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Eerste Landelijke Islamkennisquiz ISBO enthousiast  

ontvangen door scholen 

 

Op 2 juni 2014, in  het Gooiland Theater te Hilversum, verrichte Yusuf Altuntas, directeur van de 

ISBO, de aftrap van de Eerste Landelijke Islamkennisquiz. Tijdens deze landelijke quiz werden de 

groep 8-leerlingen van Nederlandse scholen op islamitische grondslag getoetst op hun kennis over 

de islam. Onder luid gejuich van het publiek werden mooie prijzen uitgereikt aan de nummers 1, 2 

en 3 in de categorieën kennisquiz en anasheed.  

 

In de aanloop naar de Kennisquiz 

De voorbereidingen  op deze dag duurden maar liefst een half jaar. Een speciaal geïnstalleerde 

werkgroep, bestaande uit godsdienstleerkrachten van de participerende scholen, boog zich over de 

organisatie van het event. De coördinatie werd gedaan door Asma Claassen, beleidsadviseur 

Identiteit bij de ISBO. In de aanloop op deze dag hadden de groepen 8 zich goed voorbereid. 

Maandag om 10.00 uur was het dan eindelijk zover: 730 leerlingen en begeleiders van 21 scholen 

lieten zich van hun meest excellente kant zien.  

 

‘Multiple’ wedstrijdronden 

Op gepaste wijze begon het programma met een vers uit de Heilige Quran gereciteerd door Wail al 

Idrissi, leerling van Al Amana uit Ede. Na de aftrap kwam Sezer Han (Kunststichting Regenboog) het 

podium op als presentator van het event. Voor de eerste Landelijke Islamkennisquiz is gekozen voor 

het thema “Het leven van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)”. De leerlingen werden bevraagd over 

het leven van de Profeet (v.z.m.h.) en over de Quran. Deelnemers konden middels multiple choice- 

en open vragen hun antwoorden geven. Op een groot scherm kon ook het publiek meekijken met de 

keuze van de deelnemers. Er werd gebruik gemaakt van een buzzersysteem, zoals ook in 

televisieprogramma’s te zien is. De vijf kennisquizronden werden afgewisseld met zeven anasheed-
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wedstrijdronden. Tussendoor was er gelegenheid om te lunchen en stands te bezoeken waar onder 

andere islamitische producten werden geëtaleerd. Maar niet voordat het publiek werd getrakteerd 

op een live optreden van de oprichter van The Voice op Anasheed én coach van enkele deelnemende 

anasheedkoors: Ibrahim El Kaddouri! 

 

De jurybeoordeling: “Iedereen een winnaar” 

De jury was zeer lovend over de inzet en uitvoering van alle deelnemers. Er waren dan ook medailles 

en trofeeën voor hen allemaal. Om toch drie winnaars per categorie te kiezen beoordeelden de twee 

jurypanels elk afzonderlijk de kennisquiz en de anasheed op excellentie. De quizjury bestond uit 

Stella van de Wetering (professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Mohammed Cheppih 

(imam). De anasheedjury bestond uit Josef Stevens, Saida Franken en Hassan Barzizaoua. Josef 

Stevens zong tijdens de prijsuitreiking zelfs passages uit de winnende anasheeds. 

 

En de winnaars zijn...! 

Onder het toeziend oog van de media (Dawah TV, de Moslim Omroep en NPO Spirit) maakte ieder 

jurypanel drie scholen bekend. Zij vielen op vanwege de hoge scores die zij kregen voor hun 

onderscheidende antwoorden en uitvoering.  

 

Kennisquiz 

In de categorie kennisquiz waren de winnaars: Al Ghazali uit Rotterdam (1e prijs), Ababil uit Schiedam 

(2e prijs) en Ibn-i Sina uit Arnhem (3e prijs)! De hoofdprijzen bestonden uit twee laptops (1e prijs), 

twee tablets (2e prijs) en twee Quran-vertalingen en Islamquizzen (3e prijs). Daarnaast waren er 

miniatuur-Ka’ba’s voor de drie scholen.  

 

Anasheed 

In de categorie anasheed waren de winnaars: El Feth uit Bergen op Zoom (1e prijs), Ababil uit 

Schiedam (2e prijs) en Al Amana uit Ede (3e prijs)! De hoofdprijzen bestonden uit enkele ‘dafs’, 

oftewel tamboerijnen, en schilderijtjes. Deze waren door de Voice of Anasheed ter beschikking 

gesteld. Daarnaast kregen de deelnemers een geldbedrag variërend van € 50,- tot € 100,-.  

 

Het programma werd afgesloten met een dankwoord namens de ISBO en de werkgroep aan alle 

aanwezigen. In het bijzonder werden de juryleden, de presentator en Asma Claassen bedankt; zij 

kregen allen een mooie bos bloemen.   
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Noot: Beelmateriaal van de ISBO en de media zijn te vinden via onderstaande links: 

De ISBO:   www.deisbo.nl  

Dawa TV*:   www.dawah-tv.nl 

Moslim Omroep*:  www.moslimomroep.nl  

NPO Spirit*:   www.spirit24.nl  

 

* De reportages kunnen nog onder constructie zijn en op een later moment beschikbaar gesteld 

worden. Zo gauw dit bekend is worden de links op de website van de ISBO geplaatst. 

http://www.deisbo.nl/
http://www.dawah-tv.nl/
http://www.moslimomroep.nl/
http://www.spirit24.nl/

