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1. Inleiding
Drie jaar geleden herrees het Avicenna College uit de as van het Ibn Ghaldoun. Sindsdien heeft de
islamitische middelbare school het streven om één van de meest succesvolle scholen in Rotterdam te
worden. Uit de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs (ministerie OCW) blijkt dat het
Avicenna College op alle onderwijsniveaus voldoende presteert en de resultaten over het algemeen
goed zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2017)1.
Tegelijkertijd blijft de school in de schijnwerpers staan. Sinds het omvallen van het Ibn Ghaldoun en
de daaropvolgende oprichting van het Avicenna College worden de twee scholen nog altijd met
elkaar in verband gebracht. Deze geschiedenis werpt een schaduw op de de ontwikkeling van een
maatschappelijk geaccepteerde islamitische school die stevig in samenleving staat. Daarbij heeft de
school te maken met de lokale context van de politiek van Rotterdam en de bredere context van een
(Nederlandse) samenleving die niet per definitie positief staat ten opzichte van het islamitisch
onderwijs. Bovendien hebben (inter)nationale spanningen die bestaan rondom islam, politiekreligieuze spanningen in Turkije, de oorlog in Syrië en het conflict met IS hun doorwerking op het
Avicenna College. De spanningen zijn vaak onderwerp van gesprek binnen de school waar een mix
van nationaliteiten, ethniciteiten en (geloofs)overtuigingen zijn verenigd. Temidden van dit alles
probeert het Avicenna College vorm te geven aan onderwijs waarin de Nederlandse
onderwijswetgeving, algemene westerse waarden en de interpretatie van religieus islamitisch
onderwijs samen kunnen gaan.
Het feit dat het Avicenna College zich in dit krachtenveld bevindt maakt haar vatbaar voor
spanningen. Dat er spanningen zijn is niet per se negatief. Het geeft aan dat de school haar eigen
weg probeert te vinden in een turbulente omgeving, wat past bij een school met een dergelijk
emancipatoir karakter. De uitdaging is om op een pragmatische manier om te gaan met deze
uitdagingen, waarbij de meervoudige identiteit van het Avicenna College het uitgangspunt is.

Met ingang van 2018 verandert de omgeving van de school vanwege de verhuizing naar het
Zuidplein in Rotterdam. Om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen rijst nu de vraag hoe
op deze nieuwe plek en in de bredere samenleving van Rotterdam, het Avicenna College een
duurzame plaats kan innemen. Hiervoor is het niet alleen nodig dat de school kwalitatief goed
onderwijs levert en fysiek is ingebed in de nieuwe omgeving, maar ook dat ze over een
handelingsrepertoire beschikt dat het hoofd kan bieden aan het spanningsveld waarin de school
zich bevindt.
De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (vanaf nu: ESS) en het Public Mediation Programme van de
Universiteit van Amsterdam (vanaf nu: PMP) zijn door het schoolbestuur van het Avicenna College
en de gemeente Rotterdam gevraagd om onderzoek te verrichten naar dit laatste aspect; de
veerkracht en het bijbehorende handelingsrepertoire van het Avicenna College.

1
Uit de Onderwijsresultaten 2017 blijkt dat het onderwijsrendement en de gemiddelde eindexamencijfers van het Avicenna College
voor de niveaus VMBO B, K en G/T boven de landelijke norm liggen. Voor HAVO en VWO is het onderwijsrendement goed.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017
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In dit onderzoek staan de dagelijkse dilemma’s, spanningen, conflicten en controverses in en om
de school centraal en de manier hoe daarmee wordt omgegaan. Dit onderzoek richt zich niet op de
kwaliteit van het onderwijs zoals getoetst wordt door de Onderwijsinspectie en pretendeert niet een
oordeel of advies te kunnen geven over de gehanteerde didactiek en lesmethoden van de school.
De schoolresultaten en de kwaliteit van onderwijs staan niet ter discussie, zij worden per slot van
rekening gemeten en gevolgd door de Inspectie van het Onderwijs (zie Inspectie van het Onderwijs,
2018).
Er is gekozen voor de methode van actieonderzoek. Actieonderzoek is een vorm van
(wetenschappelijk) onderzoek met als doel inzicht te krijgen in een bestaande situatie om haar te
kunnen verbeteren. Of, zoals grondlegger Kurt Lewin het formuleerde: ‘if you really want to
understand a situation, try to change it’ (Adelman, 1993). Actieonderzoek werkt dan ook niet vanuit
een vooraf opgestelde hypothese, maar vanuit het idee dat de onderzoekers –samen met de
participanten- een diagnose kunnen stellen van de bestaande situatie. Voor het maken van een
diagnose is een theoretisch kader (met begrippen) belangrijk: dit bepaalt immers door welke bril
naar de situatie gekeken wordt. Een diagnose is geen oordeel van de situatie maar een antwoord
op de vraag ‘wat is hier aan de hand en hoe kunnen we het beter maken?’ De uitkomsten van
actieonderzoek zijn dan ook niet evaluatief van aard maar de weerslag van een collectief
leerproces dat niet stopt zodra het onderzoek is afgerond.
Bij het actieonderzoek zijn verschillende docenten, leden van het managementteam en mensen uit
de omgeving van het Avicenna College betrokken geweest. Samen is getracht inzicht en antwoord
te geven op de volgende vraag:
Welk pragmatisch handelingsrepertoire kan de veerkracht van het Avicenna College vergroten?
De opbrengsten van het onderzoek zijn specifiek gericht op het Avicenna College en haar
omgeving. De dagelijkse praktijk van het Avicenna College levert bij uitstek een unieke inkijk in de
dilemma’s en mogelijkheden van het kunnen omgaan met controverses rondom islamitisch
onderwijs in Nederland. De concreetheid van de dagelijkse praktijk is daarbij interessant omdat
daarmee de discussie over de islam en democratische instituties niet meer een abstracte maar juist
een heel praktische discussie wordt. Daarmee heeft dit onderzoek een bredere maatschappelijke
waarde dan alleen voor het Avicenna College en haar omgeving. De opbrengsten van dit
onderzoek bieden ‘lessons learned’ in de vorm van concrete handvatten en voorbeelden. Daarmee
kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de bredere discussies in Nederland over het bestaan
en bestaansrecht van islamitisch onderwijs en de interactie tussen islamitisch onderwijs en de
institutionele en maatschappelijke omgeving.
Tot slot, het feit dat het Avicenna College zich openstelt voor dit type onderzoek is
bewonderenswaardig. Door te erkennen dat openheid, gezamenlijk leren en interactie met de
omgeving een voorwaarde is voor een onderwijsinhoudelijke maar ook maatschappelijk
geaccepteerde vorm van islamitisch onderwijs in Nederland, wordt een belangrijke stap gezet in
het verder veerkrachtig maken van de school in haar omgeving. Het toont tevens het commitment
van de school, de docenten, het management en de leerlingen om dit ‘experiment’ te laten slagen.
In dit rapport worden achtereenvolgens beschreven: de vormgeving van het onderzoek met
daarbij de principes en methoden van actieonderzoek; een beschrijving van de theorie en centrale
begrippen die het fundament leggen van het onderzoek; de diagnose van de situatie waar het
5

Avicenna zich in bevindt en een beschrijving van de dilemma’s waarmee de docenten, het
management en andere betrokkenen mee te maken hebben bij het omgaan met spanningen en
tenslotte een weergave van een handelingsrepertoire als handreiking bij het vergroten van de
veerkracht.
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2. Vormgeving van het onderzoek
Het onderzoek zoals ESS en PMP hebben uitgevoerd volgde de principes van actieonderzoek. Het
onderzoek is daarom niet alleen een onderzoek over de praktijk van het Avicenna College maar
bovenal een onderzoek in de praktijk van het Avicenna College.
2.1. Principes van actieonderzoek

Actieonderzoek onderscheidt zich van ‘regulier’ onderzoek doordat er een praktische vraag centraal
staat, namelijk: wat is de situatie en wat kunnen we doen om deze te verbeteren? De grondlegger
van het actie-onderzoek, Kurt Lewin (1946), kwam met deze destijds revolutionaire vorm van
academisch onderzoek na jarenlange frustratie over de beperkte praktische toepasbaarheid van
wetenschappelijk onderzoek. Een befaamde quote die aan Lewin wordt toegeschreven is “If you
want to truly understand something, try to change it” (in Tolman, 1996), die zijn aanpak goed
samenvat. In dit onderzoek proberen we de dagelijkse praktijk van een islamitische school en alles
wat daarbij hoort in Nederland te begrijpen.
In navolging van Lewin zijn organisatiewetenschappers verdergegaan met het ontwikkelen van de
discipline van action science. In het werk van Argyris en Schön (1978) staat de verbondenheid tussen
theorie en praktijk, van kennis en actie, centraal. Het maken van een te sterk onderscheid tussen
theorie en praktijk kan –in de optiek van pragmatici– het praktisch hanteerbaar maken van verkregen
inzichten in de weg staan (Dewey, 1910; Argyris en Schön, 1978; Peirce, 1877). Het ontwikkelen van
een brug tussen ‘actie’ en ‘denken’ is dan ook noodzakelijk. Leren doe je niet alleen over de praktijk,
maar ook (vooral) in de praktijk (Schön, 1985).
De centrale vraag die aanvankelijk gesteld werd door de directie van het Avicenna College leent zich
uitermate goed voor actieonderzoek. Organisaties of situaties die onder druk staan door (externe)
spanningen of mogelijke controverses zullen immers moeten leren omgaan met deze dynamiek in de
praktijk. Een antwoord op de vraag 'hoe de organisatie ervoor staat' is dan minder relevant dan inzicht en
antwoord op de vraag 'hoe om te gaan met de situatie om deze te kunnen verbeteren'. Bij actieonderzoek
is er een overloop tussen onderzoekers en praktijkdeskundigen; praktijkdeskundigen worden
medeonderzoeker. Hierdoor blijft het eigenaarschap van de opgedane kennis, ervaring en het uiteindelijke
handelingsrepertoire gewaarborgd bij de praktijkdeskundigen in kwestie. Tenslotte gaat het bij
actieonderzoek niet zozeer om de oorzaak-gevolgrelatie van handelingen (wat is het effect van handeling x),
maar over de onderliggende aannames en waarden die ons handelen bepalen (waarom ga ik ervan uit dat
handeling x y als effect heeft). Door gezamenljik te reflecteren op aannames die ten grondslag liggen aan
het handelen ontstaat er ruimte voor dieper inzicht en wederzijds begrip voor bepaalde handelingen en
kunnen deze indien nodig op het niveau van aannamen ter discussie gesteld en eventueel aangepast
worden. Dit wordt ook wel double-loop learning genoemd, zie figuur 1 (Argyris en Schön, 1996).
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Figuur 1 : double loop learning

2.2. Onderzoeksfasen

Het onderzoek met het Avicenna College is opgedeeld in twee fasen.
Fase 1: Diagnose
In de eerste fase stond de volgende vraag centraal:
-

Met welke dilemma's, spanningen, conflicten en controverses krijgen de docenten en medewerkers
van het Avicenna te maken, zowel binnen als buiten de school?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn observaties gehouden in de school, tijdens de lessen, tijdens
docentenvergaderingen en tijdens de pauze’s. Vervolgens zijn op basis van de observaties circa 30
interviews gehouden met docenten, leden van het managementteam, de Raad van Toezicht en betrokken
gemeenteambtenaren. De observaties zijn vervolgens gedeeld en bediscussieerd met een bredere groep
docenten en leden van het managementteam. Op basis daarvan zijn vier centrale dilemma’s geformuleerd
die centraal staan in het handelen bij conflicten en spanningen in en om het Avicenna College.
Fase 2: Handelingsperspectief en handelingsrepertoire
Op basis van de inzichten uit de eerste fase is in de daaropvolgende fase dieper ingegaan op de volgende
vraag:

-

Hoe gaan docenten en het managementteam om met de dilemma’s die ze tegenkomen? Welk
handelingsrepertoire passen zij toe?

Tijdens deze fase zijn in verschillende workshops samen met docenten en leden van het managementteam
praktijksituaties besproken die kenmerkend zijn voor de dilemma’s waarmee zij te maken krijgen. Deze
situaties zijn vervolgens uitgespeeld met acteurs en docenten. Tijdens deze workshops konden docenten
oefenen met situaties uit de praktijk, elkaar feedback geven en suggesties doen voor verbetering. Op basis
van de inzichten die opgedaan zijn tijdens deze fase is een handelingsrepertoire opgesteld door de
onderzoekers. Het handelingsrepertoire is daarmee geen ‘recept’, maar een handreiking met handvatten
voor de concrete situaties en dilemma’s waar docenten en management zich op dit moment in bevinden.
2.3. Onderzoeksmethoden
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In de twee fasen van het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, daarbij is gekozen
voor een getrapte werkwijze die recht doet aan de principes van actieonderzoek.
Stap 1: Observaties
Allereerst hebben de onderzoekers van PMP en ESS bij beide locaties van het
Avicenna College observaties gedaan om de huidige sfeer en organisatiecultuur
te proeven en kennis te maken met de school en haar mensen. Er zijn circa
vijftien lessen bijgewoond, een drietal vergaderingen van de docenten en het management; en een
aantal pauzes in de kantine. Tussendoor hebben de onderzoekers op de verschillende locaties tijd
doorgebracht in- en om de schoolgebouwen. Hierbij zijn contacten opgedaan voor de volgende
stap van het onderzoek.

Stap 2: Narratieve interviews
Als tweede stap zijn narratieve interviews afgenomen. Narratieve interviews
volgen de door de geïnterviewde geïnitieerde verhaallijn. Er is dus geen sprake
van een vooraf opgestelde vragenlijst. Deze vorm van interviewen heeft tot doel het perspectief van
de geïnterviewde op te tekenen, en niet zozeer een feitenrelaas te vergaren. Er zijn circa 30
interviews afgenomen met docenten, directeur en bestuur van het Avicenna College, leden van de
Identiteitscommissie, gemeenteambtenaren, raadsleden en overige betrokkenen. Deze interviews
zijn afgenomen met het doel het ophalen van verhaallijnen en het in kaart brengen van de huidige
situatie: welke spanningen en dilemma's doen zich momenteel in en om het Avicenna College voor,
of hebben zich voorgedaan, en hoe wordt daar reeds mee omgesprongen?

Stap 3: Analyse van kritieke momenten
De data die vergaard is in de eerste twee stappen is vervolgens door de
onderzoekers van PMP en ESS geanalyseerd op basis van een kritieke momenten
analyse. Een kritiek moment markeert een wijziging in het gangbare proces als
ten minste één van de partijen de wijziging op het moment zelf of achteraf kan waarnemen en het
kan onderscheiden als een belangrijke – wellicht zelfs onomkeerbare – verandering (Green en
Wheeler, 2004). Het handelen is dus bepalend. Wanneer men beter in staat is kritieke momenten te
herkennen wordt het makkeljiker constructief te handelen. Daarnaast zien Green en Wheeler
(inter)actie als een belangrijk onderdeel van een kritiek moment. Het gaat dus niet om interventies
van buitenaf, waar geen van de partijen invloed op heeft, maar om momenten waarin actie van, of
interactie tussen, partijen centraal staat.
In de narratieve interviews zijn de dagelijke dilemma's, spanningen, conflicten en controverses
besproken waar de geïnterviewden in en om de school mee te maken krijgen. De vervolgvraag is
ook hoe zij daarmee zijn omgegaan. Door hierover het verhaal te vertellen hebben de
geïnterviewden de kritieke momenten beschreven en vanuit hun perspectief toegelicht. Uit de
analyse van de kritieke momenten hebben de onderzoekers van PMP en ESS vier centrale dilemma’s
gedestilleerd.

Stap 4: Reflectie
De door de onderzoekers van PMP en ESS gedestilleerde centrale dilemma’s zijn
besproken in een aantal bijeenkomsten met docenten en het management van
9

de school. Op een later tijdstip is ook een reflectiebijeenkomst gehouden met betrokken
gemeenteambtenaren. Tijdens deze reflectiebijeenkomsten zijn de bevindingen gedeeld,
besproken en aangescherpt.

Stap 5: Interactieve workshop
De vier centrale dilemma’s vormden het onderwerp van een interactieve
workshop die is georganiseerd door de onderzoekers van PMP en ESS, een
groep betrokken docenten en een lid van het managementteam. Voor deze interactieve workshop is
samen met enkele betrokken docenten een aantal op-de-praktijk- gebaseerde situatieschetsen
-waarbij één of meerdere van de centrale dilemma’s centraal stonden- bewerkt tot een scenario.
Deze scenario’s waren fictieve versies van de werkelijkheid. Vervolgens zijn de scenario’s uitgespeeld
door een trainingsacteur samen met verschillende docenten. Hierdoor ontstond een (veilige) setting
waarin docenten en leden van het management inzicht konden krijgen in hun eigen handelen, dat
van hun collega’s en elkaar konden bevragen en coachen.

Stap 6: Beschrijven handelingsrepertoire
De bevindingen van de reflectiebijeenkomsten zijn vervolgens genalyseerd op
basis van het theoretisch (begrippen) kader en vertaald in een
handelingsrepertoire.

Schematisch ziet de onderzoeksopbouw er als volgt uit:
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3. Onderliggende theorie en begrippenkader
De centrale vraag van het onderzoek vraagt om een theoretische inkadering waarmee helder wordt
door welke bril we naar de situatie van het Avicenna College kijken.
Welk pragmatisch handelingsrepertoire kan de veerkracht van het Avicenna College vergroten?
3.1 ‘Street-level bureaucracy’ en het pragmatisme: de school als pragmatische leeromgeving

Het pragmatisme als filosofische stroming is vooral bekend geworden door onderwijsfilosoof John
Dewey aan het begin van de 20ste eeuw. Pragmatici gaan ervan uit dat er niet zoiets is als een
statische werkelijkheid maar dat organisaties en gemeenschappen zich continu aanpassen in
samenspraak met hun omgeving. Instituties die willen overleven in een democratische omgeving
zullen zich bij uitstek moeten bekwamen in pragmatic inquiry, waarbij betrokkenen onderzoekend en
al gaandeweg op zoek gaan naar werkbare strategieën (Dewey, 1931). Het uitgangspunt daarbij is
dat er niet zozeer gesproken wordt over grote abstracte begrippen, maar juist over concrete situaties
in de praktijk. Het kunnen omgaan met potentieel grote dilemma’s en tegenstellingen in de praktijk
van alledag is de basis voor vaardigheden die nodig zijn in een democratie (Dewey, 1938).
William H. Simon formuleert het als volgt:

“[The] idea of problem solving is to focus attention on matters that are of practical importance to the

participants and thus divert attention from merely abstract, or academic disagreement. Defining issues in
practical terms, however, is not the same as defining them narrowly … [P]roblems have a tendency to
expand... A discussion of failing student performances might start out with a focus on the classroom
practices of particular teachers but might move to the patterns of collaboration and supervision of the
school as a whole...” (Simon, 2004).
Belangrijk in de praktijk van alledag is de praktische handelswijze van zogenaamde ‘street-level
bureaucrats’– uitvoeringsprofessionals zoals politieagenten, ambtenaren of docenten. Het begrip
‘street-level bureaucracy, geïntroduceerd door Michael Lipsky (1980), gaat ervan uit dat er ruimte
(nodig) is om te handelen in de praktijk van alledag wanneer het gaat om als abstracties als
‘waarden’, ‘beleid’ en zelfs de wet. Het benutten van deze ruimte door de zogenaamde ’street-level
bureaucrats’ geeft niet alleen de mogelijkheid om te komen tot praktische oplossingen die vanuit de
abstractie misschien ondenkbaar zijn, het creëert ook daadwerkelijk de cultuur van een organisatie.
Vanuit deze optiek is het Avicenna College een bijzondere plek in de Nederlandse samenleving. In
het Avicenna komen publieke functies samen met religieuze, culturele en/of etnische waarden en
identiteit(en). Voor de pluriforme Nederlandse samenleving is dat geen nieuw gegeven: het vinden
van compromissen tussen vertegenwoordigers van verschillende politieke of geloofsovertuiging is
verankerd in het eeuwenoude poldermodel (Prak en van Zanden, 2013). Maar een plek als het
Avicenna leidt tegelijkertertijd tot vragen, sceptism en debat over het samengaan van religie (en
specifiek de islam) en democratie. Kunnen Nederlandse waarden en normen wel verenigd worden
met islamitische waarden? De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) boog zich in
2003 over culturele- en waardengeladen conflicten en meningsverschillen die hieruit voort kunnen
komen en bezag drie, generieke strategieën:
1. Normeren, verbieden en handhaven, daar waar de principes van de democratische

rechtsstaat aan de orde zijn en van mogelijke schending van fundamentele rechten en
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persoonlijke integriteit sprake is (vrouwenbesnijdenis, eerwraak); ook bij directe, zichtbare
discriminatie jegens leden van minderheidsgroepen;
2. Confronteren en bespreken, daar waar normen niet overeenstemmen met fundamentele

rechten, maar waar het onduidelijk is of er sprake is van vrijwilligheid (gearrangeerde
huwelijken, vrouwen thuishouden, kinderen van school houden); eveneens confronteren
daar waar indirecte discriminatiepatronen jegens leden van minderheidsgroepen worden
geconstateerd, op de arbeidsmarkt, in huisvesting, bij opsporing en berechting en bij
uitgaanscentra; huiselijk geweld jegens vrouwen en kinderen;
3. Dulden en gedogen, daar waar vreemde gewoonten verbazing of ergernis opwekken,

maar die geen principiële inbreuken jegens anderen opleveren (bij handen schudden,
hoofddoekjes in niet-officiële functies, rare uitingen en andere lichte zwarigheden: de
minimis non curat civis (Schuyt 2009: 101).

Schuyt (2009) stelt een aanpak voor die deze drie strategieën combineert. “Dwang en drang is bij
bepaalde conflicten geboden … maar zonder enig dulden, tolereren en gedogen kan een
multiculturele samenleving niet functioneren en kan een multifunctionele samenleving haar burgers
niet cultiveren” (Schuyt, 2009: 101).
Het Avicenna College mag dan een voorbeeld zijn van een islamitisch instituut met alle mogelijke
controverses van dien, het Avicenna is ook -en misschien wel boven alles- een school met leerlingen,
docenten, een schoolplein en een kantine. Een school waar dag in dag uit lesgegeven wordt. Juist
de dagelijkse praktijk van een school biedt mogelijkheden voor een vierde strategie: die van het
pragmatisme. De pragmatische omgeving van een school biedt gelegenheid om beladen,
waardengedreven discussies in het ‘kleine’ op te lossen. Dat betekent niet dat de problemen klein
gemaakt of gebagatelliseerd worden. Bij een pragmatische insteek wordt er, bijvoorbeeld rondom
een abstract begrip als 'burgerschap', gekeken naar een tastbare situatie in de praktijk. Door dit juist
in de praktijk vorm te geven kan de actie groeien naar iets concreters, bijvoorbeeld een set van
afspraken.
Met andere woorden: een instituut als een school wordt niet alleen gevormd door een optelsom van
wetten, normen, beleid en waarden, maar misschien wel het meest door het praktisch handelen van
de street-level bureaucrats in de door hen gecreëerde en ingenomen ruimte (Lipsky, 1980). Daarmee
is een school als het Avicenna niet zozeer een plek waar democratie op de proef wordt gesteld, maar
misschien wel meer een plek waarin de moderne democratie met alle dilemma’s van dien wordt
vormgegeven (Dewey, 1931).
Tenslotte is een school als het Avicenna een publieke ruimte. Voor publieke ruimtes geldt dat er
constant een balans moet worden gezocht tussen de mate van openheid (denk aan vrijheden) en
geslotenheid (denk aan veiligheid en afbakening). Voor het Avicenna College betekent dit dat er
bepaalde verwachtingen worden gesteld aan haar doen en laten. Zij zal, als institutie, dan ook
constant moeten zoeken naar een dynamische balans tussen open- en geslotenheid. Dat vraagt een
werkbare vorm van veerkracht voor die specifieke situatie. Het Avicenna College doet dat echter niet
geïsoleerd maar in haar omgeving: het bredere onderwijsveld, het beleid van de gemeente en te
midden van discussies rondom islamitisch onderwijs en de islam in bredere zin.
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3.2 Drie centrale begrippen

Kijkend vanuit de theorie van het pragmatisme naar de centrale onderzoeksvraag komen we tot drie
begrippen die nadere uitleg behoeven: identiteit; conflicthantering en veerkracht. Deze drie begrippen
vormen de leidraad voor de diagnose en vervolgens voor het handelingsrepertoire-in-ontwikkeling.
Identiteit
Het begrip ‘identiteit’ is lastig te vatten. We hanteren het onderscheid
tussen identiteitsbepaling op basis van objectieve kenmerken en
persoonlijke identiteit op basis van morele oriëntatie en levenskeuze
(Schuyt, 2009: 53-54). Persoonlijke identiteit kan echter overvleugeld
worden door groepsidentiteit wanneer – bijvoorbeeld onder druk van
buitenaf- de identificatie met de groep belangrijker wordt. De
collectieve identificatie wordt dominant over de persoonlijke identiteit
(Schuyt, 2009: 56).
Het Avicenna College probeert in haar doelstellingen verschillende identiteiten te verenigen in een
meervoudige identiteit. De school wil recht doen aan de diverse wetscholen en interpretaties die
bestaan binnen de islam en daarmee aan de groepsidentiteit en identificatie van moslim zijn, én aan
de in Nederland geldende waarden en normen waarbij persoonlijke ontwikkeling en emancipatie
hoog gewaardeerd worden (Schuyt 2009). Zo daagt de school haar leerlingen uit “na te denken over
wat het betekent moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving” (Avicenna College, 2018). Belangrijk echter is het
fundament van de meervoudige identiteit van het Avicenna College, namelijk de kwaliteit van het
onderwijs. Het Avicenna College streeft een hoogwaardige onderwijskwaliteit na en ziet dat als een
belangrijk onderdeel van de identiteit van de school, net zoals elke andere school in Nederland. De
school verliest haar bestaansrecht als dit fundament niet sterk genoeg is. De positieve
Inspectierapportages geven aan dat het fundament onderwijskwaliteit voldoende sterk is om op
voort te bouwen (Onderwijsinspectie 2018).
Bouwend op het fundament van hoogwaardige onderwijskwaliteit, neemt het Avicenna College
naast de islamitische levensovertuiging ook de bredere omgeving van de Nederlandse samenleving
mee. Burgerschap, integratie, emancipatie en het volwaardig kunnen deelnemen aan de
Nederlandse samenleving hebben een prominente plek binnen de identiteit van de school:
Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de
Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. De islamitische
levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in
de school samenleven. De islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de
praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet
(Avicenna College, 2018).

De meervoudige identiteit van het Avicenna College kan als volgt weer worden gegeven:
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Conflicthantering
Het Avicenna College beweegt zich binnen de wetten en
kernwaarden zoals die gelden in de Nederlandse
(onderwijs)wetgeving en democratie. De meervoudige
identiteit van de school kan echter zorgen voor
spanningen, dilemma’s, conflicten en controverses. Deze
hebben veelal het karakter van waardenconflicten.
Waardenconflicten zijn conflicten die (lijken te) gaan over
fundamentele overtuigingen, opvattingen of
geloofsovertuigingen. Waardenconflicten zijn wezenlijk
anders van aard dan conflicten waarbij eerder sprake is
van een belangentegenstelling, of een
verdelingsvraagstuk (Susskind en Cruikshank, 1987).
De onderliggende waarden dragen bij aan de
verschillende frames die de partijen hanteren. Met een frame bedoelen we een -vaak onbewusteinterpretatie van een situatie, meestal ingegeven door gebeurtenissen uit het verleden of een
andere krachtige context. Verschillende frames op een situatie leiden er niet alleen toe dat
individuen of groepen het niet met elkaar eens zijn, ze zien de situatie daadwerkelijk anders en
vertellen verschillende verhalen die dat onderstrepen. De uitdaging bij waardenconflicten is niet
zozeer om het ‘eens’ te worden, maar om de onderliggende frames van waaruit de situatie gezien
kan worden inzichtelijk te maken (Schön en Rein, 1994). Van daaruit is het mogelijk om punten te
vinden waarover men het wel eens is waarmee men op praktisch niveau door kan, terwijl men het op
andere punten fundamenteel oneens blijft.
Het is een fundamentele uitdaging voor elke democratie om te kunnen omgaan met diversiteit in
waarden en opvattingen en de conflicten die daarmee gepaard gaan (Rawls, 1993). De dagelijkse
omgeving van een school is daarmee bij uitstek een plek waarbij het werken aan democratie vorm
krijgt. Het begrip ‘conflicthantering’ is dan ook geen duiding van potentieel conflictueuze
handelingen binnen het Avicenna College, maar juist van het nut en de noodzaak om te kunnen
omgaan met diversiteit en tegenstellingen opdat vervreemding en/of escalatie wordt tegengegaan.
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Veerkracht
Het begrip veerkracht groeit aan populariteit. In toenemende mate
wordt van personen, organisaties en samenlevingen verlangd dat zij
veerkrachtig tonen in een onvoorspelbare en volatiele samenleving.
Denk hierbij aan steden die moeten omgaan met de gevolgen van
klimaatverandering of de toestroom van vluchtelingen, maar ook aan
organisaties die hun koers moeten hervinden na een ingrijpende
gebeurtenis, of personen die hun leven moeten hervatten na een
grote tegenslag. “Voor geen van hen wordt het weer precies zoals
het geweest is, maar bij voldoende veerkracht kunnen ze wel iets
belangrijks behouden: hun kern, het wezen van hun identiteit, hun
integriteit” (Rinnooy Kan, 2014). We definiëren veerkracht dan ook als het vermogen effectief te
kunnen reageren op onvoorziene veranderingen waarbij kernwaarden, integriteit en identiteit
behouden blijven (Rinnooy Kan, 2014).
Veerkracht is voor het Avicenna College van groot belang voor het omgaan met spanningen en
conflicten die de kwaliteit van de schoolprestaties en het duurzame voortbestaan van de school
zouden kunnen beïnvloeden.
‘Veerkracht’ is de vertaling van het Engelse begrip resilience. Resilience is de mogelijkheid van een
systeem om verandering te absorberen zonder essentiële functies te verliezen. Zelforganisatie, de
capaciteit om te leren en aanpassingsvermogen zijn hierbij van belang (Adger, Brown en Waters,
2011). In dit onderzoek definiëren we het begrip ‘veerkracht’ als het vermogen om effectief te
kunnen reageren op onvoorziene veranderingen zonder kernwaarden op te offeren, identiteit te
verliezen of integriteit op het spel te zetten (Rinnooy Kan, 2014).
Er is niet één juiste manier om veerkracht in een organisatie te creëren (Linnenluecke, 2015). Vaak
wordt het begrip veerkracht in verband gebracht met ‘leervermogen’ of ‘adaptivitieit’. Hoe
veerkracht tot stand komt en vorm aanneemt hangt af van de context waarbinnen de organisatie zich
beweegt en de aard van de dreiging (of spanning). Vaak zijn personen of organisaties al in bepaalde
mate onbewust veerkrachtig aan het werk, denk bijvoorbeeld aan het implementeren van
veiligheidsstandaarden of schoolregels. Echter, het bewust worden van de factoren die tot
veerkracht leiden is van groot belang voor het vergroten van het veerkrachtig vermogen
(Linnenluecke, 2015). Daarbij gaat het erom dat ‘vertrouwen op resultaten uit het verleden’ kan
worden losgelaten en er ruimte kan ontstaan om te adapteren aan nieuwe situaties door concrete
interacties in de praktijk (idem). Hierbij draait het niet enkel om accommodatie maar ook om
inspraak, overleg en onderhandeling (Scharpf, 1997). Een compromis bereiken is daarbij niet per se
het doel, eerder gaat het om het bereiken van een ‘intelligente formulering van de uitdaging die
zicht biedt op een werkzame oplossing’ (WRR, 2006).
Dit proces van ‘organisationeel leren’ is belangrijk voor de weerbaarheid van een organisatie: als
organisationeel leren verankerd is in de organisatiecultuur neemt de veerkracht en weerbaarheid van
de organisatie toe (Linnenluecke, 2015). ‘Leren’ is pas echt van kracht wanneer zich dit vertaald naar
actie in de praktijk, wanneer “what we know enters into what we do” (Schön in Laws, 2011).
Concreet betekent dit dat effectief leren zowel inhoudt dat men kan reflecteren op de eigen situatie
én nieuwe mogelijkheden leert zien om (anders) te handelen. Gezamenlijk opdoen van kennis, inzicht
en ervaring is daarbij essentieel (Loeber en Laws, 2016). Actieonderzoek ondersteunt dit proces.
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4. Diagnose
Voor de diagnose van de huidige situatie, centraal in de onderzoeksvraag, is het van belang inzicht
te krijgen in de geschiedenis van het Avicenna College en de dilemma’s die centraal staan in het
handelen van de ‘street-level bureaucrats’ oftwel de frontlijn professionals zoals de leerkrachten en
en leden van het management-team. Hieronder geven we een korte beschrijving van de
geschiedeins van het Avicenna College die bepalend is voor de dilemma’s waarmee de docenten,
het managementteam en de omgeving van het Avicenna geconfronteerd worden.

4.1 Turbulente geschiedenis

Het Avicenna College is enerzijds een gewone middelbare school als alle andere middelbare scholen
in Nederland. Tegelijkertijd maakt het verleden van de school dat het Avicenna College wel degelijk
bijzonder is. Het Ibn Ghaldoun, de ‘voorganger’ van het Avicenna College was beland in een
negatieve, neerwaartse spiraal die ertoe heeft geleid dat er veel wantrouwen is ontstaan rondom de
school, het lerarencorps, het management en islamitisch voortgezet onderwijs in het bijzonder.
Alhoewel deze periode is afgesloten stelt deze geschiedenis eisen aan het handelingsrepertoire voor
leerlingen, docenten, management en de spelers daarbuiten.
De tumultueuze ontstaansgeschiedenis begint in 2000, als de Islamitische Scholengemeenschap Ibn
Ghaldoun wordt opgericht in Rotterdam Zuid. Ibn Ghaldoun is de eerste islamitische school voor
voortgezet onderwijs in Nederland en daarmee een bijzonderheid. Vanaf haar ontstaan is de school
op diverse vlakken onderwerp van “hevige kritiek en bijzondere aandacht” (van Twist et al. 2013: 5).
De dertien jaren dat de school uiteindelijk zal bestaan kenmerken zich door verscheidene incidenten
die betrekking hebben op de islamitische grondslag van de school, kwaliteit van onderwijs, het
onrechtmatig besteden van rijks- en gemeentelijke subsidies en financieel wanbeleid (van Twist et al.
2013: 10, 11).
De examenfraude in juni 2013, waarbij 27 centraal schriftelijke examens van het Ibn Ghaldoun
worden gestolen door leerlingen en vervolgens door het land verspreid via online
communicatiekanalen, is de druppel die de emmer doet overlopen voor de Onderwijsinspectie. De
school heeft dan al een tijdlang onder curatele en nauwlettend toezicht gestaan vanwege
verschillende problemen rondom kwaliteit en bestuur. “De school slaagt er weliswaar steeds in om
het ene probleem te verbeteren, maar dat lijkt dan weer ten koste te gaan van iets anders” (van
Twist et al. 2013: 7). Deze cocktail van een incidentrijke geschiedenis, grote financiële wanorde en
de examendiefstal, leiden tot een grootschalig inspectieonderzoek naar het bestuurlijk handelen van
de school en haar toekomstperspectief. De brede bekendheid van de school en de grotere
maatschappelijke implicaties van de examenroof zorgen ervoor dat het onderzoek onder een
vergrootglas ligt. Op 9 augustus 2013 verschijnen de onderzoeksresultaten van de Inspectie. Zij
concludeert dat ondanks de goede iniatieven en bereikte resultaten van het laatste half jaar, de
problemen meerdere terreinen beslaan en in hun onderlinge samenhang dusdanig groot zijn dat het
bestuur haar ambities onmogelijk waar kan maken in een periode van twee jaar (Inspectie van het
Onderwijs 2013: 26). In reactie daarop en de bevestiging van het bestuur besluit staatssecretaris
Dekker de geldkraan per november 2013 dicht te draaien.
Hierop vraagt de school faillissement aan en op 8 oktober 2013 is het een feit: het Ibn Ghaldoun is
failliet en gesloten. Het NSOB (2013) beschrijft op treffende wijze hoe het zover heeft kunnen komen.
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Het Ibn Ghaldoun bevond zich in een vicieuze, escalerende en neerwaartse spiraal. Scholen
functioneren in dynamische systemen en in krachtenvelden waarin diverse actoren, denk aan interne
betrokkenen als bestuur, ouders en leerlingen, maar ook externe betrokkenen zoals de Inspectie,
andere schoolbesturen, de buurt, gemeente en media, invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de
school. De ontwikkeling van de school is een product van de interactie tussen al deze partijen (van
Twist et al. 2013: 23). Door de voortdurende interactie ontstaat een circulaire dynamiek:
Zo kunnen financiële problemen leiden tot minder investeringen in het onderwijs, wat
mogelijk leidt tot een lager niveau van de lessen, demotivatie van leerkrachten,
ontevreden ouders en aandacht van de media. Als deze cirkel zich blijft herhalen, kan het
gevolg zijn dat dit proces steeds sneller en groter wordt, waardoor een vicieuze of
virtuoze cirkel ontstaat. Dit perspectief biedt dus ook zicht op mogelijke exponentiële
effecten van relatief kleine interventies of gebeurtenissen.

Dit patroon is zichtbaar bij de examenfraude. Wat begon met een actie van een aantal specifieke
personen in en rondom de school, heeft dusdanige consequenties dat de school haar deuren sluit.
“Zo leiden schakels van interacties tot gevolgen die niet proportioneel zijn met hun oorzaak” (van
Twist et al. 2013: 24).
De 630 leerlingen van het Ibn Ghaldoun worden in eerste instantie overgenomen door de Christelijke
scholengemeenschap Melanchthon. Dit is bijzonder te noemen. Pogingen van de gemeente om
bestaande scholen en schoolbesturen de leerlingen over te laten nemen lopen namelijk al snel stuk.
“Alle onderwijsbesturen weigerden de leerlingen over te nemen”, wat de situatie “hoogst
ingewikkeld” maakte, zo blikt een gemeentemedewerker terug (interview A, 2017). Besloten wordt om
onder de vleugels van het CVO (de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en
omgeving) een nieuwe school te stichten, genaamd De Opperd. Deze school neemt alle voormalige
Ibn Ghaldoun leerlingen over en begint met een nieuw, gemixt docententeam. Docenten van het Ibn
Ghaldoun solliciteren op hun voormalige positie. Slechts 30 procent van de docenten wordt wederom
aangenomen (interview B, 2017). Voor de overige vacatures worden docenten vanuit het gehele land
aangetrokken. Hierbij worden ook niet-islamitische docenten aangenomen.
De Opperd opent haar deuren op maandag 3 november 2013. Praktische zaken die zich voordoen
worden snel opgelost maar structurele problemen, zoals de verwaarloosde huisvesting en de
“ongelooflijke [leer]achterstanden” (lid managementteam) ten gevolge van de verwaarlozing van het
onderwijs, zijn lastiger aan te pakken. De school gaat bijles geven in het weekend, met name voor
Nederlands, Engels en wiskunde. Het gaat niet zonder vallen en opstaan. Aan de ene kant is het
docententeam gemotiveerd, steekt veel eigen tijd en energie in het onderwijs, en ook de leerlingen
gaan snel in de pas lopen. Aan de andere kant zijn er nogal wat “ruwe” leerlingen: er wordt regelmatig
met deuren gegooid, ruiten gebroken en tegen spullen aangetrapt (lid managementteam). De school
onderneemt actie en plaatst een videocamerasysteem. De leerlingen die de onrust veroorzaken
worden uiteindelijk van de school verwijderd op grond van gedragsstoornissen.
Op 1 augustus 2014 verandert de Opperd van eigenaarschap. Het CVO draagt de school over aan de
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs te Rotterdam (SIVOR). Vanaf dat moment heet de
school het Avicenna College, vernoemd naar de islamitische geleerde Avicenna of Ibn Sina. Hiermee
komt de betrokkenheid van het CVO en Melanchthon ten einde (CVO, 2014).
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4.2 Het Avicenna College nu

Het Avicenna College onderwijst op dat moment nog steeds op de locaties Schere en Putsebocht,
voormalige locaties van het Ibn Ghaldoun. De interim-directeur, Richard Troost, tezamen met
bestuurslid Wim Littooij hebben de leiding over de school. Gezamenlijk met het docententeam
weten zij het onderwijs structureel te verbeteren, zoals blijkt uit diverse Inspectierapporten (Inspectie
van het Onderwijs, 2017 en 2018). Ook het leerlingenaantal groeit. In korte tijd groeit het Avicenna
College van 500 leerlingen naar 850 leerlingen. Wat achterblijft is de huisvesting: beide gebouwen
zijn uitgewoond en de school is dringend toe aan betere huisvesting. Die komt er ook. Op 1 januari
2018 verhuist het Avicenna College naar een gerenoveerd gebouw op een campus in Rotterdam
Zuid. In het nieuwe gebouw komen alle onderwijsniveaus samen.
Het nieuwe gebouw is gerenoveerd en heeft een elegante, islamitisch-getinte uitstraling gekregen
dankzij het mozaïek. De kroonluchter en de vermeende marmeren vloer leiden tot tumult in
Rotterdam en haar gemeenteraad. Met name Leefbaar Rotterdam stelt haar vraagtekens bij de
verbouwing, de inzet van gemeentegelden en de gescheiden gebedsruimtes. Islamitisch onderwijs
zou leiden tot vervreemding van leerlingen van de westerse maatschappij, aldus raadslid Tanya
Hoogwerf (van Heel, 21-04-2018). Echter is duidelijk dat het leerlingenaantal en de aanmeldingen
van het Avicenna College stijgen en de Inspectie tevreden of zelfs lovend spreekt over het Avicenna
College. Het aangeboden onderwijs is van voldoende kwaliteit en de school geeft blijk “van een
gezonde kijk op haar positie en rol in de samenleving”, aldus het conceptrapport van de Inspectie
(Trouw, 23-04-2018).
Naast het verplichte curriculum geeft het Avicenna College actief vorm aan de islamitische identiteit
van de school. Het Avicenna College beziet islam als een religie van vrede, liefde en geweldloosheid
die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. In de praktijk uit de islamitische identiteit zich
op diverse wijzen. Zo wordt er iedere week een Hadith gekozen2 en verspreidt onder docenten en
leerlingen om leerlingen bewuster te maken van de verschillende Hadith. De Hadith wordt over het
algemeen zo gekozen dat ze ook aansluiten bij de belevingswereld van de niet-moslim docenten
(docent, islamitische achtergrond). Iedere les begint met het oplezen van een (gedeelte van een)
Soerah uit de Koran door de docent of een leerling (Avicenna College, 2014). De dagelijkse oproep
tot het gebed (Edhan) wordt iedere lunchpauze door een leerling voorgelezen, gevolgd door de
bijbehorende smeekbede (doe’a). Alle leerlingen volgen godsdienstlessen, waarin zij de basis van de
islam leren. Daarnaast worden de Turkse en Arabische taal aangeboden, wat de leerlingen de kans
biedt om hun moedertaal beter te leren beheersen. Gym- en zwemlessen worden gescheiden
aangeboden.
In de school gelden ‘schoolregels’ die zowel op een reguliere middelbare school als op een
islamitische school van toepassing kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan “discriminatie en racisme zijn
niet toegestaan binnen de school” (Avicenna College, 2014). Daarbovenop gelden nog enkele
regels die gericht zijn op het respecteren en uitdragen van de islamitische voorschriften. Personeel
en leerlingen dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften. Deze gelden zowel voor mannen
als voor vrouwen. Zo is voorgeschreven dat mannen en vrouwen “wijde kleding die de
lichaamsvormen bedekt” dienen te dragen (idem). Korte broeken en korte mouwen zijn niet
toegestaan. Van docenten wordt verwacht dat zij hun lesmateriaal afstemmen op de islamitische
identiteit en in staat zijn de stof, met name voor de vakken Biologie, Godsdienst en Verzorging, ook
2

Een Hadith is een islamitische overlevering en bevat vaak woorden van wijsheid, inspiratie of motivatie.
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vanuit een islamitisch perspectief te benaderen. Concreet betekent dit dat in de les zowel het
islamitische als het seculier wetenschappelijke perspectief aan bod komen. Tijdens de ramadan geldt
een apart rooster en ook andere islamitische feestdagen zoals het Suikerfeest en het Offerfeest
worden gevierd.
De school houdt zich in de dagelijkse praktijk dus actief bezig met het implementeren van
islamitische elementen binnen de school, naast het wettelijk verplicht curriculum. De islamitische
identiteit wordt gewaarborgd door de Identiteitscommissie. De imam van de school is het hoofd van
de Identiteitscommissie. Hij leidt discussies en zoekt zaken uit aan de hand van diverse interpretaties
van de Koran. De Identiteitscommissie heeft geen formele rol in het bestuur van de school. De rol
van de commissie is in de praktijk echter wel belangrijk voor het vinden van een middenweg tussen
de diverse wetscholen en interpretaties bestaande binnen de islam. De commissie doet dit op basis
van het creëren en onderhouden van wederzijds respect en vertrouwen tussen en met docenten en
eventueel ouders, en door in samenspraak met directie een missie voor de school te creëren
(Kuitenbrouwer en Laws, 2017).
Ondanks de positieve inspectierapporten blijft het Avicenna College en islamitisch onderwijs in het
algemeen onderwerp van gesprek. Leefbaar Rotterdam wil bijvoorbeeld het islamitisch onderwijs
actief weren uit de Nederlandse samenleving (Leefbaar Rotterdam, 2018).
Het Avicenna College functioneert daarmee in een krachtenveld waarbij zowel interne actoren als
externe actoren de ontwikkeling van de school sterk kunnen beïnvloeden. Dit krachtenveld is
schematisch weergegeven in Figuur 1. Het Avicenna College staat in het midden centraal in het
figuur met de interne actoren van de school, zoals de docenten en de ouders. In de ringen
daaromheen staan de externe actoren die de ontwikkeling van de school kunnen beïnvloeden. Denk
aan de gemeenteraad van Rotterdam en de Inspectie van het Onderwijs. Des te verder van het
centrum des te minder direct is de relatie is met de school.
Figuur 2: actoranalyse
Specifiek voor scholen met een islamitische signatuur, zoals het Avicenna College, bestaan er binnen
dit krachtenveld diverse waarden die met elkaar kunnen botsen. Dit is schematisch weergegeven in
Figuur 2.
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Figuur 3: verschillende waarden in het krachtenveld rond de school
Er zijn westerse waarden, waarden in het islamitisch onderwijs, waarden in de Nederlandse
onderwijswetgeving en waarden die behoren bij verschillende geloofsopvattingen. De actoren in
Figuur 1, die de ontwikkeling van de school kunnen beïnvloeden, hebben in wisselende mate
verschillende waarden. Door de interactie van deze actoren komen waarden in contact en kunnen
deze botsen. Het kunnen (blijven) bestaan binnen dit veld van actoren en potentieel conflicterende
waarden vergt bewustzijn, veerkrachtig kunnen handelen en een open houding. Om de constante
verantwoording die gevraagd wordt vanuit politiek, media en de samenleving aan te kunnen, moet
de school veerkrachtig handelen én de dialoog op blijven zoeken. Dit onderzoek biedt handvatten
om het handelen van het Avicenna College op dat vlak te versterken.
4.3 Vier centrale dilemma’s

Op basis van de observaties en interviews zijn verschillende spanningen geanalyseerd die in meer of
mindere mate gevoeld worden door docenten, leerlingen, het managementteam en andere
betrokkenen. Deze spanningen laten zich vertalen in een viertal dilemma’s. Deze dilemma’s zijn
voorgelegd en doorgesproken met een brede groep docenten, leden van het managementteam en
in latere instantie ook met betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Op basis daarvan is
een gedeeld beeld ontstaan van de spanningen die leven in en om het Avicenna College en is
gezamenlijke taal gevonden voor het formuleren van de dilemma’s.
Dilemma 1: Persoonlijke ontwikkeling en autonomie versus leven volgens leidraad
Het eerste dilemma gaat in wezen om de spanning tussen de verwachting dat men doet wat er gezegd
wordt, dat het leven en leren ‘voorgeschreven’ wordt, en individuele ontwikkeling, zelfstandigheid en
autonomie. Dit dilemma wordt gevoeld door verschillende docenten en het management van de school.
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Een docent verwoordt de spanning als volgt:
"..dat je in principe niet tegenspreekt. Je bent docent, je hebt ervoor geleerd, wat jij zegt dat doen
we [de leerlingen] dan zo. Zeg ook vooral wat ik [de leerling] moet doen want dan ga ik het wel doen
(docent – niet islamitische achtergrond)."
Enerzijds zou het opgevat kunnen als ‘spanning’ tussen de nadruk op ‘de groep’ en nadruk op ‘het
individu’, zoals we dit in verschillende situaties in de school tegenkwamen en wat door betrokkenen
uitgelegd werd als spanning tussen ‘islamitische waarden’ en ‘westerse waarden’ (interviews diverse
docenten). Tegelijkertijd gaat het ook over de ontwikkeling die de leerlingen doormaken van kind
naar jongvolwassene: kunnen, willen en mogen pubers zich losmaken van hun ouders? Is er ruimte
voor het vinden van autonomie? In hoeverre is dat gebonden aan de islam of is er hier sprake van
een cultureel emancipatieproces? Een docent merkt op hoe bepaalde onderwerpen moeilijk
bespreekbaar worden door cultuurverschillen:
“Ze [de leerlingen] zijn heel open en als er iets is dan zeggen ze dat gewoon. Ik ben dat ook gewoon
gewend vanuit mijn opvoeding. Maar, wat ik zei, hier zijn dingen soms gewoon taboe… en dan laten ze [de
leerlingen] het op een andere manier merken dat ze niet direct altijd zaken willen bespreken. Dus daar zie je
soms wel vaak cultuurverschillen. En ja, of schaamte speelt een rol, dat kan ook natuurlijk. En daar moet je
soms wel gewoon rekening mee houden (docent – islamitische achtergrond)."
Of het wordt geplaatst in een proces van emancipatie:
“In de Hollandse cultuur is zelfontplooiing het ultieme doel. […] Maar in de islamitische cultuur is status het
belangrijkste. […] Ik denk dat je ook een parallel kan trekken tussen, laat ik maar zeggen, de gereformeerde
gemeente, veertig jaar geleden, met de islamitische gemeente nu (docent – niet islamitische achtergrond)."
Gezien het feit dat de school op alle fronten moet voldoen aan het Nederlands curriculum, waarbij
zelfontplooiing van leerlingen belangrijk wordt geacht, en het belang dat wordt gehecht aan integratie in
de Nederlandse samenleving, is het blijven opzoeken van deze spanning en er vorm aangeven een
terugkerend gegeven. Een aantal docenten is zich dat goed bewust:
"Als je in al je lessen veel meer aandacht besteedt aan sociale vaardigheden, aan die competenties,
dus aan reflectie, je mening durven geven, plannen, organiseren, et cetera, ook op het basisniveau,
dan weet ik uit ervaring, ook met dezelfde doelgroep, binnen een paar maanden hebben ze dat
door. Als je dat met zijn allen doet. En het zou mij wel wat waard zijn als we dat meer zouden doen.
Er worden wel voorstellen voor gedaan maar dat gaat allemaal heel langzaam en heel moeilijk
(docent – niet islamitische achtergrond)."
Dilemma 2: Opzoeken van een veilige omgeving binnen versus zelfbewust naar buiten treden
Het tweede dilemma vloeit voort uit de spanningen die zich voordoen in de wisselwerking tussen de
binnenwereld van de school en de omgeving daarbuiten. Enerzijds biedt de school een veilige omgeving
voor geloofsgenoten waar men onder elkaar is en niets hoeft uit te leggen of te verantwoorden.
Er heerst een thuisgevoel: "... ik merk toch wel vaak van leerlingen dat ze zich hier echt thuis voelen
en dat ze het hier naar de zin hebben. Dat is wel belangrijk dat ze zich hier veilig voelen (docent –
islamitische achtergrond)."
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Tegelijkertijd is de school zich bewust van haar omgeving en wil ze ook kinderen actief begeleiden in de
Nederlandse samenleving. Daar kunnen leerlingen immers niet altijd op hetzelfde begrip rekenen.

"Ik denk ook dat er veel kinderen echt ervaren in het dagelijks leven dat ze door heel veel andere
Nederlanders toch echt als tweederangsburgers bekeken worden. Zo’n Turks meisje wat in vier mavo
zat, wat pas een jaar of drie in Nederland woont, waarvan het dus heel begrijpelijk is dat ze een
taalachterstand heeft, wat dan op een gegeven moment tegen mij zegt: 'Nou, meneer, u bent de
eerste Nederlander die normaal tegen mij doet.' En dan weet ik niet wat zij verstaat onder normaal
tegen iemand doen, dus ze ervaren gewoon dat men niet geaccepteerd wordt (lid managementteam
– niet islamitische achtergrond)."
Het Avicenna College stimuleert haar leerlingen ook om mee te doen aan activiteiten buiten de school. Een
voorbeeld van het begeleiden van de leerlingen in- en voorbereiden op de Nederlandse samenleving, is
dat het Avicenna College een actief deelnemer is aan debatwedstrijden in het hele land. Echter gaat dit
ook gepaard met uitdagingen:
"We bereiden de kinderen daarop voor, [...] dat je in een democratie ook mag meepraten. Dat je als je daar
eenmaal staat in dat debat zo'n pitch moet doen over wat je vindt, voor-tegen (lid managementteam – niet
islamitische achtergrond)."
"Afgelopen zaterdag zijn onze kinderen helemaal dichtgeslagen, werkelijk. Van dat witte vertoon, helemaal
in zichzelf gekeerd, konden er niet meer uitkomen [...] En dat heeft er ook mee te maken, ze zijn er ook als
enige moslims. Voor de rest zijn dat allemaal veel scholen uit het Gooi, dus die meisjes zien er dan ook zo
uit (lid managementteam – niet islamitische achtergrond)."
Daarbij komt dat de school regelmatig te maken krijgt met voor hun gevoel een ‘andere
behandeling dan anderen’. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen:
"Dus ik krijg dan bijvoorbeeld s’ middags of de volgende dag ook nog wel meestal een telefoontje
van: joh, hoe gaat het nou bij jou op school? Maar dat is van de buitenwereld. Hij zal dat niet aan
Hugo de Groot vragen, een school verder op. Terwijl ik denk, die is helemaal multicultureel (lid
managementteam – niet islamitische achtergrond)."
De directie ervaart spanning tussen de behoefte om een veilige omgeving binnen de school te creëren en
de druk die er is om zelfbewust naar buiten te treden:
"Ik proef de enorme behoefte ook aan veiligheid en geborgenheid. Wat heel mooi is aan de ene
kant, van hier hoeven we ons niet uit te leggen. Maar dat is het risico natuurlijk, dat je dat dus ook
niet meer doet. Dat je dus niet meer uitlegt wat je doet aan de mensen die het niet snappen. Omdat
je denkt ja, dat is jouw probleem (lid managementteam – niet islamitische achtergrond)."
Hoe moeilijk soms ook, het naar buiten gericht zijn blijft daarom een thema voor de school:
"Nou ja, ik zeg dan maar, waar er ook maar de mogelijkheid is om contact te maken met de
buitenwereld doen we het (lid managementteam – niet islamitische achtergrond)."
Dilemma 3: ‘Gekaapt’ door het verleden versus blik op de toekomst
Het derde dilemma volgt uit de nog steeds voelbare schaduw die het verleden van het Ibn Ghaldoun werpt
op het bestaan van het Avicenna College. Ook al is het overgrote merendeel van het docentenkorps
vervangen, het management veranderd, de resultaten onherkenbaar verbeterd en is er zelfs inmiddels een
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nieuw schoolgebouw: op het Avicenna College drukt nog steeds een zware stempel van het verleden. Veel
van de docenten die de oude situatie nog kennen zijn erop beducht dat deze niet terugkeert, tegelijkertijd
is er argwaan of de verandering wel echt doorzet.
"We zitten echt op zo’n balanceerlijn zal ik maar zeggen waarbij we gewoon het evenwicht moeten
houden. Want het nieuwe schandaal is gewoon einde verhaal, klaar” (docent – islamitische
achtergrond).
De spanning kan ertoe leiden dat het wantrouwen wat de buitenwereld en sommige docenten nog voelen
impliciet wordt overgenomen door leerlingen:
“En op een gegeven moment zei één van die knullen [...] van: 'Ja, maar meneer, jullie nemen deze
school toch niet serieus.' 'Wat bedoel je daar nou mee, met we nemen de school niet serieus?'
'Nou,' zegt hij, 'jullie werken hier alleen maar omdat jullie niet ergens anders een betere baan
kunnen krijgen' (docent – niet islamitische achtergrond)."
Docenten en management zijn zich ervan doordrongen dat de situatie van het Ibn Ghaldoun zich nooit
meer mag herhalen:
"Er wordt ook hard gewerkt aan het nooit meer hetzelfde te laten zijn, zoals het bij Ibn Ghaldoun
verkeerd ging. Iedereen heeft dat wel goed begrepen (docent – islamitische achtergrond)."
Dilemma 4: Eén waarheid versus ruimte voor verschillende perspectieven en interpretaties
Het laatste dilemma vloeit uit een spanning waarmee veel scholen met een religieuze inslag te maken
hebben: het wel of niet toestaan en zelfs aanmoedigen van diversiteit. Diversiteit heeft te maken zowel met
verschillende geloofsrichtingen, verschillende culturen en met man/vrouw verhoudingen.
Bij het Avicenna College probeert de Identiteitscommissie in de praktijk vorm te geven aan verschillende
interpretaties van het geloof en tussen verschillende culturen. Dat neemt niet weg dat er continu druk is om
tot ‘één waarheid’ te komen, vanuit leerlingen, docenten, ouders en de omgeving. Binnen het Avicenna
College is bewust gekozen om diversiteit hoog in het vaandel te houden. Zo kiest de school er bewust voor
om het docentenkorps divers te houden. Er wordt gezocht naar een balans tussen man, vrouw,
verschillende nationaliteiten, verschillende interpretaties van de islam, moslims en niet-moslims.
“.. een goede balans vinden tussen een islamitische identiteit en een Nederlandse identiteit of een
westerse democratische identiteit .. we moeten kijken hoe we dat kunnen vasthouden of hoe we dat
kunnen definiëren zodat anderen daar iets mee kunnen (lid identiteitscommissie – islamitische
achtergrond)."
Eén van de manieren om diversiteit vorm te geven binnen de school is het actief aantrekken van
niet-moslims als docent en leden van de Raad van Toezicht. Een actief diversiteitsbeleid staat bij het
managementteam en de identiteitscommissie hoog op de agenda. Alhoewel dit actief beleid is van
de school is het in de praktijk soms lastig vorm te geven:
"Het gevaar is dat het steeds meer mensen uit een steeds kleiner kringetje worden met allemaal
hetzelfde referentiekader en allemaal ook uit één wereld komen.Ik denk dat scholen ervoor moeten
waken dat ze voldoende niet-moslims in de school houden. Omdat we anders allemaal hetzelfde
denken en dat komt de meningsvorming niet ten goede (lid identiteitscommissie –islamitische
achtergrond)."
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“Dus dat je naast moslims ook één of meer niet-moslims in de Raad van Toezicht hebt. Maar dan
heb je het over zorgen dat het zoveel mogelijk in beeld is bij de Raad van Toezicht (lid
managementteam – niet islamitische achtergrond)."
Problematisch is tenslotte dat discussies over gevoelige thema’s soms lang kunnen blijven liggen bij
de Identiteitscommissie:
"Ik vertrouw de één als die zegt van ik heb ervaring met [het thema] seksuele diversiteit bij
moslimkinderen [...] Ouders vonden dat ook wel goed. Je hebt erover nagedacht, je hebt er meer
verstand van dan ik. [...] En vervolgens bleek toch dat mensen van de Identiteitscommissie daar vrij
minutieus naar wilden kijken. Dat gaat wel gebeuren, maar daar waar ik dacht, daar gaan we over
drie weken mee aan de slag, ik heb het nu over vorig jaar november, ik vermoed dat het nog steeds
niet gebeurd is. [...] Omdat je denk ik uit voorzichtigheid, wil je niemand passeren. En je hebt dus te
maken met de identiteitscommissie en kennelijk wilde iedereen daar zijn zegje doen, je wil elkaar
niet passeren, vrij voorzichtig (docent – islamtische achtergrond)."
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5. Reflectie op dilemma’s en handelingsrepertoire
Om te komen tot handelingingperspectieven en vervolgens een handelingsrepertoire zijn de vier
dilemma’s eerst uitgediept in twee bijeenkomsten met een groep docenten en leden van het
managementteam. Vervolgens zijn de dilemma’s vertaald in situatieschetsen die zijn uitgespeeld met
een trainingsacteur en docenten samen. In tweede instantie is een aantal situatieschetsen besproken
met betrokken ambtenaren van de gemeente (zonder trainingsacteur). De reflecties op de dilemma’s
en het uitspelen van de situatieschetsen zijn vervolgens vertaald naar een handelingsrepertoire.

5.1 Reflectie op de dilemma’s

De vier dilemma’s zijn besproken tijdens twee bijeenkomsten met docenten en leden van het management.
In kleine groepen werd besproken of de dilemma’s herkenbaar waren en welke valkuilen er op de loer
lagen.
Bij het eerste dilemma persoonlijke ontwikkeling en autonomie versus leven volgens leidraad is de
valkuil dat aangenomen wordt door docenten, leden van het management en ambtenaren dat het
op zoek gaan naar autonomie nu eenmaal niet past binnen de islamitische cultuur en daarom niet
actief wordt opgezocht. Tijdens de discussie hierover bleek dit dilemma herkend te worden door
docenten op twee manieren: een deel herkende deze aanname bij zichzelf en een deel herkende
deze aanname bij anderen. Het herkennen en benoemen van deze aanname en het actief opzoek
blijven gaan naar ruimte om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en autonomie
is nodig.
Bij het tweede dilemma opzoeken van een veilige omgeving binnen versus zelfbewust naar buiten
treden is vooral gesproken over het zelfvertrouwen dat de school nodig heeft om uit een mogelijke
negatieve spiraal van naar binnen gericht zijn - die zeer aanwezig was bij het Ibn Ghaldoun- te halen.
In de discussie viel op dat veel docenten blij waren met de veilige omgeving die het Avicenna
College biedt en zich niet per se bewust waren van hoe de buitenwereld dit zou kunnen opvatten.
Uit de gesprekken met de betrokken ambtenaren kwam naar voren dat het actief naar buiten treden
door de school heel belangrijk gevonden wordt door de omgeving van de school. Tevens werd
duidelijk dat docenten en het managementteam op zoek zijn naar steun van buiten om een
mogelijke negatieve spiraal te voorkomen.
Het derde dilemma ‘gekaapt’ door het verleden versus blik op de toekomst’ is ook op twee
manieren besproken tijdens de bijeenkomsten. In eerste instantie werd breed door docenten en
leden van het management herkend dat de schaduw van Ibn Ghaldoun nog steeds aanwezig is.
Enerzijds gaf het blijk van de erkenning dat de situatie ten tijde van het Ibn Ghaldoun nooit meer
terug mag komen. Anderszijds leidde het tot het inzicht dat het voor docenten, het management en
leerlingen een extra opgave is om keer op keer te bewijzen dat ze het goed doen. Het risico bestaat
dat er een vicieuze cirkel van wantrouwen ontstaat waarbij de nieuwe situatie te weinig kans krijgt
om zich te bestendigen. Het actief bestrijden van beelden vanuit het verleden blijft dus een
belangrijke opgave voor docenten en het management.

Bij het vierde dilemma één waarheid versus ruimte voor verschillende perspectieven en interpretaties
is vooral gesproken over hoe diversiteit binnen de school in geloofopvattingen, man/vrouw
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verhoudingen en culturen actief vorm kan (blijven) krijgen. Daarbij ging het niet alleen om het voeren
van diversiteitsbeleid bij het samenstellen van het docentencorps, maar ook om het blijven
opzoeken van ruimte in de interpretatie van religieuze en culturele voorschriften.
5.2 Een pragmatisch handelingsrepertoire

Naar aanleiding van de reflecties op de dilemma’s zijn samen met docenten en leden van het
management een aantal situatieschetsen ontwikkeld die in interactieve workshops met een
trainingsacteur zijn uitgespeeld. Op basis hiervan is door de onderzoekers van PMP en ESS een
pragmatisch handelingsrepertoire ontwikkeld.
Het handelingsrepertoire zoals hieronder beschreven is niet limitatief of exclusief voor het Avicenna
College, maar een handreiking over wat te de doen in dergelijke situaties. Het is gebaseerd op de
gedachte dat het islamitisch (voortgezet) onderwijs in Nederland in een pioniersfase zit en dat het
Avicenna College daarmee haar controversiële karakter voorlopig zal houden. Het erkennen en het
behoud van de meervoudige identiteit, het veerkrachtig kunnen handelen en hanteren van conflicten
zien we daarom als onontbeerlijk voor een handelingsrepertoire voor docenten, leden van het
managementteam en betrokken ambtenaren daarbuiten.
We hebben op verschillende momenten docenten en leden van het management zien handelen in
de geest van dit repertoire. Het zal in veel gevallen dan ook gaan om het bewustworden, benoemen
en verder versterken van dit repertoire om een voor de toekomst duurzame situatie te creëren. Het
creëren van een veerkrachtige cultuur in en om de school waarborgt dat de veerkracht ingebed raakt
in de organisatie zelf, en niet enkel bij individuen ligt. Op deze manier kan een professionele
leergemeenschap ontstaan waarbij het constant samen delen, onderzoeken en verbeteren van de
praktijk van leerkrachten en schoolleiding kan leiden tot een duurzame en permanente verbetering
van het onderwijs voor leerlingen (Verbiest, 2008).
Het handelingsrepertoire wat we voorstellen is niet compleet noch is het normatief bedoeld of als
een ‘recept voor succes’. Het handelingsrepertoire is erop gericht om pragmatisch en productief te
kunnen omgaan met de dilemma’s, spanningen en of conflicten die zich voordoen rondom
verschillen in waarden en overtuigingen, door patronen uit het verleden te doorbreken en te
vervangen door nieuwe handelingspatronen en patronen van interactie.

We lichten de elementen van het handelingsrepertoire kort toe en waar mogelijk aan de hand van
concrete voorbeelden uit de praktijk van het Avicenna College of haar omgeving.

1. Herkennen en onderzoeken van frames en processen van framing
Wat is het?
Conflicten en momenten van controverse vragen om interpretatie. Voordat actie ondernomen kan
worden moet eerst de vraag gesteld worden: ‘wat is er aan de hand?’ (Goffman, 1974). Aandacht
voor framing levert een specifieke manier van kijken op, waardoor we gaan begrijpen hoezeer het
antwoord op deze vraag het conflict vormt als ook de mogelijkheid van de actoren om dit te kunnen
adresseren.
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Framing leidt onze aandacht naar bepaalde elementen die van invloed zijn op hoe de vraag ‘wat is
hier aan de hand’ beantwoord wordt. In processen van framing ontstaan verhalen waarbij bepaalde
elementen benadrukt worden, en bepaalde elementen op de achtergrond raken. Dit proces in niet
per se bewust. Vaak is het juist onbewust hoe bepaalde elementen gezien worden of juist niet. Het
benadrukken of juist weglaten van bepaalde elementen wordt grotendeels beïnvloed door eerdere
persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen die dienen als een soort ‘kapstok’ (‘wat nu gebeurt is een
typisch voorbeeld van hoe het altijd gaat’). Het gevaar van processen van framing is wanneer men
gaat denken voor de ander, zijn of haar gedrag gaat verklaren, zonder dat er daadwerkelijk een
toetsing heeft plaatsgevonden.
In welke situaties is het nodig?
In en om het Avicenna College zien we veel processen en patronen van framing die leiden tot
interpretatie van de verschillende culturele en/of religieuze verschillen. Op basis hiervan worden
verschillende aannames gedaan. Zo blijft de discussie over ‘voor Nederlanders is zelf leren nadenken
vanzelfsprekend en voor moslims niet want die houden vast aan een groepscultuur’ soms
onbesproken:
"Nou, in een wat meer typische Nederlandse organisatie is de gemiddelde medewerker niet op zijn
mondje gevallen en zegt meestal in een vergadering toch wel tegen de directeur wat hij ervan vindt.
Meestal begint hij dan te zeggen van: 'Ja, maar dat zie je helemaal verkeerd, want nou zal ik je even
uitleggen hoe het wel zit.' En dan mag hij toch in dienst blijven hè. En hier houdt men gewoon zijn
mond. De directeur die vertelt een mooi verhaal en denkt dat ze het allemaal gehoord hebben en
dat hebben ze ook, alleen ze [de medewerkers] doen het niet. Er komt geen discussie (lid
managementteam – niet islamitische achtergrond)."
Dat verschillende waarden soms kunnen schuren is duidelijk. Daarbij ontstaan situaties waar het
stellen van kaders belangrijk wordt:
"En dan heeft hij [lid managementteam] echt zoiets van, ja maar dit is gewoon mijn grens. Je mag
best heel erg islamitisch enzovoort zijn maar je hebt een homofiel gewoon hetzelfde te benaderen
als iemand die heteroseksueel is. En dat man en vrouw gelijk zijn en daar ga je met mij niet over in
discussie, dat is gewoon zo (docent – islamitische achtergrond)."
"Je wordt gewoon gedwongen om over dingen na te denken die jij heel normaal vindt en die
misschien helemaal niet normaal zijn. En dan gaan we daar eens een heel goed gesprek over voeren
en dan kan je ook tot andere inzichten komen (docent – islamitische achtergrond)."
Voorbeelden
Het erkennen van verschillende frames en patronen van framing is dus niet het accepteren of
goedkeuren ervan. Juist door ze te erkennen en bespreekbaar te maken ontstaat er ruimte voor
verandering. In situaties waarin leerlingen emotioneel reageren op situaties uit de media komt het
erop aan:
"Vooral specifiek eentje ..die was wel echt heftig, die [leerling] zei van: 'Nee, dat kan echt niet. Ik
vind het schandalig. Ze zien Turken als minderwaardige mensen.' Niet in zulke mooie bewoordingen,
maar dit is wel echt waar het op neer kwam. Dus ik heb hem echt de ruimte gegeven. Ik heb gezegd:
'Vertel, wat is oneerlijk daaraan?' Toen zei die: 'Ja, het komt niet op het nieuws.' En toen, we hebben
een smartboard in het lokaal [...] [de NOS website geopend en gezocht op aanslag Turkije] dan zie je
gewoon tik, tik, tik een rij met nieuwsartikelen. En toen zei die: 'Ja, maar dat zijn artikelen op
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internet. Ik heb het niet op tv gezien.' Nou ik heb gewoon een soort logboek bij de NOS, je kan
gewoon letterlijk uitzending voor uitzending terugkijken. Ik zei: 'We gaan even een stukje kijken.' En
we hebben twee- drie minuten gekeken (docent- islamitische achtergrond)."
Docenten op het Avicenna College zijn zich over het algemeen zeer bewust van hun rol om
leerlingen bewust te maken van de patronen die ze van hun omgeving of van thuis uit meekrijgen:
"Wat ik probeer, is dat ze in ieder geval dan zelf erover nadenken. Dat ze gaan vertellen wat zij
vinden in plaats van wat iemand anders tegen hen heeft gezegd. En ik vind ook dat we heel erg, en
iedere keer als ik dat zie op school dan zeg ik daar wat van, we moeten die kinderen niet vertellen
hoe ze het moeten doen, we moeten ze leren om over moeilijke onderwerpen na te denken (docent
– islamitische achtergrond)."
Het verder ontwikkelen van deze competentie is belangrijk niet alleen voor docenten vis-a-vis leerlingen,
maar ook voor docenten onder elkaar, in het management en met de omgeving van het Avicenna College:
"Tenminste, er zitten in de gemeenteraad ook een aantal mensen die daar heel strikt in zijn, die al
heel snel vinden dat het niet meer toelaatbaar is en niet meer kan en dat het heel strikt en heel strak
gestuurd zou moeten worden. [...] er zijn raadsleden in de stad die er zo in zitten. En daar moeten we
wat mee (ambtenaar –gemeente Rotterdam)."
2. Probeer problematische situaties te ‘reframen’
Wat is het?
Bij discussies die diep raken aan persoonlijke identiteit en onderliggende waarden of in situaties die
al redelijk geëscaleerd zijn kan het lastig zijn een geprek te voeren op ‘rationeel’ niveau. In deze
gevallen kan het actief ‘reframen’ of herkaderen van een situatie mogelijkheden bieden. Verschillen
in waarden worden niet verminderd, maar door het naast elkaar zetten van verschillende verhalen, in
plaats van tegenover elkaar, kan een ‘arm narratief’ zich ontwikkelen naar een ‘rijk narratief’. In een
arm narratief is het ‘verhaal’ zwart-wit, de verteller voelt zichzelf vaak slachtoffer van de situatie. De
blik is gericht op het verleden. In een rijk narratief is er ruimte voor ‘meerdere kleuren’, de verteller
voelt zich verbonden met de anderen en de blik is gericht op de toekomst:

(bron: Sara Cobb, George Mason University).
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Het ervaren van situaties die geherkaderd worden kan uiteindelijk een krachtige manier zijn om
onderliggende waarden en overtuigingen bij te stellen (Laws en Rein, 1997).
In welke situaties is het nodig?
Door het actief herkaderen van spanningen, conflicten en controverses worden situaties niet meer
'of-of' maar 'en-en'. Je kunt dus zowel moslim zijn én openlijk over seksualiteit praten; een vak als
Aardrijkskunde is zowel toepasbaar in het ‘westers’ curriculum als in een school met een islamitische
identiteit. Hierdoor ontstaat ruimte voor zowel een eigen perspectief en identiteit náást die van een
ander. De ruimte is behulpzaam om impasses en escalaties te voorkomen én om tot een verbreding
van inzichten te komen.
We spreken dus ook wel over de verandering van een ‘arm’ narratief naar een ‘rijk’ narratief. Het
actief herkaderen is vooral nodig in situaties waarbij beelden en aannames ‘vast’ zitten:
"Het beeld wat onze ouders hebben van een school, dat hoort dat hierbij. De kinderen moeten
gewoon zitten, huiswerk maken, cijfers krijgen, dat is het eigenlijk. En dat is ook een beeld dat veel
bij onze collega’s leeft. […] Er is ook een gebrek, onze docenten, de meesten komen ook uit zo’n
cultuur, hun ouders waren dat gewend en we hebben veel mensen die een kopopleiding hebben
gedaan. Dus die eerst iets anders hadden en toen in een jaar hun bevoegdheid hebben gehaald. En
ik denk dat het ook een gebrek aan een referentiekader is (docent – islamitische achtergrond)."
Voorbeelden
Binnen en om het Avicenna College zijn verschillende voorbeelden hoe docenten, leden van het
managementteam en betrokken ambtenaren bewust of onbewust bezig zijn met het herkaderen van
een gevoelige situatie. Soms kan het gaan over gebrek aan kennis of vooroordelen:
"Ze zijn gigantisch verlegen als het bijvoorbeeld over een seksueel onderwerp gaat van geslachts- of
voortplanting enzovoorts. Dus komt de biologie docent altijd naar me toe, die stelt dan een vraag
van kan dit of kan dit niet. Dan zeg ik van luister tijdens vrijdagpreken heeft de imam het gewoon
openlijk erover (docent –islamitische achtergrond)."
“Over wenkbrauwen epileren, er zijn echt bepaalde mensen die van mening zijn dat dat niet zou
mogen. Dat is dan haram, dat mag dan niet. En dan vragen ze bijvoorbeeld, dan zien ze bij mij dat ik
mijn wenkbrauwen heb geëpileerd en dan zeggen ze: 'Ja, mevrouw mag je in ons geloof je
wenkbrauwen epileren? [...] En komen dan weer reacties van anderen: 'Nee hoor, dat mag niet.' En
dan zeg ik: 'Ja, wat is je bewijs daar dan voor of waarom denk jij dat dat dan niet zou mogen dat een
vrouw haar wenkbrauwen epileert?' En dan zeggen ze: 'Ja, dat staat in de Koran.' Maar zij weten dat
natuurlijk nog niet helemaal precies (docent –islamitische achtergrond)."
Soms gaat het gewoon om nuchter kunnen redeneren:
"Mijn uitdaging zit veel meer gewoon op pedagogiek, didactiek, kwaliteit van onderwijs. En
helemaal niet op wat is nou islamitisch. En kijk daar heeft men ook al enorme moeite mee, om dat
onder woorden te brengen, van wat is nou islamitisch aan een islamitische school? Wiskunde is
wiskunde hoor. En aardrijkskunde is aardrijkskunde. En dan- 'Ja, we willen ook islamitische
wetenschappen.' Ik zeg, er bestaat geen islamitische wetenschappen. Je hebt wetenschap en die is
waardevrij (docent –islamitische achtergrond)."
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En soms over het vinden van tegenargumenten:
“Dat is denk ik wel ook die hele discussie over radicalisering. Ik denk dat mensen snel in de kramp
kunnen schieten op andere scholen. En wij laten ze hier gewoon praten en wij kunnen daar
argumenten tegenover zetten (docent –islamitische achtergrond)."
Actief herkaderen waarbij er ruimte ontstaat voor meerdere kanten van een situatie is niet alleen een
belangrijke vaardigheid voor docenten en het management van het Avicenna College. De omgeving
van het Avicenna College speelt hierbij een belangrijke rol. De voormalig fractievoorzitter van
Leefbaar Rotterdam, tegenwoordig Directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
waardoor hij regelmatig in contact komt met het Avicenna College, is daarvan een mooi voorbeeld:
"Ik ben geen fan van islamitisch onderwijs, maar als het er is, is het Avicenna een goed voorbeeld. Het is
een goede school met één been in het geloof en één been in de samenleving (ambtenaar- niet islamitische
achtergrond)."
Actief herkaderen gebeurt niet alleen in gesprek, maar misschien nog wel meer door concrete ervaringen:
"Dus ook de inspecteur, die kwam ook zo voor de eerste keer binnen en die zei nou ja, even los van
wat ik hier allemaal kom bezoeken, ik ga eerst eens door de school lopen of dat ik me überhaupt
veilig voel. Hij had dan ook een mevrouw bij zich [...] in de absolute witte uitdossing. Dus in een
mantelpakje en die nou ja, ze vallen wel op, maar ze werden toen uitermate vriendelijk [ontvangen]
door de kinderen ook. En dat was voor mij ook wel een soort proof of the pudding natuurlijk. Haal al
die witte mensen maar de scholen in en kijk maar eens hoe dat dan gaat. Nou en dat gaat uitermate
vriendelijk, haal maar, hè? (lid managementteam – niet islamitische achtergrond)"
3. Herkennen en doorbreken van (negatieve) interactiepatronen en creëren van constructieve
patronen
Wat is het?
Spanningen, conflicten en controverses laten vaak gaten in effectieve interactie tussen individuen en
of groepen die het niet met elkaar eens zijn zien. Daar ligt een gebrekkige manier waarop groepen
intern en onderling communiceren aan ten grondslag. Veel onderzoek naar escalatie laat zien dat
juist wanneer communicatie het hardst nodig is, individuen en groepen zich terugtrekken en
onderlinge communicatie afneemt (Glasl, 1977). De opgebouwde gewoontes en routines in
communicatie kunnen vaak in de weg staan van echte, effectieve communicatie (denk aan
geïnstitutionaliseerde vormen van communicatie zoals teamvergaderingen in een school,
vergaderingen tussen schoolbesturen, of raadsvergaderingen binnen de gemeente). De
onderliggende stappen zijn allemaal gebaseerd op een eerste set van vragen: hoe en wanneer
communiceren we met elkaar? Wat is ons reguliere patroon van communicatie? En dan: werken deze
routines voor ons of juist niet?
Wanneer is het nodig?
Binnen het Avicenna College is zowel binnen het management als bij docenten het besef aanwezig
dat één slechte ervaring een (negatieve) dynamiek kan veroorzaken:
"We zitten echt op zo’n balanceerlijn zal ik maar zeggen waarbij we gewoon het evenwicht moeten
houden. Want het nieuwe schandaal is gewoon einde verhaal, klaar. En wat ik ook wel merk, in
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gesprekken ook met de administratie, is dat er heel weinig reacties zijn op nieuwe vacatures. Dat is
natuurlijk wel iets wat zorgelijk is (docent – niet islamitische achtergrond)."
Ook ouders voelen de spanning:
“En daar ben ik wel bang voor, mocht er iets gebeuren, als er een paar leerlingen stout doen en dat er dan
een aanleiding voor is om een school te sluiten, dat kan zijn. Dat zou ik wel echt heel erg jammer vinden
(moeder uit ouderraad)."
Voorbeelden
Binnen de school wordt zowel door docenten en leden van het management team aandacht
gegeven aan communicatie:
"Proberen heel goed te communiceren. Je hebt vaak heel veel te maken met beelden (docent –
islamitische achtergrond)."
Het gaat er niet alleen om dat het management en docenten goed communiceren met de buitenwereld,
maar dit wordt ook aan leerlingen geleerd:
“Nou ja, ik zeg dan maar, waar er ook maar de mogelijkheid is om contact te maken met de
buitenwereld doen we het. Dus dat zit heel direct op dit thema in. Alle debatwedstrijden waar wij
inmiddels aan meedoen. En dan valt het mij wel enorm op, dat de kinderen van deze school het over
het algemeen winnen (lid managementteam)."
Het actief benoemen van een negatief patroon is soms nodig:
“Op een gegeven moment [heb ik het er] wel met hem [Marco Pastors] over gehad, de vragen, die jij
mij nou stelt, zijn dat nou ook de vragen, die je ergens anders stelt? Want je blijft maar doorvragen,
steeds maar doorvragen, hoe zit dat nou bij jou? Je hebt daar een soort beeld van over hoe het zit
wellicht of je weet het gewoon niet (lid managementteam)."
Het voorkomen van negatief patroon van interactie en communicatie met leerlingen krijgt aandacht
van docenten:

"Als iemand een gevoel van onrechtvaardigheid heeft, geef die persoon altijd de ruimte om zijn of
haar mening te geven. Dan pas kun je met die persoon in gesprek gaan. Want met alle respect voor
mijn collega die per definitie zei: 'Wat jij nu denkt is slecht.' Ja, dat kan niet. Dan zonder je dat kind
af. Die sluit zich af (docent – islamitische achtergrond)."
4. Op zoek naar alternatieven
Wat is het?
Als standpunten over wat te doen in een concrete situatie verschillen en conflicten zich voordoen
kunnen partijen recht tegenover elkaar komen te staan. Dergelijke situaties kunnen al snel tot een
impasse of escalatie leiden. Vaak echter wordt (on)terecht uitgegaan dat onderliggende belangen of
zorgen ook tegengesteld zijn (Ury en Fischer1991). Een weg vinden uit een impasse begint vaak met
een fundamenteel begrip over belangen en zorgen van de ander en het actief op zoek gaan naar
alternatieven die acceptabel zijn voor verschillende partijen en die recht doen aan de verschillende
zorgen en belangen.
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Wanneer is het nodig?
In het Avicenna College doen zich in potentie veel situaties voor waarbij standpunten over wat wel
en niet kan, mag of hoort met elkaar botsen.
Docenten proberen zelf alternatieven in hun lessen, bijvoorbeeld:
"Het boek van biologie, dat is één heel belangrijke. Het boek van biologie bestaat uit foto’s en
tekeningen. En er zijn dus leerlingen die zo ver gaan dat ze gewoon dat boek niet thuis, hun
huiswerk niet durven te maken omdat daar gewoon foto’s instaan van blote vrouwen en blote
mannen.….sommige ouders of leerlingen plakken de foto’s af..” (docent – niet-islamitische
achtergrond
“Als dat gebeurt gaan we met de leerlingen en soms ook hun ouders in gesprek, want foto’s
afplakken mag niet….we wijzen ze er dan op dat ze ook de tekeningen uit het boek kunnen
gebruiken..” (docent – islamitische achtergrond)"
Dilemma’s worden besproken in het managementteam of in de identeitscommissie:
"Dat was een vraag van de vrouwelijke docent die gym geeft: 'Kunnen meisjes buiten gymmen? En
zo ja, onder welke voorwaarden?' […] In eerste instantie daar een soort afweging over maken van
kan dat islamitisch gezien onder deze omstandigheden. Die omstandigheden die zijn niet altijd eenop-een na te bootsen in de Nederlandse samenleving. Dus gaan wij kijken als management,
vervolgens, wat doen wij daar nou mee? (lid identiteitscomissie – islamitische achtergrond)"
Voorbeelden
Een belangrijk verschil met het voormalige Ibn Ghaldoun is dat binnen het Avicenna College zowel
mogelijk gedacht wordt in het vinden van creatieve oplossingen zodat situaties die eerst onmogelijk waren
ineens toch mogelijk worden:
"De eindexamenleerlingen tekenen zouden naar het Boymans-van Beuningen museum gaan. Daar was net
een tentoonstelling met nogal expliciete naakten. In de situatie van het oude Ibn Ghaldoun zou er gezegd
zijn dat de kinderen niet mochten gaan. Nu hebben we net zolang gezocht naar verschillende opties zodat
het wel mogelijk werd (lid identiteitscomissie – islamitische achtergrond)."
Een ander voorbeeld:
“Maar mag je nou met een groep, en met name met dames, ergens gaan overnachten? [...] Nou,
daar is best wel over vergaderd. We gaan doen wat altijd het beleid was, we gaan nooit ergens
slapen want het kan tot toestanden leiden en daar willen we eigenlijk niet aan beginnen. Nou, later
zijn daar wel, een soort van eigen reisjes gingen mensen verzinnen. Vrijdagnacht tot en met zondag
dan was het niet onder schooltijd. Maar het werd wel een soort van gedoogd dat een docent dat
ging organiseren, maar echt onder de vlag van Ibn Ghaldoun gebeurde het niet. En we hebben
uiteindelijk wel een soort van beslissing erin genomen. Het kan wel onder deze voorwaarden weer.
Dus ook hier heeft het bestuur daar echt een duidelijke uitspraak over moeten doen van, het kan
mits dit, dit, dit (lid identiteitscomissie – islamitische achtergrond)."
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5. Introduceren van ‘brug-objecten’
In situaties van waardenconflicten kan het nuttig zijn om actief op zoek te gaan naar objecten die op
verschillende manier te interpreteren zijn en daarom als het ware een brug kunnen vormen tussen
verschillende waardesystemen. (S. Star en J. Griesemer, 1989). Deze objecten zijn tastbaar en
herkenbaar voor iedereen, maar kunnen op verschillende manieren een rol spelen in verschillende
gemeenschappen. De interpretatie is verschillend, maar niet uitsluitend.
Wanneer is het nodig?
In situaties waarbij diepere waardesystemen op bepaalde punten van elkaar verschillen, maar waarbij
er overlap is op bepaalde belangrijke punten kunnen deze ‘brug-objecten’ een belangrijke functie
vervullen. Brug-objecten kunnen ook bepaalde rituelen zijn, of teksten die door iedereen
onderschreven worden ook al is het gezichtspunt waarvan uit gekeken wordt anders.
De directie van de school onderschrijft de noodzaak van het vinden van objecten, teksten of beelden
die de Nederlandse cultuur en islamitische cultuur met elkaar verbinden: “het zijn tenslotte ook
gewoon allemaal pubers die in dezelfde levensfase zitten” (lid management team, niet islamitische
achtergrond).
Voorbeelden
In het Avicenna College zien we dat de gedragsregels deze waarde hebben. De regels zijn zowel
verenigbaar met Nederlandse waarden en normen en wetten en regels vanuit het curriculum als
verenigbaar met de voorschriften vanuit de Koran.
"We leven hier. En we zijn bewust van onze leerlingen en we zijn bewust van het doel. Dus
vandaaruit hebben wij de regels vastgesteld. Dus het zijn regels die passen bij iedereen (lid
identiteitscommissie- islamitische achtergrond)."
"En we houden [vast] aan gewoon één soort van islam, die noemen wij de middenweg. [...] Hier
hebben wij verschillende nationaliteiten, we hebben verschillende wetscholen, we hebben
verschillende mensen van allerlei kanten van de moslim. En we brengen alles naar het midden (lid
identiteitscommissie- islamitische achtergrond)."
‘Brug-objecten’ moeten zowel robuust als flexibel zijn. Docenten zijn zich hiervan bewust:

"Die [schoolregels] moeten echt dynamisch blijven want dat kan snel te beperkend zijn. Je moet als
docent deels zelf kunnen bepalen wat de consequentie is van de actie van een leerling (docent islamitische achtergrond)."
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6. Opbrengsten en discussie: hoe verder?
Het Avicenna College bevindt zich in een krachtenveld dat haar vatbaar maakt voor spanningen. De
school heeft te maken met de beladen geschiedenis van het Ibn Ghaldoun en de context van een
samenleving die nier per se goedwillend staat ten opzichte van islamitisch onderwijs. Het Avicenna
College navigeert zich in deze omgeving vol spanningen en probeert vorm te geven aan onderwijs
waarin de Nederlandse onderwijswetgeving, algemene westerse waarden en de interpretatie van
religieus islamitisch onderwijs samen kunnen gaan. Ondertussen wordt er constant verantwoording
gevraagd vanuit politiek, media en de samenleving. Interne en externe actoren met min of meer
botsende waarden kunnen de ontwikkeling van de school sterk beïnvloeden. Het kunnen (blijven)
bestaan binnen dit krachtenveld van actoren en potentieel conflicterende waarden vergt bewustzijn
van de meervoudige identiteit, veerkrachtig kunnen handelen en kunnen omgaan met conflicten.
Het onderzoek dat is uitgevoerd is meer een film van een ontwikkeling, dan een foto of een
momentopname. Het laat zien dat de praktijk en de context van het vormgeven van islamitisch
onderwijs niet alleen controverses oproept maar dat de context van de dagelijkse praktijk van de
school juist gelegenheid biedt om pragmatisch vorm te geven aan potentieel controversiële
vraagstukken zoals het gebruik van muziek in de les of man/vrouw verhoudingen. Tegelijkertijd zien
we dat de omgeving het Avicenna College continu op de proef stelt: dat vraagt veel van docenten,
leerlingen en het management.
Het pragmatisch handelingsrepertoire met de vijf elementen: (h)erkennen van frames en processen
van framing; actief herkaderen of reframen; doorbreken van negatieve patronen van interactie;
opzoeken van alternatieven en introduceren van ‘brug-objecten’ is geen recept of garantie voor
succes. Het pragmatisch handelingsrepertoire kan richting geven aan het verder professionaliseren
van docenten en het managementteam en de omgeving van het Avicenna. We denken dat het
verder uitbouwen van het pragmatisch handelingsrepertoire kan helpen om het merendeel van de
op-het-oog waarde gedreven vraagstukken op een praktische en pragmatische manier te bezien. Dat
gaat verder dan een abstracte discussie over “goed” en “fout”.
Belangrijk is daarbij te realiseren dat dit niet alleen van de school alleen kan komen: patronen
ontstaan immers in interactie. Het vraagt veel van de school, leerlingen en organisatie om niet in het
defensief te kruipen. De school zal daarom actieve steun van haar omgeving nodig hebben om het
vermogen tot veerkracht te behouden en verder uit te bouwen. De gemeente en andere scholen in
de omgeving kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Deze interactie is niet alleen belangrijk voor
de school, maar ook voor de omgeving: nieuwe patronen van interactie kunnen ertoe leiden dat ook
partijen in de omgeving van het Avicenna College op een andere manier naar zichzelf gaan kijken.
Belangrijke vragen die (nog) open staan aan het einde van dit onderzoek is hoe ervoor te zorgen dat
het repertoire binnen de school bestendigd en verder uitgebouwd wordt. Daarbij gaat het niet
alleen om de school zelf maar ook om haar omgeving in de buurt en de gemeente Rotterdam.
Daarbovenop achten we het van belang dat de ervaringen zoals nu opgedaan in het Avicenna
College en daarbuiten breder gedeeld worden. Met als doel om zowel andere instanties met
vergelijkbare situaties te laten leren, als ook om een bredere discussie rondom het hanteren van
conflicten, spanningen en controverses rondom islamitische instituties en scholen in het bijzonder op
gang te krijgen.
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Tenslotte willen we opmerkingen –in het licht van de onderwijsfilisoof Dewey- dat het dag in dag uit
experimenteren met verschillen in waarden en belangen een ervaring is die feitelijk aan de basis ligt
van de pluriforme democratie. Democratie is daarmee geen abstract begrip of wat je leert uit een
boek maar iets wat je met elkaar maakt en doet, elke dag opnieuw: "Education is not so much
preparation for life, education is life itself “. (Dewey, 1938)
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