
Gemeente Utrecht Meerdere afdelingen
CBS-code 344

MAVO HAVO VWO
Keuze Postcode 3561
Stichtingsnorm schoolsoort 195 244 293
aantal 10 tot en met 12 jarigen in het voedingsgebied 36.145 36.145 36.145
Gemiddelde 12 en 13 jarigen in het voedingsgebied 11.704 11.704 11.704
verblijfsduur schoolsoort 3,9 5,4 5,7
correctiefactor 0,7 0,7 0,7
Benodigde verklaringen, ten minste 221 194 221 636

1



3

q = (y/x *100%) * w * z                 w = gemiddelde 12 en 13 jarigen * verblijfsduur
(= q)
(x)
(w) Hierbij is geen rekening gehouden met de bevolkingsprognose in 11e jaar
(w)
(z) artikel 8 regeling voorzieningenplanning VO
(y)



Gemeente Utrecht Meerdere afdelingen
CBS-code 344

Keuze Postcode 3561
Stichtingsnorm schoolsoort 195
aantal 10 tot en met 12 jarigen in het voedingsgebied 36.027
Gemiddelde 12 en 13 jarigen in het voedingsgebied 12.009
verblijfsduur schoolsoort 3,9
correctiefactor 0,7
Benodigde verklaringen, ten minste 215

postcode plaatsnaam postcode4gebied

3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF

1211 HILVERSUM LANGGEWENSTBUURT
1212 HILVERSUM VAN RIEBEECKKWARTIER
1213 HILVERSUM LOOSDRECHTSE BOS EN HOORNEBOEG
1214 HILVERSUM ZUIDELIJK BLOEMENKWARTIER
1215 HILVERSUM STAATSLIEDENKWARTIER
1216 HILVERSUM KERKELANDEN
1217 HILVERSUM VILLAPARKEN
1221 HILVERSUM KLEINE DRIFTBUURT
1222 HILVERSUM NOORDELIJK NATUURRESERVAAT
1223 HILVERSUM ASTRONOMISCHE BUURT
1231 LOOSDRECHT LOOSDRECHT
1241 KORTENHOEF KORTENHOEF
1243 'S-GRAVELAND 'S-GRAVELAND
1251 LAREN NH LAREN - RIJKSWEG
1394 NEDERHORST DEN BERGNEDERHORST DEN BERG
3401 IJSSELSTEIN UT ACHTERVELD
3402 IJSSELSTEIN UT IJSSELSTEIN-NOORD
3403 IJSSELSTEIN UT LANDELIJK GEBIED
3404 IJSSELSTEIN UT PROVINCIALEWEG
3405 BENSCHOP BENSCHOP
3411 LOPIK LOPIK
3412 LOPIKERKAPEL LOPIKERKAPEL
3417 MONTFOORT MONTFOORT
3431 NIEUWEGEIN JUTPHAAS-WIJKERSLOOT
3432 NIEUWEGEIN OUDEGEIN
3433 NIEUWEGEIN DE WIERS
3434 NIEUWEGEIN HOOGZANDVELD
3435 NIEUWEGEIN DOORSLAG
3436 NIEUWEGEIN BATAU-ZUID
3437 NIEUWEGEIN RIJNENBURG
3438 NIEUWEGEIN BLOKHOEVE
3439 NIEUWEGEIN LANDELIJK GEBIED VREESWIJK
3444 WOERDEN GEESTDORP
3445 WOERDEN BREEVELD
3446 WOERDEN CATTENBROEK
3451 VLEUTEN VLEUTEN (W.O. DE HAM)

MAVO



3452 VLEUTEN VLEUTERWEIDE
3453 DE MEERN VELDHUIZEN
3454 DE MEERN DE MEERN
3455 HAARZUILENS HAARZUILENS
3461 LINSCHOTEN LINSCHOTEN
3471 KAMERIK KAMERIK
3481 HARMELEN HARMELEN
3511 UTRECHT AZU - MOREELSEPARK
3512 UTRECHT LANGE NIEUWSTRAAT - TWIJNSTRAAT
3513 UTRECHT PIJLSWEERD - HOGENOORD
3514 UTRECHT TUINWIJK OOST
3515 UTRECHT STAATSLIEDENKWARTIER
3521 UTRECHT CROESELAAN - JEKERSTRAAT
3522 UTRECHT RIVIERENWIJK
3523 UTRECHT TOLSTEEG - HELLING
3524 UTRECHT LUNETTEN
3525 UTRECHT NIEUW HOOGRAVEN
3526 UTRECHT UTRECHT INDUSTRIEGEBIED
3527 UTRECHT VAN VOLLENHOVELAAN
3528 UTRECHT POLDER PAPENDORP
3531 UTRECHT KANAALSTRAAT WEST - JAN PZN COENSTRAAT
3532 UTRECHT NIEUW ENGELAND
3533 UTRECHT OOG IN AL
3534 UTRECHT SCHEPENBUURT - INDUSTRIEGEBIED CARTESIUSWEG
3541 UTRECHT HOGEWEIDE
3542 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED LAGEWEIDE
3543 UTRECHT HUPPELDIJK
3544 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3545 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3546 UTRECHT RIJNENBURG
3551 UTRECHT TWEEDE DAALSEDIJK - SCHUTSTRAAT
3552 UTRECHT ONDIEP - HOGELANDEN W.Z.
3553 UTRECHT ELINKWIJK - EDISONSTRAAT
3554 UTRECHT SCHAAKBUURT - ZWANENVECHTLAAN
3555 UTRECHT MINISTER TALMASTRAAT - DAALSEWEG
3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF
3562 UTRECHT NECKARDREEF
3563 UTRECHT AMAZONEDREEF
3564 UTRECHT TIGRISDREEF
3565 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED OVERVECHT NOORD
3566 UTRECHT OVERVECHT
3571 UTRECHT TUINDORP
3572 UTRECHT WITTEVROUWEN - BILTSTRAAT N.Z.
3573 UTRECHT VOORVELDSEPOLDER
3581 UTRECHT OUDWIJK
3582 UTRECHT STERRENWIJK
3583 UTRECHT HOGELAND - WILHELMINAPARK
3584 UTRECHT UITHOF
3585 UTRECHT MAARSCHALKERWEERS - MEREVELD
3601 MAARSSEN NIEUW-MAARSSEVEEN
3602 MAARSSEN MAARSSEVEEN
3603 MAARSSEN MAARSSEN



3604 MAARSSEN OUD-ZUILEN
3605 MAARSSEN DUIVENKAMP
3606 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3607 MAARSSEN FAZANTENKAMP
3608 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3611 OUD ZUILEN OUD ZUILEN
3612 TIENHOVEN TIENHOVEN UT
3615 WESTBROEK WESTBROEK
3621 BREUKELEN UT BREUKELEN UT
3625 BREUKELEVEEN BREUKELEVEEN
3626 NIEUWER TER AA NIEUWER TER AA
3628 KOCKENGEN KOCKENGEN
3631 NIEUWERSLUIS NIEUWERSLUIS
3632 LOENEN AAN DE VECHTLOENEN AAN DE VECHT
3633 VREELAND VREELAND
3634 LOENERSLOOT LOENERSLOOT
3645 VINKEVEEN VINKEVEEN
3648 WILNIS WILNIS
3701 ZEIST BOULEVARD E.O. EN PROF. LORENTZLAAN E.O.
3702 ZEIST BERKENLAAN E.O. EN JACOB VAN LENNEPLAAN E.O.
3703 ZEIST ZEIST-WEST - GRIFFENSTEIJN EN KERSBERGEN
3704 ZEIST ZEIST-WEST - VOGELWIJK-NIJENHEIM
3705 ZEIST STAATSLIEDENKWARTIER
3706 ZEIST VOLLENHOVE
3707 ZEIST ZEISTERBOS
3708 ZEIST HOGE DENNEN
3709 ZEIST BLIKKENBURG E.O. EN KOEBURG E.O.
3711 AUSTERLITZ AUSTERLITZ
3712 HUIS TER HEIDE UT HUIS TER HEIDE UT
3721 BILTHOVEN DE BILT
3722 BILTHOVEN BILTHOVEN-ZUID
3723 BILTHOVEN BILTHOVEN-NOORD
3731 DE BILT DE BILT - STEINENBURG
3732 DE BILT DE BILT - OOSTBROEK
3734 DEN DOLDER DEN DOLDER
3735 BOSCH EN DUIN BOSCH EN DUIN
3737 GROENEKAN GROENEKAN
3738 MAARTENSDIJK MAARTENSDIJK
3739 HOLLANDSCHE RADINGHOLLANDSCHE RADING
3742 BAARN NIEUWE OOSTERHEI
3743 BAARN PR. HENDRIKPARK
3744 BAARN SOESTDIJK
3749 LAGE VUURSCHE LAGE VUURSCHE
3755 EEMNES EEMNES
3761 SOEST SOESTDIJK
3762 SOEST 'T HART
3763 SOEST SOESTERVEEN II
3764 SOEST SOEST
3765 SOEST SOESTERVEEN I
3766 SOEST PIJNENBURG
3768 SOEST SOESTDUINEN
3769 SOESTERBERG SOESTERBERG



3818 AMERSFOORT DE BERG
3819 AMERSFOORT BOKKEDUINEN
3832 LEUSDEN BUITENGEBIED LEUSDEN ZUID
3931 WOUDENBERG WOUDENBERG
3941 DOORN DOORN
3945 COTHEN COTHEN
3951 MAARN MAARN
3971 DRIEBERGEN-RIJSENBURGDRIEBERGEN-NOORD
3972 DRIEBERGEN-RIJSENBURGDRIEBERGEN-ZUID
3981 BUNNIK BUNNIK
3984 ODIJK ODIJK
3985 WERKHOVEN WERKHOVEN
3989 OSSENWAARD OSSENWAARD UT
3991 HOUTEN BUITENGEBIED TEN WESTEN VAN DE SPOORLIJN
3992 HOUTEN DOORNKADE
3993 HOUTEN SCHONENBURG
3994 HOUTEN BUITENGEBIED TEN OOSTEN VAN DE SPOORLIJN
3995 HOUTEN HOUTEN CENTRUM
3997 'T GOY 'T GOY
3998 SCHALKWIJK SCHALKWIJK
3999 TULL EN 'T WAAL TULL EN 'T WAAL
4124 HAGESTEIN HAGESTEIN
4125 HOEF EN HAAG HOEF EN HAAG
4131 VIANEN UT INDUSTRIETERREIN VIANEN
4132 VIANEN UT ZEDERIK
4133 VIANEN UT MONNIKENHOF



Meerdere afdelingen 3

q = (y/x *100%) * w * z                 w = gemiddelde 12 en 13 jarigen * verblijfsduur
(= q)
(x)
(w) Hierbij is geen rekening gehouden met de bevolkingsprognose in 11e jaar
(w)
(z) artikel 8 regeling voorzieningenplanning VO
(y)

465 279 93

365 219 73
175 105 35
510 306 102
450 270 90
695 417 139
455 273 91
505 303 101
450 270 90
655 393 131
735 441 147
525 315 105
375 225 75
55 33 11
645 387 129
295 177 59
720 432 144
575 345 115
110 66 22
820 492 164
215 129 43
525 315 105
55 33 11
675 405 135
355 213 71
345 207 69
185 111 37
440 264 88
315 189 63
395 237 79
610 366 122
520 312 104
15 9 3
20 12 4
260 156 52 VWO
730 438 146 HAVO
775 465 155 MAVO

10 tot 15 jaar 10 t/m 12 jaar gemiddelde 12 
en 13 jarigen



1.585 951 317
835 501 167

1.000 600 200
30 18 6
240 144 48
260 156 52
490 294 98
120 72 24
130 78 26
155 93 31
285 171 57
270 162 54
275 165 55
400 240 80
355 213 71
575 345 115
395 237 79
620 372 124
595 357 119

0 0 0
355 213 71
270 162 54
630 378 126
55 33 11
330 198 66

0 0 0
885 531 177

1.810 1.086 362
50 30 10
10 6 2
185 111 37
295 177 59
190 114 38
415 249 83
490 294 98
465 279 93
350 210 70
400 240 80
690 414 138

5 3 1
25 15 5
570 342 114
460 276 92
225 135 45
345 207 69
260 156 52
335 201 67
145 87 29
15 9 3
380 228 76
265 159 53
210 126 42



160 96 32
270 162 54

0 0 0
825 495 165
180 108 36
45 27 9
95 57 19
65 39 13
620 372 124
10 6 2
65 39 13
205 123 41
30 18 6
305 183 61
100 60 20
20 12 4
475 285 95
360 216 72
270 162 54
230 138 46
410 246 82
600 360 120
585 351 117
265 159 53
490 294 98
440 264 88
15 9 3
75 45 15
110 66 22
510 306 102
275 165 55
670 402 134
370 222 74
230 138 46
285 171 57
95 57 19
150 90 30
300 180 60
75 45 15
520 312 104
245 147 49
25 15 5
10 6 2
580 348 116
265 159 53
465 279 93
195 117 39
330 198 66
315 189 63
395 237 79
385 231 77
400 240 80



705 423 141
20 12 4
420 252 84
895 537 179
605 363 121
190 114 38
235 141 47
460 276 92
660 396 132
445 267 89
345 207 69
185 111 37

0 0 0
1.520 912 304
310 186 62
310 186 62

1.125 675 225
180 108 36
40 24 8
155 93 31
35 21 7
80 48 16
55 33 11
205 123 41
265 159 53
445 267 89

60.045 36.027 12.009



221
194
215









Gemeente Utrecht Meerdere afdelingen
CBS-code 344

Keuze Postcode 3561
Stichtingsnorm schoolsoort 244
aantal 10 tot en met 12 jarigen in het voedingsgebied 36.027
Gemiddelde 12 en 13 jarigen in het voedingsgebied 12.009
verblijfsduur schoolsoort 5,4
correctiefactor 0,7
Benodigde verklaringen, ten minste 194

postcode plaatsnaam postcode4gebied

3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF

1211 HILVERSUM LANGGEWENSTBUURT
1212 HILVERSUM VAN RIEBEECKKWARTIER
1213 HILVERSUM LOOSDRECHTSE BOS EN HOORNEBOEG
1214 HILVERSUM ZUIDELIJK BLOEMENKWARTIER
1215 HILVERSUM STAATSLIEDENKWARTIER
1216 HILVERSUM KERKELANDEN
1217 HILVERSUM VILLAPARKEN
1221 HILVERSUM KLEINE DRIFTBUURT
1222 HILVERSUM NOORDELIJK NATUURRESERVAAT
1223 HILVERSUM ASTRONOMISCHE BUURT
1231 LOOSDRECHT LOOSDRECHT
1241 KORTENHOEF KORTENHOEF
1243 'S-GRAVELAND 'S-GRAVELAND
1251 LAREN NH LAREN - RIJKSWEG
1394 NEDERHORST DEN BERGNEDERHORST DEN BERG
3401 IJSSELSTEIN UT ACHTERVELD
3402 IJSSELSTEIN UT IJSSELSTEIN-NOORD
3403 IJSSELSTEIN UT LANDELIJK GEBIED
3404 IJSSELSTEIN UT PROVINCIALEWEG
3405 BENSCHOP BENSCHOP
3411 LOPIK LOPIK
3412 LOPIKERKAPEL LOPIKERKAPEL
3417 MONTFOORT MONTFOORT
3431 NIEUWEGEIN JUTPHAAS-WIJKERSLOOT
3432 NIEUWEGEIN OUDEGEIN
3433 NIEUWEGEIN DE WIERS
3434 NIEUWEGEIN HOOGZANDVELD
3435 NIEUWEGEIN DOORSLAG
3436 NIEUWEGEIN BATAU-ZUID
3437 NIEUWEGEIN RIJNENBURG
3438 NIEUWEGEIN BLOKHOEVE
3439 NIEUWEGEIN LANDELIJK GEBIED VREESWIJK
3444 WOERDEN GEESTDORP
3445 WOERDEN BREEVELD
3446 WOERDEN CATTENBROEK
3451 VLEUTEN VLEUTEN (W.O. DE HAM)

HAVO



3452 VLEUTEN VLEUTERWEIDE
3453 DE MEERN VELDHUIZEN
3454 DE MEERN DE MEERN
3455 HAARZUILENS HAARZUILENS
3461 LINSCHOTEN LINSCHOTEN
3471 KAMERIK KAMERIK
3481 HARMELEN HARMELEN
3511 UTRECHT AZU - MOREELSEPARK
3512 UTRECHT LANGE NIEUWSTRAAT - TWIJNSTRAAT
3513 UTRECHT PIJLSWEERD - HOGENOORD
3514 UTRECHT TUINWIJK OOST
3515 UTRECHT STAATSLIEDENKWARTIER
3521 UTRECHT CROESELAAN - JEKERSTRAAT
3522 UTRECHT RIVIERENWIJK
3523 UTRECHT TOLSTEEG - HELLING
3524 UTRECHT LUNETTEN
3525 UTRECHT NIEUW HOOGRAVEN
3526 UTRECHT UTRECHT INDUSTRIEGEBIED
3527 UTRECHT VAN VOLLENHOVELAAN
3528 UTRECHT POLDER PAPENDORP
3531 UTRECHT KANAALSTRAAT WEST - JAN PZN COENSTRAAT
3532 UTRECHT NIEUW ENGELAND
3533 UTRECHT OOG IN AL
3534 UTRECHT SCHEPENBUURT - INDUSTRIEGEBIED CARTESIUSWEG
3541 UTRECHT HOGEWEIDE
3542 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED LAGEWEIDE
3543 UTRECHT HUPPELDIJK
3544 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3545 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3546 UTRECHT RIJNENBURG
3551 UTRECHT TWEEDE DAALSEDIJK - SCHUTSTRAAT
3552 UTRECHT ONDIEP - HOGELANDEN W.Z.
3553 UTRECHT ELINKWIJK - EDISONSTRAAT
3554 UTRECHT SCHAAKBUURT - ZWANENVECHTLAAN
3555 UTRECHT MINISTER TALMASTRAAT - DAALSEWEG
3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF
3562 UTRECHT NECKARDREEF
3563 UTRECHT AMAZONEDREEF
3564 UTRECHT TIGRISDREEF
3565 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED OVERVECHT NOORD
3566 UTRECHT OVERVECHT
3571 UTRECHT TUINDORP
3572 UTRECHT WITTEVROUWEN - BILTSTRAAT N.Z.
3573 UTRECHT VOORVELDSEPOLDER
3581 UTRECHT OUDWIJK
3582 UTRECHT STERRENWIJK
3583 UTRECHT HOGELAND - WILHELMINAPARK
3584 UTRECHT UITHOF
3585 UTRECHT MAARSCHALKERWEERS - MEREVELD
3601 MAARSSEN NIEUW-MAARSSEVEEN
3602 MAARSSEN MAARSSEVEEN
3603 MAARSSEN MAARSSEN



3604 MAARSSEN OUD-ZUILEN
3605 MAARSSEN DUIVENKAMP
3606 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3607 MAARSSEN FAZANTENKAMP
3608 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3611 OUD ZUILEN OUD ZUILEN
3612 TIENHOVEN TIENHOVEN UT
3615 WESTBROEK WESTBROEK
3621 BREUKELEN UT BREUKELEN UT
3625 BREUKELEVEEN BREUKELEVEEN
3626 NIEUWER TER AA NIEUWER TER AA
3628 KOCKENGEN KOCKENGEN
3631 NIEUWERSLUIS NIEUWERSLUIS
3632 LOENEN AAN DE VECHTLOENEN AAN DE VECHT
3633 VREELAND VREELAND
3634 LOENERSLOOT LOENERSLOOT
3645 VINKEVEEN VINKEVEEN
3648 WILNIS WILNIS
3701 ZEIST BOULEVARD E.O. EN PROF. LORENTZLAAN E.O.
3702 ZEIST BERKENLAAN E.O. EN JACOB VAN LENNEPLAAN E.O.
3703 ZEIST ZEIST-WEST - GRIFFENSTEIJN EN KERSBERGEN
3704 ZEIST ZEIST-WEST - VOGELWIJK-NIJENHEIM
3705 ZEIST STAATSLIEDENKWARTIER
3706 ZEIST VOLLENHOVE
3707 ZEIST ZEISTERBOS
3708 ZEIST HOGE DENNEN
3709 ZEIST BLIKKENBURG E.O. EN KOEBURG E.O.
3711 AUSTERLITZ AUSTERLITZ
3712 HUIS TER HEIDE UT HUIS TER HEIDE UT
3721 BILTHOVEN DE BILT
3722 BILTHOVEN BILTHOVEN-ZUID
3723 BILTHOVEN BILTHOVEN-NOORD
3731 DE BILT DE BILT - STEINENBURG
3732 DE BILT DE BILT - OOSTBROEK
3734 DEN DOLDER DEN DOLDER
3735 BOSCH EN DUIN BOSCH EN DUIN
3737 GROENEKAN GROENEKAN
3738 MAARTENSDIJK MAARTENSDIJK
3739 HOLLANDSCHE RADINGHOLLANDSCHE RADING
3742 BAARN NIEUWE OOSTERHEI
3743 BAARN PR. HENDRIKPARK
3744 BAARN SOESTDIJK
3749 LAGE VUURSCHE LAGE VUURSCHE
3755 EEMNES EEMNES
3761 SOEST SOESTDIJK
3762 SOEST 'T HART
3763 SOEST SOESTERVEEN II
3764 SOEST SOEST
3765 SOEST SOESTERVEEN I
3766 SOEST PIJNENBURG
3768 SOEST SOESTDUINEN
3769 SOESTERBERG SOESTERBERG



3818 AMERSFOORT DE BERG
3819 AMERSFOORT BOKKEDUINEN
3832 LEUSDEN BUITENGEBIED LEUSDEN ZUID
3931 WOUDENBERG WOUDENBERG
3941 DOORN DOORN
3945 COTHEN COTHEN
3951 MAARN MAARN
3971 DRIEBERGEN-RIJSENBURGDRIEBERGEN-NOORD
3972 DRIEBERGEN-RIJSENBURGDRIEBERGEN-ZUID
3981 BUNNIK BUNNIK
3984 ODIJK ODIJK
3985 WERKHOVEN WERKHOVEN
3989 OSSENWAARD OSSENWAARD UT
3991 HOUTEN BUITENGEBIED TEN WESTEN VAN DE SPOORLIJN
3992 HOUTEN DOORNKADE
3993 HOUTEN SCHONENBURG
3994 HOUTEN BUITENGEBIED TEN OOSTEN VAN DE SPOORLIJN
3995 HOUTEN HOUTEN CENTRUM
3997 'T GOY 'T GOY
3998 SCHALKWIJK SCHALKWIJK
3999 TULL EN 'T WAAL TULL EN 'T WAAL
4124 HAGESTEIN HAGESTEIN
4125 HOEF EN HAAG HOEF EN HAAG
4131 VIANEN UT INDUSTRIETERREIN VIANEN
4132 VIANEN UT ZEDERIK
4133 VIANEN UT MONNIKENHOF



Meerdere afdelingen 2

q = (y/x *100%) * w * z                 w = gemiddelde 12 en 13 jarigen * verblijfsduur
(= q)
(x)
(w) Hierbij is geen rekening gehouden met de bevolkingsprognose in 11e jaar
(w)
(z) artikel 8 regeling voorzieningenplanning VO
(y)

465 279 93

365 219 73
175 105 35
510 306 102
450 270 90
695 417 139
455 273 91
505 303 101
450 270 90
655 393 131
735 441 147
525 315 105
375 225 75
55 33 11
645 387 129
295 177 59
720 432 144
575 345 115
110 66 22
820 492 164
215 129 43
525 315 105
55 33 11
675 405 135
355 213 71
345 207 69
185 111 37
440 264 88
315 189 63
395 237 79
610 366 122
520 312 104
15 9 3
20 12 4
260 156 52 VWO
730 438 146 HAVO
775 465 155 MAVO

10 tot 15 jaar 10 t/m 12 jaar gemiddelde 12 
en 13 jarigen



1.585 951 317
835 501 167

1.000 600 200
30 18 6
240 144 48
260 156 52
490 294 98
120 72 24
130 78 26
155 93 31
285 171 57
270 162 54
275 165 55
400 240 80
355 213 71
575 345 115
395 237 79
620 372 124
595 357 119

0 0 0
355 213 71
270 162 54
630 378 126
55 33 11
330 198 66

0 0 0
885 531 177

1.810 1.086 362
50 30 10
10 6 2
185 111 37
295 177 59
190 114 38
415 249 83
490 294 98
465 279 93
350 210 70
400 240 80
690 414 138

5 3 1
25 15 5
570 342 114
460 276 92
225 135 45
345 207 69
260 156 52
335 201 67
145 87 29
15 9 3
380 228 76
265 159 53
210 126 42



160 96 32
270 162 54

0 0 0
825 495 165
180 108 36
45 27 9
95 57 19
65 39 13
620 372 124
10 6 2
65 39 13
205 123 41
30 18 6
305 183 61
100 60 20
20 12 4
475 285 95
360 216 72
270 162 54
230 138 46
410 246 82
600 360 120
585 351 117
265 159 53
490 294 98
440 264 88
15 9 3
75 45 15
110 66 22
510 306 102
275 165 55
670 402 134
370 222 74
230 138 46
285 171 57
95 57 19
150 90 30
300 180 60
75 45 15
520 312 104
245 147 49
25 15 5
10 6 2
580 348 116
265 159 53
465 279 93
195 117 39
330 198 66
315 189 63
395 237 79
385 231 77
400 240 80



705 423 141
20 12 4
420 252 84
895 537 179
605 363 121
190 114 38
235 141 47
460 276 92
660 396 132
445 267 89
345 207 69
185 111 37

0 0 0
1.520 912 304
310 186 62
310 186 62

1.125 675 225
180 108 36
40 24 8
155 93 31
35 21 7
80 48 16
55 33 11
205 123 41
265 159 53
445 267 89

60.045 36.027 12.009



221
194
215









Gemeente Utrecht Meerdere afdelingen
CBS-code 344

Keuze Postcode 3561
Stichtingsnorm schoolsoort 293
aantal 10 tot en met 12 jarigen in het voedingsgebied 36.027
Gemiddelde 12 en 13 jarigen in het voedingsgebied 12.009
verblijfsduur schoolsoort 5,7
correctiefactor 0,7
Benodigde verklaringen, ten minste 221

postcode plaatsnaam postcode4gebied

3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF

1211 HILVERSUM LANGGEWENSTBUURT
1212 HILVERSUM VAN RIEBEECKKWARTIER
1213 HILVERSUM LOOSDRECHTSE BOS EN HOORNEBOEG
1214 HILVERSUM ZUIDELIJK BLOEMENKWARTIER
1215 HILVERSUM STAATSLIEDENKWARTIER
1216 HILVERSUM KERKELANDEN
1217 HILVERSUM VILLAPARKEN
1221 HILVERSUM KLEINE DRIFTBUURT
1222 HILVERSUM NOORDELIJK NATUURRESERVAAT
1223 HILVERSUM ASTRONOMISCHE BUURT
1231 LOOSDRECHT LOOSDRECHT
1241 KORTENHOEF KORTENHOEF
1243 'S-GRAVELAND 'S-GRAVELAND
1251 LAREN NH LAREN - RIJKSWEG
1394 NEDERHORST DEN BERGNEDERHORST DEN BERG
3401 IJSSELSTEIN UT ACHTERVELD
3402 IJSSELSTEIN UT IJSSELSTEIN-NOORD
3403 IJSSELSTEIN UT LANDELIJK GEBIED
3404 IJSSELSTEIN UT PROVINCIALEWEG
3405 BENSCHOP BENSCHOP
3411 LOPIK LOPIK
3412 LOPIKERKAPEL LOPIKERKAPEL
3417 MONTFOORT MONTFOORT
3431 NIEUWEGEIN JUTPHAAS-WIJKERSLOOT
3432 NIEUWEGEIN OUDEGEIN
3433 NIEUWEGEIN DE WIERS
3434 NIEUWEGEIN HOOGZANDVELD
3435 NIEUWEGEIN DOORSLAG
3436 NIEUWEGEIN BATAU-ZUID
3437 NIEUWEGEIN RIJNENBURG
3438 NIEUWEGEIN BLOKHOEVE
3439 NIEUWEGEIN LANDELIJK GEBIED VREESWIJK
3444 WOERDEN GEESTDORP
3445 WOERDEN BREEVELD
3446 WOERDEN CATTENBROEK
3451 VLEUTEN VLEUTEN (W.O. DE HAM)

VWO



3452 VLEUTEN VLEUTERWEIDE
3453 DE MEERN VELDHUIZEN
3454 DE MEERN DE MEERN
3455 HAARZUILENS HAARZUILENS
3461 LINSCHOTEN LINSCHOTEN
3471 KAMERIK KAMERIK
3481 HARMELEN HARMELEN
3511 UTRECHT AZU - MOREELSEPARK
3512 UTRECHT LANGE NIEUWSTRAAT - TWIJNSTRAAT
3513 UTRECHT PIJLSWEERD - HOGENOORD
3514 UTRECHT TUINWIJK OOST
3515 UTRECHT STAATSLIEDENKWARTIER
3521 UTRECHT CROESELAAN - JEKERSTRAAT
3522 UTRECHT RIVIERENWIJK
3523 UTRECHT TOLSTEEG - HELLING
3524 UTRECHT LUNETTEN
3525 UTRECHT NIEUW HOOGRAVEN
3526 UTRECHT UTRECHT INDUSTRIEGEBIED
3527 UTRECHT VAN VOLLENHOVELAAN
3528 UTRECHT POLDER PAPENDORP
3531 UTRECHT KANAALSTRAAT WEST - JAN PZN COENSTRAAT
3532 UTRECHT NIEUW ENGELAND
3533 UTRECHT OOG IN AL
3534 UTRECHT SCHEPENBUURT - INDUSTRIEGEBIED CARTESIUSWEG
3541 UTRECHT HOGEWEIDE
3542 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED LAGEWEIDE
3543 UTRECHT HUPPELDIJK
3544 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3545 UTRECHT UTRECHT LEIDSCHE RIJN
3546 UTRECHT RIJNENBURG
3551 UTRECHT TWEEDE DAALSEDIJK - SCHUTSTRAAT
3552 UTRECHT ONDIEP - HOGELANDEN W.Z.
3553 UTRECHT ELINKWIJK - EDISONSTRAAT
3554 UTRECHT SCHAAKBUURT - ZWANENVECHTLAAN
3555 UTRECHT MINISTER TALMASTRAAT - DAALSEWEG
3561 UTRECHT TAAGDREEF - RUBICONDREEF
3562 UTRECHT NECKARDREEF
3563 UTRECHT AMAZONEDREEF
3564 UTRECHT TIGRISDREEF
3565 UTRECHT INDUSTRIEGEBIED OVERVECHT NOORD
3566 UTRECHT OVERVECHT
3571 UTRECHT TUINDORP
3572 UTRECHT WITTEVROUWEN - BILTSTRAAT N.Z.
3573 UTRECHT VOORVELDSEPOLDER
3581 UTRECHT OUDWIJK
3582 UTRECHT STERRENWIJK
3583 UTRECHT HOGELAND - WILHELMINAPARK
3584 UTRECHT UITHOF
3585 UTRECHT MAARSCHALKERWEERS - MEREVELD
3601 MAARSSEN NIEUW-MAARSSEVEEN
3602 MAARSSEN MAARSSEVEEN
3603 MAARSSEN MAARSSEN



3604 MAARSSEN OUD-ZUILEN
3605 MAARSSEN DUIVENKAMP
3606 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3607 MAARSSEN FAZANTENKAMP
3608 MAARSSEN BLOEMSTEDE EN BOOMSTEDE
3611 OUD ZUILEN OUD ZUILEN
3612 TIENHOVEN TIENHOVEN UT
3615 WESTBROEK WESTBROEK
3621 BREUKELEN UT BREUKELEN UT
3625 BREUKELEVEEN BREUKELEVEEN
3626 NIEUWER TER AA NIEUWER TER AA
3628 KOCKENGEN KOCKENGEN
3631 NIEUWERSLUIS NIEUWERSLUIS
3632 LOENEN AAN DE VECHTLOENEN AAN DE VECHT
3633 VREELAND VREELAND
3634 LOENERSLOOT LOENERSLOOT
3645 VINKEVEEN VINKEVEEN
3648 WILNIS WILNIS
3701 ZEIST BOULEVARD E.O. EN PROF. LORENTZLAAN E.O.
3702 ZEIST BERKENLAAN E.O. EN JACOB VAN LENNEPLAAN E.O.
3703 ZEIST ZEIST-WEST - GRIFFENSTEIJN EN KERSBERGEN
3704 ZEIST ZEIST-WEST - VOGELWIJK-NIJENHEIM
3705 ZEIST STAATSLIEDENKWARTIER
3706 ZEIST VOLLENHOVE
3707 ZEIST ZEISTERBOS
3708 ZEIST HOGE DENNEN
3709 ZEIST BLIKKENBURG E.O. EN KOEBURG E.O.
3711 AUSTERLITZ AUSTERLITZ
3712 HUIS TER HEIDE UT HUIS TER HEIDE UT
3721 BILTHOVEN DE BILT
3722 BILTHOVEN BILTHOVEN-ZUID
3723 BILTHOVEN BILTHOVEN-NOORD
3731 DE BILT DE BILT - STEINENBURG
3732 DE BILT DE BILT - OOSTBROEK
3734 DEN DOLDER DEN DOLDER
3735 BOSCH EN DUIN BOSCH EN DUIN
3737 GROENEKAN GROENEKAN
3738 MAARTENSDIJK MAARTENSDIJK
3739 HOLLANDSCHE RADINGHOLLANDSCHE RADING
3742 BAARN NIEUWE OOSTERHEI
3743 BAARN PR. HENDRIKPARK
3744 BAARN SOESTDIJK
3749 LAGE VUURSCHE LAGE VUURSCHE
3755 EEMNES EEMNES
3761 SOEST SOESTDIJK
3762 SOEST 'T HART
3763 SOEST SOESTERVEEN II
3764 SOEST SOEST
3765 SOEST SOESTERVEEN I
3766 SOEST PIJNENBURG
3768 SOEST SOESTDUINEN
3769 SOESTERBERG SOESTERBERG



Deugdelijkheidseisen en
overige elementen van kwaliteit

2



Al Amana College

School voor voortgezet onderwijs
op islamitische grondslag

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht
Utrecht, 29 oktober 2021

1



Inhoud

Inleiding 4

Onze missie en visie 4

Maatschappelijke rol 6

Deugdelijkheidseisen 8

Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs (D1) 8

Basisaanbod 10

(Voorzieningen voor) leerlingen die extra ondersteuning behoeven (D2) 11

Ondersteuningsteam 15

De zorgcoördinator 15

Schoolteam 15

Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling (D3) 16

Informatie 16

Voortgang 17

Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd (D4) 17

Brede brugklas 17

Profielen 18

Aansluiting 19

Onderwijstijd 19

Urentabel 20

Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus (D5) 20

Kerndoelen 21

ICT 22

Toetsbeleid 22

Bevordering 23

Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (D6) 23

Uitwerking overige elementen van kwaliteit 25

Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OE1) 25

Schoolplan 26

Ambitieplan 26

Personeelsbeleid: formatie (OE2) 27

Personeelsbeleid: bekwaamheid (OE3)  27

Taakbeleid 28

Functioneringsgesprekken 28

Professionalisering 28

Veiligheid op school (OE4) 29

2



Onze school moet een plek zijn waar leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen en een gevoel van veiligheid
ervaren. Het Al Amana College wil een plek zijn waar iedereen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar
omgaat. 29

Pedagogisch schoolklimaat 29

Duurzaamheid 30

De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OE5) 30

Huisvestingsverwachtingen (OE6) 32

Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 33

De wijze van overleg onderwijsachterstandenbeleid (OE8) 33

Aannamebeleid 34

De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen (OE9) 35

Rechten van de medezeggenschapsraad 35

Faciliteiten 36

Klachten 36

Bijlage 37

3



Inleiding

Leerlingen die graag islamitisch voortgezet onderwijs willen genieten, hebben op dit moment
een beperkte keuze uit twee aanbieders: het Haga Lyceum in Amsterdam en het Avicenna
College in Rotterdam. Ondanks hun vurige wens om hun kinderen naar een school te laten
gaan op islamitische grondslag, zijn de afstand en de reistijd belangrijke belemmeringen voor
ouders om ze naar deze scholen te laten gaan. Het Al Amana College wil ouders uit de regio
Utrecht de mogelijkheid bieden om hun kinderen vanaf schooljaar 2023-2024 naar de eerste
islamitische school voor voortgezet onderwijs in Utrecht te kunnen laten gaan.

Het Al Amana College wil een scholengemeenschap zijn voor voortgezet onderwijs in
Utrecht voor de schoolsoorten mavo, havo en vwo. De hoofdtaak van het Al Amana College
is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het Al Amana College werkt continu
aan een veilig en fijn pedagogisch leerklimaat, waarin leerlingen en medewerkers met plezier
werken en uitgedaagd worden te presteren naar hun beste kunnen. De leerlingen en hun
onderwijsbehoeften staan centraal, op gebied van cognitie, identiteit en sociaal emotionele
ontwikkeling. Wij vinden een open leerhouding van groot belang. Een open houding naar
elkaar en naar de samenleving kenmerkt ons, waarbij we steeds verbinding zoeken met die
samenleving, op kleine schaal binnen Utrecht, op grotere schaal in een internationale context.

Onze missie en visie
Het Al Amana College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs
waarin leerlingen hun geloof kunnen beleven en waarmee zij optimaal worden toegerust om
een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving. Onze school is en
gastvrije school, waar iedereen zich welkom voelt en gezien wordt. Het Al Amana College
staat open voor alle leerlingen, ongeacht of ze islamitisch of anderszins georiënteerd zijn.

Om dit te kunnen uitdragen, besteden wij regelmatig aandacht aan de vraag welk gedrag wij
van leerlingen willen zien en of wij onszelf ook aan dit gedrag houden. Medewerkers zijn zich
ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Onze medewerkers volgen een
professionaliseringstraject “islamitisch positief onderwijs”. Zij ontwikkelen een actief
stimulerende houding binnen en buiten de klas die gericht is op de begeleiding van leerlingen
in hun ontwikkeling, vanuit een duidelijk en breed gedragen normatief kader. Het Al Amana
College vormt een gedragscode, waarin zeven principes zijn opgenomen voor gewenst gedrag
van personeel en leerlingen. Deze gedragscode is zichtbaar in de hele school en wordt door
iedereen gerespecteerd.

Wij hebben zicht op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen en medewerkers. Wij gaan
respectvol met elkaar om en staan open voor verschillen. Wij hebben vier pijlers van waaruit
wij ons onderwijs inrichten.

1. Welbevinden (Lekker in je vel)

We leven vanuit godsbewustzijn. Van daaruit hebben we aandacht voor de menselijke
waardigheid, individuele behoeften en positieve onderlinge relaties. Wij geloven dat ieder
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mens van nature goed is, en de aanleg heeft om zijn Schepper te erkennen en te aanbidden en
benaderen elkaar vanuit dit perspectief. Wij zien het als onze taak als hoeder en opvoeder om
deze goede inborst te erkennen, te waarderen en te cultiveren. Wij hebben aandacht voor het
welbevinden van onze leerlingen in hun totaliteit en helpen hen zich te ontwikkelen op het
cognitieve, spirituele, sociaal-emotionele en lichamelijke vlak. Onze doelstelling is de
leerlingen te ondersteunen bij de participatie en emancipatie in de Nederlandse samenleving
met bewustwording van de eigen islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging
brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school
samenleven. In ons pedagogisch handelen nemen wij de Profeet Mohammed als voorbeeld en
benaderen wij alle leerlingen gelijk, liefdevol, vriendelijk en met respect. We zijn een
rolmodel voor hen en voor elkaar. Wij vertrekken vanuit een positieve grondhouding. Indien
er zich problemen voordoen gaan wij met de betrokken leerling, ouder of collega in gesprek
en luisteren we naar wat hem/haar beweegt, voordat we oordelen of handelen. We stemmen
onze communicatie en ons handelen af op onze gesprekspartner en denken oplossingsgericht.
Uiteraard nemen onze leerlingen ook kennis van andere levensbeschouwingen en leefwijzen.

2. Samenwerking (Meedoen in verbinding)

Wij besteden op school behalve aan het persoonlijke welbevinden van de leerling ook veel
aandacht aan de onderlinge cohesie en het schoolklimaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen
gehoord en betrokken wordt en dat niemand wordt buitengesloten. Niemand is beter dan de
ander, iedereen wordt gekend in zijn/haar talenten. We motiveren iedereen te participeren. In
ons handelen nemen we het voorbeeld van de Profeet Mohammed als voorbeeld en oefenen
we geduld, respect, vriendelijkheid en behulpzaamheid bij het omgaan met anderen.
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zien ouders als
educatieve en pedagogische partners en hechten vanuit onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid aan een goede afstemming. Wij zien onszelf als deelgenoot in die
ontwikkeling.

3. Kwaliteit (Ontwikkelen vol avontuur)

Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We ontwikkelen onszelf voortdurend en zijn
nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Wij maken van leren voor iedereen een avontuur.
Iedereen ontwikkelt en stimuleert ontwikkeling. We leren van elkaar en met elkaar. Wij zetten
leerlingen aan tot actief en onderzoekend leren. Wij stimuleren een onderzoekende houding
bij zowel leerlingen als medewerkers. Wij streven met elkaar naar het behalen van de hoogst
mogelijke resultaten. We evalueren regelmatig en durven elkaar een spiegel voor te houden en
in die van de ander te kijken met als doel onszelf te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen leren kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Dat kan alleen binnen een klimaat
van onderling vertrouwen.

4. Leren en leven met lef en moed
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We stellen onze eigen persoonlijke en collectieve doelen op en streven ernaar om deze te
bereiken. We laten ons niet weerhouden door tegenslagen en zetten door, in de wetenschap dat
moeilijkheden ook altijd verlichting en verbetering met zich meebrengen: we durven te kiezen
voor een manier van ontwikkelen die past bij individuele behoeften. Wij geven en nemen
daarin zelfregie. In het onderwijs wordt naast de schoolse vakken veel aandacht besteed aan
vaardigheden zoals plannen, organiseren, zelfstandig werken, samenwerken en
verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen
gedrag. De leerlingen van het Al Amana College worden uitgedaagd om na te denken over
wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Wij leiden op tot sociale
zelfbewuste burgers met behoud van een zelfbewuste identiteit. Zelfbewustwording door
verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse
samenleving.

Maatschappelijke rol
Wij beschouwen het Al Amana College als maatschappij in het klein. Op school oefenen
leerlingen in een veilige setting met de verschillende verantwoordelijkheden die zij in het
leven te vervullen hebben. Ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen is hierbij
essentieel.

We zien het als onze taak om de verwachtingen binnen de maatschappij goed in beeld te
hebben. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van onze leerlingen en naar de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Afstemming hiertussen is essentieel. Ons doel is dat
onze leerlingen onze school verlaten met voldoende kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en
een positief zelfbeeld.

Wij geloven dat leerlingen verder kunnen komen en in staat zijn meer uit zichzelf te halen,
wanneer de basis van wat zij doen ontstaat vanuit een intrinsieke motivatie. De
keuzemogelijkheden voor wat betreft de vormgeving van het onderwijs zien wij als kans om
het eigenaarschap van onze leerlingen te versterken, maar ook dat van onze medewerkers.
Eigenaarschap is reeds geruime tijd speerpunt op de basisscholen in onze stichting en
ontwikkelt zich op verschillende gebieden en op verschillende niveaus.

De islamitische grondslag -en hoe die tot uiting komt- maakt onze school een ‘tweede thuis’
voor de kinderen. Voor de ouders geeft het een vertrouwd en prettig gevoel dat de opvoeding
op school op heel veel manieren een verlengde is van de thuisopvoeding. Ouders zien dat op
die scholen ruim wordt voldaan aan belangrijke dimensies van het onderwijs: kwaliteit van
onderwijs en persoonlijkheidsontwikkeling.

Middels de voorliggende notitie willen wij laten zien dat wij als stichting veel ervaring
hebben om scholen in stand te houden in het publieke domein en kwalitatief goed voortgezet
onderwijs te kunnen gaan verzorgen. De lijn van onze basisscholen trekken wij door naar het
voortgezet onderwijs.
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De beleidsregel Advieskader nieuwe scholen (hierna: advieskader), die per 1 oktober jl. is
vastgesteld, beschrijft de wijze waarop de Inspectie over de te verwachten kwaliteit van
onderwijs van nieuwe scholen adviseert aan de minister en op welke wijze zij tot haar advies
komt. Wij hebben het advieskader van de Inspectie bestudeerd. De kwaliteit van onderwijs die
op het Al Amana College mag worden verwacht, zal worden beoordeeld op basis van zes bij
wet geselecteerde deugdelijkheidseisen, volgend uit art. 67a, tweede lid onder b WVO:

1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs;
2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor;
3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen;
4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd;
5. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus;
6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van de

bestuursstructuur).

Wij wensen u veel leesplezier toe.
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1 Deugdelijkheidseisen

1.1 Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs (D1)

Onze leerlingen bewegen zich in een internationale context, een globaliserende maatschappij
en een digitale wereld die niet gemarkeerd wordt door grenzen. Actuele
wereldgebeurtenissen, een verreikende oriëntatie en sociale samenhang hebben een
prominente plek in ons dagelijkse onderwijs. Wij willen onze leerlingen toerusten met een
palet van (inter)nationale en interculturele competenties. Wij rusten onze leerlingen toe om
mee te kunnen doen en bij te dragen aan een pluriforme samenleving. In het onderwijs staat
centraal het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid,
alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

De ontwikkeling van burgerschap gaat door middel van het creëren van gelijke kansen en het
benutten van de mogelijkheden die ons onderwijs biedt, zoals het opdoen van veel en brede
kennis, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en het stimuleren van een open en
respectvolle houding. Het onderwijs op het Al Amana College bevordert actief burgerschap.
Het Al Amana College beoogt sociale cohesie te stimuleren, op doelgerichte en
samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op het
bijbrengen van respect voor -en kennis van- de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten
en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school. Daarnaast is
het de bedoeling dat het onderwijs leerlingen stimuleert sociale en maatschappelijke
competenties te ontwikkelen die hen in staat stellen deel uit te maken van -en bij te dragen
aan- de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.

Het bestuur van de school streeft naar een schoolcultuur die in overeenstemming is met de
waarden die hierboven genoemd zijn, waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin
leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met deze waarden en het
handelen ernaar. Bovendien draagt het bestuur zorg voor een omgeving waarin leerlingen en
personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht elkaars diversiteit.

Burgerschapsonderwijs is aldus geen apart vak maar integraal onderdeel van alle facetten
van het onderwijs. Burgerschap komt terug in vaklessen, stages, mentoraat en activiteiten
buiten de lessen. Wanneer er op het Al Amana College gesproken wordt over
burgerschapsonderwijs, wordt bedoeld hoe leerlingen zich als toekomstig burger kunnen
manifesteren in sociale, maatschappelijke en politieke contexten. Burgerschapsonderwijs gaat
volgens ons over wat je kunt met je verschillende vrijheden en rechten, voor jezelf, een ander
en de samenleving. We spreken van burgerschapsonderwijs wanneer het gaat over
onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele en collectieve (of tussen
verschillende collectieve) belangen of waarden en die niet tot een individueel probleem te
reduceren zijn. Dit zijn sociale, maatschappelijke en politieke onderwerpen, waarin we
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afhankelijk zijn van elkaar om tot een goede uitkomst te komen. Centraal staat daarbij de
manier waarop we vanuit deze spanningen en tegengestelde belangen en waarden komen tot
(nieuwe) besluiten en vreedzame oplossingen; of dat nu direct en tussen mensen onderling
gaat, of indirect via instituties van democratie en rechtsstaat.

Wij willen onze leerlingen toerusten met kennis, vaardigheden en houdingen, die ze in staat
stellen om zelfstandig te handelen ten aanzien van sociale, maatschappelijke of politieke
problemen. Leerlingen worden uitgedaagd om medeverantwoordelijk te zijn voor het
onderwijs dat we geven en na te denken over hun eigen rol en bijdrage aan hun eigen klas en
aan het Al Amana College. Leerlingen hebben een stem in de leerlingenraad, de
medezeggenschapsraad en in de rol van klassenvertegenwoordiger.

In deze opdracht ligt besloten dat het onderwijs leerlingen in staat stelt hun unieke talenten te
ontdekken en ontwikkelen. Op die manier groeien zij uit tot zelfstandige en stabiele personen
die geleerd hebben om kritisch te denken en zich te verhouden tot de pluriforme samenleving.

De talentontwikkeling van de leerlingen dient eveneens aansluiting te hebben op waarden,
normen, gangbare omgangsvormen en verhoudingen van de samenleving. Wij hebben de
overtuiging dat wij op die manier werken aan de burgerschapsvorming.1

Het onderwijs op school is een oefenplaats van de samenleving. De leerlingen oefenen volop
met realistische samenlevingsvormen. Zij leren omgaan met diversiteit aan opvattingen,
levensstijlen, levensbeschouwingen en geaardheden. Als school streven wij ernaar dat onze
leerlingen zich ontwikkelen tot actief betrokken burgers die zich verrijkt en verrijkend voelen
door hun islamitische identiteit.

In de vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en godsdienstonderwijs
trekken wij veel tijd uit voor thema’s die sterk gerelateerd zijn met de burgerschapsvorming.
De basiswaarden van onze samenleving, democratische besluitvorming, rechtsstaat, centrale
staatsinstituties en hoe zij functioneren, krijgen volop aandacht. Hoe deze samenlevingsvorm
historisch is ontstaan, hoe dit leidt tot stabiliteit, veiligheid en welvaart wordt volop aan de
orde gebracht. Met de leerlingen worden deze thema’s en achtergronden daarvan volop
besproken en uitgediept.

Wij organiseren schoolse en buitenschoolse activiteiten zodat onze leerlingen volop in
aanraking komen met de kritische samenlevingsvormen. Daarvoor willen wij samenwerken
met relevante maatschappelijke organisaties. Met deze activiteiten willen wij onze leerlingen
niet alleen blootstellen aan de kenmerkende en symbolische samenlevingsvormen, maar ze
ook uitdagen om actief mee te doen. Hiertoe zullen wij werken met projectonderwijs over
relevante thema’s. Wij zoeken samenwerking met ter zake deskundige aanbieders en
instellingen.

1 Voor meer informatie hierover, zie de Notitie Burgerschapsvorming.
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1.2 Basisaanbod
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gezien en gehoord voelen, omdat leren het
beste gaat als onze leerlingen de school en hun medeleerlingen als een prettige en veilige
omgeving voelen.

De mentor neemt een centrale rol in bij de begeleiding. Verder zijn per vaksectie
coördinatoren, die de leerlingenzorg voor het bepaalde vakgebied samen met de mentoren
vormgeven.

De school beschikt over een arrangementbegeleider die leerlingen kan ondersteunen bij
moeilijkheden op het gebied van taal, lezen studievaardigheden en gedrag.
Er zijn aanvullende begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen waardoor zij ook op cognitief
gebied ondersteund worden en we op die manier een ononderbroken leerontwikkeling
mogelijk maken.

Aanvullend aanbod

● In klas 1 en 2 is de aanvullende ondersteuning vooral gericht op de (cognitieve)
kernvakken Nederlands, wiskunde (inclusief rekenen),Engels en op het gebied van
executieve vaardigheden.2

● Vanaf klas 3 wordt aanvullende ondersteuning aangeboden voor de
eindexamenvakken.

Deze lessen zijn voor alle leerlingen toegankelijk, op vrijwillige basis en worden door onze
eigen docenten gegeven.
De aanvullende  ondersteuning dient ertoe om eventuele hiaten in de ontwikkeling weg te
werken, maar ook om beter te kunnen afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de
leerlingen wanneer dat tijdens de reguliere lessen onvoldoende mogelijk is.

Extra uitleg of extra oefening kan op maat aangeboden worden. De combinatie van vaklessen
en extra ondersteuning zorgt ervoor dat het onderwijs meer wordt afgestemd op de
ontwikkeling en behoeften van leerlingen. De leerling heeft hierin een grote mate van
zelfregie.

Een doel dat wij onszelf stellen is dat de begeleiding in de toekomst ook door leerlingen zelf
kan worden gedaan: door peerleaders uit de bovenbouw.3

3 Peerleader: leerling uit de bovenbouw die gekoppeld wordt aan een brugklas en de leerlingen in die klassen
ondersteunt bij hun start op onze school. Dit systeem willen wij uitbreiden met coaches: leerlingen die ook
vakinhoudelijk ondersteuning kunnen bieden aan andere leerlingen.

2 Taalbeleid, zowel in het Nederlands als in het Engels, en rekenbeleid ondersteunen de leerlingen bij het
voorspoedig afleggen van hun leerroute. Doel is dat leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan goed zijn
toegerust voor het vervolgonderwijs.
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Tijdens de mentorlessen is er veel aandacht voor reflectie op, en inzicht in eigen handelen. Dit
is tevens een vast onderdeel bij de gesprekken tussen ouders, leerling en mentor.

Voor de leerlingen die bovenop dit aanbod meer ondersteuning nodig hebben, is een
zorgcoördinator aanwezig om de extra ondersteuning (bovenop het basisaanbod) te
coördineren (met eventueel externe kernpartners) te regelen dat die zorg extern wordt
aangeboden.

1.3 (Voorzieningen voor) leerlingen die extra ondersteuning behoeven (D2)
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs op het Al
Amana College gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de
leerling.

Zo nodig treedt de zorgcoördinator, namens het bestuur van de school, daarbij in overleg met
derden, zoals genoemd in artikel 17b van de WVO.

Wij zijn voornemens om ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolondersteuningsprofiel
(SOP) vast te stellen. Het SOP beschrijft wat het Al Amana College in de basisondersteuning
kan bieden aan leerlingen en wat het in de extra ondersteuning kan bieden aan leerlingen.
Hierin staan ook de grenzen van ons onderwijs beschreven.

Het Al Amana College zal zich aansluiten bij het samenwerkingsverband Sterk VO, om
conform de Wet Passend Onderwijs, ondersteuning te bieden aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeftes. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning, begeleiding of vormgeving van
onderwijs voor leerlingen met:

● Dyslexie;
● Dyscalculie;
● Gedragsmoeilijkheden;
● Medische uitdagingen

Basisondersteuning

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke
ondersteuning binnen de basisondersteuning valt. Deze ondersteuning bieden we
vanzelfsprekend, conform ons SOP, binnen de basisaanpak, in het eerder beschreven
basisaanbod, Wanneer indicatoren nog verdere ontwikkeling behoeven wordt dit in de
kwaliteitssystematiek van de school ontwikkeld.

Extra ondersteuning

Indien nodig zal worden gezocht naar mogelijkheden om extra begeleiding te bieden aan
individuele, of een groep leerlingen. Bijvoorbeeld door middel van een speciale klas voor
leerlingen met een gedragsmoeilijkheden of door trainingen in sociale vaardigheden. Hierbij
zoeken we de samenwerking met onze kernpartners (Jeugdhulp, etc.).
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Wanneer leerlingen in de extra ondersteuning vallen (onderwijsbehoefte hebben die de
basisondersteuning overstijgt), maakt het Al Amana College een ontwikkelingsperspectief
(OPP). In het OPP wordt het integratief verklarend beeld van de leerling beschreven, welke
(onderwijs)doelen behaald moeten worden en welk perspectief gesteld wordt voor de
toekomst (uitstroomniveau, vervolgopleiding e.d.). In het OPP wordt planmatig en doelmatig
beschreven welke extra ondersteuning de school biedt. De school overlegt met de ouder over
de invulling en de uitvoering van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd.

Een greep uit de verschillende ondersteuningsgebieden

De volgende thema’s worden in het SOP met haar bijbehorende ondersteuningsdocumenten
verder uitgewerkt. In grote lijnen nemen we u mee in de thema’s: Taal en rekenen;
Intelligentie; Motivatie & leren en Sociaal- emotioneel functioneren;

Ondersteuning bij taal en rekenen Hoe werkt de school hieraan?

Taal Leerlingen krijgen in de brugklas Nederlands en
Engels. Zij werken zo veel mogelijk tijdens de
reguliere lessen aan hun taalverwerving. Het
taalaanbod sluit aan bij, en herhaalt deels, de
stof uit groep 8 van het basisonderwijs.

Dyslexie In het Dyslexieprotocol staat beschreven hoe het
Al Amana College omgaat met leerlingen met
dyslexie en welke compenserende en
dispenserende maatregelen er genomen kunnen
worden.Uitgangspunt is om de leerlingen voor te
bereiden op het vervolgonderwijs, waarin
slechts in zeer beperkte mate rekening wordt
gehouden met dyslexie. Dit betekent dat van
leerlingen, in opbouwende mate gedurende de
jaren, extra inspanning wordt verwacht om
strategieën te ontwikkelen rondom lezen en
taalverwerving.

Rekenen Tijdens de lessen wiskunde worden leerlingen
geholpen met verlengde instructie en incidenteel
worden er (indien nodig) extra
begeleidingslessen ingelast voor
rekenvaardigheden.

Dyscalculie In het protocol rekenproblemen en dyscalculie
staat beschreven hoe het Al Amana College
omgaat met leerlingen met dyscalculie en welke
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compenserende en dispenserende maatregelen er
genomen kunnen worden. Uitgangspunt is om
de leerlingen uiteindelijk voor te bereiden op het
vervolgonderwijs, waarin slechts in zeer
beperkte mate rekening wordt gehouden met
dyscalculie. Dit betekent dat van leerlingen, in
opbouwende mate gedurende de jaren, extra
inspanning wordt verwacht om strategieën te
ontwikkelen om de eigen rekenontwikkeling te
bevorderen.

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?

Meer- en hoogbegaafdheid Docenten worden ingelicht over de
onderwijsbehoeften van de meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen
wordt een OPP opgesteld. Hierdoor kan in de
klas zoveel mogelijk rekening worden gehouden
met de onderwijsbehoeften.

Disharmonische intelligentie Docenten worden ingelicht over de
onderwijsbehoeften van de leerlingen met een
disharmonisch intelligentieprofiel. Zo ook, de
verschillen in intelligentieprofielen. Hierdoor
kan in de klas zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met de onderwijsbehoefte. Zo nodig
wordt verwezen naar de Begeleider Passend
Onderwijs (BPO) (van SWV Sterk VO) en
wordt er een OPP opgesteld.

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?

Algemeen In het mentorenteam wordt besproken wat
opvalt bij leerlingen in gedrag, emotie en hoe de
onderwijsresultaten zijn. Daar wordt conform de
systematiek van handelingsgericht werken
gesproken en handelingsadviezen worden
uitgewisseld. De mentor zorgt ervoor dat de
betrokken docenten op de hoogte zijn van de
onderwijsbehoeften.
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Motivatie en concentratie Bij complexere casuïstiek wordt de
zorgcoördinator eventueel aangevuld met de
BPO ingezet en wordt er een OPP opgesteld.

Studievaardigheden: plannen en organiseren,
taakgericht werken

De mentor besteedt aandacht aan het leren leren
en leren plannen in de onderbouw.
Er is ook de mogelijkheid voor extra begeleiding
bij het maken van huiswerk en plannen.
Bij complexere casuïstiek wordt  de
zorgcoördinator eventueel aangevuld met de
BPO ingezet en wordt er een OPP opgesteld

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel
functioneren

Hoe werkt de school hieraan?

Algemeen In het mentorenteam wordt besproken wat
opvalt bij leerlingen in gedrag, emotie en hoe de
onderwijsresultaten zijn. Daar wordt conform de
systematiek van handelingsgericht werken
gesproken en handelingsadviezen worden
uitgewisseld. De mentor zorgt ervoor dat de
betrokken docenten op de hoogte zijn van de
onderwijsbehoeften.

Sociale vaardigheden Binnen het basisaanbod is er veel aandacht voor
het aanleren van sociale vaardigheden. De
mentoren besteden hier veel aandacht aan.
Ook binnen de projectlessen is een vast
onderdeel het groepswerk en samenwerken met
elkaar. Hierdoor ontwikkelen leerlingen sociale
vaardigheden.
Verder wordt een sociale vaardigheden training
gegeven aan leerlingen die volgens mentoren
daarvoor in aanmerking komen.
Bij complexere casuïstiek wordt de
zorgcoördinator eventueel aangevuld met de
BPO ingezet en wordt er een OPP opgesteld

Angst en stemming (incl. faalangst) Bij leerlingen wordt onderzoek verricht naar
faalangst en welbevinden. Faalangstreductie-
training wordt in een later stadium aangeboden
aan de eindexamenleerlingen.

Omgaan met grenzen Binnen het basisaanbod is er veel aandacht voor
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het aanleren van sociale vaardigheden. De
mentoren besteden hier veel aandacht aan..
Verder wordt een sociale vaardigheden training
gegeven aan leerlingen die volgens mentoren
daarvoor in aanmerking komen.
Bij complexere casuïstiek wordt de
zorgcoördinator eventueel aangevuld met de
BPO ingezet en wordt er een OPP opgesteld

Alle medewerkers volgen nascholing en training
ter bevordering van het pedagogisch klimaat.

1.3.1 Ondersteuningsteam
Als bestuur treffen wij voorzieningen om aansluitingsproblemen op te lossen middels de
ondersteuningsstructuur en het ondersteuningsaanbod zoals hierboven beschreven. Snel na de
opening van onze school richten wij een ondersteuningsteam (OT) in. Voorwaardelijk is dat er
in het OT expertise aanwezig is om voor de volgende kennisgebieden te komen tot een
passende aanpak:

● Pedagogiek en orthopedagogiek
● Onderwijskunde en didactiek
● Ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidsvorming

De leden van het ondersteuningsteam zijn, afhankelijk van hun kennis en kunde, inzetbaar als
eerstelijns ondersteuning voor de extra ondersteuningsbehoefte van de leerkracht gericht op
de onderwijsbehoefte van de leerling. Het ondersteuningsteam speelt een centrale rol en is in
staat om voor de meest voorkomende vragen ondersteuning te kunnen bieden. Wij werken
hierin samen met Sterk VO en ketenpartners.

De zorgcoördinator
Het OT wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is het
aanspreekpunt voor de ondersteuningsstructuur van de gehele school en de vormgeving van,
en toeleiding naar aanvullende- en extra ondersteuning. De zorgcoördinator draagt er zorg
voor dat wordt tegemoetgekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, conform de
mogelijkheden binnen het SOP. Verder ondersteunt de zorgcoördinator het team en
vakdocenten zodat de aansluiting van het onderwijsaanbod op de leerlingen steeds optimaler
wordt.

1.3.2 Schoolteam
Zowel onderwijspersoneel als onderwijsondersteunend personeel dienen, afhankelijk van hun
expertise, inzetbaar te zijn voor het zorgaanbod. De zorgcoördinator heeft een overzicht van
de totale expertise die onze vakdocenten en onderwijsondersteunende medewerkers heeft.
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1.4 Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling (D3)
Kwalitatief goed onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om daar
inzicht in te krijgen, verzamelt het Al Amana College vanaf de binnenkomst van leerlingen op
onze school systematisch informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen. Vervolgens
zullen wij deze informatie gebruiken om het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen, zodat zij zich zo goed
mogelijk kunnen ontplooien. Doel is dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt daarmee afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen. Het voornemen is om dit te gaan bewerkstelligen met behulp
van:

1. een leerlingvolgsysteem,
2. een observatiesysteem,
3. (formatieve en summatieve) toetsen,
4. leerlingenwerk, en
5. ouderbetrokkenheid.

Om zicht te houden op de voortgang en ontwikkeling van leerlingen wordt gewerkt conform
de cyclus van handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en
realiseren),waarbinnen de voortgang en ontwikkeling van de leerling integraal wordt
gemonitord. Wij kijken hierbij ook naar de voorgeschiedenis van de leerlingen, zij hebben
immers basisonderwijs genoten en zullen ook na de middelbare school doorgaan naar
vervolgonderwijs. Daarnaast zullen wij de mentor en de vakdocent betrekken bij de4

ontwikkeling van de leerling.

1.4.1 Informatie
Naast de informatie uit toetsing, is er de informatie die we krijgen via feedback van ouders,
leerlingen en docenten. Deze informatie komt uit de tevredenheidsenquêtes,
sectie-overleggen, de medezeggenschapsraad en klankbordgroepen. Leerlingen laten hun stem
ook horen via de ideeënbus en via de leerlingenraad. Hiermee willen we onze
leerlingenparticipatie verhogen en borgen.

De uitkomsten van de leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen worden besproken met
de ouders. Deze gegevens worden verder gebruikt als basis om eventueel extra ondersteuning
richting te geven. Om de kwaliteit van deze gegevens te waarborgen, wordt regelmatig en
systematisch in het hele team de werkwijze van de mentor en vakdocenten besproken en ook
hoe de gegevens worden verzameld. Deze werkwijze en resultaten worden regelmatig
geëvalueerd en bijgesteld om het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen steeds valide en

4 Voortgezet onderwijs is geen begin- of eindstation. In het maatschappelijk gesprek over onderwijs speelt een
leven lang leren een steeds grotere rol. Samenwerking met primair onderwijs, maar ook met mbo-, hbo- en
wo-instellingen (en zelfs het bedrijfsleven) is daarbij erg belangrijk.
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bruikbaar te houden. Op die manier willen wij een ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen mogelijk maken.

Binnen de basisaanpak worden de leerlingen begeleid en wordt hun ontwikkeling gevolgd.
Hiervoor gebruiken wij de volgende functies:

● De mentor. Elke leerling/klas wordt gekoppeld aan een mentor. Hij fungeert als
begeleider van de leerlingen voor wat betreft het ontwikkelen van studievaardigheden,
voeren van vertrouwelijke gesprekken. De mentor heeft ook de signaleringsfunctie
voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (cognitie / sociaal emotioneel).
De nabije betrokkenheid van de mentor stelt hem in staat om een beeld te vormen van
de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van leerlingen. De mentoren gebruiken een
systematisch rapportagesysteem om de voortgang van de leerlingen bij te houden en
toegankelijk te maken voor de overige betrokkenen (o.a. vakdocenten, management).

● Vakdocenten. Deze zien de leerlingen een of meerdere uren per week. voor de lessen
in hun eigen vakgebied. De vakdocent gebruikt didactische werkvormen zodat de
leerlingen de lesstof kunnen opnemen. In deze verhouding volgt de vakdocent hoe ver
de leerling daarmee is en/of welke ondersteuning de leerling nodig heeft om de lesstof
alsnog eigen te maken.

1.4.2 Voortgang
Bij aanvang van het schooljaar voert de mentor een startgesprek met de leerling en de ouders.
Tijdens deze gesprekken verzamelt de mentor gegevens over de leerlingen die de basis
vormen om een groepsoverzicht op te stellen waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen
beschreven staan. Deze gegevens vormen weer het uitgangspunt om samen met de leerlingen
doelen te formuleren. De jaardoelen dienen op hun beurt te worden uitgewerkt naar
periodedoelen en weekdoelen. Op deze manier worden de leerlingen betrokken bij het
verwezenlijken van hun eigen doelen en krijgen zij zicht op het behalen van hun doelen door
middel van reflectie, zoals eerder beschreven is, tijdens het ‘mentoruur’.

Zoals gezegd, zullen de gegevens en bevindingen over de vorderingen van onze leerlingen op
een systematische en eenduidige manier worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem; we
willen hiervoor gebruik maken van programma’s als Magister en Managementvenster.

1.5 Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd (D4)
Gelet op de bevolkingssamenstelling in ons voedingsgebied achten wij het haalbaar met alle
drie de schoolsoorten mavo, havo en vwo te beginnen. Wij hebben gekozen om op een rustig
tempo te gaan volgroeien. Daarom willen wij starten met de eerste twee jaren. Te verwachten
valt, dat er in het eerste jaar in totaal acht klassen zullen zijn. In totaal willen wij met
ongeveer 200 leerlingen starten. Ons streven is dat de klassen 20-25 leerlingen groot zijn.

1.5.1 Brede brugklas
De afdelingen binnen de school zijn onderscheidend. De mavo is een schoolsoort waar theorie
en praktijkgericht leren, in verschillende contexten met aandacht voor brede vaardigheden,
beiden aan bod komen. Leerlingen hebben hierbinnen de keuze tussen een traject richting
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mbo en een traject richting havo. De havo is een geheel eigen opleiding gericht op het hoger
beroepsonderwijs, waar we werken aan de daarvoor vereiste competenties. Binnen het vwo
hebben de academische vaardigheden een zichtbare plek in het curriculum.

De brugperiode duurt zowel voor mavo en havo/vwo twee jaar. Wij hanteren brede
brugklassen voor de niveaus havo en vwo, met als doel om kansenongelijkheid tegen te gaan.
Die tweejarige periode vinden we nodig om goed te beoordelen in welk schooltype een
leerling het meest tot zijn recht komt. In principe worden leerlingen met hetzelfde
schooladvies bij elkaar geplaatst; ze blijven dan gedurende de brugperiode in dezelfde klas of
groep.

Aan het einde van het eerste jaar krijgt de mavo-leerling een advies over het niveau dat het
meest geschikt is om in het tweede leerjaar te volgen. Bij dat advies spelen rapporten en
gegevens uit het leerlingvolgsysteem een rol, maar ook gesprekken van mentor, leerling en
ouders.

Aan het eind van het tweede leerjaar wordt van de havo/vwo- leerling vastgesteld waar die het
beste past: op havo of vwo. Zowel havo als vwo vraagt van leerlingen een actieve
werkhouding en goede motivatie. Van vwo-leerlingen wordt verwacht dat ze ook buiten de
lessen graag kennis en inzicht verwerven.

1.5.2 Profielen
In de onderbouw van havo en vwo hebben de leerlingen diverse vakken. In de loop van twee
jaar wordt duidelijk welke vakken ze leuk of gemakkelijk vinden en welke niet. In het eerste
jaar leren leerlingen plannen en huiswerk maken en andere studievaardigheden. Ook5

ontdekken ze welke manier van leren het beste bij hen past. Docenten verwachten dat
leerlingen thuis het nodige voorbereiden en zelf in de les naar voren brengen wat ze niet
begrijpen. Als leerlingen zelf initiatief nemen om uitleg te vragen of misschien zelfs extra les,
komen docenten graag aan die behoefte tegemoet.

Zowel in de bovenbouw van havo als die van vwo worden de vier profielen aangeboden:
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur &
Techniek. Elk profiel bestaat uit verplichte vakken die voor alle profielen hetzelfde zijn,
vakken die kenmerkend zijn voor het profiel en een vrij te kiezen vak.

In alle afdelingen van de school vormen de kerndoelen en eindtermen de kern van het
onderwijs. Daarnaast worden diverse verbredende en verdiepende activiteiten ondernomen.
De studiekeuze krijgt veel aandacht. De school ondersteunt leerlingen daarbij op veel

5 In de vervolgopleidingen van havo (hbo) en vwo (universiteit) moeten leerlingen zelfstandig werken, goed
plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Die vaardigheden leren ze in de bovenbouw.
Leerlingen krijgen dan ook veel opdrachten die ze moeten uitvoeren, maar vaak ook buiten de lessen om:
verslagen maken van natuur- en scheikundeproefjes, literaire boeken lezen en daarover boekverslagen schrijven,
(profiel)werkstukken maken, enz. Ze moeten die taken goed plannen.
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manieren. Ze krijgen de gelegenheid om naar open dagen te gaan of mee te lopen met een
student.

1.5.3 Aansluiting
Ervaring heeft ons geleerd dat de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond niet
altijd de schoolsoort vinden die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. Hierdoor gebeurt
het vaak dat de leerontwikkeling onderbroken wordt en dat er zodoende vele talenten verloren
gaan. Deze overgang willen wij daarom zorgvuldig doen.

Dit begint bij een goede overdracht conform de PO-VO procedure van SWV Sterk. De
leerlingen die aangemeld worden, zullen zorgvuldig gescreend worden.

Alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk om de aansluiting zo goed mogelijk plaats te
laten vinden. Vooral de mentoren en begeleiders van studievaardigheden hebben de taak om
deze overgang professioneel te faciliteren. Bij deze overgang zullen wij ook de ouders
nadrukkelijk betrekken. Onze insteek is om de kans op een verkeerde keuze zo klein6

mogelijk te maken. Hiervoor zetten wij verschillende instrumenten in, zoals diverse
profielkeuzetesten en de digitale omgeving. Daarnaast voeren wij met onze leerlingen
één-op-één-gesprekken om hun keuze te ondersteunen.

Voor de bovenbouw van mavo, havo en vwo gelden de eindtermen zoals die bepaald zijn door
het College voor Toetsen en Examens. Ons onderwijsleerproces is erop gericht dat onze
leerlingen de eindtermen halen.

1.5.4 Onderwijstijd
Artikel 6g van de WVO stelt kaders waarbinnen het onderwijsleerproces moet passen. Onze7

onderwijstijd willen zo zorgvuldig mogelijk inplannen. We zorgen voor zo min mogelijk
tussenuren en richten de lestijd zo in, dat leerlingen daar optimaal gebruik van kunnen maken.
Tijdens de les houden we rekening met verschillen tussen leerlingen, door te differentiëren in
instructie- en verwerkingstijd. Ook buiten de reguliere lestijd hebben wij hier aandacht voor.
Zo krijgen leerlingen die het nodig hebben de mogelijkheid om bijles te volgen, en krijgen
leerlingen die het aankunnen verdiepende programma’s aangeboden.

Wij bieden onze leerlingen meer uren aan dan de wettelijk minimumnorm van 1000 uur. Gelet
op de leerlingenpopulatie hebben wij de verwachting dat verlengde leertijd leidt tot positieve
resultaten op het gebied van zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verlengde
leertijd biedt de docenten de ruimte om te differentiëren en in kleine groepjes te werken.

In de brugklasjaren willen wij ons richten op het aanleggen van een goede basis voor de
kernvakken. Wij willen dat onze leerlingen voldoende kennis en inzicht ontwikkelen om heel

7 Het Al Amana College kent 40 lesweken per jaar en ten minste 189 schooldagen. Er is geen les op zaterdagen
en zondagen. Er zijn per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12
roostervrije dagen.

6 Op het Al Amana College willen wij de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs.
Werken vanuit eigen leerdoelen en verantwoordelijkheid, is daar een van de voorbeelden van. Daarnaast is het
zaak om leerlingen een goede keuze te laten maken op het vervolgonderwijs. Zie ook paragraaf 1.9.
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bewust een richting te kunnen kiezen. Deze twee schooljaren dienen als oriëntatieperiode voor
de leerlingen om ze in staat te stellen dat zij hun studieniveau en ontwikkelrichting kunnen
bepalen.8

1.5.4.1 Urentabel
Een lesuur duurt in de regel 60 minuten, omdat de docent dan genoeg tijd heeft om de stof toe
te lichten en verschillende werkvormen kan toepassen in één les. De leerlingen hebben volop
gelegenheid om de verworven kennis te oefenen.

Wij hebben begeleide studie-uren en begeleide studieweken ingeroosterd. Als er een begeleid
studie-uur in het rooster staat, bepaalt de leerling bij welke docent hij of zij aan de slag gaat.
Leerlingen kunnen extra uitleg vragen, een toets inhalen of bespreken of aan een
groepsopdracht werken. Ze gebruiken dit uur vaak om zelfstandig te werken. Docenten en
mentoren helpen de leerlingen verstandig om te gaan met de begeleide studie-uren.

In alle leerjaren werken we met een verplicht inschrijfsysteem voor de studie-uren. Twee keer
per jaar is er een begeleide studieweek. In deze bijzondere weken werken leerlingen aan
vakoverstijgende projecten.

Uitgaande van de beschikbare tijd per schoolsoort verdelen wij de uren als volgt in de
urentabel in de bijlage.

1.6 Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus (D5)
In de reguliere lessen wordt uitdrukkelijk tijd besteed aan de basisvaardigheden van de
kernvakken (taalgericht vakonderwijs). De vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld
via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde
taalsteun (extra ondersteuning en mentoruren) wordt geboden. Op deze manier willen wij
borgen dat onze leerlingen voldoende kennis hebben op de kernvakken. De referentieniveaus
voor taal, rekenen en Engels worden getoetst door de Diatoetsen die in de onderbouw elk jaar
worden afgenomen. Waar nodig krijgt een leerling extra begeleiding op deze onderdelen9

tijdens de extra ondersteuning of door onze arrangementbegeleider.

Om de sturing op de wettelijke kader te borgen zal er voor elk leerjaar, per vak, een planner
beschikbaar worden gesteld voor leerlingen. Hierin staat wat er per week wordt aangeboden,
welke lesstof daarbij hoort en wanneer en hoe de toetsing plaatsvindt. Elke sectie maakt ook
een vakwerkplan. Het bevat het inhoudelijke profiel van het vak, de werkvormen en manieren
om te differentiëren, hoe de sectie toetst, hoe de sectie is georganiseerd, hoe wordt
samengewerkt met andere vakken en wat eventuele verbeteringen zijn.

9 In het voortgezet onderwijs zijn de referentieniveaus bij veel leerlingen bekend. Ze zien deze niveaus bij
uitslagen van volgtoetsen, in methodes en in oefenprogramma’s. Ook zijn de eindexamens geijkt aan de aan de
referentieniveaus. Het volgsysteem van Diatoetsen maakt gebruik van dezelfde kleursystematiek als in het
basisonderwijs. Hiermee wordt de doorlopende lijn benadrukt. Door leerlingen aan de hand van toetsuitslagen te
laten zien waar ze staan, ze te vertellen waar ze naartoe moeten en ze materiaal aan te bieden dat ze helpt om
daar te kunnen komen, kan het volgsysteem goed gebruikt worden voor formatief evalueren.

8 Hiermee be vor de ren wij op stroom en voor ko men wij af stroom van in di vi du e le leer lin gen.
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1.6.1 Kerndoelen
Het onderwijs voldoet aan de kerndoelen in relatie tot de leergebieden van curriculum.nu. Om
ervoor zorg te dragen dat er een ononderbroken leerontwikkeling vanuit het primair onderwijs
naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt, werken we vanuit het bewustzijn dat het voorgezet
onderwijs een fase is tussen het primair onderwijs en vervolgonderwijs.

Leerlingen werken vanuit een breed vakkenpakket veel aandacht voor kennisopbouw,
21e-eeuwse vaardigheden en projectmatig werken.

De volgende leergebieden staan centraal:

● Nederlands
● Engels & moderne vreemde talen
● Rekenen & wiskunde
● Mens & maatschappij
● Mens & natuur
● Kunst & cultuur
● Bewegen & sport

Voor de verschillende leergebieden zijn vakken beschreven (zie Lessentabellen Al Amana
College) welke gebruik maken van kerndoeldekkende lesmethoden. Voor de onderbouw
gelden de kerndoelen van het Besluit Kerndoelen Onderbouw VO (7 juni 2006). Deze zijn
leidend bij het inrichten van de onderwijsmiddelen, didactische werkvormen en pedagogische
aanpak.

In het verlengde van het onderwijsaanbod worden de lesinhouden getoetst aan de hand van
DIA-toetsen in de onderbouw en conform het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in
de bovenbouw (zie onderdeel toetsbeleid). Op deze manier draagt het Al Amana College er
zorg voor dat de referentieniveaus passend bij de leergang worden behaald:

Einde onderbouw Einde leergang

mavo (vmbo tl) 2S

havo 2S 3F

vwo 2S 3F (rekenen)
4F (taal)

Aanvullend hierop heeft de wetgever uitgewerkte referentieniveaus bepaald voor taal en
rekenen. Per schoolsoort worden deze niveaus uitgewerkt. De inrichting van de brugfase van
onze school wordt beschreven in dit perspectief. De kerndoelen en referentieniveaus maken
het onderwijsleerproces makkelijker. Ons streven is om zorg te dragen voor een
leerstofaanbod dat voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen.
Hiervoor worden in beginsel lesmethoden en digitale leermiddelen ingezet.
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1.6.2 ICT

ICT is een middel gericht op ondersteuning van het onderwijsproces en dient ertoe de
leerlingbegeleiding, de organisatie en de communicatie, intern en extern te ondersteunen.
Onze onderwijskundige visie is leidend voor de inzet van ICT. Wij zetten ICT in om
maatwerk te leveren. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, worden personeel en
leerlingen gestimuleerd en ondersteund om op het gebied van ICT de nieuwste
ontwikkelingen te volgen en toe te passen.

Onze docenten hebben hun onderwijs daarop afgestemd en maken ook regelmatig
instructiefilmpjes met extra uitleg. Bij een aantal vakken zijn de boeken (deels) vervangen
door digitaal lesmateriaal. Het afstandsonderwijs in coronatijd heeft gezorgd voor een meer
frequente inzet van digitale middelen.

In alle lokalen is een smartboard met internet. In de eerste klassen krijgen alle leerlingen les
over veilig omgaan met Social Media. In het kader van 21e-eeuwse vaardigheden wordt
aandacht besteed aan (creatief) programmeren.

Iedere leerling beschikt over een eigen laptop of tablet en kan op elk moment in het onderwijs
gebruik maken van ICT. Leerlingen houden hun vorderingen bij en kunnen hun producten,
presentaties en reflecties gemakkelijk digitaal bewaren. Voor zowel onderbouw- als
bovenbouwleerlingen is er een aanbod vanuit de school voor aanschaf van een device.

1.6.3 Toetsbeleid10

In de onderbouw werken we met een PTO. Het PTO is het ‘Programma voor Toetsing
Onderbouw’. Het PTO is een overzicht met alle toetsen die de leerling per schooljaar maakt.
Daar staat voor iedere toets: stof van de toets, vorm van de toets (schriftelijk, werkstuk etc),
weging van de toets, wanneer de toets wordt afgenomen. Voor ieder vak krijgen de leerlingen
een studiewijzer, waarop ze kunnen zien welke stof wanneer behandeld wordt en waarop ze
hun eigen vorderingen/planning kunnen bijhouden. Ouders kunnen via het PTO de toetsing
van hun kind volgen en begeleiden.

In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van diagnostische toetsen om objectief vast te stellen
hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt. Daarnaast verzorgen secties hun eigen
vakinhoudelijke toetsen en geven ze per periode aan wat leerlingen moeten leren en hoe de
stof getoetst wordt. In de beginperiode zal het voornamelijk gaan om summatieve toetsing,
maar we willen in de toekomst meer ruimte bieden voor formatieve toetsing.

In de bovenbouw wordt per (vak)sectie een programma voor toetsing en afsluiting (PTA)
worden opgesteld. In dit PTA staan de afspraken betreffende de toetsing van de leerstof, de
weging en de periode van toetsing voor alle klassen.

10 De betekenis van de onderwijsvisie voor de schoolexamens wordt uitgewerkt en vastgelegd in een toetsbeleid.
Ons streven is dit te realiseren binnen twee jaar voordat de eerste lichting in de examenklas zal komen.
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Vanaf de bovenbouw zal het schooljaar worden opgedeeld in perioden, die steeds worden
afgesloten met schoolexamens. Dit betekent dat leerlingen moeten leren om hun werk te
spreiden en dus goed te plannen. Voor ieder vak krijgen ze een studiewijzer, waarop ze
kunnen zien welke stof wanneer behandeld wordt en waarop ze hun eigen vorderingen en/of
planning kunnen bijhouden. Ouders kunnen via het PTA de toetsing van hun kind volgen en
begeleiden. Het onderwijsprogramma sluit daarnaast aan op en bereidt voor op het
examenprogramma. Dit zal worden gedaan door (examen)doelen in lijn te brengen met het
onderwijsprogramma, (formatieve) toetsen en schoolexamens. Op die manier wordt
gewaarborgd de leerlingen klaar te stomen voor het centrale eindexamen.

1.6.4 Bevordering
De docentenvergadering beslist of een leerling naar een volgende klas bevorderd kan worden.
De mentor heeft daarbij een leidende positie, hij heeft het beste inzicht in de vorderingen van
het kind. De ouders ontvangen jaarlijks een document met daarin de overgangsnormen, zodat
zij inzicht hebben in het bevorderingsbeleid. Als de ouders hierover vragen hebben, kunnen
zij contact opnemen met de mentor van hun kind.

1.7 Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (D6)
De governance van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht is georganiseerd als volgt. Het
interne toezicht wordt uitgeoefend door het algemeen bestuur, deze oefent toezicht uit op het
functioneren van de organisatie in het algemeen en op het dagelijk bestuur in het bijzonder.
Daarnaast heeft het algemeen bestuur een adviesrol en is werkgever van de leden van het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting en
de dagelijkse operatie van de organisatie.

Het bestuur handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur van de sectorraden. Onze
bestuursstructuur heeft een heldere scheiding tussen bestuur en intern toezicht, en afspraken
om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te borgen waaronder de benoeming van
intern toezichthouders op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.11

In de schoolorganisatie worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld naar de
functionaliteit. De verbinding tussen het stichtingsbestuur en de school wordt belegd door de

11 Zie het Bestuursreglement voor het complete overzicht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, aantal
leden, honorering, werving en profiel, enzovoorts.
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rector die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de school. Verder heeft de school
een managementteam, dat bestaat uit de rector, teamleiders voor elke schoolsoort en de
onderbouw. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden worden geregeld in het
managementstatuut, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
worden gelegd. Wij vinden het van belang dat onze schoolorganisatie snel en adequaat kan
handelen. Wij willen verder de professionals alle ruimte geven zodat zij zich niet belemmerd
voelen.

Open communicatie en betrokkenheid zijn twee uitgangspunten die wij hanteren bij het
besturen van de schoolorganisatie. Op bestuursniveau worden het beleid in hoofdlijnen en
kaders waarbinnen de school dient te functioneren vastgesteld. Dit is niet alleen een
voorwaarde voor een succesvolle implementatie van het beleid maar ook voor de
tevredenheid van de betrokkenen. Onze leerkrachten moeten niet alleen volop meedoen met
de beleidsontwikkeling, maar zij dienen ook de beleving te hebben dat naar hen wordt
geluisterd en dat zij volledig eigenaar zijn van de school. Deze opstelling willen wij ook
betrachten naar onze ouders.
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2 Uitwerking overige elementen van kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan wij dat ons onderwijsleerproces en professionele handelen gericht is
op continu leren en ontwikkelen. Het continue proces van het stellen van doelen,
succesfactoren beschrijven, activiteiten uitvoeren, en evalueren, draagt bij aan de borging van
de kwaliteit.

2.1 Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OE1)
Kwaliteitsbeleid is gebaseerd op een gedeelde onderwijsvisie en gedeelde pedagogische
aanpak. Samen met alle betrokkenen (docenten, schoolleiding, ouders en samenleving) willen
wij het beste voor onze leerlingen. Door het systematisch verzamelen en evalueren van
gegevens, het stellen van doelen met daarbij het inzetten van meetbare verbeteracties, borgen
wij onze kwaliteit.

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om de kwaliteit te allen tijde op peil te houden. Hiervoor
beoordelen wij de resultaten en ambities systematisch en cyclisch. Wat goed gaat, willen wij
behouden. Hiervoor maken wij duidelijke afspraken en wijzen wij verantwoordelijkheden toe
aan een eigenaar. Op basis van de bevindingen en afspraken verbeteren of borgen wij onze
kwaliteit.

Wij beogen met het geformuleerde kwaliteitsbeleid:

● de kwaliteit van de school te borgen en structureel te innoveren;
● de kwaliteit van de school te verantwoorden;
● belanghebbenden over de kwaliteit van de school te informeren.

Om de kwaliteit te borgen stellen we ons de volgende vragen met de daaruit voortvloeiende
activiteiten:

● doen we de goede dingen? “waar behoeft de kwaliteit verdere verbetering”;
● doen we die dingen goed? “systematisch nagaan of de nagestreefde kwaliteit wordt

gerealiseerd”;
○ hoe meten we wat we willen weten

■ bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt;
■ vinden anderen dat ook: het laten toetsen van het beeld door anderen;

○ wat doen we met de verkregen informatie: bepalen wat de consequenties zijn
van de uitkomsten van onderzoeken.

Deze vragen worden beantwoord doordat wij gebruik maken van het PDCA-model waarin de
stappen Plan-Do-Check-Act cyclisch worden uitgevoerd. Dit doen we om zicht te houden op
de processen in de school en effectief te kunnen sturen op kwaliteitsverbetering. Een
belangrijk onderdeel hiervan is de kwaliteitscultuur. Iedere medewerker is zich bewust van het
belang van kwalitatief goed onderwijs en werkt stelselmatig volgens de PDCA-cyclus.
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2.1.1 Schoolplan
Het Al Amana College maakt eens in de vier jaar een nieuw schoolplan. Hierin wordt naast
het profiel van de school, de huidige visie, verantwoording en ambitie beschreven met
betrekking tot personeel, onderwijskwaliteit en onderwijsaanbod. Daaruit voortvloeiend wordt
jaarlijks een ambitieplan opgesteld.

2.1.2 Ambitieplan
Het Al Amana College werkt met een jaarlijks ambitieplan waarin de doelen uit het12

schoolplan vertaald worden naar concrete stappen voor dat specifieke schooljaar. Het
ambitieplan wordt door het team opgesteld en door de directie vastgesteld. Het plan wordt elk
jaar in de tweede helft van het voorjaar geëvalueerd, voordat de aanzet voor het nieuwe
ambitieplan gegeven wordt.

Evaluatiegegevens worden verder gevormd door de jaarlijkse
leerlingtevredenheidsonderzoeken, de evaluaties van lessen door leerlingen, de medewerker
tevredenheidsonderzoeken, de onderzoeken naar de tevredenheid van ouders en de evaluaties
van lesbezoeken bijgehouden in een systeem.

Van belang is verder dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid.
Wij stimuleren onze medewerkers om competenties te ontwikkelen die afgeleid zijn van de
resultaten van de kwaliteitszorg. Na de opening van onze school maken wij de kwaliteit ervan
een centraal thema. Wij stellen ouders, leerlingen en leraren voortdurend in de gelegenheid
zich daarover te uiten. Op die manier stellen wij hen in staat om eigenaar te zijn van het
kwaliteitszorgsysteem van onze school.

Onze kwaliteitscultuur kenmerkt zich door:

- een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren;
- onze visie en ambities waarin kerndoelen en referentiepunten verwerkt zijn, vormen

het uitgangspunt voor ons professionele handelen;
- een schoolleiding die sterk is gericht op de ontwikkeling van het team;
- de hechte gemeenschap die zich oriënteert op een sociaal en prettig pedagogisch

schoolklimaat.

De school legt (verticaal) verantwoording af aan het bestuur, en (via de inspectie) aan de
overheid. Het Al Amana College hecht ook grote waarde aan de (horizontale) verantwoording
aan ouders en leerlingen, samenwerkingspartners en andere direct betrokkenen bij ons
onderwijs, via verschillende onderdelen in de kwaliteitszorg. Denk aan
tevredenheidsonderzoeken, overlegmomenten van coördinatoren met leerlingenraad,
ouderklankbordgroepen en de medezeggenschapsraad. Op onze school zal een actieve

12 Als onderdeel van het ambitieplan maken secties en schoolleiding  jaarlijks analyses en stellen zijn nieuwe
doelen op basis van de evaluatie van activiteiten en initiatieven die reeds ondernomen zijn of die in ontwikkeling
zijn. Dit doen we cyclisch vanuit de kwaliteitscyclus van Deming (Plan, Do, Check, Act). De schoolleiding
formuleert rondom de zomervakantie de invulling van het ambitieplan voor het volgende schooljaar.
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leerlingenraad gesprekspartner zijn van de schoolleiding. Het grote publiek en toekomstige
ouders en leerlingen informeren wij over de kwaliteit van het onderwijs via o.a. onze website
en social media.

2.2 Personeelsbeleid: formatie (OE2) 

Het Al Amana College wil een school zijn die medewerkers goed begeleid, aandacht heeft
voor de levensfase waarin de werknemer zich bevindt en hen uitdaagt de regie over de eigen
groei te nemen.

Het Al Amana College faciliteert leergemeenschappen omdat goed onderwijs verwezenlijkt
kan worden met goed personeel op de juiste positie, een ambitieuze leercultuur en trotse en
betrokken medewerkers.

Medewerkers van het Al Amana College voelen zich betrokken bij de school. Ze werken
aantoonbaar aan hun professionalisering en nemen deel aan leergemeenschappen. De
schoolleiding heeft aandacht voor het welbevinden in elke levensfase en neemt, waar
mogelijk, maatregelen om deze fases te ondersteunen. We zetten in op een duurzame
samenwerking met ons personeel.

Medewerkers voelen zich gezien en kunnen altijd bij hun direct leidinggevende terecht.
Samen proberen we de lastige fases van het werkzaam leven te verlichten. Soms door extra
ondersteuning of even wat ruimte in het rooster, soms door mobiliteit te stimuleren.

De rector is een bekwame leidinggevende die in staat is om de richting en onderwijskundige
visie uit te dragen en die in te zetten voor de inrichting van het onderwijs. Bij de uitvoering
van zijn taken wordt hij ondersteund door het stafbureau.

Als onze school van start gaat, kunnen de taakverdeling en feitelijke aanstellingen
verschillend uitpakken. Het is onwenselijk dat de aanstellingen zeer versnipperd zijn. Wij
streven ernaar dat onze docenten een grote aanstelling hebben. Voor de vakken Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Wiskunde, Arabisch en Levensbeschouwing willen wij een vakdocent
aanstellen. Binnen ons team beschikken wij over docenten die breder inzetbaar zijn.

Gelet op onze duidelijke islamitische profilering, verwachten wij voldoende docenten te
kunnen vinden die graag op een islamitische middelbare school willen werken. Voor de
werving en selectie stellen wij een benoemingsadviescommissie in. Deze commissie bestaat
uit verschillende geledingen (bestuur, HRM, ouders, docenten), zodat de voordracht kan
rekenen op een breed draagvlak en de kans op een mismatch beperkt blijft.

2.3 Personeelsbeleid: bekwaamheid (OE3)  
Het strategisch personeelsbeleid (SPB) van onze school richt zich op de ontwikkeling van de
medewerkers. De school investeert in het realiseren van optimale randvoorwaarden om te
groeien zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.
SPB betekent het systematisch en regelmatig afstemmen van de inzet, de kennis en de
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bekwaamheden van de medewerkers, gerelateerd aan de onderwijsinhoudelijke en
organisatorische doelen van onze school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van
een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de individuele
medewerkers.

Op de school wordt teamleden de mogelijkheid geboden om opleidingen of cursussen te
volgen. In de begroting worden hier middelen voor gereserveerd. Dit bevordert de
kennisontwikkeling van onze teamleden en daarmee ook die van onze leerlingen. Het
bewaken van bekwaamheidseisen is maatwerk. De resultaten van ieders inspanningen worden
opgenomen in een persoonlijk bekwaamheidsdossier. Met behulp van het
bekwaamheidsdossier worden de talenten van het personeel op schoolniveau zichtbaar.

De stichting beschrijft in het strategisch personeelsbeleid onderstaande uitgangspunten en
beschrijvingen.

2.3.1 Taakbeleid
Taakbeleid is de optimale afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de
capaciteiten en de beschikbare tijd van de werknemers anderzijds. Het doel van het taakbeleid
kan als volgt kort worden samengevat:

● Het bereiken van onderwijskundige, strategische en organisatorische doelen;
● Het inroosteren van de juiste personen op de juiste plaats;
● Het werk binnen de school evenredig verdelen.

De algemene kaders van dit taakbeleid worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur
mandateert het MT en draagt haar op om, binnen de in deze regeling aangegeven kaders, het
taakbeleid op de school tot stand te brengen en te implementeren. Er wordt bij de verdeling
van werkzaamheden geen verschil gemaakt tussen vast en tijdelijk personeel. Bij de toedeling
van extra taken wordt rekening gehouden met de faciliteiten en verantwoordelijkheden van de
medewerkers binnen de school. Taken worden zoveel mogelijk verdeeld in relatie tot de
belangstellingssfeer en persoonlijke kwaliteit van betrokkenen.

2.3.2 Functioneringsgesprekken
We voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een
‘Regeling functioneringsgesprekken’. De volgende onderwerpen komen ter sprake: werkdruk,
loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mobiliteit en bekwaamheid van de leerkracht.

2.3.3 Professionalisering
De scholing van onze personeelsleden richt zich op het versterken van de missie, de visie en
de ambities/doelen van de school. Het team volgt minimaal vijf keer per jaar teamgerichte
scholing door middel van studiedagen. Iedereen is daarbij aanwezig. Daarmee willen we:

- De school verder ontwikkelen tot een professionele organisatie;
- De school en de mensen blijven ontwikkelen;
- De kwaliteit van het onderwijs verbeteren;
- Het plezier in werken vergroten;
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- Vernieuwingsprocessen soepel laten verlopen.

2.4 Veiligheid op school (OE4)
Onze school moet een plek zijn waar leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen en een
gevoel van veiligheid ervaren. Het Al Amana College wil een plek zijn waar iedereen
respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaat.

2.4.1 Pedagogisch schoolklimaat
Wij willen met onze school een kleinschalige leeromgeving zijn waar leerlingen zich
succesvol kunnen ontwikkelen. Leerlingen mogen oefenen, grenzen opzoeken, de aanpak van
onze docenten bevragen. Zulke zaken zien wij als onderdeel van het
volwassenwordingsproces van de jongeren. Dit geldt niet alleen voor de afspraken die
betrekking hebben op omgangsvormen, voorschriften en regels maar ook voor de
voorschriften van de islam. Wij willen juist dat zij deze voorschriften bevragen. Onze insteek
is dat onze pedagogische handeling gericht is om de leerlingen te motiveren om de mores en
voorschriften aan te leren. Wij willen de leerlingen niet afrekenen op een overtreding maar
juist begeleiden en helpen begrijpen. Onze docenten staan altijd in een pedagogische
verhouding tot onze leerlingen. Met deze aanpak en benadering willen wij een pedagogisch
veilig klimaat creëren zodat leerlingen zich volop kunnen ontwikkelen. Wij investeren in
duurzame relaties met al onze partners en vinden het belangrijk om onderwijs en begeleiding
met persoonlijke aandacht te bieden. Een positief schoolklimaat betekent ook een veilige
school in alle opzichten voor zowel leerlingen als personeel. Het gaat om zowel de sociale als
de fysieke veiligheid.

Leerlingen worden gehoord en gezien. Leerlingen zijn en voelen zich veilig bij ons op school.
Om te bereiken dat leerlingen optimaal kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, zorgen
we ervoor dat de aspecten die van invloed zijn op het onderwijsleerproces goed zijn geregeld.
Denk aan leerlingbegeleiding, sfeer, elke leerling mag zijn zoals hij is, gedragsregels,
veiligheid en verbondenheid. Ook praktische zaken zoals buitenschoolse activiteiten, gezonde
school en goede faciliteiten gaan ervoor zorgen dat onze leerlingen leer- en werkplezier
hebben in en rondom de school.

Wij brengen jaarlijks met een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en tweejaarlijks onder
ouders de ervaren fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten gebruiken wij om een plan van
aanpak te maken en wij passen ons beleid en activiteiten hierop aan.

Wij werken met een schoolveiligheidsplan. In ons schoolveiligheidsplan is vastgelegd wat
onze uitgangspunten zijn op het gebied van veiligheid, hoe wij de veiligheid waarborgen en
wie de functionarissen zijn binnen dit gebied. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van
indicatoren vanuit de tevredenheidsenquêtes, incidentenregistratie,
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en Risico-Interventie & Evaluatie (RI&E).

Om te zorgen dat de schoolgemeenschap geordend functioneert doen wij het volgende:
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● Opstellen van minimale schoolregels die onderlinge omgangsvormen faciliteren,
● De verhouding van de medewerkers met de leerlingen is pedagogisch verantwoord

ingericht. Deze benadering en aanpak werken wij uit en wij maken werkbare
afspraken met onze medewerkers,

● Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden niet getolereerd
en worden actief bestreden. Deze zaken worden regelmatig onder de aandacht
gebracht van medewerkers, ouders en leerlingen.

● In geval van pesten treden wij snel op en zorgen dat het stopt. Wij stellen een
anti-pestprotocol vast waarin onze aanpak wordt bepaald. Het zorgteam krijgt de taak
om de anti-pest beleid ten uitvoer te brengen.

● De school heeft een anti-pestcoördinator.
● De school heeft vertrouwenspersonen voor de leerlingen en medewerkers.

2.4.2 Duurzaamheid
Wij willen onze leerlingen leren verantwoord om te gaan met de omgeving en het milieu.
Onze school wil de betrokkenheid en bewustwording op het gebied van duurzaamheid
vergroten door gerichte projecten en vaklessen. Wij werken structureel aan de gezondheid en13

gezonde levensstijl van leerlingen en personeel met als doel het verbeteren van de
schoolprestaties en het terugdringen van schooluitval. Zo hebben wij een zero tolerance beleid
als het gaat om alcohol, drugs en roken en voor wat betreft voeding vinden wij het belangrijk
dat het aanbod van onze kantine gezond is.

2.5 De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OE5)
Wij verwachten in schooljaar 2023-2024 te kunnen starten met ongeveer 200 leerlingen in de
twee brugjaren, bij 20-25 leerlingen per klas. Dat betekent dat wij maximaal acht klassen gaan
vormen. Vier klassen voor het eerste leerjaar en vier klassen voor het tweede leerjaar. Deze
aannames maken dat wij de volgende begroting willen gebruiken:

13 Denk hierbij aan onderwerpen als voedingsleer, consumeren en de effecten ervan, de carbon footprint, klimaat,
opwarming van de aarde, etc.
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Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting:
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Bij het opstellen van deze begroting zijn wij uitgegaan van normgetallen en gangbare
verhoudingen, zoals de rijksbekostiging per leerlingen per jaar, kosten per formatieplaats
docent, directie of OOP. Op dit moment is nog niets bekend over de huisvesting. De schatting
van deze kosten zijn niet inzichtelijk. Na overleg met de gemeente en toewijzing van
huisvesting, zullen wij de begroting daarop bijstellen.

Een belangrijk onderdeel van de meerjarenbegroting is het resultaat. Ons streven is dat wij
voldoende reserve opbouwen, een gezond resultaat hebben en een buffer om tegenslagen op te
vangen.

2.6 Huisvestingsverwachtingen (OE6) 
Wij hebben gekozen voor een groeimodel. En daarom starten wij het eerste jaar met de
brugbouwklassen, uitgaande van ongeveer 200 leerlingen in het startjaar. De schooljaren
daarna verwachten wij, zoals de belangstellingsprognose heeft laten zien, een gestage groei
naar het aantal van ongeveer 700 leerlingen. Voor de huisvesting van onze school hebben wij
een aantal criteria opgesteld:

● Omdat onze school een regionale functie gaat vervullen, willen wij onze huisvesting in
een goed bereikbare omgeving. Zowel met (openbaar) gemotoriseerd vervoer als met
de fiets.

● Kwalitatief goed onderwijs vraag kwalitatief goede bouw. Wij willen een gebouw dat
voldoet aan het Kwaliteitskader Huisvesting dat opgesteld is door de VNG.

● Het gebouw moet geschikt zijn om te worden ingericht naar onze onderwijskundige,
pedagogische en levensbeschouwelijke visie:

o Een ruime aula waar onze leerlingen kunnen vertoeven en in groepjes
samenkomen.

o Een sportaccommodatie in het gebouw. Wij willen voorkomen dat onze
leerlingen zich naar een ander gebouw moeten verplaatsen om te kunnen
sporten.

o Een ruimte om het mogelijk te maken dat onze leerlingen en medewerkers
hun erediensten kunnen houden. Zowel in groepsverband als individueel,

o Een kantine in het gebouw zodat de leerlingen het schoolterrein niet hoeven
verlaten tijdens de pauze.14

14 Wij streven ernaar onze leerlingen, door middel van gerichte lessen en een gezond kantine aanbod, bewust te
maken van het belang van een gezonde leefstijl.
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o Een mediatheek zodat de leerlingen het schoolterrein niet hoeven verlaten
tijdens de tussenuren.

In het overleg met de gemeente zullen wij onze wensen voor passende huisvesting nader
toelichten. De huisvesting die het eerste jaar aan ons wordt toegewezen moet perspectief
bieden voor de verwachte groei, zodat een gedwongen verhuizing na het eerste jaar niet
noodzakelijk wordt. Als stichting willen wij ons graag constructief opstellen. De
gemeenschap in Utrecht verdient een islamitische voortgezet onderwijsschool die een ruim en
representatief schoolgebouw heeft.

2.7 Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 
Onze school ontvangt bekostiging voor het normale onderwijsprogramma. Hieruit worden alle
gewone schoolkosten voldaan. Voor extra schoolactiviteiten, excursies en aanvullende
middelen die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke
bijdrage leveren aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen,
ontvangen wij geen overheidsbijdrage. Voor de financiering van deze activiteiten wordt
daarom een beroep op de ouders/verzorgers gedaan. In samenspraak met ouders (ouderraad en
MR) wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.15

Indien ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, wordt verwezen naar de
mogelijkheden die de gemeente biedt. Onze school voldoet aan de wettelijke kaders die het
ministerie stelt in het kader van de ouderbijdrage en digitale leermiddelen. Onze
onderwijskundige activiteiten zijn van gevrijwaard van commercie. Wij gaan op een
verantwoorde manier om met sponsoring.

2.8 De wijze van overleg onderwijsachterstandenbeleid (OE8) 
Het karakter van de onderwijsachterstand is aan het veranderen. De leerlingen met een
niet-westerse migratieachtergrond zijn overwegend van de tweede en derde generatie. Hun
ouders zijn in Nederland geboren en getogen. De thuistaal is meestal Nederlands. Deze
leerlingen spreken het Nederlands als eerste taal. Als zij het onderwijs instromen, hebben zij
geen (grote) taalachterstand of wordt de achterstand ingehaald op de basisschool. Als gevolg
van deze ontwikkeling ondergaat de inhoud van de achterstand een verandering: van
‘cognitieve onderwijsachterstand’ naar ‘sociale achterstand’. Dat betekent dat de leerlingen
met een niet-westerse migratieachtergrond onvoldoende toegerust zijn met sociale
vaardigheden waardoor hun functioneren in het voortgezet onderwijs en daarna in de
samenleving hapert. Deze verandering en nieuwe vormen van achterstand beginnen steeds
meer naar de voorgrond te komen. Opvallende knelpunten in het socialisatieproces van de
jeugdigen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn ‘sociale afzetting’, ‘afwijkende
gedragsvormen’, ‘onverdraagzaamheid’, ‘isolatie’ en ‘eenzaamheid’. Deze jeugdigen doen
onvoldoende mee met de samenleving en zijn gebrekkig blootgesteld aan en geconfronteerd
met de veel voorkomende samenlevingsvormen.

15 Wij stellen de ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 voorwaardelijk vast op € 100.
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Wij werken ernaartoe de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond voldoende
voorbereid de samenleving in te laten gaan. Zij zijn voldoende in staat om te functioneren als
een volwaardige burger. Dat is ook de achtergrond van de nadrukkelijke komst van het
burgerschapsonderwijs. Als de leerlingen na de basisschool bij ons binnenkomen, bieden wij
hen gerichte onderwijsactiviteiten aan, zodat zij zich leren oriënteren op de pluriforme en
democratische samenleving, bekend worden met hoe de samenleving en rechtsstaat
functioneren, geoefend zijn met de omgangsvormen en diverse levensstijlen. Op die manier
stellen wij hen in staat een perspectiefvolle toekomst tegemoet te treden. Wij hebben de
overtuiging dat zij zich op die manier ontwikkelen tot zelfsturende en zelfverzekerde
personen, omdat zij weten welke mogelijkheden de samenleving hen aanbiedt en hoe zij die
kunnen benutten.

Het is zo dat deze uitdaging een gemeenschappelijk vraagstuk is van de hele Utrechtse
gemeenschap. De samenleving dient open te staan voor deze leerlingen en hen in staat stellen
hun plek in de samenleving te vinden. Schoolbesturen en gemeente maken afspraken om de
onderwijsachterstanden te bestrijden en de sociale cohesie, integratie te bevorderen. Deze
afspraken zijn ook gericht om te komen tot een evenwichtige verdeling van deze leerlingen
met een achterstand over de scholen. De bedoeling van deze verdeling is dat deze leerlingen
vaker en nadrukkelijker in aanraking komen met de verschillende samenlevingsvormen. Wij
zien het nut van deze benadering en denken dat het effectief kan werken. Vanuit deze
overtuiging zoeken wij aansluiting bij deze afspraken. Onze school voor voortgezet onderwijs
op islamitische grondslag in Utrecht staat midden in de samenleving en bereidt de leerlingen
voor op hun toekomst in Nederland.

Voor de socialisatie van onze leerlingen biedt onze school een oefenplaats. De leerlingen
oefenen volop met taal, omgangsvormen en levensstijlen, zodat zij vertrouwd raken met de
diversiteit in de samenleving. Wij willen dat onze leerlingen oefenen met debatteren,
presenteren en omgaan met andersdenkenden en levensovertuigingen. Deze onderwijsaanpak
maakt hen weerbaar doordat zij heel vroeg te maken krijgen met een breed palet uit de
samenleving. Dat gebeurt onder professionele begeleiding zodat de leerlingen in een veilige
en herkenbare onderwijsomgeving bewust hun eigenheid versterken en bewust leren omgaan
met verschillen.

2.8.1 Aannamebeleid
Wij verwachten dat onze leerlingen voornamelijk zullen komen uit Utrecht, binnen een straal
van 15 kilometer van Utrecht Overvecht. Onze school staat in beginsel voor alle leerlingen16

open die de uitgangspunten en grondslag van de school respecteren.

Bij het toelaten en plaatsen van de leerlingen die van de basisschool komen, gaan wij uit van
het schooladvies waarbij het CITO-resultaat het advies dient te bevestigen. Hiervan willen wij

16 Wij verwachten leerlingen uit de gemeenten Utrecht, Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Soest, Zeist, Bunnik,
Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden en De Bilt.
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zo min mogelijk afwijken. Om de plaatsing in overeenstemming met de behoefte van de
leerlingen te laten zijn, houden wij een intakegesprek met de leerling en zijn ouders. Aan de
hand van de schoolrapportage van de basisschool en de ouders brengen wij de
onderwijsbehoefte in kaart. Op die manier weten wij ook welke leerlingen speciale behoefte
nodig hebben en hoe wij ons aanbod daarop aansluiten. Voor de plaatsing in hogere klassen
gaan wij uit van de gegevens en vorderingenrapportage van de toeleverende middelbare
school.

Voor leerlingen met een indicatie beoordeelt het zorgteam beoordelen of wij faciliteiten
hebben die aansluiten op de speciale behoefte van de betreffende leerlingen. Bij een mismatch
is het niet correct om de leerling te plaatsen. Mocht er deze situatie zich voordoen, dan gaan
wij met de ouders kijken naar een andere school waar de betreffende leerling de gepaste
facilitering wel krijgt. Bij ons aannamebeleid willen wij aansluiten bij de gangbare praktijk
van de regio. Dat geldt ook de manier waarop over de leerlingen wordt gerapporteerd en
manier van informatie-uitwisseling tussen de scholen. De gegevens van de leerlingen worden
opgeslagen, conform een uniforme systematiek zodat zij gemakkelijk toegankelijk blijven
voor de geautoriseerde teamleden. Deze gegevens zullen zeer zorgvuldig bewaard worden in
overeenstemming met de AVG.

2.9 De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen (OE9) 
Het bestuur hecht grote waarde aan medezeggenschap van de betrokken geledingen bij de
beleidsontwikkeling en beleidsbepaling voor de school. Participatie en dialoog zijn nodig om
de kwaliteit van beleid, besluiten en beslissingen te verbeteren. De dialoog is voor een
belangrijk deel georganiseerd via de medezeggenschapsraad, waarin naast medewerkers ook
ouders participeren.

De Wms schrijft voor dat aan de school een medezeggenschapsraad is verbonden. Het bestuur
streeft ernaar de medezeggenschapsraad direct bij de start van de school te installeren.

2.9.1 Rechten van de medezeggenschapsraad17

Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige toepassing van het uitoefenen van de
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad en de afzonderlijke geledingen na en draagt ook
daarbij zorg voor een adequate en tijdige informatievoorziening. Het bestuur verstrekt aan de
medezeggenschapsraad alle informatie die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn
taken. Die informatie zal tijdig verstrekt worden, zodat de medezeggenschapsraad aan het
begin van de beleidsontwikkeling daar reeds bij betrokken wordt. De informatie wordt op een
zodanige wijze verstrekt dat deze voor de medezeggenschapsraad begrijpelijk en relevant is.
Uiteraard wordt de in de WMS benoemde informatie op het juiste moment aan de
medezeggenschapsraad in elk geval schriftelijk, maar bij voorkeur digitaal, verstrekt.

17 Rechten, plichten en bevoegdheden worden nader uitgewerkt in medezeggenschapsstatuut en
medezeggenschapsreglement.
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2.9.2 Faciliteiten18

Het bestuur staat aan ouders en personeelsleden, die deelnemen in de GMR, MR en de
geledingen het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bestuur beschikt en die zij voor
de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben.

Het bestuur vergoedt verder alle scholingskosten voor de (G)MR-leden na overeenstemming
over een daartoe door de medezeggenschapsraad ingediend scholingsplan.
Op het schriftelijk verzoek van de MR vergoedt het bestuur de redelijkerwijs noodzakelijke
kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen.

2.9.3 Klachten19

Is er sprake van een klacht of bezwaar? Dan verwachten wij dat het eerst besproken wordt
met de persoon die daar direct over gaat. Het streven is om er samen uit te komen. Lukt dat
niet, dan kan contact worden opgenomen met een van de mentoren van de leerling. Komt men
er dan nog niet uit, dan kan men zich tot de afdelingsleider wenden. In sommige gevallen
volgt een persoonlijk gesprek. We komen bijna altijd samen tot een oplossing. Als laatste
mogelijkheid binnen de school kunnen ouders contact zoeken met de (con)rector.

19 Meer hierover in de Klachtenregeling.
18 Faciliteiten worden nader uitgewerkt in medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement.
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Bijlage

Lessentabel
Hoofdvakken mavo 1 mavo 2 havo/vwo 1 havo/vwo 2

Nederlands 3 3 3 3

Engels 2 2 2 2

Frans 2 2 2 2

Wiskunde 3 3 3 3

Na/Sk 1 1 1 1

Biologie 2 2 2 2

Geschiedenis 1,5 1,5 1,5 1,5

Aardrijkskunde 1,5 1,5 1,5 1,5

Bewegingsonderwijs 2 2 2 2

Drama 1 1 1 1

Beeldende vorming 1 1 1 1

Arabisch 2 2 2 2

Levensbeschouwing 2 2 2 2

Mentor 1 1 1 1

Begeleide studieuren 3 3 3 3

Totaal klokuren 28 28 28 28

Jaar 1120 1120 1120 1120
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Onderwijskundig concept Al Amana College 

Toelichting 

Het Al Amana College heeft als doel het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig islamitisch voortgezet onderv.ijs_ De leerlingen en hun 
onderwijsbehoeften op gebied van cognitie, identiteit en sociaal emotionele ontwîk.\eling, staan centraal_ Het Al Amana College organiseert 
excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een 
succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving_ Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht de religieuze orientatie_ 
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ouders ziln uiteraard de opvoeders en primair verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van hun kind_ Wij zien onszelf als deelgenoot in die ontwikkeling_ Ons streven is goed onderwijs te verzorgen met als vertrekpunt 
de Koran en de Soenna en de opdracht om zoveel mogelijk kennis op te doen_ Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de 
integratie en emancipatie in de Nederlandse s.amenleving met behoud van de islamitische identiteit_ De islamitische levensovertuiging brengen 
we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven_ In de opvoeding en in de dagelijkse praktijk worden 11Jij 
geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeel Uiteraard nemen onze leerlingen ook kennis van andere leven5beschouwingen en 
leefwijzen. Naast de schoolse vakken wordt aandacht besteed aan vaardigheden zoals zelfstandig werken. samenwerken en 
verantwoordelijkheid dragen voor de eigen ontwikkefing en refiecteren op het eigen gedrag. De leerlingen van het AJ Ama na College worden 
uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij rnet hon achtergrond een positieve bijdrage 

kunnen leveren· aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname 
aan de Nederlandse samenleving. Meer informatie: \VW"1_alamanaco!lege_nl 

Extra Toelichting 

Onze zienswijze wijkt niet af van de eerdere zrenswijze, zoals deze is gepubliceerd op de website voor het initiatievenoverzicht (https://duo_nl 
/appsjinitiatief-nieuwe-scholenjindex_html#/gegevens/82). Wij hebben de benodigde steunverklaringen behaald: MAVO 243 behaald (221 
benodigd) HAVO 235 behaald (200 benodigd) VWO 253 behaald (227 benodigd) Totaal behaald 731, totaal benodigd 648 Wij hebben het 
gesprek in de regio gevoerd_ De aanwezige besturen hebben ons veel succes gewenst_ Wij hebben alle gevraagde documentatie geupload in de 
=-Wij zien uit naar het gesprek met Inspectie. Vo0< vragen of opmerkingen, neem contact op met f • 
llllll(!>alamana_nl 
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1. Inleiding

Sinds 1 augustus 2021 is de wet “Verduidelijking van de burgerschapsopdracht” van kracht. Dat het
onderwijs een visie op burgerschapsonderwijs dient te ontwikkelen en uit te werken, de opbrengsten
daarvan te evalueren en daarover verantwoording dient af te leggen in het schoolplan en de schoolgids staat
al sinds 2006 in de wet. In de wet van 2021 wordt aan scholen duidelijkheid geboden wat de
gemeenschappelijke kern van burgerschap is en wat er van scholen en het bevoegd gezag wordt verwacht.

Bij veel maatschappelijke vraagstukken wordt al snel naar het onderwijs gewezen. Dat burgerschap voor
een belangrijk deel kan worden gerealiseerd binnen het onderwijs heeft te maken met het feit dat:
● het onderwijs een autoriteit is op het gebied van leren. Niemand wordt geboren als een volwassen en

geboren democraat. Binnen het onderwijs wordt een veilige oefenplaats gecreëerd om te werken aan
burgerschap;

● de gemiddelde klas veelal meer diversiteit kent dan het sociale netwerk van de leerling of diens
gezin;

● het onderwijs gedurende een aantal jaren iedere minderjarige bereikt.

Deze kenmerken van het onderwijs dragen bij aan het verhogen van het algehele burgerschapsniveau en het
bevorderen van gelijke democratische kansen. Zo draagt burgerschap in het onderwijs bij aan de
fundamenten van onze samenleving en stelt het individu in staat om van zijn/haar vrijheden gebruik te
maken en zo mede vorm te geven aan die samenleving. Dat burgerschapsvorming een belangrijk doel is van
het onderwijs wordt dan ook breed gedragen door docenten, schoolleiders, leerlingen en ouders.

De wetgever heeft hoge verwachtingen van burgerschap. Dit laatste is mede ingegeven door berichten over
toenemende radicalisering, segregatie en misstanden bij bepaalde groepen en scholen in de samenleving. De
Inspectie gaat nadrukkelijker in kaart brengen wat er in het burgerschapsonderwijs gebeurt. De scholen zijn
er niet voor om het beleid van de overheid of politiek uit te voeren. Belangrijker is dat onze scholen
burgerschapsvorming vanuit hun eigen levensbeschouwing, oriëntatie en traditie vormgeven. Deze notitie
beschrijft hoe wij richting geven aan burgerschap hoe dit voor een groot deel ook werkt in de praktijk.

College van Bestuur Al Amana
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2. Identiteit: onderwijs op islamitische grondslag

De islamitische identiteit vormt voor de scholen het bestaansrecht. Het is bij uitstek datgene wat de school
onderscheidt van andere scholen in de directe en wijdere omgeving. De identiteit van de stichting is altijd
onze kracht geweest en zal dit ook in de toekomst zijn. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de
toekomst als bewuste burger. Wij doen dit door onze leerlingen de islamitische waarden bij te brengen en
deze ook voor te leven. Onze scholen staan in de maatschappij en onze deuren staan open voor iedereen die
met ons samen wil werken aan het verrijken van de leef- en leeromgeving van kinderen.

Onze islamitische identiteit is voelbaar in gedrag en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het
onderwijspersoneel en ouders zijn rolmodellen in Akhlaaq (gedrag/omgangsvormen). Het is belangrijk dat
onze kinderen opgroeien in een sfeer die overeenkomt met onze gemeenschappelijke normen en waarden.
Wij willen samenwerken om tot voorbeeld te zijn en hen in staat te stellen op te groeien tot zelfbewuste
wereldburgers die trots zijn op hun identiteit.

2.1 “De zeven waarnaar wij streven”

Ons streven is goed onderwijs te verzorgen op islamitische grondslag. Wij hanteren een gedragscode,
waarin zeven principes zijn opgenomen voor gewenst gedrag van personeel en leerlingen. Deze
gedragscode is zichtbaar in de hele school en wordt door iedereen gerespecteerd. Dit noemen wij de zeven
waarnaar wij streven, deze zijn:
1. Door met elkaar te praten boeken we de beste resultaten.
2. Wees altijd eerlijk en oprecht dan doe je jezelf recht.
3. Geef eens een opsteker, dan voelt de ander zich beter.
4. Iedereen hoort erbij, dat maakt ons blij.
5. Je ruimt op, dat vinden we top!
6. Wanneer je elkaar met goed gedrag verblijft, ziet Allah het altijd
7. Om veel plezier met elkaar te beleven, hoor je elkaar te vergeven

2.2 Onze kernwaarden

Wij hebben vier kernwaarden geformuleerd van waaruit wij ons onderwijs inrichten. Deze worden hierna
nader uitgewerkt.

A. Welbevinden (Lekker in je vel)
We leven vanuit godsbewustzijn. Van daaruit hebben we aandacht voor de menselijke waardigheid,
individuele behoeften en positieve onderlinge relaties. Wij geloven dat ieder mens van nature goed is, en de
aanleg heeft om zijn Schepper te erkennen en te aanbidden en benaderen elkaar vanuit dit perspectief. Wij
zien het als onze taak als hoeder en opvoeder om deze goede inborst te erkennen, te waarderen en te
cultiveren. Wij hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen in hun totaliteit en helpen hen
zich te ontwikkelen op het cognitieve, spirituele, sociaal-emotionele en lichamelijke vlak. Onze doelstelling
is de leerlingen te ondersteunen bij de participatie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met
bewustwording van de eigen islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot
uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. In ons pedagogisch
handelen nemen wij de Profeet Mohammed als voorbeeld en benaderen wij alle leerlingen gelijk, liefdevol,
vriendelijk en met respect. We zijn een rolmodel voor hen en voor elkaar. Wij vertrekken vanuit een
positieve grondhouding. Indien er zich problemen voordoen gaan wij met de betrokken leerling, ouder of
collega in gesprek en luisteren we naar wat hem/haar beweegt, voordat we oordelen of handelen. We
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stemmen onze communicatie en ons handelen af op onze gesprekspartner en denken oplossingsgericht.
Uiteraard nemen onze leerlingen ook kennis van andere levensbeschouwingen en leefwijzen.

B. Samenwerking (Meedoen in verbinding)
Wij besteden op school behalve aan het persoonlijke welbevinden van de leerling ook veel aandacht aan de
onderlinge cohesie en het schoolklimaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen gehoord en betrokken wordt en dat
niemand wordt buitengesloten. Niemand is beter dan de ander, iedereen wordt gekend in zijn/haar talenten.
We motiveren iedereen te participeren. In ons handelen nemen we het voorbeeld van de Profeet Mohammed
als voorbeeld en oefenen we geduld, respect, vriendelijkheid en behulpzaamheid bij het omgaan met
anderen. Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zien ouders als educatieve
en pedagogische partners en hechten vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een goede
afstemming. Wij zien onszelf als deelgenoot in die ontwikkeling.

C. Kwaliteit (Ontwikkelen vol avontuur)
Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We ontwikkelen onszelf voortdurend en zijn nieuwsgierig
naar de wereld om ons heen. Wij maken van leren voor iedereen een avontuur. Iedereen ontwikkelt en
stimuleert ontwikkeling. We leren van elkaar en met elkaar. Wij zetten leerlingen aan tot actief en
onderzoekend leren. Wij stimuleren een onderzoekende houding bij zowel leerlingen als medewerkers. Wij
streven met elkaar naar het behalen van de hoogst mogelijke resultaten. We evalueren regelmatig en durven
elkaar een spiegel voor te houden en in die van de ander te kijken met als doel onszelf te verbeteren. Wij
vinden het belangrijk dat leerlingen leren kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Dat kan alleen binnen een
klimaat van onderling vertrouwen.

D. Leren en leven met lef en moed
We stellen onze eigen persoonlijke en collectieve doelen op en streven ernaar om deze te bereiken. We laten
ons niet weerhouden door tegenslagen en zetten door, in de wetenschap dat moeilijkheden ook altijd
verlichting en verbetering met zich meebrengen: we durven te kiezen voor een manier van ontwikkelen die
past bij individuele behoeften. Wij geven en nemen daarin zelfregie. In het onderwijs wordt naast de
schoolse vakken veel aandacht besteed aan vaardigheden zoals plannen, organiseren, zelfstandig werken,
samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het
eigen gedrag. De leerlingen van Al Amana worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om
moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
Nederlandse samenleving. Wij leiden op tot sociale zelfbewuste burgers met behoud van een zelfbewuste
identiteit. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de
Nederlandse samenleving.

De basiswaarden van de democratische rechtsstaat zijn in het kader van de burgerschapsopdracht
vastgelegd en uitgewerkt in de onderwijswetten voor het funderend onderwijs. In de toelichting op de wet
en de behandeling in het parlement is daarover het volgende te lezen: “Het respect voor de menselijke
waardigheid zonder onderscheid des persoons staat aan de basis van de drie basiswaarden van de
democratische, pluriforme en Nederlandse rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De
basiswaarde vrijheid wordt bevorderd door aandacht voor vrijheid van meningsuiting en autonomie.
Gelijkwaardigheid wordt bevorderd in de vorm van het gelijkheidsbeginsel en het afwijzen van
discriminatie. Solidariteit wordt bevorderd door verdraagzaamheid, begrip en verantwoordelijkheidsbesef,
en het afwijzen van onverdraagzaamheid.”
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Wij hebben de kernwaarden ook in een overzichtelijk schema gezet, zodat in een oogopslag duidelijk is
waar wij voor staan en waar wij voor gaan.

Waar staan we voor Waar gaan we voor

Lekker in je vel (welbevinden)
We leven vanuit
godsbewustzijn. Van daaruit
hebben we aandacht voor de
menselijke waardigheid,
individuele behoeften en
positieve onderlinge relaties

● Op onze school leven we vanuit godsbewustzijn en bouwen we aan
een zelfbewuste identiteit: je mag trots zijn op wie je bent.

● Op onze school ben je waardevol en dat beschermen wij en van
daaruit leren we onze religieuze plichten en verantwoordelijkheden
te dragen.

● Op onze school krijgen jouw dromen en talenten aandacht, stellen
we samen hoge ambities en stimuleren gedrag dat daarbij past.

● Op onze school ben je veilig. Wij zoeken met elkaar naar een
balans in jouw basisbehoeften (leervoorwaarden) en mate van
zelfregie.

Meedoen in verbinding
(Samenwerking)
We werken actief samen met
kinderen en ouders. Er is sprake
van pedagogisch en educatief
partnerschap: iedereen doet
mee.

● Op onze school ben je onderdeel van de wereld; je zorgt voor de
mensen en de wereld om je heen.

● Op onze school leer je om vanuit jezelf onderdeel te zijn van deze
wereld, met een respectvolle, vriendelijke, genadevolle en
welgemanierde inborst.

● Op onze school doet iedereen mee en stimuleren we eigenaarschap.
De school is een ontwikkelplek voor alle betrokkenen!

● Samen met ouders en externen leren en ontwikkelen wij. We nemen
verantwoordelijkheid passend bij onze mogelijkheden en talenten.

Ontwikkelen vol avontuur
(kwaliteit)
Wij geven kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. Wij
maken van leren voor iedereen
een avontuur; iedereen
ontwikkelt en stimuleert
ontwikkeling. We leren van en
met elkaar.

● Op onze school leren we kritisch denken en innoverend te zijn. We
creëren een omgeving waarin je kan ontdekken en leren.

● Op onze school leert en ontwikkelt iedereen zich zoveel mogelijk
op een manier die bij hem/haar past.

● Op onze school werken we vanuit een positieve grondhouding en
professionele kwetsbaarheid.

● Op onze school blijven leerkrachten zich ontwikkelen door het
volgen van scholing, kennisdeling en organiseren van
reflectiemomenten.

Leren en leven met lef
(lef/moed) We durven te kiezen
voor een manier van
ontwikkelen die past bij
individuele behoeften. Wij
geven en nemen daarin zelfregie

● Op onze school leer je te kiezen voor gedrag dat past bij jouw
dromen en talenten.

● Op onze school krijg je ruimte om te leren op een manier die bij
jouw ontwikkelingsfase en basisbehoeften past.

● Op onze school heb je invloed op je eigen leer en ontwikkelproces.

2.3 Rol van het team

Het bestuur speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de visie, maar de betrokkenheid van het team is
onmisbaar. Al Amana staat voor kwalitatief goed en verantwoord islamitisch onderwijs. De visie van de
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school op burgerschap is een logisch vertrekpunt voor de invulling van het burgerschapsonderwijs. Het
werk van het onderwijskundig personeel is hierbij van doorslaggevend belang. De schoolleider en het
schoolteam zorgen, onder meer via na- en bijscholing, voor afstemming van kennis en bekwaamheden van
het personeel op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Leerkrachten wisselen van
kennis uit op verschillende niveaus.

De leerkracht is de professional die op de hoogte is van de gestelde leerdoelen en vervult voornamelijk een
voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Vooral wanneer het gaat om
gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en motiveren van leerlingen, het ingaan op actuele
gebeurtenissen en incidenten binnen en buiten de school.

Het (voorbeeld)gedrag van de leerkracht is erg bepalend bij burgerschap. De leerkracht moet daarbij zijn
visie en doelen omzetten in leeractiviteiten en voorbeeldgedrag. De leerkracht is zich bewust van de doelen
die behaald dienen te worden. De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders en eventueel instanties
in de schoolomgeving.

Binnen het team wordt regelmatig aandacht besteed aan doelen van burgerschapsvorming en pedagogisch-
didactische werkwijzen. Dit realiseren wij door goed gebruik te maken van onze methode De Vreedzame
School en daarmee burgerschap ter sprake te brengen. Ook wordt dit punt een aantal maal per jaar in de
vergaderingen besproken.

Het voltallige team van Al Amana ziet het als taak om kinderen te ontwikkelen tot actieve burgers in de
huidige pluriforme samenleving. Om dit te bereiken dienen de kinderen t.a.v. actief burgerschap, kennis en
inzicht te verwerven en vaardigheden en basishoudingen te ontwikkelen.
De school is een gemeenschap waar actief invulling wordt gegeven aan de drie domeinen van burgerschap:
democratie, participatie en identiteit. De school is om deze reden een perfecte oefenplaats voor goed
burgerschap.

In de klas, in het schoolgebouw, op het schoolplein en in de directe schoolomgeving, komen kinderen in
aanraking met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op
school wordt een kind gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en deze te beargumenteren. Ook wordt
kinderen geleerd respect te hebben voor mensen die anders zijn. Het kan zijn sociale vaardigheden verder
ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. De
school is de maatschappij in het klein.

Op deze manier willen wij de kinderen ontwikkelen tot kritische democratische burgers. Hierbij is
waardeontwikkeling een doorlopend proces waarbij een kritische houding net zo van belang is als een
communicatieve houding en inlevingsvermogen (empathie). Het gaat hier om: Houdingen, vaardigheden en
kennis (zie Bijlagen).

2.4 Veilige omgeving

Leren moet plaatsvinden in een veilige omgeving. We geloven erin dat leerlingen beter tot leren komen als
er sprake is van een veilig klimaat en een goede relatie tussen leerkracht-leerlingen en leerlingen onderling.
Wij hebben de overtuiging dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen als zij op een respectvolle en
integere wijze relaties kunnen aangaan. Leerlingen dienen zich gehoord en gezien te voelen door de
leerkracht en door elkaar. Leerlingen moeten vrijheid ervaren om zichzelf te kunnen zijn en hun
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persoonlijkheid verder te ontwikkelen.

Een veilige omgeving is een voorwaarde om leerlingen elkaar te laten ontmoeten. Die veilige omgeving is
ook noodzakelijk voor leerkrachten  om het voorbeeld te geven. Leerlingen moeten voelen dat:
● er ruimte is zichzelf te ontwikkelen, zich te uiten en met anderen in gesprek te gaan,
● ze gehoord worden, een stem hebben in de regels en activiteiten op school en dat hun mening ertoe

doet,
● er ruimte is om een andere mening te hebben dan de leerkracht of andere leerlingen.

Kinderen leren respectvol met elkaar in discussie te gaan én voor hun mening op te komen. Maar ook
andersom, door te investeren in de sociaal emotionele en burgerschapsvaardigheden en ontmoetingen, zal
de sociale veiligheid in de klas en op school groter worden.

Burgerschap is niet een vak. Burgerschapsvorming is integraal verbonden met onderwijs en vorming. Het is
geen apart vak dat er bij komt, maar het hoort bij het waarom en het waartoe van het onderwijs.

In onderstaande notitie geven wij de scholen een kader, om burgerschap verder uit te werken binnen de
school. Wij brengen leerlingen basiskennis, vaardigheden en een houding bij die zij nodig hebben om een
sociale en actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Zij oefenen
democratische principes. Zij krijgen daarbij verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven.

Een aantal aspecten van burgerschapsvorming komt wel aan bod in vak- en vormingsgebieden, zoals
discussiëren bij taallessen, kennismaken met (andere) culturen bij geschiedenis, maatschappijleer en
levensbeschouwing, leren over de rol van media bij maatschappijleer en maatschappelijke normen en
waarden ontwikkelen bij het programma Vreedzame School.
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3. Van visie naar doelen voor burgerschapsvorming

De kernwaarden, onderwijsvisie en de ambities uit ons strategisch beleidsplan zijn doordrongen van
(burgerschaps)vorming. Vanuit deze context kunnen de volgende vijf doelen c.q. vaardigheden voor
burgerschapsvorming worden geformuleerd.

1. (Zelf)kritisch denken en handelen:
Kritisch denken betekent niet dat ergens meteen een mening over gegeven wordt of dat een leerling het
ergens bij voorbaat mee oneens is. Kritisch denken betekent veel meer het leren afstand nemen van de eigen
mening en het eigen perspectief, en ergens goed over nadenken vanuit diverse perspectieven. Zo leert een
leerling dat de wereld groter is dan de leerling zelf. (kernwaarden, onderwijs op maat)

2. Sociaal-kritisch denken en handelen:
Hierbij gaat het om de vorming van leerlingen die zich betrokken weten op anderen. Betrokken leerlingen
zijn in staat tot het creëren van gemeenschappen waar mensen naar elkaar omzien, zowel binnen als buiten
de school. Burgerschapsvorming heeft dus betrekking op het ontmoeten van de ander binnen en buiten de
school en leert een leerling zeggen: Hier ben ik, wat kan ik voor de samenleving doen?

3. Democratisch-kritisch denken en handelen:
Hierbij gaat het om kennis van de democratie en de politiek en om democratische vaardigheden als
debatteren en stemmen om zo democratische rechten en plichten te kunnen uitoefenen. Maar ook om een
dagelijkse houding van burgers onderling: staan we open voor elkaar? Gaan we met elkaar in dialoog?
Werken we samen aan het oplossen van maatschappelijke problemen?

4. Moreel-kritisch denken en handelen:
Hier gaat het om vragen als: hoe willen we als burgers met elkaar omgaan? Welk beroep wordt er op ons
gedaan? Hoe kijken we naar de ander? Wat vraagt het samen leven van ons? Om antwoord te kunnen geven
op dit soort vragen, is het van belang om te oefenen in de ethische reflectie en het aanscherpen van het
eigen moreel kompas van leerlingen.

5. Levensbeschouwelijk-kritisch denken en handelen:
Onze open en democratische samenleving vraagt dat (jonge) mensen verantwoordelijkheid nemen in het
ontwikkelen van hun eigen culturele en levensbeschouwelijke identiteit en respectvol leren omgaan met
(jonge) mensen die een andere culturele en levensbeschouwelijke identiteit hebben.

3.1 Kwaliteitszorg

Burgerschapsvorming is niet nieuw, onze scholen werken er al
jaren aan en het komt tot uitdrukking in onze kernwaarden.
Om doelgericht en samenhangend te kunnen werken aan
burgerschap, houden wij vinger aan de pols. In ons
kwaliteitszorgsysteem zal burgerschap jaar regelmatig aan de
orde komen om zo de ontwikkelingen binnen de scholen goed
te kunnen volgen.

Wij werken in vijf stappen aan de ontwikkeling van ons
burgerschapsonderwijs:
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1. opstellen en aanpassen van een visie op burgerschapsonderwijs;
2. opstellen van burgerschapsdoelen;
3. opstellen van leerdoelen;
4. selecteren en ontwerpen van onderwijsaanbod;
5. uitvoeren en evalueren van onderwijsaanbod.

3.2 Burgerschapsvorming

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het ministerie van onderwijs een
“Handreiking burgerschap funderend onderwijs” opgesteld, waarin enkele van de bouwstenen van het
burgerschapsonderwijs – die eerder in het kader van Curriculum.nu zijn benoemd – nader worden
uitgewerkt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden voor de bovenbouw een
(niet limitatieve) opsomming gegeven van de vakken met suggesties op welke wijze burgerschap vorm kan
krijgen.

Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen
leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Soms gebeurt dit heel letterlijk en
participeren leerlingen in leerlingenpanels, leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Leerlingen leren zo
over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen - passend bij hun situatie en
mogelijkheden. Burgerschap daagt leerlingen ook uit om verbanden te leggen tussen hun eigen
leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken. Globalisering, duurzaamheid (klimaatverandering),
invloed van technologie en media. Leerlingen leren kritisch na te denken en te reflecteren op complexe,
vaak ethisch geladen vraagstukken. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te
bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen opvattingen. Burgerschap is in het onderwijs al wel aanwezig, maar
niet altijd herkenbaar. Wat nieuw is, is dat er nu een landelijk curriculum voor burgerschapsonderwijs is
uitgewerkt, waarin de samenhang met andere leergebieden en de doorlopende leerlijnen zijn uitgewerkt in
zogeheten ijkpunten .1

De wet gaat uit van de volgende basiswaarden:

● Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt, of tegen de
opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, of zijn of
haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet je je wel houden aan de wet.

● Het gelijkheidsbeginsel (ook wel gelijkheid of gelijkwaardigheid genoemd) betekent dat mensen
van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit wat je denkbeelden zijn of wat je gelooft. Je hoeft
niet te vinden dat die denkbeelden of gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel dat mensen met andere
denkbeelden en gebruiken niet minder waard zijn dan jij, of dan jouw groep.

● Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of groepen bepaalde
denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is dat belangrijk voor
een ander.

● Verdraagzaamheid (ook wel tolerantie genoemd) betekent dat je de mening of het gedrag van een
ander accepteert, ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En het betekent ook dat je ieder de
ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag te hebben. Natuurlijk moet iedereen zich daarbij
wel houden aan de wet.

● Afwijzen van onverdraagzaamheid. Onverdraagzaamheid (ook wel intolerantie genoemd) is het
tegenovergestelde van tolerantie. Intolerantie is je vindt dat andere mensen of groepen, dingen waar

1 https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/ijkpunten-voor-goed-burgerschapsonderwijs.
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jij het niet mee eens bent, niet zouden mogen denken of doen; en dat je het niet nodig vindt dat ieder
de ruimte krijgt om zo’n mening of zulk gedrag te hebben.

● Afwijzen van discriminatie. Discriminatie betekent dat mensen of groepen bij anderen
achtergesteld worden, of dat je vindt dat er voor mensen met andere denkbeelden of gebruiken niet
zoveel ruimte hoeft te zijn, of dat die denkbeelden of gebruiken misschien zelfs verboden moeten
worden.

● Autonomie betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/haar leven
wil leiden. Ieder is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welk geloof of welke denkbeelden voor
hem/haar belangrijk zijn. Daarbij moet je je wel houden aan de wet

● Verantwoordelijkheidsbesef betekent dat mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor wat ze
zeggen en doen (en wat ze niet zeggen en doen) en dat ze daarbij rekening willen houden met wat dat
voor anderen betekent. Daarbij is vooral belangrijk dat je probeert anderen niet te schaden, en dat je
de samenleving en de democratie wilt helpen om goed te functioneren. Hoe je dat doet, mag iedereen
zelf weten.

Onze scholen onderschrijven de basiswaarden, volledig. Deze sluiten aan bij onze eigen kernwaarden en
islamitische identiteit. Wij geven in ons onderwijs dagelijks vorm aan deze basiswaarden. In deze notitie
geven wij alle acties schematisch weer en lichten we die toe.

Uiteraard werken wij samen met ouders en de omgeving van de school.
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4. Uitwerking hoofddoelen burgerschap primair onderwijs

De PO Raad en VO Raad hebben een publicatie uitgegeven die op een praktijkgerichte manier in negen
punten samenvat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op
school te realiseren. Deze zogeheten ijkpunten kunnen worden gezien als de belangrijkste kenmerken van
goed burgerschapsonderwijs.
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BIJLAGE 1 Hoofddoelen voor het primair onderwijs

De publicatie van de PO Raad en de VO Raad geeft evenwel geen antwoord op de vraag hoe scholen
burgerschapsonderwijs moeten invullen. Daarom volgt in de bijlagen een nadere uitwerking van de
bovenstaande activiteiten, onderverdeeld in hoofddoelen waarbij wij voor het primair - en voortgezet
onderwijs apart, aangeven hoe ons aanbod daarop is afgestemd.

Bij de invulling van burgerschap gebruikt Al Amana verschillende methodes om een structureel aanbod te
garanderen.

Groepen 1 en 2 werken met het thematische VVE-programma Piramide en met de lesmethode Riki.

Groep 1 t/m 8 werken met De Vreedzame School. Dit programma beoogt een democratische gemeenschap
waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en
conflicten zonder geweld oplossen. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode: het is een visie, een
aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en
verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school.

Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) biedt een totaalpakket voor
wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink
Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken. De methode behandelt onder
meer maatschappelijke verhoudingen (waaronder staatsinrichting), geestelijke stromingen,
consumentengedrag en het bevorderen van sociale redzaamheid.

Vanaf groep 3 gebruikt Al Amana het programma PRIMA. Dat beoogt het aantal leerlingen dat pest of
gepest wordt te verminderen en heeft als einddoel om pesten te voorkomen.

Groepen 4 t/m 8 werken wekelijks met de teksten van de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL. De
teksten sluiten elke week aan bij de actualiteit en maatschappelijke onderwerpen. De inhoud van de tekst is
aanleiding om met de kinderen in te gaan op deze actualiteit.

Alle groepen werken met de Godsdienstmethode Al Amana voor het vak godsdienst/levensbeschouwing.

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs heeft Al Amana samen met Indigo voor groep 8 een aanbod
ontwikkeld: Brugtoppers. Daaronder vallen de volgende lessen:

‘Iedereen is bijzonder’, met als doelen:
- Leerlingen weten dat iedereen gelijkwaardig is en tegelijk bijzonder
- Er heerst een positieve groepssfeer
- Leerlingen kunnen zich ontspannen
- Leerlingen hebben zelfvertrouwen
- Leerlingen kunnen negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten

‘Brugtoppers’, met als doelen:
- Leerlingen zijn sociaal en emotioneel goed voorbereid op het voortgezet onderwijs
- Leerlingen kunnen omgaan met spanning
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- Leerlingen gaan uit van hun kracht
- Leerlingen denken positief en voelen zich sterk
- Leerlingen kennen het belang van een positieve uitstraling en houding
- Leerlingen kunnen op een goede manier nieuwe sociale contacten aangaan.
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De hoofddoelen burgerschap

1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol vanuit onze
islamitische waarden en normen omgaan met de medemens.

Leerkrachten in alle groepen besteden aandacht aan:

● Zelfbeeld
● Zelfstandigheid
● Zelfredzaamheid
● Omgang met leerlingen
● Omgang met de leraren

Dat ziet er in de praktijk als volgt uit:
● Teamleden tonen voorbeeldgedrag
● De leerkrachten verwelkomen iedere ochtend de leerlingen bij de deur van het klaslokaal.
● De leerlingen stellen in elke groep aan het begin van ieder schooljaar afspraken en regels op. Zij

beschrijven gewenst gedrag en hoe zij met elkaar willen omgaan. Zij leggen hierbij taken en
verantwoordelijkheden vast en deze rouleren.

● Elke maand staat één van de regels centraal in de hele school. Deze regel staat bovenaan de
nieuwsbrief van Al Amana en hangt zichtbaar in de hal en in alle lokalen. Elke leerkracht besteedt
hier nadrukkelijk aandacht aan.

● Alle groepen krijgen wekelijkse een les in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor
nodig zijn.

● Leerlingen leren dat er in elk conflict meerdere gezichtspunten zijn. Daardoor leren zij elkaar te
accepteren en ontstaat er meer begrip.

● Leerlingen leren wat opstekers en afbrekers zijn en teamleden stimuleren om deze te gebruiken.
● Leerlingen leren conflicten oplossen met behulp van handvatten van De Vreedzame school.
● Al Amana leidt leerlingen op als mediatoren op en zet hen in om onderlinge conflicten op te lossen.
● Leerlingen werken in en buiten de klas aan een weektaak. De leerkrachten bespreken dit klassikaal

met de leerlingen en vanaf groep 6 spreken leerkrachten daarover in individuele gesprekken met
leerlingen en in kindgesprekken met leerlingen en ouders.

● Het gedragsprotocol en anti-pestbeleid van Al Amana beschrijven hoe leerkrachten en leerlingen op
een duidelijke, uniforme manier met pesten omgaan.

● Een kleine groep leerlingen krijgt trainingen sociale vaardigheden (SOVA).
● Al Amana gebruikt voor sociaal-emotionele ontwikkeling de leerlingvolgsystemen

Ontwikkelingsvolgmodel (leerlijnen jonge kind Parnassys) voor groep 1 en 2 en vanaf groep 3
ZIEN! De leerlingen die opvallen worden in de leerlingbespreking met de IB-er besproken.
Daarnaast is er 4 keer per jaar een groepsbespreking.

Met dit alles leren leerlingen onder meer:
● Respect te hebben voor zichzelf en de ander (‘heb je naaste lief als jezelf’).
● Reflecteren op hun eigen gedrag.
● Eerst een probleem zelf oplossen en als het niet lukt om hulp te vragen.

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.

Leerkrachten besteden in alle groepen expliciet aandacht aan:
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● Leren luisteren naar elkaar.
● Leren beargumenteren.
● Leren elkaar te accepteren.
● Elkaars mening respecteren.
● Vrijheid van meningsuiting zonder de ander te kwetsen.
● Democratie.

In de praktijk is dat terug te zien in:
● Alle groepen kijken naar school televisieprogramma's waarin maatschappelijke thema’s behandeld

worden. Na de uitzending praat de klas verder over het thema.
● Groepen 1-3 kijken naar Koekeloere en naar Huisje boompje beestje.
● Groepen 4-8 kijken naar het Jeugdjournaal en Nieuwsbegrip.
● Leerlingen van de groepen 7 en 8 doen kennis op over ons democratisch stelsel en onze overheid en

leren met elkaar te debatteren over maatschappelijke kwesties.
● De leerlingen van groep 6-8 stellen zich kandidaat en voeren campagne voor de leerlingenraad

(toekomst).
● Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen een mediatorentraining en leren conflicten op te lossen.
● Leerlingen stellen samen groepsregels op.
● Vanaf groep 6 voeren leerkrachten kindgesprekken.
● Leerlingen uit groep 7 en 8 brengen bezoek aan de Gemeenteraad en aan de Tweede Kamer.

Jeugdjournaal, tv-weekjournaal, nieuws uit de natuur (Blink)
In de groepen 4 t/ 8 wordt wekelijks (soms dagelijks) het nieuws bijgehouden. De leerlingen bespreken
deze nieuwsitems, actuele zaken die er in de hele wereld spelen (nieuwsbegrip). Zo worden de leerlingen
van Al Amana bewust van het feit dat de wereld groter is dan hun eigen omgeving. Zij leren dat er veel
verschillende mensen en meningen zijn en dat wij vrij zijn deze meningen te laten horen. Zij leren ook dat
er ook dingen gebeuren waar je geen vat op hebt en dat je soms anderen in de wereld kunt helpen, op
verschillende manieren. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen een luistervraag mee bij het kijken naar het
tv-weekjournaal en diepen zij dit samen verder uit in een discussie of debat.

Geld inzamelen voor een goed doel
Jaarlijks zamelen leerlingen en team op Al Amana geld in voor een goed doel. De leerlingen leren dat
mensen het elders op de wereld minder goed hebben dan wij hier in Nederland. Via een lessenserie over het
onderwerp krijgen de kinderen achtergrondinformatie en zij horen waarvoor hun ingezamelde geld gebruikt
wordt. Dit maakt kinderen ook bewust van het feit dat zij blij en tevreden mogen zijn met de middelen die
wij tot onze beschikking hebben.

Pannenkoekendag
Elk jaar nodigt Al Amana buurtgenoten uit om op school pannenkoeken te komen eten. De kinderen dekken
de tafel, bakken pannenkoeken en serveren deze uit. Er ontstaan gesprekken tussen kinderen en de ouderen.
Ze leren elkaar kennen en dit brengt deze verschillende leeftijdsgroepen nader tot elkaar.

De avondvierdaagse
Door deel te nemen aan de avondvierdaagse wil Al Amana saamhorigheid en sportiviteit bevorderen.
Tegelijk leren kinderen hun omgeving en stad beter kennen.

Eigen omgeving leren kennen en cultuureducatie
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Alle leerlingen van Al Amana leren over de geschiedenis en het heden van hun woonplaats en ervaren dat
ze opgroeien in een veelzijdige leefomgeving. Behalve les op school brengen zij ook bezoeken aan
belangrijke plaatsen binnen en buiten de gemeente. Hierbij geldt: hoe ouder het kind, hoe groter hun
omgeving. Leerlingen in groep 1/2 ontdekken hun eigen omgeving vooral dankzij de projecten van Vroeg-
en voorschoolse educatie (VVE). Alle leerlingen maken, dankzij het aanbod vanuit cultuureducatie, kennis
met het culturele aanbod binnen onze gemeente. Elke groep woont elk jaar een of meerdere culturele
activiteiten.

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die meedoen, die actief betrokken willen zijn in de
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.

Wij besteden in alle groepen expliciet aandacht aan:
● Samenwerken
● Zelfstandigheid
● Zelfredzaamheid
● Omgang met leerlingen
● Omgang met de leraren
● Elkaars mening respecteren
● Samenwerken met de omgeving

In de praktijk is dat terug te zien in:
● De leerlingen leren hulp geven aan hun medeleerlingen als die daarom vragen.
● De leerlingen leren samenwerken door regelmatig groepsopdrachten te krijgen.
● De school doet jaarlijks mee aan acties voor goede doelen.
● De leerlingen krijgen in de klas taken te doen die dagelijks of wekelijks terugkeren. Bijvoorbeeld

participeren in een klascommissie door te vegen, de dagstart te maken op het digibord of op te
ruimen.

● Vanaf groep 1 leren de leerlingen zorgdragen voor hun eigen spullen, die van een ander en materialen
van school.

● De leerlingen leren in groep 1 en 2 al zelf keuzes maken in activiteiten door middel van het planbord
(Digikeuzebord).

● Deelname aan verschillende sporttoernooien door de midden- en bovenbouw.

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor
andere opvattingen en overtuigingen

Wij besteden in alle groepen expliciet aandacht aan:
● Het islamitisch geloof in het algemeen en andere religies.
● Leren luisteren naar elkaar.
● Leren filosoferen.
● Elkaars mening respecteren.
● Vrijheid van geloofsovertuiging zonder anderen te kwetsen.

In de praktijk is dat terug te zien in:
● Viering van de islamitische feestdagen op school.
● De lessen uit de godsdienstmethode Al Amana
● Kringgesprekken; ‘filosoferen met kinderen’ en bespreken van actuele thema’s.
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5. Wij richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee voor
het leven

Wij besteden in alle groepen expliciet aandacht aan:
● Bewustwording van wie je zelf bent en van wie je bent ten opzichte van de ander.
● Je eigen talenten ontdekken en anderen daar deelgenoot van maken.
● Talenten van anderen ontdekken en daarvan genieten.
● Cultuur (zie verbeterplan cultuureducatie).

In de praktijk is dat terug te zien in:
● Lessen uit de methode Al Amana.
● Vieringen.
● Weektaken, die erop gericht zijn om kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken (meervoudige

intelligentie). Kinderen presenteren hun bevindingen hieruit regelmatig aan elkaar in de klas.
● Culturele activiteiten vanuit het verbeterplan cultuureducatie.
● Schoolbrede projecten met culturele activiteiten.
● Project mediawijsheid, inclusief cyberpesten.
● Bezoeken aan musea, de kinderboerderij, de bibliotheek, de landelijke Islamquiz enz.
● Expositie van creatief werk van leerlingen voor ouders, tijdens het schoolproject.
● Besprekingen van de actualiteit in de klas.
● Spreekbeurten en boekbesprekingen.
● Anasheed, verzorgd door een vakdocent.

6. Wij richten ons op het kind elders in de wereld; kennismaking met
ontwikkelingssamenwerking

In bovenbouwgroepen komt aan bod:
● De verschillen (en overeenkomsten?) tussen onze cultuur en die van kinderen in de derde wereld.
● Lessen uit onze w.o.-methode Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek)
● Lessen uit de methode Al Amana.
● Onderwerpen uit het Jeugdjournaal.
● Achtergronden van armoede bezien vanuit de wereldgeschiedenis.
● Een keuze uit gemeentelijk initiatieven.
● Een inzamelingsactie ten behoeve van een derdewereldland, in samenwerking met de

oudercommissie en liefdadigheidsinstellingen.
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BIJLAGE 2 Burgerschap in het primair onderwijs

DEMOCRATIE (alle groepen)
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.

Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Hoe werkt Al Amana
hieraan binnen school?

Wat doen we buitenschools?

Democratische procedures

Op school
- Werking van democratie in de praktijk,
in de klas en op school
- Gezamenlijke besluitvorming bij
opstellen en handhaven van regels en
normen op school
- Wat is kritiek?

Kernwaarden democratie
- Vrijheid van meningsuiting
- Gelijkwaardige behandeling
- Tolerantie
- Kritiek
- Nederland als democratische rechtsstaat
- Machtenscheiding
- Scheiding van staat en religie
- Gelijkheidsbeginsel, rechten en plichten
van burgers

Omgaan met media
- De rol van media in de democratische
samenleving

Democratische spelregels hanteren, in
klas en op school

Mening vormen
- Eigen standpunt bepalen en verwoorden
zonder anderen te kwetsen
- Eigen standpunt bijstellen op basis van
argumenten
- Eigen mening geven
- Openstaan voor mening van anderen
- Naar elkaar luisteren
- Elkaars mening respecteren

Conflict hanteren
- Omgaan met kritiek
- Op passende wijze kritiek geven
- Oplossingsgericht denken en handelen
(bv mediation)
- Je inleven in de gevoelens van de ander
(empathie)

Informatie verwerken
- Van verschillende media informatie
beoordelen en verwerken
- Internet veilig gebruiken

Respectvol
- Democratische spelregels naleven
- Kernwaarden hanteren: gelijkwaardige
behandeling, vrijheid van meningsuiting,
tolerantie en diversiteit in de klas, school
en de samenleving

Betrokken en medeverantwoordelijk
- Te tonen binnen de eigen groep, op
school en in de omgeving

- De Vreedzame school (klassen
vergaderingen en democratie): -
conflicthantering
- gezamenlijke klassenregels
- klassenvertegenwoordiger
- gekozen mediatoren
- deelname leerlingenraad
(zie bijlage leerlingenraad)
- bijdragen aan schoolkrant
- lezen literatuur in de klas
- (groeps)discussie en debat over actuele
onderwerpen (m.b.t. democratie) in
Nederland en de wereld
- programma sociaal-emotionele
ontwikkeling
- wekelijks nieuwsbegrip
Groep:
1/2 Koekeloere
- 3/4 Huisje boompje beestje
- 5/6 nieuws uit de natuur
- 7/8 schoolweekjournaal
- 5t/m 8 jeugdjournaal, godsdienstmethode
Al Amana, actueel maatschappelijke
thema’s: Prinsjesdag, verkiezingen, Anne
Frankkrant)
- W.O: Europese staatsinrichting

- de krant lezen
- jeugdjournaal kijken
- informatiebronnen op internet
(veiligheid!) benutten
- kiezen uit aanbod van media
- deelnemen aan buitenschoolse
activiteiten
- bezoek aan Huis van de democratie
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PARTICIPATIE (alle groepen)

We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en gericht zijn op samenwerking.

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we
binnenschools?

Wat doen we
buitenschools?

Sociaal-culturele participatie
- mogelijkheden voor sport, ontspanning en cultuur in de
eigen woon- en leefomgeving
- normen en omgangsvormen in de publieke ruimte
('stadetiquette')
- bestaan en werking webcommunities
- veiligheid en omgangsvormen in de virtuele ruimte
(veilig internetten)
- inzicht in gevolgen van 'asociaal gedrag' in de openbare
(fysieke en virtuele) ruimte
- mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten (ideële
organisaties, vrijwilligerswerk)

Veiligheid en handhaving
- inzicht in rol en taken van (wijk)politie

Economische participatie
- ondernemingsverenigingen en consumentenorganisaties
als informatiebron
- rechten en plichten van producent en consument
- inzicht in relatie tussen eigen inkomsten en
bestedingsmogelijkheden
- (ver)kennen van levensterreinen werken, zorgen,
ontspannen
- (ver)kennen van eigen wensen en mogelijkheden op
arbeidsmarkt en/of vervolgopleidingen

Sociaal-culturele participatie
- mogelijkheden verkennen voor invulling vrije
tijd
- actief deelnemen aan school-/klassenactiviteit
- invloed uitoefenen op besluitvorming op
school (met leerlingen uit meerdere groepen)
- activiteiten voor vrijetijdsbesteding plannen
en organiseren
- indien nodig zoekt en accepteert
ondersteuning bij invulling vrije tijd
- benut mogelijkheden van ondersteuning
- gedragsregels in openbare ruimte naleven
- als consument kritisch en bewust kunnen
kiezen
- als producent een nuttig kwalitatief en eerlijk
product te leveren
- factoren als nut, duurzaamheid, kwaliteit,
prijs, betaalbaarheid meewegen
- budgetteren
- aankopen overwegen in het licht van de eigen
financiële situatie
- kritisch producten kiezen op basis van
overwegingen (duurzaamheid, milieu)
- bronnen raadplegen

- bereidheid tot initiatief nemen (bijv.
bij invulling vrije tijd)
- verantwoordelijkheid nemen binnen
de school en in de openbare ruimte
(orde, omgaan met elkaar, elkaar
aanspreken)
- verantwoordelijkheid willen nemen
voor gedrag in de openbare ruimte
- betrokkenheid bij aspecten van de
samenleving (op niveau van school,
buurt of gemeente)
- verantwoordelijkheid t.o.v. deel van
de samenleving (buurt, milieu)
- bereidheid tot naleven regels m.b.t.
samenleven/ omgaan op school, thuis
en in de publieke ruimte
- verantwoordelijkheid willen nemen
als consument

- meedoen aan activiteiten gericht op het
versterken van de schoolgemeenschap
(feest, kamp, iftar)
- meewerken aan (school)actie ter
ondersteuning van een goed doel
- aspect van leefbaarheid rondom de
school aan de orde stellen
- acties ter verbetering van de
buurt/school
- internet gebruiken voor discussies
(webcommunities)
- goede doelen steunen
- een geldinzameling houden,
bijvoorbeeld voor armen in Afrika
- gastspreker van vrijwilligers- of ideële
voorbereiding en nabespreking van
organisatie in de klas voor
(maatschappelijke) stages en/of
buurtacties

- mogelijkheden
verkennen om deel te
nemen aan club of
vereniging (sport,
ontspanning)
- leerlingen nemen deel
aan de brede
schoolactiviteiten
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IDENTITEIT (alle groepen)

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we
binnenschools?

Wat doen we buitenschools?

Cultuur
- (her)kennen van uitingen van de
eigen cultuur

Pluriformiteit
- begrip multiculturele samenleving
- vormen van jongerencultuur

Geestelijke stromingen
- belangrijke kenmerken van
verschillende godsdiensten
herkennen
- religieuze voorschriften
- symboliek en rituelen

- herkennen uitingen van cultuur
en religie in straatbeeld
- verplaatsen in de ander/
perspectiefwisseling
- rekening houden met
opvattingen van anderen
- herkennen discriminatie en
uitsluiting
- omgaan met vrijheden en
beperkingen
- zelf onderscheid maken tussen
goed en slecht en dit vergelijken
met wat gangbaar is in de
samenleving

- (realistisch) zelfbeeld
- zelfwaardering
- respect voor elkaars (culturele of
levensbeschouwelijke) achtergrond
- gelijkwaardigheid

- project of thema over samenleven in
de multiculturele maatschappij
- er wordt dagelijks gebeden op
school
- het verzorgen van godsdienstlessen.
- project of thema over geestelijke
stromingen

- kennismaken met geloofsuitingen van andere
mensen/groepen (bijv. bij leeftijdsgenoten thuis)
- bijwonen religieus ritueel en/of bezoek gebedshuizen
- bezoek van plekken in de eigen omgeving met symbolische
betekenis
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CULTUUREDUCATIE (alle groepen)

We laten onze leerlingen kennismaken met kunst- en cultuuruitingen, zodat hun inzicht hierin verdiept wordt, ze van culturele bagage voorzien worden en
hun algemene ontwikkeling verruimd wordt.

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we binnenschools?
Wat doen we

buitenschools?
Kunsteducatie
- Leerlingen kennen een aantal zeer beroemde Nederlandse
kunstenaars en weten wat hen typeert.
-Leerlingen kunnen verschillende vormen van kunst
onderscheiden (beeldende vorming, film, theater,
architectuur, kalligrafie, literatuur/dichtkunst)
-Leerlingen leren beeld, taal, ‘muziek’, spel en beweging
als communicatiemiddel te gebruiken en leren er hun
gevoelens en ervaring mee uit te drukken (=uiten).
- Leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
Reflecteren (=reflectie) en ze leren te evalueren
- Leerlingen leren hun kunstzinnige en creatieve
vermogens te gebruiken.
- Leerlingen leren dat je door kunst te bekijken/beluisteren
(receptieve kunsteducatie) zelf beter kunst kunt beoefenen
(actieve/productieve kunsteducatie)

Erfgoededucatie
- Leerlingen leren wat het begrip ‘cultureel erfgoed’
betekent. Dit omvat monumenten, landschappen en
archeologische vondsten, bibliotheken en archieven,
museale voorwerpen en het geheel van gewoonten,
tradities, verhalen, rituelen en gebruiken (= immaterieel of
levend erfgoed).
- Leerlingen leren in, van en over hun eigen leefomgeving.
- Leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (=kennis
opdoen)

Kunsteducatie
-Leerlingen kunnen zowel kunst
bekijken/beluisteren (kunstbezoek) als zelf
kunst maken (kunstbeoefening) door beroep te
doen op hun kunstzinnige en creatieve talenten
en competenties. Deze competenties worden
hierdoor verder ontwikkeld. (Anasheed, theater,
beeldende vorming, films, architectuur,
literatuur)
- Leerlingen leren de verschillende facetten van
diverse voorwerpen te onderzoeken aan de hand
van de aspecten als kleur, vorm, ruimte, textuur
en compositie.
- Leerlingen kunnen tekeningen en ruimtelijke
(3-D) werkstukken maken
- ze leren liedjes en ritme-instrumenten (islam)
te gebruiken als ondersteuning bij het zingen;
- Leerlingen zijn in staat spel en beweging
binnen het kader van cultuuruiting in te zetten.

Erfgoededucatie
- Leerlingen kunnen leerstof met sporen uit het
verleden verbinden in de directe omgeving.
- Leerlingen kunnen een aantal archeologische
vondsten benoemen/omschrijven
- Leerlingen kunnen de archeologische
vondsten linken aan aardrijkskunde en
geschiedenis

Kunsteducatie
- Leerlingen zijn bereid hun
kunstzinnige talenten en
competenties te ontwikkelen, zowel
door zelf aan de slag te gaan als door
kunst te bekijken en te ervaren.
- Leerlingen zijn bereid
kunstzinnige/creatieve initiatieven te
nemen ter invulling van hun vrije
tijd bijvoorbeeld.
- Leerlingen respecteren de
gedragsregels die gelden binnen
publieke ruimtes en leven deze na
(bijvoorbeeld bij museumbezoek, op
school etc…)
-  Leerlingen zijn bereid
verantwoordelijkheid te nemen als
consument
-Leerlingen uiten zich op een
respectvolle manier over het werk
van anderen.

- Leerlingen respecteren elkaars
gevoelens/meningen (zodat er een

veilige sfeer en pedagogisch klimaat,
waarbinnen kinderen zich
kunnen/durven te uiten).

- meedoen aan culturele activiteiten gericht
op het versterken van de
schoolgemeenschap (feest, kamp, iftar)
- gastlessen van een kunstenaar,
dramadocent, anasheeddocent
-huren/ lenen van projectkisten kunst en
cultuur
- het maken van een schoolvoorstelling
- het maken van een tentoonstelling die
verband houden met erfgoed educatie,
kunst en cultuur. Dit komt mede aanbod
tijdens aardrijkskunde- en
geschiedenislessen.
-  het houden van kunstweken
- het houden van feest/viering met behulp
van kunst en cultuur
- nascholingsactiviteiten op het gebied van
expressie en cultuureducatie
- anasheed/liedjes tijdens de reguliere en
levensbeschouwelijke lessen
-houden van voorleeswedstrijd
- deelname/betrokkenheid bij de
Kinderboekenweek
- deelname aan de nationale voorleesdag
-a.d.h.v. werkstukken
Uiten.
Het ontwikkelen van de eigen creativiteit
wordt gestimuleerd m.b.v. de volgende
disciplines:

Reflectie en kennis
opdoen.
- Bij elkaar ‘in de
keuken kijken’.
Vertellen over
gewoontes, gebruiken,
eten etc.
- Uitnodigen van
gasten die vertellen/
laten zien over hun
cultuur (of hoe die
was).
- ‘De buurt/de wijk in’,
kennis maken met
andere religies en
andere scholen
bezoeken.
- bezoek brengen aan
musea: kunst, cultureel
erfgoed, historisch
erfgoed
- bezoek aan
bibliotheek
- in het kader van kunst
en cultuur bezoek
brengen aan religieuze
instellingen
- bezoek brengen aan
podiumkunsten:
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Media-educatie
-Leerlingen leren vormentaal en de inhoud van media te
interpreteren.
-Leerlingen leren te bepalen door welke belangen of
waardesystemen de inhoud van de media wordt gestuurd.
- Leerlingen worden bewust van de plaats en rol van
media.

Media-educatie
- Leerlingen kunnen
bewust, kritisch, veilig en actief omgaan met
(nieuwe) media
- Leerlingen kunnen het onderscheid benoemen
tussen de rol en de functie van media:
● media als technologie: de omgang
met apparaten en technieken;
● media als leermiddel: nieuwe
mediavormen bij leerprocessen, zoals
bijvoorbeeld serious gaming;
● media als communicatiemiddel: hier
staat de werking van media in de maatschappij
centraal. (informatievaardigheden, veiligheid &
privacy, en journalistiek & entertainment)

media als expressiemiddel en kunstvorm: niet
alleen receptieve vormen maar vooral ook zelf

leren films of andere mediaproducten te maken.

- Drama
- Beeldend
- Audiovisueel
- Letteren

Media
- volgen jeugdjournaal (media als
leermiddel)
- ICT-lessen
- werken binnen een ELO (elektronische
leeromgeving)
-inlichting over (veilig) gebruik van media
(inclusief social media)
-ontwikkelen/ontwerpen van digitale
schoolkrant, collages etc als
expressiemiddel

theater, islamitische
liederen
-participeren aan
landelijke projecten
waaronder de
anasheedtour
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SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING/VORMING (alle groepen)

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan, de medemens en de
omgeving.

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we
binnenschools?

Wat doen we
buitenschools?

- Leerlingen leren op een correcte manier met elkaar om te
gaan (o.m. ter vermijding van pestgedrag) .
- Leerlingen kennen de algemeen geldende omgangsregels
zoals deze zijn opgenomen in alle daaraan gerelateerde
schooldocumenten zoals bijvoorbeeld de pestprotocol en de
schoolgids (omgang met elkaar, met de leraar en met alle
anderen (ouders, gastdocenten, omwonenden etc…)
- Leerlingen leren verschillende emoties te benoemen en te
onderscheiden.
- Leerlingen leren hun eigen emoties en persoonlijkheid steeds
beter kennen.
- Leerlingen leren dat andere mensen hun eigen gevoelens en
gedachten hebben en dat deze af kunnen wijken van hun eigen
gedachten en gevoelens.
- Leerlingen krijgen inzicht in de persoonlijkheid van anderen
(sociale cognitie).
- Leerlingen ontwikkelen een correct zelfbeeld
- Leerlingen leren hun sociale competenties te bevorderen

- Leerlingen zijn in staat te
reflecteren op hun eigen gedrag, hun
leerpunten te benoemen en hieraan te
werken
- Leerlingen zijn in staat te handelen
volgens de islamitische
gedragsnormen
- Leerlingen zijn in staat hun emoties
te herkennen en te beheersen
- Leerlingen zijn in staat hun emoties
onder woorden te brengen en op een
gepaste manier op te lossen
(conform stappenplan Vreedzame
School)
- Leerlingen leren zoveel mogelijk
eerst zelf conflicten op te lossen en
zo nodig hulp in te schakelen
- Leerlingen kunnen in groepjes
samenwerken

- Leerlingen respecteren de
gedragsregels die gelden binnen
publieke ruimtes en leven deze na
(bijvoorbeeld bij museumbezoek, op
school etc…)
- Leerlingen tonen respect voor
zichzelf, de ander en de naaste
omgeving.
-Leerlingen nemen een lerende
houding aan, d.w.z.:
- ze staan er open voor hun fouten te

erkennen
-dat ze bereid zijn lering uit hun

fouten te trekken
-Leerlingen nemen een open houding
aan jegens anderen in geval van een
conflict/incident. D.w.z. dat ze bereid
zijn het verhaal van de ander aan te
horen en opzoek gaan naar een die een
win-win-oplossing.
- Leerlingen nemen een empathische
houding aan

- Leerlingen worden systematisch en
structureel bij hun
sociaal-emotionele ontwikkeling
ondersteund a.d.h.v. een
leerlingvolgsysteem (Zien)
- De pedagogische behoeften van
leerlingen worden in kaart gebracht
en vervuld door leerkrachten a.d.h.v.
gesprekken, observaties, analyses en
evaluaties (Zien). Dit gebeurt
(afhankelijk van de norm) zowel op
individueel- (handelingsplan) als op
groepsniveau (pedagogisch
groepsplan) gedaan.
- Tijdens de godsdienstlessen wordt
aandacht besteed aan de seo van de
leerlingen.
- Leerlingen uit groep 7en 8 worden
opgeleid conflicten op te lossen
middels een mediatorentraining

- Organiseren van
uitwisselingsprojecten met andere
scholen op het gebied van seo
(bijv. mediatorentraining)
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DEMOCRATIE Groep 7/8

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we binnenschools? Wat doen we buitenschools?

Kernwaarden van democratie in
Nederland
- Nederland als democratische rechtsstaat
- machtenscheiding
- scheiding van staat en religie
- gelijkheidsbeginsel, vrijheidsrechten van
burgers

Democratische procedures
- Tweede Kamer
- democratische besluitvorming in het
parlement

Politiek stelsel
- politieke partijen
- lansbestuur en gemeentebestuur
- politieke participatie van burgers

Informatieverwerking
- informatie verwerken en beoordelen
- internet (veilig) gebruiken voor
informatieverwerving en communicatie

Meningsvorming
- mening kunnen vormen over actuele
(politieke) onderwerpen
- standpunt/mening kunnen verwoorden
in discussie of debat
- eigen standpunten kunnen bijstellen op
basis van argumenten

Hanteren van democratische
procedures
- bij besluitvorming (in de eigen groep)

Conflicthantering
- actief kunnen zoeken naar oplossingen
bij conflicten

Belangen behartigen
- verschil zien tussen eigen belangen en
belangen van een groep of gemeenschap

Respect en wederkerigheid
- respect voor gelijkwaardigheid van alle
mensen
- respectvol omgaan met verschillen
tussen mensen
- aanvaarden van democratie en
pluriformiteit in Nederland
- respect voor democratisch genomen
besluiten
- respect voor minderheidsstandpunten

Betrokkenheid en
verantwoordelijkheid
- betrokkenheid bij de samenleving op het
niveau van de eigen leefomgeving en
wijk/gemeente

Project of thema
'democratie in Nederland'
- vertegenwoordiger kiezen voor
leerlingenraad
- bespreken wat er speelt in de
leerlingenraad
- gastsprekers (bijv. vanuit politiek of
maatschappelijke instelling)
- discussie en debat over actuele
onderwerpen
- bijdragen leveren aan schoolkrant (of
ander medium)
- lezen samsam
- jeugdjournaal volgen (opnemen)
- programma sociaal emotionele
ontwikkeling (Vreedzame school)
- nieuwsbegrip

- excursie naar bijv. gemeentebestuur of
Tweede Kamer
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PARTICIPATIE Groep 7/8

Leerinhouden Leerervaringen

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we binnenschools?
Wat doen we

buitenschools?
Sociaalculturele participatie
- kennis van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
(voorzieningen en activiteiten)
- kennis van mogelijkheden voor maatschappelijke
activiteiten (ideële organisaties, vrijwilligerswerk)

Economische participatie
- inzicht in relatie tussen eigen inkomsten en
bestedingsmogelijkheden
- (ver)kennen van levensterreinen werken, zorgen,
ontspannen
- (ver)kennen van eigen wensen en mogelijkheden op
arbeidsmarkt en/of vervolgopleidingen

- plannen en organiseren activiteiten
voor vrijetijdsbesteding
- indien nodig: zoekt en accepteert
ondersteuning bij invulling vrije tijd
- benut mogelijkheden van
ondersteuning
- kan budgetteren
- overweegt aankopen in het licht
van de eigen financiële situatie
- kiest producten kritisch op basis
van overwegingen (duurzaamheid,
milieu)
- raadpleegt bronnen

- betrokkenheid bij aspecten van de
samenleving (op niveau van school,
buurt of gemeente)
- verantwoordelijkheid t.o.v. deel van
de samenleving (buurt, milieu)
- bereidheid tot naleven regels m.b.t.
samenleven/ omgaan op school, thuis
en in de publieke ruimte

- (mede) organiseren van acties gericht op
versterken van de schoolgemeenschap
(bijv. kamp, viering, feest)
- gastspreker van vrijwilligers- of ideële
organisatie in de klas
- voorbereiding en nabespreking van
(maatschappelijke) stages en/of buurtacties
- leerlingen nemen deel aan de school
Olympiade van Gemeente Ede

- school- of buurtactie houden
om iets voor elkaar te krijgen of
om een probleem op te lossen

IDENTITEIT Groep 7/8

Kennis
Wat moet je weten?

Vaardigheden
Wat moet je kunnen?

Houdingen/Attitude
Hoe stel je je op?

Wat doen we binnenschools?
Wat doen we

buitenschools?
- uitingen van de eigen cultuur en
van andere culturen (her)kennen
- jongerenculturen (stijlen)
(her)kennen
- diversiteit in de Nederlandse
samenleving (her)kennen
- wat is migratie?
- motieven van migratie
- wat is integratie?
- Wat is radicalisering??

- kunnen omgaan met mensen uit
verschillende (sub)culturen
- kunnen reflecteren op eigen
overtuiging
- kunnen wisselen van perspectief
- relatie leggen tussen eigen
overtuiging en gedrag
- kunnen omgaan met groepsdruk

Zelfwaardering
- zelfbeeld (steeds meer helder krijgen)

Respect en wederkerigheid

Verdraagzaamheid
- openstaan voor ontmoeting
- bereidheid zich te verplaatsen in het perspectief
van anderen
- bestrijding van discriminatie en/of uitsluiting

- uitnodigen spreker (leerlingen) een met
specifieke identiteit
- moskeebezoek
- er wordt dagelijks op school gebeden
- uitnodigen van de buurt voor Iftar.
- onderwijs geven in: geestelijke stromingen.
- tijdens godsdienstlessen aandacht schenken
aan christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en
Sinterklaas

- bezoek aan musea met aandacht voor
aspecten van identiteit (bijv. lokale en
nationale historie, herdenkingscentra,
Anne Frank Huis)
- bezoek aan gebedshuizen van
verschillende godsdiensten
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BIJLAGE 3 Burgerschap in de praktijk onderbouw voortgezet onderwijs

Voortkomende uit onze visie zijn de volgende doelen vastgesteld:

1. Het onderwijs bevordert het vormen van een eigen mening op basis van persoonlijke normen en
waarden. De leerling kan zich op deze wijze zelfstandig verhouden tot maatschappelijke problemen die
in de maatschappij spelen.

2. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen om leren gaan met een samenleving waarin informatie altijd
voorhanden is. De leerlingen worden weerbaar gemaakt tegen de negatieve kanten van deze informatie
zoals: beïnvloeding, nepnieuws en complottheorieën. Leerlingen wordt dus geleerd mediawijs gedrag te
vertonen.

3. Het onderwijs bevordert een schoolcultuur waarin respect en ruimte is voor minderheden en waarbij
discriminatie sterk wordt ontmoedigd. Het vergroten van begrip is hier van groot belang.

4. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen in staat zijn te kijken naar hun eigen rol en hierop kunnen
reflecteren.

5. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen in staat zijn zichzelf aan te passen aan de geldende normen
en waarden in een samenleving of organisatie. Dit is erop gericht dat leerlingen in staat zijn rekening te
houden met anderen, zich aan regels en wetten te houden en rekening houden met de gevoelens van
anderen.

6. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen in de maatschappij een gelijkwaardige startpositie hebben.
Ongeacht afkomst of sociaal economische achtergrond.

7. De burgerschapsvaardigheden, kennis en houding van de leerlingen komen tijdens de mentoruren en
godsdienstlessen uitgebreid aan de orde.

Persoonlijke doelen

Leerlingen hebben de mogelijkheid om zelf meer onderzoek te doen binnen het gebied burgerschap. Zowel in
het vak Maatschappijleer, tijdens projectdagen burgerschap, het profielwerkstuk en de LOB-lessen, kunnen2

leerlingen werken aan doelen die zij zelf invullen.

Burgerschap in de les

Burgerschap dient verweven te zijn in het complete onderwijs. Dit houdt dus in dat de doelen zoveel mogelijk
behaald moeten worden binnen de bestaande vakken. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de vakken
Nederlands, maatschappijleer, drama en beeldende vorming en de sociale vakken. In de onderbouw is veel
aandacht ingesloten voor burgerschap.

Nederlands
Vaardigheden die bij de talen worden aangeleerd, kunnen vaak aan burgerschapsinhouden gekoppeld worden.
Daarnaast kan worden gedacht aan:

● aandacht voor de rol van de media, de kleuring van en ethische dimensie mediaboodschappen, aan
gescheiden informatiecircuits en aan desinformatie;

● leerlingen in zakelijke en literaire teksten kennis laten maken met de denk- en ervaringswereld van
mensen met andere achtergronden, culturen en identiteiten,

● vraagstukken rondom diversiteit en inclusie in het kader van taalbewustzijn en meertaligheid.

2 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. LOB lessen zorgen ervoor dat de leerling een goed inzicht krijgt van zijn persoonsprofiel en de juiste keuze kan
gaan maken in welke onderwijsrichting hij verder gaat. Het zal ook duidelijker worden welke vervolgopleidingen en beroepen goed bij hem passen.
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Engels en de andere moderne vreemde talen
De docenten Engels en docenten van de andere moderne vreemde talen kunnen burgerschapsthema's als
identiteit en diversiteit betrekken bij de aandacht voor interculturele communicatie. Leerlingen kunnen via
zakelijke, creatieve en literaire teksten kennismaken met de denk- en ervaringswereld van mensen met andere
achtergronden, culturen en identiteiten. Ook kunnen leerlingen de ruimte krijgen om hun identiteit te
ontdekken en te ontwikkelen in het kader van het creatief gebruiken van taal en van de ontwikkeling van
interculturele communicatieve competenties.

Rekenen & wiskunde

Het vak wiskunde biedt ondersteunende (denk)vaardigheden die leerlingen goed kunnen gebruiken bij het
ontwikkelen van hun burgerschapsvaardigheden en -houdingen. In dat kader kunnen docenten specifieke
aandacht geven aan gecijferdheid, dat wil zeggen aan het interpreteren van cijfers over maatschappelijke
vraagstukken en aan de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Drama en beeldende vorming

In deze vakken kunnen docenten bijvoorbeeld aandacht schenken aan:

● vraagstukken van diversiteit, inclusie en identiteit in de kunst;
● de ervarings- en denkwereld van de kunstenaar;
● de rol van de media, beeldvorming en desinformatie.

Mens & maatschappij

 Het vak maatschappijleer is enerzijds een eerste inleiding in de grondbegrippen en benaderingen van de sociale
wetenschappen en anderzijds educatie tot democratisch burgerschap. Er zijn allerlei aspecten van burgerschap
die bij maatschappijleer aan bod (moeten) komen: de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit, kennis
over de democratische rechtsstaat, het meedoen aan besluitvormingsprocessen, diversiteitsvraagstukken, en
mediawijsheid.
 
Tijdens de lessen maatschappijleer worden niet alleen de kerndoelen voor het vak maatschappijleer behandeld
(zoals omschreven staat in het PTA) maar wordt er ook gewerkt aan de doelen van het burgerschapsonderwijs.
Om deze reden verlangen wij ook van leerlingen dat zij het vak maatschappijleer met een ruime voldoende
afronden, omdat zij zo laten zien het burgerschapsonderwijs hebben afgerond.
 
 De methode voor het vak Maatschappijleer (en dus ook voor het onderdeel burgerschap) is door de vaksectie
zelf ontwikkeld aan de hand van bestaande methodes, sociaal wetenschappelijk werk, en de burgerschapsvisie
van Al Amana zelf.

Geschiedenis
Het vak geschiedenis heeft een inhoudelijk curriculum dat goed aansluit bij de doelen rondom burgerschap.
Doelstellingen op het gebied van de democratische rechtsstaat, staatsinrichting en media passen goed in het
vak geschiedenis.3

 Aardrijkskunde
 In het vak Aardrijkskunde kan aandacht worden geschonken aan mensen- en grondrechten, actuele
internationale conflicten en scenario’s om die geweldloos op te lossen, diversiteitsvraagstukken en culturele

3 De sectie geschiedenis is echter inhoudelijk niet alleen bezig met de verschillende onderdelen van het vak burgerschap maar vraagt leerlingen ook hoe zij
zich tot verschillende onderwerpen verhouden, en koppelen dit aan relevante actuele situaties. Hiermee heeft de vaksectie geschiedenis een belangrijke rol
in het burgerschapsonderwijs.
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verschillen. Ook kunnen leerlingen bij aardrijkskunde standpunten onderbouwen en idealen verwoorden in
relatie tot maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en vraagstukken.

Mens & natuur
De vakken (biologie, informatica, natuurkunde, nask 1 en 2, NLT, O&O, scheikunde) kunnen bij burgerschap
een rol van betekenis spelen. Denk aan:
● leerlingen standpunten laten onderbouwen en idealen laten verantwoorden als het gaat om

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en (bio-)ethische vraagstukken op het terrein van de
mens & natuurvakken;

● specifiek voor biologie: leerlingen uitdagen om na te denken over de identiteitsaspecten die
samenhangen met gender, geslacht, seksuele voorkeur, lichamelijke mogelijkheden en beperkingen
enzovoort;

● specifiek voor informatica: aandacht voor ethische aspecten van mediagebruik en elementen als privacy
en cybersecurity.

Bewegen & sport
Bij lichamelijke opvoeding kunnen leerlingen oefenen met rechtvaardigheid en solidariteit, het omgaan met
verschillen en het besluiten over en omgaan met afspraken en regels.

 Economie
 Docenten Economie kunnen bijvoorbeeld aandacht schenken aan

- dilemma’s rondom rechtvaardigheid en solidariteit, bijvoorbeeld in het kader van sociale zekerheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen;

- de spanning tussen individuele wensen en collectieve belangen, tussen welvaart en welzijn, tussen
economische groei en duurzaamheid; verschillende aspecten/ interpretaties van rechtvaardigheid

 
Levensbeschouwing
In het vak Levensbeschouwing kan aandacht worden geschonken aan religieuze diversiteit, ethische
afwegingen en het concept identiteit. Als het gaat om het inleven in anderen kan de interlevensbeschouwelijke
dialoog een belangrijke rol spelen.

Burgerschap buiten de vakken
Burgerschapsvorming is niet alleen een kwestie van het curriculum, het is ook een taak van de school als
gemeenschap. De nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht maakt dat nog eens duidelijk. Bepaalde elementen
zullen niet alleen onderdeel worden van het bovenbouwcurriculum van één of meer vakken, maar maken deel
uit van de schoolcultuur en schoolorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan:

● het bevorderen van een democratische cultuur en het mogelijk maken van participatie van leerlingen in
de school;

● het creëren van ervaringen met burgerschap buiten de school (in de buurt, de gemeente enzovoort): een
maatschappelijke stage, projecten waarin leerlingen met buurtbewoners werken aan maatschappelijke
doelen, of uitwisselingsprojecten met andere scholen met leerlingen met andere achtergronden en
opvattingen;

● aandacht voor de identiteitsontwikkeling, emoties en overtuigingen van leerlingen bij het bieden van
rolmodellen;

● aandacht voor de ontwikkeling van attitudes in schoolbeleid en schoolcultuur, naast kennis en
vaardigheden.

28



RVT-REGLEMENT

5.



Reglement Raad van Toezicht Al Amana Scholen
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 februari 2019 

Inleiding 
Het Reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Al Amana
Scholen.
Het reglement legt de nadere uitwerking vast van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de
taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht.
Het reglement is gebaseerd op de Code Goed bestuur in het Primair Onderwijs, zoals door de PO-raad
op 21 januari 2010 is vastgesteld.
Naast dit Reglement fungeert het Bestuursreglement van de Stichting Al Amana Scholen, waarin de
bestuursstructuur nader is uitgewerkt. 

Artikel 1 – Definitiebepaling 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a) De Wet: de Wet op het Primair Onderwijs; 
b) De stichting: de Stichting Al Amana Scholen; 
c) De statuten: de statuten van de stichting; 
d) Code Goed Bestuur: de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs; 
e) Het Bestuur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in

artikel 4 van de statuten; 
f) De Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel

10 van de statuten; 
g) De GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
h) De scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen. 

Artikel 2 – Reglement voor de Raad van Toezicht en de vaststelling 

1. Dit is het reglement voor de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 16 van de
statuten. 

2. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het
CvB en de GMR in de gelegenheid om advies uit te brengen. 

3. Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet hetgeen in de
statuten en het bestuursreglement is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen
de statuten en dit reglement de Raad van Toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten. 

Artikel 3 – Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het
algemeen en op het CvB in het bijzonder. Bovengenoemde toezichthoudende taak strekt zich in
ieder geval uit tot : 

a. de goedkeuring van het strategische beleid; 
b. de goedkeuring van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
c. de goedkeuring van het bestuursreglement; 



d. de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het CvB; 
e. de rechtspositie en de bezoldiging van de leden van het CvB.

2. De Raad van Toezicht ziet onder andere toe op: 
a. het realiseren van de doelstelling van de stichting; 
b. het realiseren van strategisch beleid van de stichting; 
c. het realiseren van optimale onderwijsprocessen en adequate onderwijsresultaten;
d. het bewaken van continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in aantallen

leerlingen, medewerkers en financiën; 
e. rechtmatig bestuur en beheer van de stichting; 
f. rechtmatige verwerving van de middelen; 
g. doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
h. de opzet en werking van het kwaliteitsbeleid; 
i. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
j. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de

bekostiging; 
k. naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed

bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft. 
3. De Raad van Toezicht wijst de accountant aan. 

Artikel 4 - Advies en Klankbordfunctie 

1. De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd het CvB.

2. De Raad van Toezicht staat het CvB met raad terzijde en fungeert als klankbord. 

3. Het CvB reageert gemotiveerd op door de Raad van Toezicht gegeven adviezen. 

Artikel 5 - Overige taken en bevoegdheden 

1. De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van de bevoegdheden als geregeld in de
statuten en het bestuursreglement.

2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
3. De Raad van Toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur zoals

vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de wettelijke voorschriften, de statuten of
het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 6 – Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, onder wie een
voorzitter.

2. Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt de profielschets gehanteerd,
onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van
de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van voornoemd profiel.

3. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast, waarin de noodzakelijke competenties van de
Raad van Toezicht, van de voorzitter en van de overige afzonderlijke leden worden beschreven.
De profielschets wordt door de Raad van Toezicht openbaar gemaakt.



4. De Raad van Toezicht gaat tenminste één keer per jaar en voorts op het moment dat een lid van de
Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het
anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na, of het profiel nog voldoet. De
Raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het CvB. Indien nodig stelt de Raad van Toezicht de
betreffende profielschets bij.

5. De profielschets wordt verschaft aan het CvB en de GMR.
6. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de (deel) belangen en kunnen derhalve

onbevangen ten opzichte van elkaar en van het bestuur opereren.
7. De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende

deskundigen en vaardigheden gewaarborgd zijn.
8. Een ouder kan niet de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 7 – Benoeming leden Raad van Toezicht 

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het
daarvoor geldende profiel openbaar kenbaar. 

2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een
selectiecommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de Raad van Toezicht de GMR
en het CvB vertegenwoordigd. Het CvB heeft in deze commissie een adviserende stem. Een lid
van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie. 

3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van
een Lid van de Raad wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over de herbenoeming vindt
plaats buiten de aanwezigheid van de betrokkenen. 

4. Bij leden die aftreden op basis van het rooster van aftreden en voor herbenoeming in aanmerking
komen voert de voorzitter gesprekken met het desbetreffende lid en onderzoekt bij de overige
leden en, indien van toepassing, bij het voordragende orgaan hoe zij over een eventuele
herbenoeming denken. De voorzitter doet vervolgens een voorstel aan de voltallige Raad van
Toezicht om al dan niet tot herbenoeming over te gaan. Indien de voorzitter op basis van het
rooster aftreedt, wordt de rol die in dit lid aan de voorzitter is toebedeeld vervuld door een door
de Raad van Toezicht aan te wijzen lid. 

Artikel 8 - Honorarium en onkostenvergoeding

De Raad van Toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis
waarvan een vacatiegeld en/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen
van de regeling worden opgenomen in het jaarverslag. 

Artikel 9 – Informatie 

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich informeren door de
Bestuurder. De Raad van Toezicht stelt ter zake nadere kaders en regels.

2. De Raad van Toezicht laat zich informeren over de algemene gang van zaken binnen de
stichting alsmede de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting doordat de
Raad twee maal per jaar een informatief overleg heeft met de GMR. 

3. Teneinde zijn taak optimaal uit te voeren, wordt de Raad van Toezicht in de gelegenheid
gesteld contacten te onderhouden met de scholen van de stichting.



Artikel 10 - Werkwijze 

1. De Raad van Toezicht vergadert in de regel tezamen met het CvB. In deze vergaderingen vindt
uitwisseling plaats van informatie en adviezen, vindt besluitvorming plaats omtrent het verlenen
of onthouden van goedkeuring aan voorstellen die daartoe door het CvB aan de Raad van
Toezicht worden voorgelegd en vindt zoveel als mogelijk de bespreking en besluitvorming plaats
ten aanzien van de overige taakgebieden van de Raad van Toezicht. 

2. De agenda voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht, op basis van een gezamenlijk voorstel daartoe van het CvB. 

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt als regel zorg voor: 
a. de voorbereiding en leiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het CvB; 
b. de vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in de richting van het CvB;
c. de vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in interne en externe formele

contacten; 
d. een passende samenstelling en het deugdelijk functioneren van de Raad van Toezicht. 

4. De bestuurssecretaris, ondersteunt de voorzitter van de Raad van Toezicht en draagt zorg voor: 
a. het schriftelijk voorbereiden van de vergadering; 
b. het verspreiden van de stukken ter voorbereiding van de vergadering;
c. het notuleren van de vergaderingen en het vaststellen van het verslag;
d. het archiveren van de vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige

documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, binnen het bureau van de stichting
worden bewaard. 

5. Aan de overige leden van de Raad van Toezicht kunnen specifieke aandachtsgebieden worden
toebedeeld, onverlet de collectieve verantwoordelijkheid van de leden voor de taakuitoefening
van de raad. 

Artikel 11 – Gedragsregels 

1. De Raad van Toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich
in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen. 

2. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie in de raad zonder last of
ruggespraak. 

3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij
uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft
besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. 

4. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. 

5. De leden van de Raad van Toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust
van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen. 

6. De leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan
leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele
nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de
stichting betreft. 

7. Het lidmaatschap is onverenigbaar met iedere (neven-)functie die strijdig is of zou kunnen zijn
met de belangen van Stichting Al Amana Scholen. Dit ter beoordeling van de Raad van



Toezicht. Leden melden iedere voorgenomen wijziging in hun (neven- ) werkzaamheden
terstond aan de Raad van Toezicht. 

8. De leden van de Raad van Toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen of
geledingen van de scholen of personen in dienst van de stichting (anders dan het CvB). Indien
vanwege bijzondere omstandigheden de Raad van Toezicht contact heeft met organen of
geledingen van de scholen, dan onthoudt de Raad van Toezicht zich van enig standpunt dan nadat
daarover overleg heeft plaatsgevonden met het CvB. 

Artikel 12 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding 

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na
verkregen advies ter zake van de CvB en de GMR. 

2. Deze regeling treedt in werking op 12 februari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de
bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan. 

Artikel 13 - Slotbepaling 

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.



Bestuursreglement

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Stichting: de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU);
b. Bestuursreglement: het bestuursreglement van de SIOU;
c. Bestuur: het bevoegd gezag van de rechtspersoon;
d. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de stichting;
e. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de stichting;
f. Statuten: de statuten van de stichting;

Artikel 2 Inhoud bestuursreglement

Het bestuursreglement bevat regels over:
- de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het Algemeen Bestuur;
- de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het Dagelijks Bestuur;
- de relatie tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
- de regeling van een aantal huishoudelijke zaken.

Artikel 3 Gedragsregels

1. Het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar doel en grondslag
van de stichting, zoals verwoord in artikel 1 sub 3 en artikel 2 van de statuten.

2. Het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met
inachtneming van het in de wet, de statuten en de reglementen bepaalde.

3. Het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk
te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen.
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

1. Het Algemeen Bestuur controleert of het Dagelijks Bestuur bij zijn beleidsvorming en de
uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de
stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en
evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting
betrokken zijn.

2. Het Algemeen Bestuur fungeert als klankbord voor het Dagelijks Bestuur door mee te
denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen. De voorzitter van
het Algemeen bestuur treedt als aanspreekpunt voor het Dagelijks Bestuur.

3. Het Algemeen Bestuur rekent de volgende taken in ieder geval tot zijn
verantwoordelijkheid:

- het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het lid van het Dagelijks Bestuur en het
vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;

- het vaststellen en toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de
leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur;

- het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;

- het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het geven van richtlijnen aan het

6. 



Dagelijks Bestuur voor zover dat bij of krachtens de statuten is voorgeschreven;

- het goedkeuren van de begroting;

- het goedkeuren van het jaarverslag;

- het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan;

- het aanwijzen van de accountant;

- het toezien op de naleving van de wet- en regelgeving van het Dagelijks Bestuur;

- het toezien op de rechtmatige werving en de doelmatige en rechtmatige besteding en
aanwending van de middelen; en

- het afleggen van jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag.

4. Het Algemeen Bestuur ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het
bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en
beleidsuitgangspunten.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur
1. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur maken daarbij afspraken over de te

behalen doelstellingen door het Dagelijks Bestuur. Bij het realiseren van de
doelstellingen houdt het Dagelijks Bestuur rekening met de belangen van hen die bij de
stichting betrokken zijn en houdt rekening houdend met de eisen die de samenleving
aan het onderwijs stelt.

2. Het Dagelijks Bestuur brengt alle bestuurstaken ten uitvoer met uitzondering van de
taken van het Algemeen Bestuur.

Artikel 6 Samenstelling Algemeen Bestuur

1. Het Algemeen Bestuur bestaan uit een door het Algemeen Bestuur vast te stellen aantal
leden van ten hoogste vijf natuurlijke personen.

2. Het Algemeen Bestuur stelt voor de voorzitter en de leden van het Algemeen Bestuur
een profielschets op, welke afgeleid wordt van zijn taken en het doel van de stichting.

3. Het Algemeen Bestuur gaat niet tot vaststelling van de profielschets over dan nadat het
Dagelijks Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad advies over de
profielschets hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te
brengen.

4. De profielschets is openbaar en is voor iedereen opvraagbaar.

5. De profielschets is tevens de basis voor de evaluatie van de leden van het Algemeen
Bestuur, als bedoeld in artikel 10 lid 2 van dit reglement.

6. Leden van het Algemeen Bestuur kunnen geschorst en ontslagen worden door het
bestuur met inachtneming van artikel 3 van de statuten.

7. Een lid van het Algemeen Bestuur wordt niet geschorst of ontslagen alvorens hij/zij in de
gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken in een vergadering van
het Algemeen Bestuur.

Artikel 7 Samenstelling Dagelijks Bestuur

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één persoon.

2. Het Algemeen Bestuur stelt, indien van toepassing, de rechtspositie, de
arbeidsvoorwaarden en honorering van het Dagelijks Bestuur vast en legt deze



contractueel met het Dagelijks Bestuur vast.

3. Het Algemeen Bestuur voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met
het lid van het Dagelijks Bestuur.

4. Het lid van het Dagelijks Bestuur kunnen geschorst en ontslagen worden door het
bestuur met inachtneming van artikel 3 van de statuten.

5. Een lid van het Dagelijks Bestuur wordt niet geschorst of ontslagen alvorens hij/zij in de
gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken in een vergadering van
het Algemeen Bestuur.

Artikel 8 Vergaderingen en besluitvorming Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur vergadert en neemt besluiten conform artikel 4 en 5 van de statuten.

Artikel 9 Informatievoorziening

1. Het Dagelijks Bestuur verschaft het Algemeen Bestuur tijdig alle benodigde informatie
die nodig is voor het adequaat uitoefenen van zijn taken.

2. De voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur overleggen periodiek
(minimaal één maal per kwartaal) met elkaar.

3. Het Algemeen Bestuur wordt in ieder geval op de hoogte gehouden omtrent:
- Ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting;
- De ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan de

goedkeuring van het Algemeen Bestuur vereist is.
- Problemen en conflicten van betekenis in de organisatie.
- Problemen en conflicten van betekenis in relatie met derden, zoals overheid en

samenwerkingspartners.
- Calamiteiten, die gemeld zijn aan de Inspectie voor het Onderwijs dan wel justitie.
- Gerechtelijke procedures.
- Het Algemeen Bestuur ziet erop toe dat het Dagelijks Bestuur periodiek (minimaal

één maal per kwartaal) aan het Algemeen Bestuur rapporteert over:
▪ De ontwikkeling en stand van zaken van de kwaliteit van onderwijs.
▪ De strategie inclusief de daaraan verbonden risico’s en de beheersing van

laatstgenoemde.

4. Ieder lid van het bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn
functie als interne toezichthouder ontvangt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te
beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na zijn aftreden.

5. Onverminderd de informatievoorziening door het Dagelijks Bestuur, wint het Algemeen
Bestuur zelf jaarlijks informatie in bij de medezeggenschapsraad.

Artikel 10 Verantwoording en evaluatie

1. Het Algemeen Bestuur evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het Dagelijks
Bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens, de in de kwartaalrapportages
vermelde resultaten en presentaties.

2. Elk jaar evalueert het Algemeen Bestuur onderling zijn functioneren. Het Algemeen
Bestuur communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het Dagelijks Bestuur.

3. Het bestuur verantwoordt zich jaarlijks in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit
verslag wordt als onderdeel van het jaarverslag verspreid.



Artikel 11 Vergoeding bestuursleden

1. De leden van het Algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie
gemaakte kosten. Het Algemeen Bestuur beargumenteert hoe hij tot de hoogte van het
vacatiegeld is gekomen en hoe het advies van de Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen inzake honorering van raden van toezicht van
onderwijsinstellingen daarbij een rol heeft gespeeld.

2. Alle kosten van het Algemeen Bestuur worden zichtbaar gemaakt in het jaarverslag van
de stichting.

Artikel 12 Onverenigbaarheden

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en
algemene leiding van de stichting en de school en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren.

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Dit reglement treedt in werking op 15 oktober 2021.

2. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt bij afzonderlijk besluit van het
Algemeen Bestuur. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het
Dagelijks Bestuur ingewonnen.

3. Indien het Dagelijks Bestuur van mening is dat het reglement gewijzigd dient te worden doet
het Dagelijks Bestuur een voorstel aan het Algemeen Bestuur.



BESTUURSREGLEMENT

7.



Bestuursreglement
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 februari 2019

Inleiding

Dit Bestuursreglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting Al Amana Scholen.
Dit reglement legt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en
de taakverdeling en werkwijze van het Bestuur vast. Het reglement is gebaseerd op de meest
recente versie van de Code Goed Bestuur van de PO-raad.

Artikel 1 - Definitiebepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. De Wet: de Wet op het Primair Onderwijs
b. De stichting: de Stichting Al Amana Scholen;
c. De statuten: de statuten van de stichting;
d. Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs;
e. Het Bestuur: het CvB van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
f. De Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 10

van de statuten;
g. De GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
h. De scholen: onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen.

Artikel 2 - Bestuurlijke organisatie en positionering Bestuur en Raad van Toezicht
De statuten van de stichting voorzien in een CvB en een Raad van Toezicht, waardoor sprake
is van een organieke scheiding tussen beslissen (Bestuur) en goedkeuring (door Raad van
Toezicht). Het CvB bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het CvB.

Artikel 3 - Bestuursreglement
1. Dit is het bestuursreglement van de stichting als bedoeld in artikel 16 van de Statuten.
2. Het gestelde in dit reglement laat onverlet hetgeen in de statuten is geregeld. Bij

onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement, prevaleert het
gestelde in de statuten.

Artikel 4 - Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
1. Het CvB onderschrijft de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals opgesteld

door de PO-raad.
2. Indien het CvB besluit op onderdelen van de Code af te wijken, motiveert het die

afwijking en doet het daarvan verslag in het jaarverslag. Voor een dergelijke afwijking
is instemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk.



3. Voor zover noodzakelijk, worden bestaande regelingen aangepast conform de inhoud
van deze code.

Artikel 5 - Taken
Het CvB bestuurt de stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen met
inachtneming van de statuten (artikel 5 van de statuten) en de op basis daarvan vastgestelde
regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting
ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de op basis daarvan
vastgestelde regelingen en met inachtneming van de Code Goed Bestuur van de PO Raad.
De taken omvatten voorts onder andere:

- het realiseren van de doelstelling van de stichting;
- het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale

omgeving;
- het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
- het realiseren van optimale onderwijsprocessen en adequate onderwijsresultaten;
- het bewaken van continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in aantallen

leerlingen, medewerkers en financiën;
- het uitoefenen van goed werkgeverschap;
- het leiding geven aan de directeuren binnen de stichting;
- rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
- rechtmatige verwerving van de middelen;
- doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
- het verantwoorden door middel van het bestuursverslag;
- de opzet en werking van het kwaliteitsbeleid;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de

bekostiging;
- naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor

goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.

Artikel 6 - Samenstelling en benoeming
1. het CvB wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Tot het CvB kan niet toegelaten worden die persoon die in de voorafgaande periode

van vier jaar toezichthouder is of is geweest bij de stichting.

Artikel 7 Taakverdeling binnen het CvB
1. Het CvB is de werkgever van het personeel in dienst van de Stichting.
2. Vanuit het CvB is de portefeuillehouder het aanspreekpunt op zijn terrein.
3. De leden van het CvB vertegenwoordigen de stichting.
4. De leden van het CvB opereren als collegiaal team.
5. Het voorzitterschap berust bij één van de leden van het CvB, door de RvT daartoe

aangewezen.



6. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het CvB zijn op hoofdlijnen
benoemd in de statuten. Meer concreet betekent dit het volgende:

a. Het CvB-lid dat tevens directeur-bestuurder is, is belast met de intern gerichte
zaken en met het aansturen van de schoolleiders.

b. Het CvB-lid dat tevens de taak van voorzitter heeft, is tevens belast met de
extern gerichte zaken.

7. Intern gerichte zaken zijn onder meer:
a. regelmatig rapporteren aan de RvT;
b. onderwijskwaliteit en leerlingenzorg;
c. aannamebeleid leerlingen;
d. identiteit;
e. gesprekkencyclus, met uitzondering van gesprekken inzake disfunctioneren;
f. financiën; en
g. huisvesting.

8. Extern gerichte zaken zijn onder meer:
a. voorzitterschap CvB;
b. overleg met de gemeente;
c. overleg passend onderwijs;
d. overleg met de arbo-arts;
e. vertegenwoordigen van de Stichting bij externe partners en organisaties;
f. organiseren van ouderavonden en het uitzetten van

oudertevredenheidsonderzoeken; en
g. overleg met de GMR.

9. Zaken die het CvB als orgaan aangaan, zijn onder meer:
a. afleggen van horizontale en verticale verantwoording;
b. het voeren van geregeld overleg binnen het CvB;
c. het voeren van overleg met de RvT;
d. hRM;
e. benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers; en
f. het voeren van gesprekken met disfunctionerende medewerkers.

Artikel 8 - Gedragsregels
1. Het CvB handelt met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur.
2. Het CvB verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de

wijze waarop het bestuur wordt uitgeoefend.
3. Het CvB is zich in zijn verdere maatschappelijke handelen bewust van zijn

voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
4. Het CvB vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling

waar het de stichting betreft. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie vraagt
5. Het CvB vooraf schriftelijke goedkeuring aan de Raad van Toezicht. De Raad van

Toezicht onthoudt zijn schriftelijke goedkeuring alleen indien de nevenfunctie zou



kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling waar het de stichting of een
school van de stichting betreft of betrokkene onevenredig zou kunnen belemmeren (in
tijd of aandacht) in de uitoefening van diens functie.

Artikel 9 - Goedkeuring en raadpleging
1. De Bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de

besluiten zoals aangegeven in de statuten.
2. Het belang van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke

niet in de begroting zijn opgenomen, waarboven het Bestuur goedkeuring nodig heeft
van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten, bedraagt €
20.000.

3. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in lid 1 worden door het Bestuur aan de Raad
van Toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van
de noodzaak en de gevolgen van het beoogde besluit.

4. Het CvB draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht voldoende in de gelegenheid
wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring
voorgelegde voorstellen.

Artikel 10 - Informatie
1. Ten einde de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van

toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt het CvB er zorg
voor dat de Raad van Toezicht door middel van regelmatige managementrapportages
adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hen van belang zijn.

2. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan
sprake is, worden deze opgenomen in de bijlage van dit bestuursreglement. Hiertoe
draagt het CvB er zorg voor dat de Raad van Toezicht in ieder geval kennis kan nemen
van:

a. de managementletter van de accountant;
b. de onderwijsopbrengsten;
c. analyse van de leerlingaantallen;
d. het strategisch beleidsplan;
e. actualiteiten -en voortgangsrapportage;
f. iedere andere informatie of rapportage waar de Raad van Toezicht om vraagt.

Artikel 11 - Slotbepaling
In gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht, gehoord
door het CvB.



Onderwijsuren PO  2023-2024- concept

Basisonderwijs
Uren

OB BB

Uren onderwijs per week 25,25 25,25

Uren onderwijs per hele dag 5,75 5,75

Uren onderwijs woensdag 4,5 4,5

Uren onderwijs  vrijdag 3,5 3,5

Beschikbaar per jaar (uur) 1313 1313

Schrikkeljaar nee

Bij 30 sep 2023: nee

TOTAAL BESCHIKBAAR 1313,0 1313,0

VAKANTIES - VRIJE DAGEN

Herfstvakantie PO za 14 okt  t/m zo 22 okt 2023 25,25 25,25

Kerstvakantie PO za 23 dec 2023 t/m zo 7 jan 2024 50,5 50,5

Voorjaarsvakantie PO za 17 feb  t/m zo 25 maart 2024 25,25 25,25

Goede vrijdag vrijdag 29 maart 2024 3,5 3,5

Pasen ma. 1 april 2024 5,75 5,75

Suikerfeest/Ramadanfeest wo. 10 apr. t/m vr. 12-apr. 2024 13,75 13,75

Meivakantie za 27 april t/m zo 5 mei 2024 50,5 50,5

Hemelvaart do 9 mei t/m vrij 10 mei 2024 9,25 9,25

Pinksteren ma. 20 mei 2024 5,75 5,75

Idul-Adha ma. 17 juni t/m di. 18 jun.2024 11,5 11,5

Zomervakantie PO za 13 juli t/m zo 25 aug 2024 151,5 151,5

Studiedagen

Studiedag nader te bepalen 0 0

Totaal aftrek wegens vakantie/vrije dagen 352,5 352,5

Beschikbaar aantal uren voor onderwijs 961 961

Wettelijk minimum 940 940

BESCHIKBARE MARGE UREN) 21 21

8. 



Onderwijstijd Al Amana College

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs is geregeld hoeveel uren onderwijs in een opleiding moeten worden

aangeboden. Voor het vmbo zijn dit 3700 uren, voor het havo 4700 uren en voor het vwo 5700 uren.

Gemiddeld is het, behalve voor de examenklassen, 1000 uren per jaar. Per jaar worden er 55 vakantiedagen, 4

feestdagen en maximaal 12 roostervrije dagen voor de leerlingen gepland. Anders dan voorheen geeft het

ministerie de scholen de vrijheid hoe deze onderwijstijd wordt ingevuld. De aandacht van het ministerie en de

inspectie is gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De school is verantwoordelijk voor de manier waarop die

kwaliteit wordt geleverd. Mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, kan de school naast de gebruikelijke

lessen ook andere schoolactiviteiten meetellen in de onderwijstijd. Eén van de voorwaarden is dat de

medezeggenschapsraad vooraf instemt met de plannen.

Binnen Al Amana wordt verkend welke activiteiten het beste aansluiten op de leerdoelen van een afdeling.

Voor onderbouw en bovenbouw of per soort onderwijs Mavo, Havo of Vwo – kunnen de activiteiten en

werkvormen dus verschillen.

Lestijden

Op Al Amana duren de lessen 60 minuten en de begeleide studieuren 40 minuten.

De begeleide studieuren kunnen elke schooldag aan het eind van de dag worden ingepland. De school begint

om 8.30 uur en duurt tot 16:50 uur. De lestijden zijn als volgt:

Onderbouw VO

Inloop 08:25 - 08:30 uur

Lesuur 1 08:30 - 09:30 uur

Lesuur 2 09:30 - 10:30 uur

Pauze 1 10:30 - 10:45 uur

Lesuur 3 10:45 - 11:45 uur

Lesuren 4 11:45 - 12:45 uur

Pauze 2 12:45 - 13:15  uur

Lesuur 5 13:15 - 14.15 uur

Lesuren 6 14:15 - 15:15 uur

Pauze 3 15:15 - 15:30 uur

Lesuur 7, begeleid studie-uur 15.30 - 16.10 uur

Lesuur 8  begeleid studie-uur 16.10 - 16.50 uur

9



Vakantierooster 2023- 2024

Vakantierooster 2023-204

Herfstvakantie PO za 14 okt t/m zo 22 okt 2023

Kerstvakantie PO za 23 dec 2023 t/m zo 7 jan 2024

Voorjaarsvakantie PO za 17 feb t/m zo 25 maart 2024

Goede vrijdag vrijdag 29 maart 2024

Pasen ma. 1 april 2024

Suikerfeest/Ramadanfeest wo. 10 apr. t/m vr. 12-apr. 2024

Meivakantie za 27 april t/m zo 5 mei 2024

Hemelvaart do 9 mei t/m vrij 10 mei 2024

Pinksteren ma. 20 mei 2024

Idul-Adha ma. 17 juni t/m di. 18 jun.2024

Zomervakantie za 13 juli t/m zo 25 aug 2024



Deugdelijkheidseis 6 

Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van de 

bestuursstructuur) 

Artikel 3.2 van de Beleidsregel advieskader nieuwe scholen bepaalt hierover het volgende: 

De initiatiefnemer laat zien hoe het zorg gaat dragen voor een goed bestuurde school met scheiding 

van bestuur en toezicht. De initiatiefnemer beschrijft in de aanvraag hoe de nieuwe school zal worden 

bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het begin voldoet aan de wettelijke eisen, voor 

basisonderwijs ( conform ait. 17a en 17b en - indien van toepassing - art. 30a van de WPO) en 

voortgezet onderwijs ( conform art. 24d en 24e en - indien van toepassing - aii. 32b 1 van de WVO). 

In de wettelijke voorschriften zijn de principes van scheiding van de functies van intern toezicht en 

bestuur als bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die principes betreffen tenminste: 

Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 

Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, waaronder de 

benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. 

De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een vergelijkbaar document vast hoe 

vanuit deze principes de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern 

toezicht (en indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien hoe de 

benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben ingediend tot stand is 

gekomen. 

10. 



1. Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht 

Bevoegd gezag: 

Opgericht: 

Bestuursnummer: 

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht 

25 maart 1992 

40390 

- - - - tlffl•fiilillïB 

De governance van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht is georganiseerd als volgt. 

Het interne toezicht wordt uitgeoefend door het algemeen bestuur, deze oefent toezicht uit op het 
functioneren van de organisatie in het algemeen en op het dagelijk bestuur in het bijzonder. Daarnaast 

heeft het algemeen bestuur een adviesrol en is werkgever van de leden van het dagelijks bestuur. Het 

dagelijks bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting en de dagelijkse operatie van de 

organisatie. Het bestuur handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur van de sectorraden. 

Onze bestuursstructuur heeft een heldere scheiding tussen bestuur en intern toezicht, en afspraken 
om de onafüankelijke rol van het intern toezicht te borgen waaronder de benoeming van intern 

toezichthouders op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. (Zie het Bestuursreglement voor 

het complete overzicht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, aantal leden; honorering, 

werving en profiel, enzovoorts.) 

In de schoolorganisatie worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld naar de functionaliteit. 

De verbinding tussen het stichtingsbestuur en de school wordt belegd door de rector die 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de school. Verder heeft de school een 
managementteam, dat bestaat uit de rector, teamleiders voor elke schoolsoort en de onderbouw. De 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden worden geregeld in het managementstatuut, waarbij de 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Wij vinden het van belang 

dat onze schoolorganisatie snel en adequaat kan handelen. Wij willen verder de professionals alle 

ruimte geven zodat zij zich niet belemmerd voelen. 

Open communicatie en betrokkenheid zijn twee uitgangspunten die wij hanteren bij het besturen van 

de schoolorganisatie. Op bestuursniveau worden het beleid in hoofdlijnen en kaders waarbinnen de 
school dient te functioneren vastgesteld. Dit is niet alleen een voorwaarde voor een succesvolle 

implementatie van het beleid maar ook voor de tevredenheid van de betrokkenen. Onze leerkrachten 

moeten niet alleen volop meedoen met de beleidsontwikkeling, maar zij dienen ook de beleving te 

hebben dat naar hen wordt geluisterd en dat zij volledig eigenaar zijn van de school. Deze opstelling 

willen wij ook betrachten naar onze ouders. 



2. Stichting Al Amana Scholen 
Bevoegd gezag: 

Opgericht: 
Bestuursnummer: 

Stichting Al Amana Scholen 

19 november 2007 

41820 

• .. 
•• · • 

-. -
Stichting Al Amana Scholen kent per 7 juli 2015 het Raad van Toezicht-model. Het uitvoeren van de 

bestuurlijke functie is in belangrijke mate opgedragen aan het College van Bestuur. De functie van 

intern toezichthouder is belegd bij de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur 

Artikel 4, tweede lid van de statuten bepaalt dat het College van Bestuur uit ten minste één persoon en 

ten hoogste twee personen bestaat. Het College van Bestuur kent thans twee leden.Het College van 

Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. 

De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in het 

Bestuursreglement. 

Raad van Toezicht 

Artikel 10, tweede lid van de statuten bepaalt dat de Raad van Toezicht uit ten minste drie personen en 

ten hoogste zeven personen bestaat. De Raad van Toezicht kent thans drie leden. De Raad van 

Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de 

realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht toetst hierbij of het College van 

Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van 

de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en 

evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesfunctie richting het College van Bestuur. 

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn verder uitgewerkt in het Reglement 

van de Raad van Toezicht. · 

Schoolleiders beraad 

Het schoolleidersberaad wordt gevormd door het College van Bestuur, de schoolleiders en leden van 

het stafbureau. De samenstelling kan worden aangepast als daar reden toe is. Het schoolleidersberaad 

vervult een belangrijke functie bij de ontwikkeling en vormgeving van het beleid van de stichting. Er 

kunnen ontwikkelingen gesignaleerd worden, initiatieven genomen worden, er kan 

beleidsvoorbereiding plaatsvinden, voorstellen worden verkend en besproken en draagvlak wordt 

verkend of gecreëerd. Het gaat in beginsel om schooloverstijgend stichtingsbeleid. Onderwerpen die 

op één van de scholen aan de orde zijn en impact kunnen hebben op één of meer andere scholen, 



komen in het schoolleidersberaad op de agenda. De onderwerpen kunnen alle beleidsterreinen raken 

en zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau betrekking hebben. 

Uitspraken van het schoolleidersberaad over beleid, hebben in de regel de status van een advies aan 

het College van Bestuur. Het College besluit vervolgens wat ze daarmee doet. Een breed draagvlak is 

wenselijk, instemming van eenieder is echter geen voorwaarde voor een besluit van het College van 

Bestuur. Als het schoolleidersberaad besluiten neemt, wordt consensus nagestreefd. Het College van 

Bestuur hakt evenwel de knoop door als consensus niet te bereiken blijkt. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bevordett naar vermogen openheid, 

openbaarheid en onderling overleg op de scholen. Zij behandelt uitsluitend bovenschoolse 

aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. De GMR heeft 

instemming- en/of adviesrecht over bovenschoolse aangelegenheden, denkt proactief mee en doet 

voorstellen, een en ander is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Het bevoegd gezag dient 

de GMR daarvoor de benodigde informatie te verschaffen. 

Medezeggenschapsraden 
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad van elke 

school geeft instemming en/of advies op schoolse aangelegenheden. Dit instemming- en adviesrecht is 

vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. 

Good governance 

Binnen de Stichting Al Amana Scholen wordt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs 

gehanteerd, welke is uitgebracht door de PO-Raad. Daarnaast wordt het Handvest Goed Bestuur en 

Kwaliteit Islamitisch Onderwijs onderschreven, welk handvest is ontwikkeld door de ISBO, de 

koepelorganisatie voor islamitische schoolbesturen. De Code en het Handvest geven regels voor goed 

bestuur, en richten zich op een -aantal voorwaarden: 

✓ Verplichte scheiding bestuur en toezicht 

✓ Verantwoordelijkheden en opdracht van het bevoegd gezag 

✓ Inrichting van de organisatie en het beleid gericht op het ontwikkelen en onderhouden van 

deskundigheid van personeel 

✓ Interne verantwoording en horizontale dialoog 

✓ Externe verantwoording in het jaarverslag 

✓ Taken en verantwoordelijkheden schoolbestuur 

✓ Taken en verantwoordelijkheden intern toezichtsorgaan 

Ook geldt dat de missie, visie en kernwaarden van de stichting in voldoende mate aansluiten bij de in 

de Code en het Handvest geformuleerde verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag ten aanzien 

van het verzorgen van de vorming en opleiding van leerlingen, alsmede het geven van kwalitatief 

goed onderwijs. 

Kwaliteitszorg 
Onze strategievorming en - realisatie is continu in beweging. Het College van Bestuur heeft een 

strategisch beleidsproces waarin de missie en visie van de stichting worden ve1taald in strategische 

thema's, welke vervolgens worden uitgewerkt en geconcretiseerd in diverse plannen: ambitieplannen, 

schoolplannen, jaarplannen. 



3. Fusie 

Het voornemen is om deze twee organisaties te laten fuseren per 1 augustus 2022. Daardoor ontstaat 

er één organisatie voor primair - en vo01tgezet onderwijs op islamitische grondslag, georganiseerd 

vanuit de visie van Al Amana. 

is aangesteld als fusie-regisseur om de fusie te begeleiden. Hij heeft een 

concept-fusie-effectrappo1tage opgesteld, om stakeholders inzicht te geven in de aanleiding en de 

gevolgen van de fusie. De definitieve fusie-effectrapp01tage zal door het bevoegd gezag ter 

instemming voorgelegd aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de betrokken 

scholen. 

De toezichthoudend bestuurder en dagelijks bestuurder hebben met het oog op de gewenstè fusie met 

Al Amana bewust gekozen om het bestuur niet uit te breiden. De medezeggenschapsorganen en 

Inspectie zijn hierover geïnformeerd. 





Toezichtkader

Het Algemeen Bestuur is belast met het interne toezicht op het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen
Bestuur zal invulling geven aan deze taak door integraal toezicht te houden. Dit houdt in dat alle
aspecten van de stichting als onderwijsorganisatie en de belangen die relevant zijn in overweging
genomen worden bij het uitoefenen van het toezicht. Het Algemeen Bestuur toets de afweging die het
Dagelijks Bestuur heeft gemaakt en of alle relevante belangen daarbij zijn meegenomen. Bij het
uitoefenen van het toezicht maakt het Algemeen Bestuur gebruik van het toezichtkader. Deze bestaat
uit een aandachtsgebieden met onderdelen waarop het Algemeen Bestuur het beleid en de besluiten
van het Dagelijks Bestuur toetst. De onderdelen waarop wordt getoetst zijn geformuleerd in de vorm
van vragen vanuit het Algemeen Bestuur.

Strategie

- Zijn de kansen en risico’s van het beleid in kaart gebracht?
- Is er sprake van een goed en duidelijk strategisch kader voor de komende jaren?
- Is de strategische visie gecommuniceerd met alle belanghebbenden?
- Is de strategische visie omgezet in beleid?
- Heeft het Dagelijks Bestuur voldoende draagvlak gecreëerd voor het voorstel van het

strategisch beleidsplan?
- Is het voorstel voor het strategisch beleidsplan realistisch?

Beleid

- Zijn de kansen en risico’s van het beleid in kaart gebracht?
- Welke maatregelen zijn er genomen om de risico’s te minimaliseren?
- Zijn de beleidsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid?
- Is er een onderliggend implementatieplan?
- Is er voldoende steun en draagvlak van het personeel en de ouders voor de

beleidsvoorstellen?
- Wordt er na invoering van het beleid een evaluatie uitgevoerd?
- Heeft het personeel de nodige kennis en kunde om de beleidsvoorstellen uit te voeren?

Financiën/Bedrijfsvoering

- Voldoet de bedrijfsvoering aan professionele standaarden?
- Worden de financiële middelen zodanig effectief ingezet dat zij bijdragen aan de realisatie van

de strategische doelstellingen?
- Zijn de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt binnen de (meerjaren) begroting?
- Wordt de (meerjaren) begroting uitgevoerd? Worden afwijkingen tijdig en met voldoende

onderbouwing aan het Algemeen Bestuur gemeld?

Communicatie

- Wordt er voldoende draagvlak gecreëerd door het Dagelijks Bestuur bij het ontwikkelen van
beleid?

- Wordt er dialoog gevoerd met belanghebbenden bij beleidsontwikkeling?
- Weet het Dagelijks Bestuur de organisatie positief en effectief te profileren bij externe

belanghebbenden in de lokale samenleving en interne belanghebbenden (personeel, ouders
en leerlingen)?

- Bevordert het beleid de interne communicatie/dialoog?
- Zorgt het beleid van de school ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd bij de lokale

samenleving voor de scholen?
- Is er een duidelijke bijdrage van de school zichtbaar op de lokale samenleving?
- Onderhoudt het Dagelijks Bestuur een netwerk welke relevant is voor de organisatie?
- Is er structureel (goede) contact met alle relevante partners in de lokale samenleving?

11.



- Kan de verantwoordingsrelatie met de gemeente Utrecht gekwalificeerd worden als ‘goed’?



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onde1wijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Advies 

Samenvatting 
Het oordeel van de inspectie over de te verwachten onderwijskwaliteit is op een 
deugdelijkheidseis onvoldoende . Het gaat om de volgende deugdelijkheidseis: Dl. 
Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs. Dat betekent dat het advies 
van de inspectie over de te verwachten onderwijskwaliteit negatief is. De 
aanvraag vo ldoet niet aa n de verplichtingen, bedoeld in art ikel 67a , tweede lid, 
onderdeel b WVO. 

Conclusie 
De initiatiefnemer heelt een aanvraag ingediend. Naar aanleiding van de aanvraag 
heelt op 15 februari 2022 een gesprek met de initiatiefnemer plaatsgevonden. De 
combinatie van de door de initiatiefnemer ingediende documenten en het 
daaropvolgende gesprek op 15 februari 2022 met••••• heelt geleid tot 
de volgende oordelen over de te verwachten kwaliteit: 

Oordelen: 

D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
voorzienin en daarvoor 
D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van 
de leerlin en 
D4. Inrichtin van het onderwïs: onderwïstïd 
DS. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en 
referentieniveaus 
D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het 
toezicht daaro vorm evin van de bestuursstructuur 

• 

• 

• 
• 

• 

Bovenstaande oordelen leiden conform de normering in het advieskader tot een 
negatief advies ten aanzien van dit initiatief. 

Onderbouwing oordeel 
De oordelen van de inspectie op de deugdelijkheidseisen zijn als volgt tot stand 
gekomen . 

Dl. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs 

Het initiatief voldoet niet aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis niet 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor niet bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van de school om 
actief burgerschap en sociale cohesie op doe/gerichte en samenhangende wijze te 
bevorderen. Het onderwijsaanbod dient zich herkenbaar te richten op bevordering 
van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, aan de ontwikkeling van 
de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn en aan 
een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd en waarmee kan 
worden geoefend. Dit betekent dat de aanvraag inzicht moet geven in de wijze 

12. 
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waarop het burgerschapsonderwijs zal worden vormgegeven, zodanig dat 
inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan deze wettelijke eisen ( art. 17 
WVO). 

In de aanvraag en in de mondelinge toelichting is onvoldoende informatie 
opgenomen respectievelijk naar voren gekomen op basis waarvan kan worden 
vastgesteld welke concrete leerdoelen de school wil nastreven en hoe dit tot een 
samenhangend aanbod leidt . Dat betekent dat niet duidelijk is in hoeverre en hoe 
de school aandacht zal besteden aan doelgerichte bevordering van basiswaarden 
en de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn . 
In Bijlage 3 van de 'Notitie Burgerschapsvorming' zijn algemene doelen met 
betrekking tot burgerschap in de onderbouw gesteld, die voortkomen uit de visie 
van de school. Voorbeelden van dergelijke algemene doelen zijn "Het onderwijs 
bevordert het vormen van een eigen mening op basis van persoonlijke normen en 
waarden. De leerling kan zich op deze wijze zelfstandig verhouden tot 
maatschappelijke problemen die 
in de maatschappij spelen. " en "Het onderwijs bevordert een schoolcultuur waarin 
respect en ruimte is voor minderheden en waarbij 
discriminatie sterk wordt ontmoedigd. Het vergroten van begrip is hier van groot 
belang." 
Daarnaast worden per vak mogelijke activiteiten en opdrachten beschreven, maar 
daaruit wordt niet duidelijk welke concrete leerdoelen op het gebied van kennis, 
vaardigheden en houdingen opgesteld zijn voor leerlingen en hoe deze met elkaar 
samenhangen over de verschillende leerjaren van de onderbouw èn bovenbouw. 

In het gesprek heeft de initiatiefnemer aangegeven dat de leerdoelen ten aanzien 
van burgerschapsonderwijs binnen het voortgezet onderwijs samen met het team 
vastgesteld zullen worden, zodra het team is geformeerd. 

D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen 
daarvoor 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school maatwerk biedt voor leerlingen die ex tra ondersteuning nodig 
hebben (conform art 17b, WVO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met daarin wat hij onder extra 
ondersteuning verstaat. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer een 
passend onderwijsaanbod zal realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 
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D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt op 
welke wijze de school vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis 
en vaardigheden van haar leerlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt 
tevens duidelijk op welke wijze deze informatie gebruikt gaat worden om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 
individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO) . 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
ontwikkeling van de individuele leerling systematisch gaat volgen en daar 
vervolgens in het onderwijs passend op inspeelt. 

D4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over de vier, vijf of 
zes jaar in het voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de wijze waarop de 
onderwijstijd verdeeld is over de cursusduur. Duidelijk is hoe er wordt omgegaan 
met wettelijke vakanties en vrije dagen. De initiatiefnemer toont hiermee aan dat 
de inrichting van de onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, 
bij de verwachte leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de 
referentieniveaus te halen (conform art. 6g en 10f van de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer invulling 
geeft aan de wettelijke minimale onderwijstijd passend bij de verwachte 
leerlingenpopulatie en bij het voorgestelde onderwijsconcept. 

DS. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 
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Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school per schoolsoort en aangeboden profiel een breed en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod gaat realiseren dat ook de referentieniveaus taal en 
rekenen omvat (art. 2 van de Wet referentieniveaus taal en rekenen) . Het aanbod 
is dekkend voor examenprogramma's. Het aanbod bereidt de leerlingen 
inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. De leerinhouden moeten 
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld worden (conform 
art. 10, 10b, 10d, 10f, 11a, 11b, 11c, 11 e, ·12 13 en 14 van de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe het onderwijsaanbod van de 
initiatiefnemer dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en de 
examenprogramma's. 

D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop 
(vormgeving van de bestuursstructuur) 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het 
begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 24d en 24e en - indien van 
toepassing - art. 32b1 van de WVO) . In de wettelijke voorschriften zijn de 
principes van scheiding van de functies van intern toezicht en bestuur als 
bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die principes betreffen ten minste: 
- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, 
waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. 
De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 
vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en 
indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien 
hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben 
ingediend tot stand is gekomen. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
besturing en het interne toezicht conform wetgeving wil gaan inrichten. 

Informatie over de Overige elementen van kwaliteit 
Naast de informatie over de deugdelijkheidseisen heeft de inspectie conform de 
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen ook informatie over de overige elementen 
van kwaliteit ontvangen en, waar nodig, besproken in het gesprek met de 
initiatiefnemer. Deze informatie is niet meegenomen in de oordelen over de te 
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verwachten kwaliteit. Mochten we de initiatiefnemer over één of meerdere 
elementen van kwaliteit in het verslag aan de initiatiefnemer aandachtspunten 
hebben teruggegeven, dan geven we die hieronder op hoofdlijnen weer. 

Overige elementen van kwaliteit 
Ook hebben wij met de initiatiefnemer gesproken over de aangeleverde informatie 
over de overige elementen van kwaliteit. In het gesprek zijn de volgende overige 
elementen van kwaliteit aan de orde gekomen. 

• Personeelsbeleid : formatie (OE2) 
• De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OES) 
• Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang (OE6) 
• Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 

Wij hebben het volgende besproken: 

Personeelsbeleid (OE2) 
Wij hebben gesproken over de gevolgen van het lerarentekort voor de school. De 
initiatiefnemer geeft aan hier bewust mee bezig te zijn en trekt in de reeds 
bestaande scholen zij-instromers aan en leidt onderwijsassistentes op tot leraar. 

Meerjarenbegroting (OE5) 
De initiatiefnemer heeft een meerjarenbegroting van baten en lasten aangeleverd . 
Een meerjarenbalans ontbreekt. De begroting heeft voldoende inzicht gegeven in 
de potentiële duurzaamheid en stabiliteit van de nieuwe school. 

Daarnaast geven wij het bestuur mee om bij het eerstvolgende bestuursverslag 
expliciet de koppeling tussen beleidsvoornemens, strategische doelen en de inzet 
van financiële middelen in de meerjarenbegroting naar voren te laten komen . 
Deze meerjarenbegroting wordt in het vierjaarlijks onderzoek besturen expliciet 
betrokken . 

Huisvesting (OE6) 
De initiatiefnemer geeft aan dat de gemeente Utrecht niet op voorhand meedenkt 
over huisvesting, maar wacht op de beslissing van de minister of de school 
gesticht mag wo rden. 

Vrijwillige ouderbijdrage (OE7) 
De initiatiefnemer geeft aan dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat 
leerlingen niet uitgesloten zullen worden van activiteiten . Wel kan het zijn dat 
activiteiten afgeblazen worden wanneer te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet betalen . 
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Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Datum 
Betreft 

19 april 2022 
Advies over aanvraag nieuwe school 

Geachte heer Wiersma, 

Hierbij doen wij, conform de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, u ons advies 

toekomen omtrent de aanvraag van •••••• • <I••••••••• ), 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs te 
Utrecht met de naam Al Amana College. 

Onze conclusie voor het advies is: negatief. Ons advies houdt in dat de aanvraag 
niet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 67a, tweede lid, onderdeel b 
WVO. 

De onderbouwing van deze conclusie vindt u in de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 

13. 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Pos tb US 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwijsinspectie.n l 

Contact 

T 
@owinsp.nl 

Onze referentie 
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14. 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht 
Ter attentie van 
Hypericumstraat 35 
1326 ES Almere 

Datum 
Betreft 

19 april 2022 
Definitief gespreksverslag 

Geachte_, 

Op 15 februari 2022 hebben wij met u een gesprek gevoerd over uw aanvraag 
voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs te Utrecht met de naam 
Al Amana College. 
Wij hebben op 21 maart 2022 het conceptverslag van dit gesprek naar u 
toegestuurd . In de begeleidende brief, behorende bij het conceptverslag, werd u 
in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen na dagtekening te reageren 
op het conceptverslag . U heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

Wij hebben op 2 april 2022 een inhoudelijke reactie op het conceptverslag van u 
ontvangen . Uw reactie hebben wij overwogen en betrokken bij de definitieve 
verslaglegging van ons gesprek op 15 februari 2022 . 

In onderstaande tabel is aangegeven in hoeverre wij uw reactie hebben verwerkt 
in het definitieve vers lag . 

Aansluitend aan deze brief ontvangt u het definitieve gespreksverslag . 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de in de 
colofon vermelde contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Locatie Utrecht 
St . -Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwij sinspect ie.nl 

Contact 

Medewerker toezicht 

.al!!!p.nl 
Onze referentie 
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Verwerking reactie van initiatiefnemer in verslaglegging 

Reactie initiatiefnemer Reactie inspectie op Aanpassing 
opmerkingen initiatiefnemer verslag 

Opmerking 1 . Inhoud van het onderwiis: Burgerschapsonderwijs (Dl) 
1. p. . U reageert "In het In het gesprek is aan de orde Wij passen 

2-3 gesprek dat wij met u geweest dat er bij het Al Amana het verslag 
hadden, hebben wij niet College (voortgezet onderwijs) op dit punt 
de indruk gekregen dat onvoldoende sprake was van niet aan. 
de leerdoelen concrete leerdoelen. 
onvoldoende concreet 
zijn en het aanbod U heeft zelf ook aangegeven 
onvoldoende samenhang deze leerdoelen met het team te 

• vertoont . Onzes inziens willen concretiseren. Dit 
kan op bevestigt u nogmaals in uw 
grond van de door ons reactiebrief op p.5. 
aangeleverde informatie 
niet worden 
geconcludeerd dat deze 
niet bijdraagt aan 
een positief beeld van de 
te verwachten 
onderwiiskwaliteit ." 

2. p. U reageert "Tijdens het Wij hebben u op 23 december Wij passen 
2-3 gesprek, maar ook na 2021 op voorhand een extra het verslag 

onze toelichting op de email gezonden. Hierin vragen op dit punt 
totstandkoming van de wij u het volgende: "Ten aanzien niet aan. 
activiteiten heeft u 

van het bevorderen van burgerschap 
geen aanvullende 
informatie hieromtrent in het onderwijs (01) het volgende. 

opgevraagd, zodat wij De inspectie stelt u graag in de 

geen reden hadden om gelegenheid tijdens het gesprek 

te twijfelen aan nadere informatie te geven over de 
de duidelijkheid en wettelijke eis dat bevordering van 
volledigheid van de burgerschap onder meer vorm krijgt 
informatie zoals die is in een doelgerichte aanpak, waarin 
aangeleverd in de de in de wet genoemde eisen rond 
aanvraag, de Notitie burgerschap zichtbaar zijn. Dit 
en tijdens het gesprek. 

betekent dat het 
Nergens blijkt uit dat 

burgerschapsonderwijs tenminste voor de aanvraag een 
uiteenzetting op gericht is op realisering van 

detailniveau vereist geconcretiseerde leerdoelen, voor 

is . De aanvraag dient de alle in de wet genoemde aspecten. 

doelgerichtheid en Als u op dit onderdeel een nadere 
samenhang te laten zien, toelichting wilt geven, stelt de 
de aanvrager dient te inspectie u in de gelegenheid deze 
laten zien toelichting ook op schrift te stellen en 
dat het onderwijsaanbod voorafgaand aan het gesprek de 
op herkenbare wijze 

inspectie toe te sturen." 
wordt ingericht en er 

Hiermee hebben wij extra dient inzicht gegeven te 
worden in informatie bij u opgevraagd en u 

de inrichting van het heeft naar aanleiding daarvan de 

burgerschapsonderwijs ." 'notitie Burgerschap' 
toeqezonden. 
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3. p. U heeft Bijlage A Wij hebben bijlage A in Wij passen 
2-3 uitwerking hoofdstuk 4 samenhang met uw notitie het verslag 

"uitwerking hoofddoelen Burgerschap bestudeerd . U geeft op dit punt 
burgerschap" t.a.v. ons een indruk van waaraan niet aan. 
voortgezet onderwijs van wordt gedacht ten aanzien van 
de notitie de invulling van het 
burgerschapsvorming burgerschapsonderwijs . Er is nog 
ingezonden. geen sprake van een zodanige 

uitwerking van het criterium 
doelgericht voor de 
basiswaarden, dat inzichtelijk is 
dat en hoe al deze basiswaarden 
actief bevorderd zullen worden . 
Wij willen u graag het volgende 
teruggegeven: 

In de linkerkolom staan de 
leerdoelen. We zien leerdoelen 
ten aanzien van 'kennis en 
vaardigheden ', maar missen 
deze ten aanzien van 
'houdingen'. 
Die leerdoelen ten aanzien van 
'houding' zien we wel specifiek 
terug bij uw doelen ten aanzien 
van het primair onderwijs. 

De impressie die ontstaat bij 
weging van de leerdoelen in de 
linker kolom is die van accent op 
emancipatie van de groep, 
acceptatie van het gegeven dat 
er verschillen zullen zijn en je 
het niet eens wordt, en het 
toerusten tot een eigen 
identiteit. Dat zijn doelen die een 
school zeker kan nastreven, 
maar lijkt eenzijdig, omdat het 
bij bevorderen van basiswaarden 
zeker ook gaat over 
verdraagzaamheid, 
gelijkwaardigheid en autonomie. 
Bevordering van basiswaarden 
kan dus ook raken aan 
(relativering) van de eigen 
opvatting en aan bevordering 
van kritisch denken en 
autonomie, ook ten aanzien van 
de eigen traditie . In hoeverre is 
sprake van bevordering van 
basiswaarden, ook waar die een 
eigen identiteit zouden kunnen 
beqrenzen? Bijlage A is op dit 
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punt niet duidelijk en roept dit 
type vragen op . 

Wij zien overigens verschillen 
tussen de stukken van primair 
onderwijs en voortgezet 
onderwijs. Deze documenten 
lijken beperkt op elkaar aan te 
sluiten. Dit roept vragen op als 
' waarom deze accent 
verschillen? '; 'hoe zit het met de 
doorgaande leerlijn?' en 'wie is 
eiqenaar van deze documenten?' 
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Gespreksverslag 
Op 15 februari 2022 hebben wij op het kantoor van de inspectie te Utrecht met de 
initiatiefnemer gesproken over zijn aanvraag voor een nieuwe school voor 
voortgezet onderwijs te Utrecht met de naam Al Amana College. Voorafgaand 
heeft de initiatiefnemer bij DUO een aanvraag met bijbehorende informatie 
ingediend. Het gaat hierbij om de informatie over de wijze waarop de 
initiatiefnemer aan de deugdelijkheidseisen uit het Advieskader denkt te voldoen. 
Daarnaast heeft de initiatiefnemer informatie aangeleverd over de overige 
elementen van kwaliteit uit het Advieskader. 

Aanwezigen 
Tijdens het gesprek waren namens de initiatiefnemer de 

en van de inspectie 

Procedure 
Aan het begin van het gesprek hebben wij de initiatiefnemer ingelicht over de rol 
van dit gesprek in het kader van die procedure . In het gesprek krijgt de 
initiatiefnemer de gelegenheid om de vooraf aangeleverde informatie toe te 
lichten en ons te informeren over de vorderingen bij het realiseren van de 
aanvraag. De initiatiefnemer heeft tevens de gelegenheid gehad om voorafgaand 
aan en kort na het gesprek aanvullende informatie aan te leveren. De 
initiatiefnemer heeft daar gebruik van gemaakt. Na het gesprek schrijft de 
inspectie een conceptverslag. Dit verslag bevat geen oordeel over de 
deugdelijkheidseisen . Wel staat er in het verslag welke bijdrage de schriftelijke en 
mondelinge informatie van de initiatiefnemer levert aan het beeld van de inspectie 
over de te verwachten kwaliteit . De inspectie adviseert op basis van dit beeld de 
minister over de aanvraag. De minister geeft een oordeel. Op het verslag van het 
gesprek volgt een hoor en wederhoorprocedure . 

Deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit 
Wij hebben met de initiatiefnemer gesproken over de te verwachten kwaliteit van 
het onderwijs aan de hand van zes deugdelijkheidseisen en over negen overige 
elementen van kwaliteit. We geven hieronder per deugdelijkheidseis aan in 
hoeverre de door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge 
informatie bijdraagt aan een positief beeld van de te verwachten kwaliteit, 
gevolgd door een korte toelichting . Van het gesprek over de overige elementen 
doen we kort verslag. De te verwachten kwaliteit van de overige elementen speelt 
geen rol in ons advies aan de minister. 

1. Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs (Dl). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt niet bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van 
dit onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 

Toelichting 
De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van de school om 
actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze te 
bevorderen. Het onderwijsaanbod dient zich herkenbaar te richten op bevordering 
van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, aan de ontwikkeling van 
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de sociale .en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn en aan 
een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd en waarmee kan 
worden geoefend. Dit betekent dat de aanvraag inzicht moet geven in de wijze 
waarop het burgerschapsonderwijs zal worden vormgegeven, zodanig dat 
inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan deze wettelijke eisen ( art. 17 
WVO). 

In de aanvraag en in de mondelinge toelichting is onvoldoende informatie 
opgenomen respectievelijk naar voren gekomen op basis waarvan kan worden 
vastgesteld welke concrete leerdoelen de school wil nastreven en hoe dit tot een 
samenhangend aanbod leidt. Dat betekent dat niet duidelijk is in hoeverre en hoe 
de school aandacht zal besteden aan doelgerichte bevordering van basiswaarden 
en de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn. 
In Bijlage 3 van de 'Notitie Burgerschapsvorming ' zijn algemene doelen met 
betrekking tot burgerschap in de onderbouw gesteld, die voortkomen uit de visie 
van de school. Voorbeelden van dergelijke algemene doelen zijn "Het onderwijs 
bevordert het vormen van een eigen mening op basis van persoonlijke normen en 
waarden. De leerling kan zich op deze wijze zelfstandig verhouden tot 
maatschappelijke problemen die 
in de maatschappij spelen. " en "Het onderwijs bevordert een schoolcultuur waarin 
respect en ruimte is voor minderheden en waarbij 
discriminatie sterk wordt ontmoedigd. Het vergroten van begrip is hier van groot 
belang." 
Daarnaast worden per vak mogelijke activite iten en opdrachten beschreven, maar 
daaruit wordt niet duidelijk welke concrete leerdoelen op het gebied van kennis, 
vaardigheden en houdingen opgesteld zijn voor leerlingen en hoe deze met elkaar 
samenhangen over de verschillende leerjaren van de onderbouw èn bovenbouw. 

In het gesprek heeft de initiatiefnemer aangegeven da.t de leerdoelen ten aanzien 
van burgerschapsonderwijs binnen het voortgezet onderwijs samen met het team 
vastgesteld zullen worden, zodra het team is geformeerd. 

2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen 
daarvoor (D2). 

~lgemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school maatwerk biedt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben (conform art 17b, WVO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met daarin wat hij onder extra 
ondersteuning verstaat. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer een 
passend onderwijsaanbod zal realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben . 
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3. Inrichting van het onderwijs: Zicht op ontwikkeling van de 
leerlingen D3). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt op 
welke wijze de school vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis 
en vaardigheden van haar leerlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt 
tevens duidelijk op welke wijze deze informatie gebruikt gaat worden om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 
individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
ontwikkeling van de individuele leerling systematisch gaat volgen en daar 
vervolgens in het onderwijs passend op inspeelt. 

4. Inrichting van het onderwijs: Onderwijstijd (D4). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over de vier, vijf of 
zes jaar in het voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de wijze waarop de 
onderwijstijd verdeeld is over de cursusduur. Duidelijk is hoe er wordt omgegaan 
met wettelijke vakanties en vrije dagen. De initiatiefnemer toont hiermee aan dat 
de inrichting van de onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, 
bij de verwachte leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de 
referentieniveaus te halen (conform art. 6g en 10fvan de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer invulling 
geeft aan de wettelijke minimale onderwijstijd passend bij de verwachte 
leerlingenpopulatie .en bij het voorgestelde onderwijsconcept . 

5. Inhoud van het onderwijs: Kerndoelen en referentieniveaus {D5). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 
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Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school per schoolsoort en aangeboden profiel een breed en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod gaat realiseren dat ook de referentieniveaus taal en 
rekenen omvat (art. 2 van de Wet referentieniveaus taal en rekenen) . Het aanbod 
is dekkend voor examenprogramma's. Het aanbod bereidt de leerlingen 
inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs . De leerinhouden moeten 
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld worden (conform 
art. 10, 10b, 10d, 10{, 11a, 11b, 11c, 11 e, 12 13 en 14 van de WVO) . 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe het onderwijsaanbod van de 
initiatiefnemer dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en de 
examenprogramma 's. 

6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop -
vorming bestuursstructuur (D6). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het 
begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 24d en 24e en - indien van 
toepassing - art. 32b1 van de WVO). In de wettelijke voorschriften zijn de 
principes van scheiding van de functies van intern toezicht en bestuur als 
bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die principes betreffen ten minste : 
- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, 
waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. 
De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 
vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en 
indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn . Ook laat de initiatiefnemer zien 
hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben 
ingediend tot stand is gekomen. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
besturing en het interne toezicht conform wetgeving wil gaan inrichten. 

Overige elementen van kwaliteit 
Ook hebben wij met de initiatiefnemer gesproken over de aangeleverde informatie 
over de overige elementen van kwaliteit . In het gesprek zijn de volgende overige 
elementen van kwaliteit aan de orde gekomen. 
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• Personeelsbeleid: formatie (OE2) 
• De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OES) 
• Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang (OE6) 
• Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 

Wij hebben het volgende besproken: 

Personeelsbeleid (OE2) 
Wij hebben gesproken over de gevolgen van het lerarentekort voor de school. De 
initiatiefnemer geeft aan hier bewust mee bezig te zijn en trekt in de reeds 
bestaande scholen zij-instromers aan en leidt onderwijsassistentes op tot leraar. 

Meerjarenbegroting (OES) 
De initiatiefnemer heeft een meerjarenbegroting van baten en lasten aangeleverd . 
Een meerjarenbalans ontbreekt. De begroting heeft voldoende inzicht gegeven in 
de potentiële duurzaamheid en stabiliteit van de nieuwe school. 

Daarnaast geven wij het bestuur mee om bij het eerstvolgende bestuursverslag 
expliciet de koppeling tussen beleidsvoornemens, strategische doelen en de inzet 
van financiële middelen in de meerjarenbegroting naar voren te laten komen . 
Deze meerjarenbegroting wordt in het vierjaarlijks onderzoek besturen expliciet 
betrokken. 

Huisvesting (OE6) 
De initiatiefnemer geeft aan dat de gemeente Utrecht niet op voorhand meedenkt 
over huisvesting, maar wacht op de beslissing van de minister of de school 
gesticht mag worden. 

Vrijwillige ouderbijdrage (OEB) 
De initiatiefnemer geeft aan dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat 
leerlingen niet uitgesloten zullen worden van activiteiten. Wel kan het zijn dat 
activiteiten afgeblazen worden wanne.er te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet betalen. 

Overige gespreksonderwerpen 
In het gesprek is naast de informatie over de deugdelijkheidseisen en die over de 
overige elementen van kwaliteit het volgende onderwerp aan de orde gesteld : 

Besturenfusie 
De initiatiefnemer geeft aan dat er een voorgenomen besluit is om beide besturen 
waarvan hij directeur-bestuurder is, te fuseren . Het betreft 'Stichting Islamitisch 
Onderwijs Utrecht' en 'Stichting Al Amana Scholen'. Het traject daartoe wordt 
begeleid en de fusie zal later dit jaar plaatsvinden . 
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