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Vragen van de leden Karabulut en
Jasper van Dijk (beiden SP) aan de
minister voor Wonen, Wijken en
Integratie en de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mw. Dijksma, over het voornemen
van stadsdeelvoorzitter Marcouch om
islamlessen op openbare scholen in
te voeren. (Ingezonden 16 oktober
2009)

1
Wat is uw oordeel over het
voornemen van de Amsterdamse
stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch
om ouders in Slotervaart middels een
enquête actief te benaderen voor
islamlessen in het openbaar
onderwijs, terwijl er op dit moment
nauwelijks animo voor is?1

2
Deelt u de mening dat het niet de taak
is van een stadsdeelbestuurder om
ouders actief te werven voor
islamlessen op de openbare school?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u
bereid om hem en de gemeente
hierop aan te spreken?

3
Hoe oordeelt u over de uitspraak van
de directeur openbaar onderwijs
westelijke tuinsteden: «dit moeten we
er niet nog eens bovenop krijgen, dat
wordt ons gewoon teveel»? Erkent u
dat dit een extra reden is om de heer
Marcouch terug te roepen?

4
Deelt u de mening dat islamlessen op
openbare scholen geen oplossing
bieden voor mogelijke problemen
met koranlessen op weekendscholen,
omdat het één het ander niet uitsluit?
Kunt u uw antwoord toelichten?

5
Wanneer krijgt de Kamer de
resultaten van het onderzoek naar
koranlessen op weekendscholen?2

6
Deelt u de mening dat islamlessen (in
het kader van godsdienstig
vormingsonderwijs) in het openbaar
onderwijs overbodig zijn, aangezien
leerlingen al verplicht zijn om het vak
geestelijke stromingen te volgen?

7
Bent u bereid te onderzoeken of het
vak geestelijke stromingen kan
worden uitgebreid met
ethiekonderwijs, zoals in Berlijn?3

8
Deelt u de mening dat het bedrag van
10 miljoen euro vanaf 2010 voor
humanistisch vormend en
godsdienstonderwijs (G/HVO) beter
besteed had kunnen worden aan taal
en rekenen voor alle leerlingen? Kunt
u uw antwoord toelichten?4

9
Hoe staat het met de
onderwijssegregatie in Amsterdam
en specifiek in stadsdeel Slotervaart?
Welke activiteiten worden

ondernomen tegen segregatie en wat
is uw oordeel hierover?

10
Deelt u de mening dat leerlingen
zoveel mogelijk samen naar school
moeten gaan, maar dat dit niet
bevorderd moet worden via de
«religieuze invalshoek», zoals de heer
Marcouch doet?

1 VOS/ABB, 7 oktober 2009: «Marcouch wil
islamlessen in heel Amsterdam»
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-
onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/
14635/1/
Over onderwijs, oktober 2009: «Als we
islamlessen invoeren, doe dat dan in heel
Amsterdam»
http://www.vosabb.nl/uploads/media/
Islamlessen_Over_Onderwijs.pdf
2 Kamerstuk 31 200 VIII, nr. 199
3 Trouw, 27 april 2009: «Berlijn blijft een
heidense stad»
http://www.trouw.nl/nieuws/europa/
article2742043.ece
4 Begroting OCW 2010, blz. 63.
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