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INLOGGEN

▲ Fragment uit een filmpje van het Ministerie van Onderwijs over de Maastrichtse basisschool El Habib.

Een paar jaar geleden scoorde het islamitisch onderwijs nog vaak
onder de maat, nu noemt staatssecretaris Dekker (OCW) enkele
scholen 'excellent'. De Maastrichtse basisschool El Habib geldt
met haar strenge en intensieve programma landelijk als
voorbeeld.

Dat het islamitisch onderwijs de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws
kwam, had niet alleen te maken met schoolbesturen die rommelden met
overheidsgeld. Ook de onderwijskwaliteit bleef achter.

De koepelorganisatie van islamitische schoolbesturen, ISBO, trok de teugels aan,
slaagde erin om de besturen gezonder te laten functioneren en kreeg afgelopen zomer
te horen dat de scholen zowel bestuurlijk als in onderwijskwaliteit flinke stappen
hadden gemaakt. Geen enkele islamitische school stond nog te boek als zeer zwak.
Het aantal zwakke scholen was gering.
El Habib behoort nu met de Goudse Al Qalamschool tot de uitblinkers: de
gemiddelde CITOscore ligt boven het landelijk gemiddelde en is aanzienlijk hoger
dan de gemiddelde score van ander islamitische basisscholen. Een goed teken  al
bestaan er twijfels over de wijze waarop Dekker tot zijn oordeel 'excellent' komt.
Achterstand wegwerken? Ook 's avonds aan de slag
'Onze leerlingen komen vaak uit sociaal zwakke milieus', vertelt directeur Huseyin
Kulcu. 'Vaak zijn ze niet eens naar de peuterspeelzaal geweest. Als je zo'n kind wilt
klaarstomen voor de middelbare school, heb je niet genoeg aan 5,5 schooluren per
dag.'
Leerlingen moeten iedere avond een halfuur lezen en krijgen al vanaf groep 1
huiswerk mee. Kulcu: 'Ook van ouders vragen we veel betrokkenheid. Ieder thuis is
een school, zeggen we hier. En iedere ouder is een leerkracht. Als je als ouder niet
genoeg Nederlands spreekt om te helpen met het huiswerk, moet je op zoek naar een
familielid dat jouw rol kan innemen.'
'Dit bewijst wat wij al wisten'
In de meivakantie werkt El Habib één week door. Jaarlijks zitten de leerlingen
ongeveer twee weken langer op school dan hun leeftijdsgenoten elders. Het
programma is intensief, geeft Kulcu toe. 'Veel van onze kinderen beginnen met een
achterstand, maar hebben als ze naar de brugklas gaan een voorsprong. Die
vooruitgang kun je niet boeken als je niet méér uren maakt.'
Het ministerie van Onderwijs prijst El Habib nu aan op haar website. In een filmpje
bedoeld voor collegascholen vertelt het personeel vertelt over zijn aanpak. Directeur

Yusuf Altuntas van de islamitische koepel ISBO, waar de Maastrichtse school onder
valt, is trots.
Geen gebrek aan motivatie
Altuntas: 'Op islamitische scholen zitten soms wel tien nationaliteiten in één klas. Als
leraar moet je goed weten hoe je daarmee omgaat. Sommige ouders zijn vanuit hun
culturele achtergrond gewend om betrokken te zijn, andere juist helemaal niet.'
Dat islamitische scholen nu gemiddeld goed scoren en enkele exemplaren uitblinken
bewijst volgens Altuntas dat het aan motivatie in ieder geval niet ontbreekt. 'Niet
iedereen haalt de top. Aan de andere kant: aan de top blijven is echt een hels karwei.'
Op islamitische scholen zitten soms wel tien nationaliteiten in één klas. Als leraar moet je
goed weten hoe je daarmee omgaat. Sommige ouders zijn vanuit hun culturele achtergrond
gewend om betrokken te zijn, andere juist helemaal niet.
ISBOdirecteur Yusuf Altuntas
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