
Marcouch wekte vorig schooljaar 
veel beroering in de media door 
te pleiten voor de invoering van 
islamlessen op de openbare scho-
len. Zijn motivatie was dat veel 
leerlingen met een moslimachter-
grond in de huidige situatie buiten 
de reguliere lestijden naar koran-
scholen gaan. Het pedagogisch-
didactisch klimaat op die scholen 
zou nog al eens te wensen overla-
ten. Bovendien zou het religieuze 
onderwijs dat daar wordt gegeven 
niet in het teken staan van goed 
burgerschap en daardoor de maat-
schappelijke integratie van islamiti-
sche leerlingen tegenwerken of elk 
geval niet bevorderen. 
Tot nu toe echter blijkt er onder 
de ouders van de leerlingen van 
de Slotervaartse openbare basis-
scholen geen vraag naar de door 
Marcouch gewenste islamlessen. 
Het is wettelijk bepaald dat de 
vraag van de ouders bepalend is 
voor het al of niet aanbieden van 
godsdienstig of humanistisch vor-
mingsonderwijs (g/hvo) en dus ook 
van islamitisch godsdienstonder-
wijs. De rol van de openbare school 
bestaat er overigens alleen uit dat 
die de faciliteiten moet bieden om 
dit onderwijs mogelijk te maken. 
De inhoudelijke invulling ervan 
ligt in handen van de zogenoemde 
zendende instanties, die ook voor 
de leerkrachten zorgen.
Het feit dat Slotervaartse moslim-
ouders niet laten blijken dat ze 
behoefte hebben aan islamles-
sen in het openbaar onderwijs, 
betekent dus dat deze lessen niet 
worden gegeven. Maar daar legt 
de stadsdeelvoorzitter zich niet bij 
neer. Hij wil nu onder de ouders 
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in zijn stadsdeel een enquête houden om hen op de hoogte 
te stellen van de mogelijkheden die het openbaar onderwijs 
hun op dit vlak biedt.

Behoefte aan zingeving
Algemeen directeur Dennis Bode van de Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT), waar de open-
bare scholen voor primair onderwijs in Slotervaart onder 
vallen, snapt Marcouch’ motivatie. Hij erkent ook de wette-
lijke plicht die het openbaar onderwijs heeft om islamitisch 
onderwijs mogelijk te maken als blijkt dat daar onder de 
ouders behoefte aan is. “Ik erken die plicht niet alleen, ik 
begrijp het ook als er vraag is, want we hebben te maken 
met een tweede en derde generatie allochtonen, van wie 
er tegenwoordig veel hoogopgeleid zijn. Dat brengt een 
emancipatie in geloven met zich mee. Dat vind ik alleen 
maar goed. Met het openbaar onderwijs moeten we kunnen 
inspelen op een behoefte aan zingeving door meer aandacht 

te hebben voor levensbeschou-
welijke vragen. Je ziet dat het 
bijzonder onderwijs hier in 
de stad daar ook mee bezig 
is, alleen leggen zij als reactie 
op de opkomende islam meer 
nadruk op de eigen religieuze 
identiteit. Dat sluit niet meer 
aan op het publiek, want ook 
op katholieke en pc-scholen 
zitten tegenwoordig natuurlijk 
veel islamitische kinderen.”

“Mijn punt is”, zo vervolgt Bode, “dat we de vraag naar 
islamlessen in het openbaar onderwijs niet alleen in 
Slotervaart kunnen beantwoorden. Dat is veel te beperkt, 
want we hebben in heel Amsterdam met min of meer 
dezelfde leerlingenpopulatie te maken. Het maakt niet 
uit of je nou naar dit stuk van Amsterdam kijkt, naar het 
Westerpark of naar de Baarsjes, overal heb je veel kinderen 
met een islamitische achtergrond. Nu ontstaat ten onrechte 
het beeld dat alleen wij in Slotervaart ermee te maken heb-
ben. Dat verkeerde beeld kan slecht zijn voor ons imago, 
omdat we nu al bekend staan als dat bestuur van die islam-
lessen. Dat kan denk ik ook negatief zijn voor het imago van 
het gehele openbaar onderwijs. Dat is natuurlijk veel meer!”
“Begrijp me niet verkeerd: ik sta niet ver af van Marcouch, 
hij mag met goede ideeën buiten de gebaande paden tre-
den en daar heeft hij ook al veel mee bereikt, maar ik vind 
dat we deze kwestie stadsbreed moeten aanpakken. Dat 
moet we doen in een goede dialoog tussen de politiek, 
besturen en directies. Dus niet alleen met Marcouch, maar 
ook met wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs erbij!”

Werken aan kwaliteit
Bode wijst nog op een ander praktisch punt dat kan botsen 
met de wens van Marcouch om in het openbaar onderwijs 

over onderwijs

islamlessen in te voeren. De scholen van STWT doen er alles 
aan om hun onderwijskwaliteit te verbeteren en dat gaat 
volgens Bode steeds meer de goede kant op. “We hebben 
heel professionele directies en leerkrachten, daar heb ik echt 
alle vertrouwen in. Maar als we ons nu ook met islamlessen 
moeten gaan bezighouden, kan dat het proces van kwali-
teitsverbetering, waar we nog midden in zitten, verstoren. 
Met andere woorden: dit moeten we er niet nog eens boven-
op krijgen, dat wordt ons gewoon te veel. Ik wil dat mijn 
directeuren en de teams in alle rust de onderwijskwaliteit 
kunnen verbeteren. Echt, dat kost al genoeg energie. Ik ben 
bang dat ik de scholen anders ga overvragen. Maar, dat mag 
duidelijk zijn, als ouders aangeven behoefte te hebben aan 
islamlessen, dan zullen wij daar uiteraard op inspelen. Alleen 
hebben wij die signalen nog nooit gekregen.”

‘Als we islamlessen invoeren, doe dat dan in heel Amsterdam!’
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Marcouch: 
‘Ik werk het liefst bottom-up’
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart 
laat in een reactie op de uitspraken van algemeen 
directeur Dennis Bode van STWT weten dat het een 
goed idee is om de mogelijkheid voor islamlessen in 
het openbaar onderwijs in heel Amsterdam onder de 
aandacht te brengen. “Ik krijg inderdaad stadsbreed 
signalen dat er behoefte is aan de islamlessen, en 
begrijp me goed: een kind uit Amsterdam-Noord of 
uit Oost ligt mij net zo aan het hart als een kind uit 
Slotervaart. Maar veel dingen beginnen nu eenmaal 
lokaal. Ik werk het liefst bottom-up en mijn werkge-
bied is Slotervaart, daarom vind ik dat we moeten 
beginnen bij de scholen hier. Daar ga ik als stads-
deelvoorzitter overigens niet tussenzitten, ik laat dat 
over aan de scholen en de besturen zelf.”
“Ik vind dat juist het openbaar onderwijs hier een 
belangrijke rol kan spelen, omdat we willen dat 
kinderen zelfbewuste, kritische mensen worden 
die goed kunnen omgaan met de diversiteit in 
de samenleving in plaats van dat ze blind achter 
bepaalde types aanlopen zonder vragen te stellen. Ik 
zie liever dat kinderen islamles krijgen in het open-
baar onderwijs dan in de moskeeschooltjes met een 
pedagogisch-didactisch slecht  klimaat. Het openbaar 
onderwijs moet daarom een kwalitatief stevige con-
current zijn. Waar het mij om gaat, is dat we goed 
naar elkaar luisteren en het belang van het kind 
benadrukken. Dan moeten we dus ook weten of er 
onder ouders behoefte is aan islamlessen. Ik zou zeg-
gen: doe het nou gewoon! Als we het in Slotervaart 
regelen, dan komt de rest vanzelf.”
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‘In heel 
Amsterdam 
dezelfde 
leerlingen-
populatie’


