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Muslims for Progressive Values (MPV) Nederland wil sociale scheidslijnen in het on-

derwijs verminderen en burgerschap verbeteren door onderwijzers en leerlingen te 

ondersteunen in het omgaan met diversiteit, pluraliteit en religie middels de toolkit 

Moslim en School. De toolkit stimuleert kritisch denken en (zelf)reflectie over de ei-

gen identiteit en deelname aan onze maatschappij, en vervangt huidige stereotypen 

over de islam door een gedemonstreerde congruentie tussen Nederlandse en islami-

tische waarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV is een op de islam gebaseerde mensenrechtenorganisatie met consultatieve sta-

tus bij de Verenigde Naties (VN), opgericht in 2007 in de Verenigde Staten. MPV pleit 

voor egalitaire uitingen van de islam, voor scheiding tussen kerk en staat, voor vrou-

wenrechten en rechten voor LHBTI-personen, voor vrijheid van meningsuiting en 

voor vrijheid van geloof. MPV doet dit door ruimte te creëren voor religieuze dis-

course, educatieve en sociale mediacampagnes, jeugdprogramma’s en sociaal acti-

visme. Op hoog internationaal beleidsniveau promoten wij inclusieve en tolerante op-

vattingen over de islam, gebaseerd op universele mensenrechten, vrede en recht-

vaardigheid. 
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1. INTRODUCTIE 

 

Stel je eens voor: Mohammed wordt door zijn klasgenoot Mike beschimpt door weer 

een nieuwe gruweldaad in de naam van de islam; de vele opstanden, verwoestingen 

en doden die gepleegd werden omdat een stripverhaal profeet Mohammed uit-

beeldde. Mike noemt Mohammeds islamitische religie ‘achterlijk’, ‘slecht’ en ‘iets dat 

nog nooit ook maar iets positiefs aan de samenleving heeft bijgedragen’.  
 

Mohammed voelt zich gekwetst, boos, en neemt een defensieve houding aan; het kan 

zelfs uitlopen tot ruzie. 
 

Dit is waar een geïnformeerde leraar/lerares zou kunnen ingrijpen. Hij zou Mohammed 

en Mike apart hebben kunnen nemen, en uit kunnen leggen dat Profeet Mohammed 

vanaf de begintijd van de islam is afgebeeld door zijn volgelingen, kijk bijvoorbeeld 

maar naar de prachtige kunstwerken die de tijd hebben weerstaan en in prestigieuze 

museums over de hele wereld hangen. 
 

Voor Mohammed zou dit een eye-opener zijn; dit is niet wat hem geleerd is! Hij is blij 

dat zijn school ruimte biedt om zonder stereotypes over zijn geloof te spreken; hij is 

trots op zijn geloof en haar tradities, de basis van zijn identiteit. Misschien mag hij een 

spreekbeurt houden over islamitische kunst? 

 

Voor Mike zou het ook een eye-opener zijn; ook hem is dit niet geleerd! Hij vindt het 

moeilijk in de klas te zitten met leerlingen die zo’n achterlijk geloof aanhangen, maar 

zouden er dan toch meer kanten aan ‘de slechte islam’ zitten? Thuis duikt hij meteen 

achter zijn laptop waar hij via de toolkit Moslim en School meer voorbeelden vindt. 
 

Dit is wat Moslim en School hoopt te bereiken. Het biedt open educational resources in 

de vorm van een toolkit bestaande uit een website met informatieve materialen over 

de islam, sociale media-accounts, kant-en-klare modules voor opname in het curricu-

lum van scholen, een nieuwsbrief met actuele informatie over de islam, workshops, en 

een informatielijn voor docenten. De islam als congruent met Nederlandse waarden 

voorstellen verbetert perceptie en kan gevoelens van marginalisatie verminderen. Po-

larisatie en radicalisering in de gehele samenleving kunnen verminderen doordat jon-

geren een positief identiteitsbeeld, gunstige toekomstvisie en worteling in de Neder-

landse samenleving krijgen. 
 

Moslim en School creëert een klimaat waarin alle leerlingen zich veilig kunnen voe-

len. Zo worden bruggen gebouwd; met elkaar en met onze pluriforme samenleving. 

Wij zien uit naar de verbetering van de sociale cohesie en burgerschap middels de 

toolkit en presenteren hierbij met trots de projectdoelstellingen en de verwachte re-

sultaten van Moslim en School. 
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2. OVER MPV NEDERLAND 

MPV Nederland kan als geen ander bijdragen aan het verbeteren van huidige opvat-

tingen over islam en moslims in Nederland door misverstanden en aannames te tac-

kelen op theologische basis en een identiteit aan te bieden waarin respect voor de 

actieve, pluriforme Nederlandse samenleving centraal staat.  
 

MPV heeft jarenlange expertise in het voorkomen van extremisme, intolerantie en ra-

dicalisme. Haar leden zijn veel internationaal gevraagde sprekers en wordt op theolo-

gische basis ondersteund door wetenschappers als Reza Aslan, onder andere bekend 

van How to Win a Holy War en No God but God en Dayiee Abdullah, één van de eerste 

hedendaagse openlijk homoseksuele imams. Wij ontkrachten fundamentalistische, mi-

sogyne en patriarchale interpretaties van islamitische teksten middels educatieve 

campagnes, voorlichting en projecten zoals #ImamsforShe. Voor de VN heeft MPV 

diverse verklaringen en stakeholders reports ontwikkeld om geweld in de naam van 

religie tegen te gaan. Daarnaast bouwt MPV al bijna tien jaar aan open en inclusieve 

islamitische gemeenschappen, met ruimte voor LHBTI-personen. 
 

Voor het middelbaar onderwijs in Denemarken hebben wij een documentaire ontwik-

keld over ijtihad, kritische reflectie in de islam. Onderwijzers konden door de bijbeho-

rende discussiehandleiding gericht discussies over de islam leiden, vragen over de 

islam beantwoord te krijgen, en kennis te maken met een progressieve islam en mos-

lims die voor democratie en mensenrechten staan.  
 

Juist omdat MPV vanuit een theologische basis werkt weten wij bij uitstek hoe de islam 

congruent is met Nederlandse warden en de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens. Onze religieuze kennis is groot, zo kunnen wij van binnenuit verandering 

bewerkstelligen. Wij beschouwen het als onze taak om ook in Nederland polarisatie 

en extremisme te bestrijden door educatie en voorlichting. 
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3. EEN GESEGREGEERD KLASLOKAAL?1
 

 

Polarisatie neemt toe in onze samenleving, ook in het onderwijs. Sociale scheidslijnen 

verdiepen terwijl gezamenlijke opbouw van de Nederlandse samenleving vermindert. 

Deze maatschappelijke vervreemding heeft diepe oorzaken, waaronder modernise-

ring, individualisme en de bijbehorende keuzevrijheid, het huidig economische kli-

maat en buitenlandse politieke invloeden, maar vooral ook beeldvorming. De uiteen 

liggende belevingswerelden worden op sociale media verder uitvergroot; de ‘split 

screen world’ is een realiteit. De zorg over de verhoudingen tussen autochtonen en 

niet-westerse migrantengroepen2, met name moslims, is groot. De positie van moslims 

in Nederland staat al sinds jaar en dag hoog op de agenda door negatieve gebeurte-

nissen die in de naam van islam worden gepleegd en de beeldvorming daarover. 

Daardoor kunnen (moslim)jongeren een identiteitsworsteling ervaren. De negatieve 

beeldvorming en haatretoriek creëren een vicieuze cirkel voor toch al op afstand van 

elkaar verkerende gemeenschappen; standpunten raken meer uiteen en ook docenten 

worden met almaar radicalere opinies en standpunten geconfronteerd.  
 

Veel jongeren in migrantengroepen ervaren (zeer) vaak gevoelens van discriminatie 

en uitsluiting, hebben erg negatieve gevoelens over hun kansen en deelname in de 

Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt, en hebben maar beperkt omgang met au-

tochtone Nederlanders. De verwachting is dat dit niet daalt in de huidige situatie. 

Ethnic profiling is zeer sterk aanwezig in Nederland. Met name sinds de recente vluch-

telingencrisis wordt er met argwaan gekeken naar de grote migrantenstromen. An-

dersom hebben autochtone Nederlanders vaak weinig contact met migrantengroe-

pen3. Daarnaast raken ook zij steeds onzekerder over hun perspectief in Nederland.  
 

“De bevolking is somber over de verhouding tussen autochtonen en migranten-
groepen. Men beziet die vaak in termen van een tegenstelling en als conflictu-

eus”  
(Huijnk et al, 2015. 33. Webversie). 

 

De heersende perceptie dat de islam conflictueus is met onze moderne Nederlandse 

maatschappij maakt dat moslimjongeren zich geen deel voelen van Nederland en haar 

cultuur terwijl autochtone Nederlanders vinden dat de islamitische cultuur hier niet 

past (Huijnk en Dagevos, 201. Webversie). Veel moslimjongeren geven aan te worste-

len met deze ‘dubbele’ identiteit. Als gevolg zetten velen hun identiteit als moslim op 

één, om als onderdeel van de umma, de islamitische gemeenschap, toch een saamho-

righeidsgevoel te kunnen beleven. Echter, deze identiteit wordt volgens hen niet door 

de Nederlandse samenleving geaccepteerd (Huijnk en Dagevos, 2012. 43. Webver-

sie). Door uitsluiting, marginalisatie en discriminatie zijn voor deze jongeren democra-

tische waarden zoals waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid helaas niet altijd even 

vanzelfsprekend, wat verdere afdrijving in de hand werkt. Deze sociale en culturele 

uitsluiting; marginalisatie; er niet (bij) horen; zijn de belangrijkste oorzaken van isla-

mitische radicalisering waardoor jongeren zich bij ISIS en andere extremistische groe-

pen aansluiten.  

                                                
1 Deze sectie is sterk gebaseerd op Werelden van verschil, 2015 en Dichter bij elkaar? 2012. 
2 Hier wordt de term ‘niet-westerse migrantengroepen’ gebruikt. Dit dekt vanzelfsprekend de lading 

niet. 
3 56% van de autochtone Nederlanders heeft vrijwel nooit (vriendschappelijk) sociale contact met mi-

granten (Huijnk en Dagevos, 2012. 62. Webversie). 



 7 

Het is van vitaal belang dat er een algemene perceptie ontstaat waarin de Nederlandse 

cultuur en de islam verenigbaar zijn, en dat ook Nederlandse moslimjongeren ervaren 

dat zij een geaccepteerde én gewaardeerde identiteit kunnen opbouwen in onze sa-

menleving. Als we daadwerkelijk willen samenleven moeten we allemaal investe-

ren in het leren kennen van elkaars wereld. Dat begint op school. Kinderen moeten 

zich veilig en geaccepteerd voelen, ook op het gebied van hun geloof. Tegen discri-

minatie en marginalisatie moet dan ook hard worden gevochten. Daarnaast is het be-

langrijk om geloof en levensbeschouwing an sich een bespreekbaar onderwerp te ma-

ken, als een onlosmakelijk onderdeel van de identiteit van veel leerlingen4. 
 

Een niet te verwaarlozen aspect binnen het thema van identiteitsworsteling en radica-

lisering is de plaats die islamitische geleerden innemen binnen moslimgemeenschap-

pen. Zij worden vaak op een onaantastbaar voetstuk geplaatst; het is de ‘gewone mos-

lim’ niet toegestaan om hun kennis en standpunten in twijfel te nemen. Standpunten 

van invloedrijke radicale geleerden worden zo klakkeloos overgenomen terwijl eigen 

verantwoordelijkheid, kritische reflectie en moreel handelen worden onderdrukt. 

Daarnaast draagt de ‘verzuiling’ van stromingen, politieke voorkeuren en etnische af-

komst binnen moslimgemeenschappen in Nederland bij aan onderlinge segregatie. 

Omdat op Nederlandse scholen verantwoordelijkheidsgevoel en kritisch denken 

wordt gestimuleerd (net als in de islam) draagt dit bij tot het gevoel tussen twee cultu-

ren op te groeien. Geradicaliseerde jongeren en jongeren die opgevoed zijn met ri-

gide interpretaties van de islam voelen zich vaak veilig door de strenge richtlijnen en 

regels die door extremistische geleerden worden opgegeven om dit gevoel van ver-

lorenheid te compenseren5. Al deze factoren werken door op het onderwijs. 
 

Moslim en School gebruikt die sleutelbegrippen die vitaal zijn om sociale cohesie en 

actief burgerschap te vergroten, ingebed in een inclusieve en holistische aanpak met 

aandacht voor verschillende identiteiten en onze pluriforme samenleving; 
 

1. Het biedt een geaccepteerde en gewaardeerde identiteit en plaats in de samenle-

ving voor moslimjongeren, inclusief meer positieve moslimrolmodellen.   

2. Het verwijdert negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims en de islam in 

educatieve materialen6 en vervangt deze door materialen waarin de nadruk ligt op ge-

meenschappelijke waarden en een inclusieve7 en progressieve islam waar eigen 

verantwoordelijkheid, kritische reflectie en moreel handelen voorop staan. 

3. Het schept positieve beeldvorming en voorkomt zo gevoelens van marginalisatie, 

discriminatie en vooroordelen, om zo sociale grenzen te verminderen. 

4. Het verstevigd sociale cohesie door te demonstreren dat universele mensenrech-

ten en Nederlandse waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, congruent 

zijn met de islam.  

                                                
4 “In 2014 rekent 50,8 procent van de volwassen bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbe-

schouwelijke groepering” 
5 Zie bijvoorbeeld: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/01/what-draws-jihadis-to-

isis-identity-alienation 
6 Zie bijvoorbeeld de Monitor Moslimdiscriminatie voor stereotypen waar docenten mee geconfronteerd 

worden. 
7 Onder een inclusieve islam wordt verstaan; Een islam waarin alle mensen als gelijkwaardig be-

schouwd worden ongeacht ras, sekse, geslachtsidentificatie, etniciteit, nationaliteit, geloof, ideologie, 

seksuele geaardheid of capaciteit.  Universele mensenrechten en vrijheid van meningsuiting en gods-

dienst staan voorop. 
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4. OP WEG NAAR SOCIALE COHESIE MET MOSLIM 

EN SCHOOL  

MPV Nederland wil door het aanbieden van de inclusieve en holistische toolkit Mos-

lim en School een tegengeluid bieden aan steeds radicalere standpunten in de samen-

leving. De aandacht ligt daarin op docenten zelf, maar ook op kinderen en jongeren, 

specifiek leerlingen in het voortgezet onderwijs en groep 7 en 8 van het primair on-

derwijs8. Niet alleen omdat zij de bouwstenen van toekomstige generaties zijn, maar 

ook omdat school de plaats is waar zij hun zoektocht naar identiteit formuleren en ‘ge-

dwongen’ worden samen te zijn, te spelen, en te werken. 

Om identiteitsworstelingen en vooroordelen te voorkomen is het nodig dat kinderen 

het verschil leren zien tussen verschillen en vooroordelen, en opgroeien met positieve 

voorbeelden van vriendschappen tussen groepen. Discriminatie verminderd en kin-

deren behalen betere schoolresultaten wanneer zij bewust worden gemaakt van de 

gemeenschappelijke menselijkheid. Dit kan simpelweg door samenwerkingsopdrach-

ten in het klaslokaal9. 

“Educatie is zinvol omdat vrouwen en mannen leren dat zij zichzelf kunnen 
creëren en vernieuwen, omdat zij in staat zijn verantwoording over zichzelf te 

nemen” 

(Freire, 2004. 15) 

Omdat bij de meeste moslimjongeren hun moslimidentiteit op één staat, gevormd door 

hun kennis over hun religie, geschiedenis, en cultuur, ligt juist hiér de mogelijkheid 

deze identiteit positief vorm te geven. Positief vormgegeven informatie over hun reli-

gie kan als handvat dienen voor moslimjongeren om een optimistisch beeld van hun 

plaats in de maatschappij op te doen en aan de Nederlandse samenleving bij te willen 

dragen. Wanneer leerlingen ervaren dat zij hun cultuur en geloof in onze samenleving 

op een vredevolle en respectvolle manier kunnen uitdragen en geaccepteerd en ge-

waardeerd worden, wordt hun onvrede als ‘buitenstaander’ gezien te worden vermin-

derd. Congruentie van de islam met Nederlandse waarden kan daarnaast angsten, 

vooroordelen en misverstanden verminderen bij niet-moslims.  

 

 

                                                
8 In een later stadium eventueel ook het MBO. 
9Zie bijvoorbeeld: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397313001007, 

http://psr.sagepub.com/content/15/4/332.short, http://eric.ed.gov/?id=ED382730, 

Daarom pakt Islam op School niet radicalisering zelf aan, maar de oorzaken ervan; 

polarisatie, identiteitsworstelingen, sociale scheidslijnen en negatieve beeldvor-

ming. De toolkit biedt de kans aannames en misverstanden over de islam te ver-

minderen. Gevoelens van uitsluiting en marginalisatie kunnen verminderen door 

het aanbieden van een identiteit die geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Zo 

wordt de basis gelegd voor respectvol burgerschap, diversiteit en veiligheid voor 

iedereen in de pluriforme samenleving. Ten slotte worden verantwoordelijkheid en 

kritisch denken gestimuleerd, ook voor docenten.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397313001007
http://psr.sagepub.com/content/15/4/332.short
http://eric.ed.gov/?id=ED382730
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4.1 HET DRIEPOLIG MODEL 

De toolkit creëert positieve beeld- en identiteits-vorming en verbetert sociale cohesie 

middels onderstaand model: 

 
1. DE TOOLKIT 

De toolkit bevat educatieve materialen, actuele informatie en ondersteuning. Hij stimu-

leert een progressieve en kritische houding en verkleint de invloed van radicale islam; 

de fundamentele waarden van de islam worden apart gehouden van culturele en poli-

tieke autoriteiten. De toolkit helpt identiteitsworstelingen voorkomen in de middelba-

reschoolfase door het vroeg aanbieden van leeftijdsgerichte materialen. 

 

2A. POSITIEVE BEELDVORMING 
Beeldvorming over de islam en moslims verbetert door vermindering van stereotypes 

over de islam en positieve interactie met moslimrolmodellen, en het stimuleren van 

een kritische houding. 

 

2B. POSITIEVE IDENTITEITSVORMING 

Meer positieve aandacht op scholen voor de geschiedenis, cultuur en levensovertui-

ging van moslimjongeren verandert de perceptie van hun medeleerlingen en docen-

ten, waardoor zij zich meer geaccepteerd en gewaardeerd voelen.  

 

3. SOCIALE COHESIE  
De toolkit vermindert stereotypen en vooroordelen, en vlakt zo sociale scheidslijnen 

af. Cultuur en ervaringen worden uitgewisseld en er ontstaan meer kennis en inzicht 

in zelfbeelden en de ander; bruggen worden gebouwd. 

1. De toolkit 

- 2A. Positieve 
identiteitsforming

- 2B. Positieve 
beeldvorming

3. Sociale cohesie
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5. PROJECTSTRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 

 

MPV Nederland lanceert de toolkit Moslim en School, gericht op zowel leerlingen als 

docenten. De website www.moslimenschool.nl (inclusief web-based app) wordt geïn-

troduceerd; een breed interactief informatieplatform waaraan sociale media-accounts, 

de digitale nieuwsbrief Moslim en School, workshops en een informatielijn gekoppeld 

worden. De toolkit is zo ontwikkeld dat hij voor iedereen toegankelijk is. Het is niet 

nodig dat alle tools gebruikt worden, of dat zij in een bepaalde volgorde ingezet wor-

den. Hij bestaat uit open educational resources en is toegespitst op doelgroep en leef-

tijdscategorie. De materialen bestaan uit kant-en-klare lesmodules, opdrachten, vi-

deo’s en quizzen die zo in het curriculum van scholen kunnen worden opgenomen. 

 

De toolkit wordt op sociale media en in zoekmachines gepromoot middels SEO-zoek-

termen (zoals islam, halal, haram) en Google Analytics, zodat tegelijkertijd de aanwe-

zigheid van radicale islam in online zoekresultaten wordt verkleind.  
 

5.1 DE TOOLKIT   

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de praktische tools en de gerichte tools in het 

docentendomein (afgesloten) en leerlingendomein. Zie Bijlage 1. Inhoud toolkit. 

 

Praktisch gezien bestaat de toolkit uit zes onderdelen, verdeeld over de 3 domeinen: 

1. De website met voorlichting, documentaire en video’s 

2. Sociale media  

3. De nieuwsbrief met actuele informatie 

4. Promotiematerialen 

5. Workshops voor docenten 

6. De informatielijn voor docenten 
 

 

PRAKTISCHE TOOLS 

De praktische tools kunnen door zowel docenten als leerlingen gebruikt worden 

om basiskennis over de islam op te doen, en tevens om de islam vanuit sociale, 

theologische, culturele en mensenrechten perspectieven te bestuderen. Tool P1 

bestaat uit voorlichtingsmateriaal over de islam bestaande uit diverse modules 

met de focus op (Nederlandse) waarden, burgerschap, identiteit en verantwoor-

delijkheid. Vooral het inzetten van deze tool zal identiteitsvorming en burger-

schap ten goede komen. Het biedt tevens een verdiepende module over islamiti-

sche cultuur en geschiedenis in een Europese context. Tool P2 (Documentaire Ijti-

haad, Feminism and Reform) en P3 (Tekenfilms Doorsnee Mohammed) bieden in-

formatie over kritische (zelf)reflectie in de islam. De woordenlijst, tool P5, geeft 

een overzicht van veelgebruikte termen in de islam. Ten slotte zijn hier links en 

informatie over belangrijke externe organisaties en initiatieven te vinden (tool 

P6), en promotiematerialen (tool P7).  

Moslim en School biedt ruimte voor alle kinderen om te groeien en ontwikkelen 

in een veilige leeromgeving. Het draagt bij aan het vervullen van de kerndoelen 

uit ‘Mens en Maatschappij’ voor het primair onderwijs en het leergebied ‘Oriënta-

tie op jezelf en de wereld’. Alle tools worden ontwikkeld met inachtneming van de 

huidige wet- en regelgeving. 

http://www.moslimenschool.nl/
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Leerlingen leren huidige stereotypen te vervangen door op een positieve manier 

naar moslims en de islam te kijken. Het belang van meedoen aan de Nederlandse 

samenleving en kritisch nadenken staan voorop, samen met identiteitsvorming en 

beeldvorming. 

 

Tool L1 (Interview series) biedt leerlingen de kans positieve moslimrolmodellen 

te leren kennen. Moslimleerlingen krijgen de kans om zich aan rolmodellen met 

hun eigen culturele/ religieuze achtergrond op te trekken. Tool L2 (Bruggen bou-

wen) stimuleert leerlingen, elkaar, andere culturen en ideologieën te leren ken-

nen, mede door in projecten samen te werken. Tool L3 (Nieuwsbrief) voorziet in 

actuele informatiebehoeftes en staat bol van de interviews, rolmodellen en pro-

jecten en initiatieven van leerlingen. Deze zijn ook op sociale media (tool L4) te 

vinden. (Bestaande) surveys (tool L5) worden verricht om veranderingen in atti-

tudes en denkbeelden te meten.  

 

HET LEERLINGENDOMEIN 

 

 

HET DOCENTENDOMEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 TIJDSKADER 
Binnen één jaar wil MPV Nederland de website, nieuwsbrief, sociale media-accounts 

en informatielijn lanceren en de eerste evaluatie en bijstelling uitvoeren.  

Voor de opstart, implementatie en eerste evaluatie en revisie is een termijn van twee 

jaar ingesteld, essentieel voor kwaliteitstoetsing en bijstelling. Dit biedt ruimte voor 

het gebruiken van best practices voor de ontwikkeling van een integrale methode op 

de langere termijn. Voor langdurig succesvolle resultaten die in de samenleving meet-

baar zijn wordt een termijn van vijf jaar ingesteld. Evaluaties en revisies vinden jaar-

lijks plaats. 

Dit domein bevat actuele kennis, materialen (o.a. de discussiehandleiding voor de 

ijtihaad documentaire) en best practices. Docenten kunnen ook vragen kunnen 

stellen en sparren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op dialogen in de klas. Uitleg 

over extreme standpunten wordt gegeven als handvat tegen vooroordelen en dis-

criminatie. Handelingsverlegenheid vermindert en ook communicatie met ouders 

wordt op deze manier vergemakkelijkt.  
 

Tool D1 (Survey) wordt ingezet om de vraag onder docenten te analyseren en fa-

ciliteren en voortgang te meten. Tool D2 (De Ander) biedt zowel de antwoorden 

op in Tool D1 gestelde vragen, inzicht in eigen houdingen alsook informatie over 

theorieën uit de sociale wetenschap die van invloed zijn op hedendaagse thema’s. 

Docenten ontvangen actuele updates middels de nieuwsbrief (tool D4) en kunnen 

voor meer informatie terecht bij de informatielijn (tool D3) Desgewenst kan deze 

kennis middels de workshops en seminars uit tool D5 verbreedt en verdiept wor-

den en inzicht opgedaan worden hoe deze theorieën het eigen handelen in de klas 

beïnvloeden. 
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Jaar 1: Onderzoek en Implementatie  

       

Jaar 2 t/m 5 Bijstellingen en Beoordelingen  
Bijstellingen en beoordelingen vinden plaats in blokken van 1 jaar waarin constante 

toetsing met de doelgroep en voortgangsbepalingen plaatsvinden. 
 

5.3 MIDDELEN 
Er wordt uitgegaan van 0,5 fte voor de projectbegeleiding om correcte bewaking van 

de voortgang en resultaten te waarborgen. De volgende middelen zijn nodig: 
 

 Websiteontwikkeling (inclusief web-based app) 

 Versturen, analyseren en implementeren onderzoek docenten en leerlingen, 

inclusief eventuele inkoop bestanden 

 Promotiematerialen 

 Projectmanagement 

 Organiseren workshops 

 Creëren lesmodules: content website en contact experts en geleerden (± 200 

uur) 

 Vertalen en ondertitelen ijtihad documentaire (±16uur), 1001 uitvindingen (± 6 

uur) en ‘doorsnee Mohammed’ (±18uur), plus filmrechten 

 Reiskosten, bureaukosten en overige uitgaven 
 

5.4 VERWACHTE RESULTATEN 

Inmiddels zijn er gesprekken met docenten, ervaringsdeskundigen, en jeugdwerkers 

gevoerd en de response is positief. Zij geven aan dat ze het zouden waarderen om met 

hun vragen bij een vast landelijk platform terecht te kunnen. Daarnaast vinden ook zij 

het belangrijk dat jongeren de kans krijgen op een positievere manier kennis op te 

doen en dat de aanwezigheid van radicale islam in de sociale media verminderd 

wordt, maar vooral dat sociale cohesie kan verbeteren door de positievere blik naar 

de islam en moslims. 
 

De verwachting is dat ontvankelijkheid voor een radicale islam zal verminderen door 

betere voorlichting over de islam met de nadruk op progressiviteit en inclusiviteit, 

maar voornamelijk dat moslimjeugd een geaccepteerde en gewaardeerde identiteit 

kan opbouwen zodat zij een betere band met Nederland en hun peers opdoen. Dit cre-

eert minder onderwijsuitval (met alle gevolgen van dien) en een groter gevoel van 

burgerschap. 
 

Ten slotte krijgen scholen betere handvatten om met radicale en extreme standpunten 

om te gaan; handelingsverlegenheid vermindert. De focus op gedeelde waarden zorgt 

voor een positievere blik op moslims vanuit de gehele samenleving, en hun geloof 

wordt niet meer als ‘de vreemde eend’ in de bijt gezien waardoor polarisatie minder 

kans krijgt. Overeenkomsten met religies en ideologieën zoals het christendom, joden-

dom, hindoeïsme, en boeddhisme.  
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5.5 UITDAGINGEN 
Gesprekken met sleutelfiguren hebben duidelijk gemaakt dat vooral de wil van lera-

ren belangrijk is om het project te laten slagen; standpunten worden niet makkelijk 

bijgesteld, maar het is mogelijk. Docenten moeten de tijd nemen voor het project, be-

reid zijn tot kritische zelfreflectie, en om eventueel negatieve beelden bij te stellen. 

Vitaal is een veilig klimaat voor alle leerlingen (en docenten) te creëren. Het einddoel, 

sociale cohesie en goed burgerschap, moet daarom altijd voorop worden gezet.  

Het kan docenten worden vergemakkelijkt door de deskundige informatielijn, work-

shops, kant en klare lespakketten en implementatie van hun feedback. 
 

Daarnaast spelen de huidige tijdsdruk op leraren en thuissituaties en achtergronden 

van leerlingen een rol. Ook zij moeten willen kijken naar eventueel thuis opgedane 

standpunten, en in projectverband werken met leerlingen die zij niet noodzakelijker-

wijs zelf uitgekozen zouden hebben. Daarbij kan een uitdaging voor gelovige studen-

ten zijn dat hun theologische bronnen niet als objectief gezien worden. Dit kan verwar-

ring scheppen: wat zij thuis leren wordt op school niet geaccepteerd. De goede voor-

lichting uit Moslim en School over het belang van de scheiding tussen kerk en staat 

kan deze kloof verkleinen. De meerjarige implementatie van het project is cruciaal; 

alleen dat zal echt langdurige positieve effecten op de gehele samenleving hebben. 
 

5.6 KWALITEIT EN IMPACTMETING 
Gedurende het project worden er onderzoeken naar het resultaat uitgevoerd en ont-

wikkelingen in kaart gebracht. Ervaringen van docenten en leerlingen worden mee-

genomen, best practices geïmplementeerd en wanneer nodig wordt het project bijge-

steld. Websitebezoeken en informatieaanvragen worden bijgehouden. Ook de metho-

diek, lesmaterialen en workshops worden getoetst.  

 

De voortgang wordt specifiek gemeten door: 

1. Uitkomsten Surveys 

MPV Nederland zal het succes van het project op de korte en lange termijn 

meten door het aantal respondenten, de mate van beantwoording van vragen 

en de aantallen verzoeken voor meer informatie.  

2. Perceptie en identiteit 

Huidige onderzoeksresultaten worden gebruikt als leidraad. Na één jaar wordt 

middels de uitkomsten van surveys de balans opgemaakt, zijn percepties 

veranderd en gevoelens van uitsluiting en marginalisatie verminderd? 

3. Reacties  

Succes van het project op de korte en lange termijn wordt verder gemeten door 

vermeldingen in de media (online/print), websitebezoeken, e-mails, 

informatieverzoeken, YouTube views, en meldingen via Instagram, Twitter, en 

Facebook.  
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BIJLAGE 1.  TOOLKIT 
 

PRAKTISCHE TOOLS 

 

Tool P1: Voorlichting over de islam 

Deze tool bestaat uit een kernmodule en ondersteunende modules over de islam 

waarin de nadruk ligt op congruentie met de hedendaagse Nederlandse maatschappij, 

democratie, vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. 

De modules scheppen de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en 

in de samenleving actief mee te kunnen doen.  

 

 Kernmodule ‘Belangrijk te weten over de islam’. Het leven van Mohammed, de 

omstandigheden waarin hij leefde en door hem tot stand gebrachte sociale 

veranderingen. Overleveringen met aansporing tot goed gedrag naar de 

gehele mensheid. Het islamitisch mensbeeld met betrekking tot mannen en 

vrouwen, LHBTI-personen, etniciteit en afkomst. Een summiere weergave van 

de verschillende stromingen en interpretaties in islam en hun geschiedenis.  

 Module Waarden. Vrijheid, respect en gelijkheid zijn congruent met en 

inherent aan zowel islamitische als Nederlandse waarden. Deze module biedt 

een diepere focus op vrouwenrechten, rechten voor LHBTI, vrijheid van 

godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Verantwoording, 

verantwoordelijkheid en kritisch denken worden tevens middels deze module 

aangeboden. 

 Module Islamitische Burgers Kennis over de democratische rechtsstaat, 

participatie en identiteit, het bijdragen aan de samenleving en raakvlakken 

tussen burgerschap en islam worden benadrukt. Informatie over Shura, 

islamitische adviesraad, politieke besluitvorming en het belang van overleg en 

participatie van zowel mannen als vrouwen. Verkennen levensbeschouwelijke 

waarden in relatie tot de ander.  

 Module Geschiedenis en cultuur Islamitische/Arabische geschiedenis, 

bijdragen van moslims aan de wetenschap. Culturele invloeden en locatie- en 

tijdsgebonden interpretaties en hun gevolgen voor de huidige vormen van de 

islam.  

 Module Islam in 2016 Welke islamitische bronnen worden er voor 

antisemitisme, gewelddadig jihadisme enzovoort misbruikt, en welke 

handvatten zijn er om hier mee om te gaan? Tevens hierin homoseksualiteit, 

genderdiversiteit en de positie van vrouwen als volwaardig lid van de publieke 

sfeer behandeld. 

 

Tool P2: Ijtihad - Feminism and Reform, documentaire 

De documentaire over ijtihad, kritische reflectie, op dvd (of online) voor gebruik in de 

klas, met bijbehorende discussiehandleiding geeft een blik in de wereld van de pro-

gressieve en inclusieve islam. Nederlands ondertiteld. 

 

Tool P3: Doorsnee Mohammed 

De cartoons Average Mohammed in het Nederlands voor lagere schoolleerlingen, 

eventueel met Nederlandse ondertiteling voor middelbare scholieren, geven een sim-

pele weergave van identiteit in de islam en het Westen, de positie van vrouwen in de 

islam etc. 
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Tool P4: 1001 uitvindingen en de bibliotheek van geheimen 

Een op kinderen van 10-16 gerichte film over enkele Arabische/ islamitische uitvinders 

en hun invloed op onze huidige samenleving. In het Nederlands ingesproken. 

 

Tool P5: Woordenlijst  

Overzicht veelgebruikte termen zoals halal, haram, in shaa Allah, ramadan, sharia en 

jihad. 

 

Tool P6: Ondersteuning 

Lijst van handige en belangrijke externe organisaties, trainingsmaterialen en publica-

ties. 

 

Tool P7: Promotiematerialen  

Informatiebrochures, posters en flyers om bekendheid aan het project te geven. Bevat 

een beknopte FAQ en aansporing tot het bezoeken van de website en het stellen van 

vragen.  

 

 

HET LEERLINGEN DOMEIN 

 

Tool L1: Interview Serie 

Interviews met rolmodellen voor positieve identificatie en beeldvorming. Zowel schrift 

als video. Interviews met prominente Nederlandse moslims door scholieren zelf uitge-

werkt in projectvorm om eigen betrokkenheid te vergroten.  

 

Tool L2: Bruggen Bouwen 

Bevat richtlijnen voor gastsprekers, locatiebezoeken en uitwisselingsprojecten. Hier-

onder vallen bezoeken aan moskeeën, synagogen, tempels etc. Ook worden er moge-

lijkheden gezocht om contact op te nemen met leerlingen uit moslimmeerderheidslan-

den en oorlogsgebieden. 

 

Tool L3: Nieuwsbrief 

Maandelijkse nieuwsbrief voor leerlingen met eigen onderwerpen. Eigen projecten 

worden uitgelicht en ook een selectie vragen komt aan bod. 

 

Leerlingen tool 4: Social Media 

Door middel van Facebook, Instagram, YouTube en Twitter wordt de dialoog in gang 

gezet en ruchtbaarheid aan het project gegeven. Tevens een platform om voortgang 

mee te monitoren. 

 

 

Tool L5: Survey 

Om veranderingen in attitudes en denkbeelden te meten.  

 

 

HET DOCENTEN DOMEIN 

 

Tool D1: Survey 
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Het onderzoek binnen scholen – richtlijnen en templates. Met de uitkomsten kan be-

paald worden waar specifiek de focus op zal liggen, en in welke vorm. Daarnaast ge-

ven de uitkomsten van de survey een goed beeld van betrokkenheid van de docenten. 

Er kan worden meegelift op bestaande onderzoeksinstrumenten. 

 Wat zijn huidige denkbeelden en houdingen? 

 Welke kennisvraag speelt er onder docenten? 

 Hoe denken zij dat hun handelen denkbeelden van de klas beïnvloed? 

 

Tool D2: De Ander 

 De sociale theorieën over De Ander, Clash of Civilizations, Eurocentrisme, 

Cultuurrelativisme en Hermeneutiek komen aan bod.  

 De quiz; ‘hoe discriminerend ben jij?’ voor inzicht in eigen handelen, 

standpunten en waarden. 

 

Tool D3: De informatielijn 

 Informatie kan, buiten aan deradicaliseringexperts, juist aan islamitische 

geleerden en deskundigen gevraagd worden. 

 Dit kan via een formulier op de website, eventueel telefonisch. 

 

Tool D4: De nieuwsbrief 

Met deze e-mail nieuwsbrief houden we scholen in het primair, voortgezet, en hoger 

onderwijs op de hoogte van actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van 

multiculturele en multireligieuze kwesties. Zo zorgen we voor tijdige en gefundeerde 

informatieverschaffing op het gebied van actuele vraagstukken. Er zijn ter facilitering 

overlappende onderwerpen met de nieuwsbrief voor leerlingen. 

 

Tool D5: Workshops 

Bevat richtlijnen voor het voorbereiden en uitvoeren van contextuele workshops, trai-

ningen en consultaties zodat vooral lerarenopleiders en burgerschapsdocenten met 

gefundeerde kennis over de islam hun klas kunnen benaderen. Dit vanuit een samen-

werking met experts en ervaringsdeskundigen. Docenten leren:  

 Discussies te leiden (via socratische methode) 

 Zelfonderzoek te doen, welke mechanismen spelen een rol, welke aannames 

worden er gemaakt, welke beeldvorming speelt een rol?  

 Actuele thema’s zoals vluchtelingen, maatschappelijke onrust en botsende 

waarden worden behandeld. Tevens een verdieping van de kennis beschikbaar 

via de website. Er worden vooral handvatten gegeven voor zaken als 

antisemitisme en homohaat door moslims. 
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