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Situatieschets van onderwijs in NL 

• Schoolstrijd in NL vanaf 1795 (scheiding kerk en staat) 

 In 1917 gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs 

 Vaststelling duale bestel (openbaar en bijzonder) in art. 23 GW 

 1,6 miljoen leerlingen volgen PO 

 7500 basisscholen in NL 

 135.000 leerkrachten 

 40.000 onderwijsondersteunend personeel 

 1200 schoolbesturen 

 

 

 



Islamitisch Onderwijs in Nederland 
 44 Islamitische Scholen in NL (incl. 1 VO-school) 

 37 zijn lid van de ISBO 

 Qua scholen een bereik van 0,5% (44 scholen op 7500 scholen) 

 Eerste islamitische school opgericht in 1988: Al Ghazali Rotterdam 

 Daarmee ook de weerstand tegen de opkomst van IO 

 Na aanslagen 2001 hevigere opstand tegenover IO 

 Argument: slecht voor de integratie van moslims! 

 Beeldvorming is nog steeds identiek aan beginjaren 2000 

 Waarom dan IO in NL? 

 

 



Waarom Islamitisch onderwijs? 

 Opgericht uit onvrede over bestaand aanbod 

 Tegenstrijdige verwachting jegens elkaar 

 Opkomst IO veroorzaakt verscherping van regels 

 Aanscherping regels een inbreuk op onderwijsvrijheid van 1917 

 Gevolg is gedwongen huwelijk: tegenzin bij schoolkeuze 

 10% van de moslimouders kiest voor IO op dit moment 

 

 

 

 

 

 



Wat bereiken we hiermee? 

 Wetenschappelijke rapporten geven een positief beeld 

 Stijging CITO-resultaten in de afgleopen 5 jaar 

 Identiteit + Kwaliteit= Islamitisch Onderwijs 

 Heden andere wijze van invulling aan “Identiteit”  

 Ouders kiezen bewuster voor IO: niet louter uit loyaliteit 

 Hierdoor serieuze en “juiste” ouderbetrokkenheid 

 Hoe sterker de identiteit hoe groter de openheid 

 

 

 



Waarom scoren IBS beter dan andere scholen? 

 Veiligheid en herkenbaarheid 

 Aansluiting van thuissituatie op schoolsituatie 

 Bewuste keuze voor IO: wil om de presteren (m.n. door ouders) 

 Waardengeoriënteerd  
 Overeenkomende verwachtingen tussen personeel en achtergrond 

leerlingen 

 Eigen persoonlijke ervaring op een niet-islamitische school 

 Zorg voor een goede match tussen school en thuissituatie van een kind! 

 

 

 



Vragen? 
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