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 Pedagogisch klimaat tijdens koranlessen 

  
Met deze discussienota stel ik voor dat de commissie zich uitspreekt over de volgende punten:  

 1. De verontrustende signalen die erop wijzen dat kindermishandeling structureel 
voorkomt tijdens koranlessen.  
 
2. De noodzaak om de omvang van deze misstanden in kaart te brengen met de 
juiste feiten en recente cijfers. 
 
3. In het kader van het bovengenoemde het besteden van specifieke aandacht aan 
het pedagogisch klimaat tijdens koranlessen in de nieuwe rapportage over huiselijk 
geweld en kindermishandeling.   
 
4. Het maken van afspraken met moskeebesturen en andere koranlesaanbieders 
over het instellen van de wet Verplichte meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. 

  
Wettelijke grondslag 

 Artikel 39a, Reglement van orde voor de gemeenteraad van Amsterdam  
 
Discussienota 

 Als	  gevolg	  van	  decentralisaties	  zijn	  gemeenten	  met	  ingang	  van	  2015	  verantwoordelijk	  
voor	  de	  aanpak	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling.	  De	  VVD	  vindt	  het	  belangrijk	  
dat	  er	  in	  het	  kader	  van	  deze	  aanpak	  expliciet	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  een	  onderzoek	  
naar	  het	  pedagogisch	  klimaat	  van	  koranlessen	  en	  vermeende	  fysieke	  mishandelingen	  
tijdens	  deze	  lessen.	  De	  partij	  onderschrijft	  artikel	  6	  van	  de	  Grondwet	  dat	  de	  vrijheid	  van	  
godsdienst	  en	  levensovertuiging	  garandeert	  volledig.	  Maar	  deze	  vrijheid	  mag	  niet	  als	  
excuus	  worden	  gehanteerd.	  	  

De	  afgelopen	  jaren	  verschenen	  er	  met	  regelmaat	  berichten	  over	  lichamelijke	  
tuchtigingen	  tijdens	  koranlessen.	  Dit	  zijn	  geen	  op	  zichzelf	  staande	  incidenten.	  In	  2006	  
werd	  een	  korandocent	  in	  Rotterdam	  ontslagen	  wegens	  kindermishandeling.1	  In	  2009	  
stuitte	  jeugdverpleegkundigen	  in	  Den	  Haag	  tijdens	  regulier	  onderzoek	  op	  een	  
verontrustend	  patroon:	  kinderen	  zaten	  vol	  met	  blauwe	  plekken	  en	  striemen,	  afkomstig	  
van	  klappen	  die	  zij	  tijdens	  koranlessen	  kregen.2	  Drie	  jaar	  later	  ontdekte	  de	  GGD	  in	  Tilburg	  
dat	  een	  docent	  op	  een	  koranschool	  kinderen	  zou	  slaan	  met	  de	  vlakke	  hand	  en	  dreigde	  
met	  een	  zweep	  te	  zullen	  slaan.3	  Ook	  de	  VVD	  Amsterdam	  ontvangt	  momenteel	  signalen	  
die	  wijzen	  op	  een	  onveilig	  pedagogisch	  klimaat	  en	  structurele	  mishandelingen	  tijdens	  
koranlessen.	  Dit	  zorgwekkende	  fenomeen	  speelt	  dus	  al	  jaren.	  Veel	  te	  lang,	  vindt	  de	  VVD.	  	  

In	  2010	  maakte	  Eberhard	  van	  der	  Laan,	  destijds	  minister	  voor	  Wonen,	  Wijken	  en	  
Integratie,	  bekend	  een	  onderzoek	  te	  zullen	  starten	  naar	  mishandeling	  tijdens	  

                                                   
1	  http://www.volkskrant.nl/binnenland/ouders-‐zwijgen-‐over-‐slaan-‐in-‐moskee~a369498/	  
2	  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1042765/2009/12/16/Aangifte-‐wegens-‐kindermishandeling-‐in-‐
Nederlandse-‐moskeeen.dhtml	  
3http://www.omroepbrabant.nl/?news/190635882/VVD+Tilburg+wil+alsnog+onderzoek+naar+moskee+na+aangifte+kinde
rmishandeling.aspx	  
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koranlessen.4	  Niet	  lang	  daarna	  bleek	  dat	  moskeeën	  niet	  konden	  worden	  gedwongen	  mee	  
te	  werken	  aan	  het	  onderzoek.5	  Zo	  weigerden	  moskeeën	  in	  Amsterdam	  en	  Tilburg	  mee	  te	  
werken	  en	  waren	  er	  geen	  middelen	  om	  hen	  hiertoe	  te	  dwingen.	  Verder	  is	  het	  bekend	  dat	  
ouders	  vaak	  geen	  aangifte	  willen	  of	  durven	  doen	  tegen	  de	  docent	  of	  moskee.	  Daar	  komt	  
bij	  dat	  koranlessen	  niet	  alleen	  worden	  gegeven	  in	  moskeeën,	  maar	  ook	  op	  andere	  
locaties.	  	  

Dit	  alles	  maakt	  het	  bestrijden	  van	  deze	  vorm	  van	  kindermishandeling	  buitengewoon	  
moeilijk.	  De	  VVD	  vindt	  daarom	  dat	  er	  in	  het	  kader	  van	  de	  aanpak	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  
kindermishandeling	  specifieke	  aandacht	  moet	  komen	  voor	  mishandelingen	  tijdens	  
koranlessen.	  De	  eerste	  stap	  is	  dat	  deze	  wantoestanden	  eerst	  volledig	  in	  kaart	  worden	  
gebracht.	  De	  VVD	  stelt	  voor	  dat	  er	  in	  de	  nieuwe	  rapportage	  over	  huiselijk	  geweld	  en	  
kindermishandeling	  specifiek	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  dit	  probleem.	  Actuele	  cijfers	  
zijn	  hard	  nodig.	  Alleen	  dan	  kan	  er	  een	  effectief	  worden	  opgetreden.	  	  

De	  burgemeester	  is	  momenteel	  in	  gesprek	  met	  verschillende	  moskeebesturen	  in	  de	  stad	  
–	  naar	  aanleiding	  van	  de	  vechtpartijen	  in	  de	  Al	  Ummah-‐moskee.	  De	  wethouder	  zou	  een	  
soortgelijke	  dialoog	  kunnen	  aangaan	  met	  deze	  moskeebesturen	  en	  aanbieders	  van	  
koranlesen	  over	  het	  voorkomen	  en	  tegengaan	  van	  kindermishandeling.	  Het	  voeren	  van	  
zulke	  gesprekken	  past	  in	  de	  opvatting	  dat	  stadsdelen	  moskeeën	  niet	  slechts	  als	  religieuze	  
instellingen	  zien,	  maar	  ook	  als	  maatschappelijke	  organisaties.	  In	  deze	  gesprekken	  kan	  de	  
wethouder	  het	  instellen	  van	  de	  wet	  Verplichte	  meldcode	  Huiselijk	  Geweld	  en	  
Kindermishandeling	  bij	  moskeeën	  en	  andere	  koranlesaanbieders	  bespreken.	  Deze	  wet	  
verplicht	  professionals	  op	  gebied	  van	  bijvoorbeeld	  onderwijs	  vermoedens	  van	  
kindermishandeling	  te	  melden.6	  In	  deze	  gesprekken	  kunnen	  tevens	  afspraken	  worden	  
gemaakt	  hoe	  de	  moskeebesturen	  omgaan	  met	  vermoedens	  van	  kindermishandeling	  en	  
met	  personen	  die	  zich	  hieraan	  schuldig	  (lijken	  te)	  maken.	  Moskeeën	  die	  dit	  voortvarend	  
aanpakken	  vervullen	  een	  voorbeeldfunctie.	  

 
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 
W.L. Toonk 
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2. datum indienen; 

3. tekst discussienota; 

4. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen.; 

5. naam fractie; 

 

6. eventuele meegestuurde bijlagen; 

 
 

                                                   
4	  http://www.schulinck.nl/nieuws/2010/onderzoek-‐kindermishandeling-‐tijdens-‐koranles.9393.lynkx	  
5	  http://www.volkskrant.nl/binnenland/weigermoskeeen-‐blijven-‐buiten-‐schot~a2459727/	  
6	  https://www.amsterdam.nl/bestuur-‐organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-‐jeugd-‐zorg/wegwijs-‐in-‐de-‐wmo/wmo-‐

onderwerpen/huiselijk-‐geweld/meldcode-‐huiselijk/	  	  


