit soort tegenstrijdige gevoelens ervaren sommige respondenten als 

moeilijk, omdat ‘men’ hen een bepaalde identiteit toewijst (‘de moslim’ als antiwesters en 

agressief) waartoe men zich zelf niet rekent. Men heeft het gevoel door die ‘toegewezen 

identiteit’ maar half gezien te worden. Elk van de respondenten echter is bereid over Islam en 

de moslim-identiteit  het gesprek met de ander aan te gaan, alhoewel een enkeling opmerkt 

ook wel ‘een beetje moe’ te worden van het alsmaar  vertellen ‘dat niet iedere moslim zo is’, 
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en zichzelf te  moeten verdedigen. Een van de respondenten ziet geïntegreerd zijn als 

aangepast aan de samenleving waarin je leeft, en ‘dat je zorgzaam bent’ en ‘rekening houdt 

met de ander’. Waarden en regels vanuit Islam  staan  boven waarden en normen vanuit de 

Nederlandse samenleving, tegelijkertijd stelt één van de respondenten: ‘Ik kan me eerder 

identificeren met de Nederlandse waarden en normen dan met die van een ander land; ik ben 

een Nederlandse moslim’. Een andere respondenten zegt: ‘Ik ben goed geïntegreerd en ik mag 

zelf beslissen dat ik het doe of niet’. Onder ‘het’ verstaat de één bijvoorbeeld rente aannemen 

of niet, de ander ouders al dan niet bij de voornaam  noemen. Alle respondenten benadrukken 

dat zij uit willen gaan van de overeenkomsten met ‘de ander’ in de samenleving. 
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5. Conclusies en Aanbevelingen 
 

Islamitische scholen hebben in Nederland nog een betrekkelijk korte geschiedenis. Alhoewel 

zij passen in de  Nederlandse verzuilde onderwijsstructuurzijn zij regelmatig het mikpunt van 

kritiek. Dat geldt niet alleen voor de scholen, ook de (oud-)leerlingen van die scholen krijgen 

regelmatig een identiteit opgedrongen waar ‘men’ vanuit de Nederlandse samenleving kritisch 

tegenover staat.  ‘Men’ denkt en/of vreest dat  islamitische scholen  leerlingen isoleren en 

vervreemden van de samenleving; de oprichting van deze scholen zou de integratie van de 

moslims in Nederland belemmeren.  Kortom: een negatief imago overheerst.  

Als we de antwoorden van deze oud-leerlingen zouden moeten beschouwen vanuit  de nieuwe 

richtlijnen van de inspectie waarin vrijheid van  meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip 

voor anderen, verdraagzaamheid/onverdraagzaamheid en (non-)discriminatie genoemd zijn, 

dan zouden deze zeven geïnterviewden  een ruime voldoende scoren op al deze onderdelen. 

Onze onderzoeksvraag is echter niet zozeer gericht op de criteria van de inspectie, maar meer 

op het beeld dat moslims zelf hebben gevormd van het Islamitisch onderwijs. Onze 

onderzoeksvraag hebben wij als volgt geformuleerd: “ Welk beeld hebben oud-leerlingen van 

een Islamitische basisschool van het onderwijs dat zij genoten hebben, en hoe waarderen zij 

de bijdrage van dat onderwijs aan hun integratie in Nederland?” 

De resultaten van de analyse van de interviewteksten  geven een ander beeld dan wat in de 

Nederlandse media en bij ‘Jan met de pet’ overheerst. Tegenover het negatieve imago van de 

buitenwereld, schetsen oud-leerlingen van binnenuit een  positief beeld van het islamitisch 

onderwijs zoals zij dat genoten hebben. De zeven leerlingen die wij geïnterviewd hebben zijn 

blij dat ze op een Islamitische basisschool hebben gezeten, en ervaren het als een verrijking 

wat zij in godsdienstlessen hebben aangereikt gekregen. Dit onderwijs heeft een positieve 

bijdrage geleverd aan hun religieuze identiteitsontwikkeling en heeft het acculturatieproces in 

de richting van integratie positief beïnvloed. In de interviews horen wij dat zij gelukkig zijn, 

stevig in hun schoenen staan en critici op adequate wijze van repliek kunnen  dienen – dankzij 

het godsdienstonderwijs op de Islamitische basisschool die hen op religieus gebied geletterd 

heeft gemaakt. Zij participeren actief in de Nederlandse samenleving, al worden ze wel eens 

moe van de houding van de ontvangende samenleving. 

Bezien vanuit het door ons gehanteerde theoretisch kader kunnen we op grond van de 

interviews zeggen dat deze zeven respondenten goed geïntegreerd zijn. Ze staan allemaal in 

relatie met de omgeving, al worden ze wel eens moe van het zich moeten verdedigen tegen 

het stereotype beeld van ‘de’ moslim. Elk op hun eigen manier zijn ze trots op de eigen 

religieuze identiteit, Voor sommigen staan deze waarden hoger dan de Nederlandse waarden; 

anderen gaan er van uit dat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze aan welke waarden voorrang 

geven – afhankelijk van de context waarin ze zich bevinden.  

Dit laatste verdient nader onderzoek. Welke afweging maken moslims in situaties waarin zich 

een waardenconflict voordoet? Welke ‘tools’ hebben zij dan in handen om die afweging te 

maken, en – wat vooral voor het onderwijs van belang is – hoe creëren wij in het onderwijs 

zo’n leerrijke omgeving dat kinderen en studenten deze ‘tools’ kunnen ontwikkelen, opdat zij 

zich bewust zijn van de keuzesituatie en voldoende religieus geletterd zijn zodat zij hun keuze 

bewust kunnen onderbouwen als gelovige moslim in een Nederlandse context, waarmee zij al 

dan niet vermeende tegenstellingen in de Nederlandse samenleving kunnen overbruggen? 
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