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Abstract 

De persoonlijke praktijkervaringen van de onderzoeker als godsdienstleerkracht op diverse 
islamitische basisscholen in Nederland hebben voor de nodige inspiratie gezorgd om het onderwerp 
waar dit onderzoek zich op richt verder uit te diepen.  
 
Vragen vanuit leerlingen in de laatste klas van de islamitische basisschool over hun toekomstige, de 
te veranderen schoolomgeving, is de onderzoekster niet ontgaan en uit persoonlijke interesse is 
besloten een wetenschappelijk onderzoek te starten om een antwoord te vinden op prangende 
vragen, zoals: Van welke verschillen zullen de leerlingen het meest onder de indruk zijn? Welke 
invloeden heeft de overstap in het algemeen en in het bijzonder op de religieuze 
identiteitsontwikkeling en beleving van desbetreffende jongeren?  
 
Om een correct beeld te kunnen vormen van het onderwerp is bestaande literatuur geraadpleegd. 
Daaruit bleek dat deze met name de ervaringen van religieuze jongeren van een oudere 
leeftijdsgroep behandelden in relatie tot hun schoolleven, interactie met leeftijdsgenoten, docenten 
en het vak Levensbeschouwelijk Onderwijs.  Het onderscheidende van dit onderzoek is dus de 
doelgroep zelf, want het gaat specifiek om leerlingen die de overstap hebben gemaakt van een 
islamitische basisschool naar een niet -  islamitische middelbare school. 
 
Voor het onderzoek zijn voormalige leerlingen van een islamitische basisschool benaderd en met 
hen zijn enquêtes en diepte interviews gehouden. De resultaten zijn afgezet tegen bestaande 
literatuur en theorieën rondom (religieuze) identiteitsontwikkeling en beleving.  
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1.1 INTRODUCTIE 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE ONDERZOEK EN ONDERZOEKER 
 
Het is geen onbekend feit dat de Islam en vrijwel alles dat daarmee samenhangt de laatste jaren 
negatief wordt belicht in verschillende mediabronnen1. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar er 
is sprake van een wereldwijde bekritisering op de Islam. Enerzijds zijn de critici het er dus over eens 
dat de Islam weinig goeds in haar mars heeft. Maar anderzijds zijn er ook andere stemmen, 
positiever van aard, te horen. Zo ook over het islamitisch onderwijs.  
 
Wanneer men de moeite neemt om een kleine zoektocht te ondernemen naar de artikelen omtrent 
het onderwerp, dan is het vrij snel duidelijk dat deze twee geluiden vertegenwoordigd zijn op 
verschillende online platforms2 3 . Vaak hoor je de mening dat het islamitisch onderwijs de integratie 
van de moslims in de weg staat, terwijl anderen weer deze constatering tegenspreken4.  
 
Door deze discussies en vanwege mijn eigen achtergrond ben ik gaan nadenken over het onderwerp 
en kwam al snel tot een idee. Het veelbesproken onderwerp islamitisch onderwijs, hoe zit het 
daarmee eigenlijk? Wat is de invloed van onderwijs dat genoten is op islamitische scholen op de 
daadwerkelijke geloofsbeleving van de kinderen? En welk effect heeft dat op hun burgerschap? Dit 
was voor mij in eerste instantie een onbeantwoorde vraag. Tijdens de voorbereidingen en 
gesprekken met mijn supervisor bleek echter dat er niet lang geleden een dergelijk onderzoek was 
gedaan. Hierdoor moest ik van koers veranderen. Het onderwerp zou alsnog gerelateerd zijn aan 
islamitisch onderwijs, maar welk aspect zou ik nu analyseren en onderzoeken? Dat was de volgende 
stap die bepaald moest worden.  
 
De volgende stap werd ondertussen ook duidelijk. Vaak gaan de leerlingen die op een islamitische 
bassischool hebben gezeten verder naar een openbare middelbare school of een anderszins 
confessionele school. De belangrijkste reden hiervoor is dat in Nederland het aantal islamitische 
middelbare scholen heel erg klein is. De leerlingen krijgen dus te maken met een bepaalde 
overgang. Van een islamitische omgeving gaan ze over naar een seculiere, christelijke of anderszins 
confessionele omgeving. Hoe ervaren de leerlingen deze overgang? En vooral, welk gevolg heeft 

                                                                    
1 Jan Jaap de Ruiter, “The Distinction between Islam and Muslims in the Dutch anti-Islamization discourse” in 

Can. J. of Netherlandic Studies/Rev. Can. D’études Néerlandaises 33.2/34.1 (2012-2013), 51 
Zie ook: H. Dekker & J. van der Noll (2009), ‘Islamophobia and its Origins: A study among Dutch Youth’ 
http://www.art1middennederland.nl/wp-content/uploads/2014/02/Islamophobia_and_its-origins.pdf  
Zie ook: Redactie (2016),“Nederlanders Verdeeld in Mening over Moslims”, Algemeen Dagblad 
https://www.ad.nl/binnenland/nederlanders-verdeeld-in-mening-over-moslims~a870b8aa/  (geraadpleegd op 
02/05/2017) 
En zie ook https://nieuws.nl/algemeen/20140919/nederlanders-vaker-negatief-over-islam/ (geraadpleegd op 
02/05/2017) 
2  Lorianne van Gelder (2017), ‘Islamitische School maakt toch Kans’, Het Parool 
https://www.parool.nl/nieuws/dekker-heeft-zorgen-maar-islamitische-school-maakt-toch-
kans~bcc65d4a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  (geraadpleegd op 02/05/2017) 
Zie ook: Palko Peters (2017), ‘Islamitische School wil vooral meedoen’, Algemeen Dagblad 
https://www.ad.nl/breda/islamitische-school-wil-vooral-
meedoen~ac96b6df/?referrer=https://www.google.com/ (geraadpleegd op 02/05/2017) 
3 ANP (2007), ‘Wilders: sluit alle Islamitische Scholen’, Volkskrant http://www.volkskrant.nl/binnenland/wilders-
sluit-alle-islamitische-scholen~a875784/ (geraadpleegd op 02/05/2017) 
4Coen Teulings (2016), ‘Islamitisch Kind beter af op Islamitische School’, NRC 
 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/30/islamitisch-kind-beter-af-op-islamitische-school-1603796-a676639 
(geraadpleegd op 02/05/2017) 

http://www.art1middennederland.nl/wp-content/uploads/2014/02/Islamophobia_and_its-origins.pdf
https://www.ad.nl/binnenland/nederlanders-verdeeld-in-mening-over-moslims~a870b8aa/
https://nieuws.nl/algemeen/20140919/nederlanders-vaker-negatief-over-islam/
https://www.parool.nl/nieuws/dekker-heeft-zorgen-maar-islamitische-school-maakt-toch-kans~bcc65d4a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/nieuws/dekker-heeft-zorgen-maar-islamitische-school-maakt-toch-kans~bcc65d4a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/breda/islamitische-school-wil-vooral-meedoen~ac96b6df/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/breda/islamitische-school-wil-vooral-meedoen~ac96b6df/?referrer=https://www.google.com/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/wilders-sluit-alle-islamitische-scholen~a875784/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/wilders-sluit-alle-islamitische-scholen~a875784/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/30/islamitisch-kind-beter-af-op-islamitische-school-1603796-a676639
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deze overgang? Uit persoonlijke ervaring weet ik en begrijp ik de situatie waarin de leerlingen zich 
bevinden en ik vraag mij derhalve af wat die verandering in hun omgeving doet met hun eigen 
(religieuze) identiteitsbeleving? En daarop zal dit onderzoek zich richten.   

RELEVANTIE 
 
Zoals reeds vermeld is het de bedoeling dat dit onderzoek een licht zal werpen op een onderwerp 
dat naar ons weten niet eerder behandeld is, namelijk: de invloed van de overgang die leerlingen van 
islamitische basisscholen naar het niet-islamitisch middelbaar onderwijs maken op de eigen 
(religieuze) identiteitsbeleving. Maar waarom zou dit belangrijk zijn om te onderzoeken?  
 
Islamitische scholen vallen onder bijzonder onderwijs5. De leerlingen die binnen dergelijke scholen 
onderwijs genieten, krijgen ook les in levensbeschouwelijke vakken. In het geval van de islamitische 
school is dat de Islam. Het onderwijs op zich, zoals de taal en rekenvakken, kenmerken zich niet 
door dit aspect. Wel worden andere aspecten binnen een school gekleurd door de specifieke,  
levensbeschouwelijke visie. Zo is er speciaal aandacht voor de uitvoering van de gebeden, 
islamitische feestdagen en staan vieringen hierbij centraal. Wanneer de leerlingen de school op een 
gegeven moment verlaten, zijn ze in het bezit van een gezonde dosis kennis over hun geloof, de 
Islam. Het blijft echter niet alleen bij kennis, want ook hebben ze jarenlang zich aan bepaalde regels 
gehouden die geheel islamitisch van aard zijn. Hierbij kunnen we denken aan hoofddoeken voor de 
meisjes. Er is dus sprake van een islamitische sfeer op deze scholen. Oftewel, de religieuze identiteit 
is duidelijk aanwezig. 
 
Al deze genoemde aspecten hebben ertoe bijgedragen dat de leerlingen de mogelijkheid hebben 
gehad om de eigen voorlopige religieuze identiteit te ontwikkelen en/of te beleven. Maar wanneer 
de omgeving, die er in eerste instantie voor heeft gezorgd dat leerlingen hiertoe in staat waren, 
ingewisseld dient te worden voor een totaal andere omgeving waarin er geen sprake is van de 
aanwezigheid van een islamitische identiteit vraag men zich af: Welke gevolgen heeft dat voor de 
leerlingen? En in het bijzonder, welke gevolgen heeft deze verandering of overgang voor de 
religieuze identiteitsbeleving  van de kinderen? Dit is een actuele vraagstelling en dit onderzoek 
richt zich erop om dit onderwerp verder uit te lichten.  
 
Het effect en de resultaten van het onderzoek leiden er hopelijk toe om stil te staan bij de 
identiteitsbeleving van de leerlingen waardoor het mogelijk is om toekomstige, diepgaandere 
onderzoeken te realiseren. Dit allemaal is te plaatsen in het kader van de bevordering van de 
burgerschap en participatie onder moslimkinderen op islamitische basisscholen.  
 

MOTIVATIE EN SUBJECTIVITEITSMETING  
 
Ten eerste speelt mijn eigen religieuze achtergrond een belangrijke rol in mijn motivatie. Voor mij, 
en ik kan mij ook indenken dat dit voor vele anderen geldt die een bepaalde overtuiging aanhangen, 
is mijn geloof bepalend voor hoe ik mijn leven wil leiden of indelen. Daarbij vind ik dat men ook de 
vrijheid moet hebben om voor passend onderwijs te kiezen. Onderwijs maakt uiteindelijk een groot 
deel uit van ons leven en de invloed die het uitoefent op de identiteitsvorming en/of beleving zal 
grotendeels daarmee samenhangen.  
Ten tweede heb ik als kind op een islamitische basisschool gezeten. Mijn ouders hebben daar 
bewust voor gekozen. Nu, als een volwassene, kijk ik positief terug op deze tijd. Als kind heb ik 
namelijk de kans gehad om samen te zijn met andere kinderen die de wereld om hun heen op 

                                                                    
5 In hoofdstuk 2 kunt u meer lezen over het islamitisch onderwijs, maar in deze alinea is het noodzakelijk om 
een aantal feiten te bespreken zodat de relevantie van het onderzoek duidelijk wordt.  
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eenzelfde manier bekijken. Dit heeft altijd gezorgd voor een gevoel van eenheid. De meeste 
leerlingen uit mijn eigen klas waren weliswaar van verschillende culturele achtergronden, maar we 
waren allen moslim en dat was genoeg voor ons om elkaar te accepteren als individu en ook te 
respecteren.  
 
De diversiteit die een geloof, in dit geval de Islam, met zich meebrengt is niet zo vanzelfsprekend 
merk ik nu, want wanneer ik in contact kom met andere moslims die niet blootgesteld zijn aan deze 
vorm van diversiteit merk ik hoe mijn eigen blootstelling aan verschillende culturen mij heeft 
gevormd; ik merk immers dat ik meer opensta voor andere culturen, heb vrienden uit verschillende 
delen van de wereld en merk dat ik ook makkelijker overeenkomsten kan inzien tussen individuen 
waardoor het contact maken met anderen laagdrempeliger wordt.  
 
Ten derde heb ik op verschillende islamitische basisscholen gewerkt, waaronder dezelfde school als 
waar ik vroeger een leerling van ben geweest. Dit heeft meerdere voordelen mijns inziens, want zo 
wordt mij de kans gegeven om dezelfde omgeving en situatie vanuit diverse posities te bekijken 
waardoor het beeld dat ik uiteindelijk kan vormen veelzijdig is. Waar ik eerst mee kon praten over de 
voor (en ook de nadelen) van het islamitisch onderwijs vanuit de perspectief van een oud-leerling, is 
het nu mogelijk om op basis van ervaring en de opgedane inzichten als godsdienstleerkracht het 
onderwerp te benaderen vanuit een andere invalshoek. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is 
dat als godsdienstleerkrachten, wij bepalend zijn voor de theoretisch-theologisch kennisoverdracht 
aan de leerlingen. En dit gebeurt aan de hand van vooraf bepaalde onderwerpen, het volgen van een 
werkmethode, of ingaan op de behoeftes die zich voordoen op een school (wel gerelateerd aan 
identiteit). Dus zowel de ontvangende alsmede de presenterende kant van levensbeschouwelijk 
onderwijs is mij bekend. Deze redenen hebben er ten slotte toe geleid dat ik mij heb ontfermd over 
de relatie tussen het volgen van islamitisch onderwijs en de identiteitsvorming en/of beleving van 
leerlingen die zulk onderwijs hebben genoten. 
 
Als godsdienstleerkracht en als oud-leerling van een islamitische basisschool ben ik dus 
geïnteresseerd in de wetenschappelijke uitleg omtrent de overgang die op een gegeven moment 
gemaakt dient te worden. De resultaten die hieruit komen, neem ik graag mee als suggesties voor 
de toekomstige generatie leerlingen op een islamitische basisschool. De uitkomsten zouden 
omgezet kunnen worden naar bruikbare handvatten waardoor de leerlingen meer houvast krijgen 
tijdens de periode waarin ze wellicht geconfronteerd worden met grote veranderingen in de 
schoolomgeving. Mijns inziens zouden de resultaten van het onderzoek uiteindelijk ertoe kunnen 
leiden dat de overgang van een islamitische basisschool naar een niet-islamitische middelbare 
school vergemakkelijkt wordt. Deze veronderstelling duidt dus op een verwachting vanuit mijn kant: 
Op basis van mijn eigen ervaring vermoed ik dat de overgang namelijk moeilijkheden met zich 
meebrengt en wil daaromtrent opheldering verkrijgen.  
 
Deze geuite verwachting zou mijn subjectiviteit kunnen versterken of de 
geldigheid/onafhankelijkheid van dit onderzoek kunnen vertroebelen. En dat is inderdaad een 
aandachtspunt. Hoe ik daarmee wil omgaan, hangt grotendeels af van de interviews. Ik ben van 
mening dat mijn houding tijdens de interviews veelal bepalend kan zijn over het verloop ervan. En 
omdat ik als onderzoeker neutraliteit wil garanderen, ben ik mij ervan bewust om daarin de juiste 
koers te bepalen. Die is als volgt: 

 De interviewvragen zo neutraal mogelijk opstellen waardoor ik de geïnterviewde geen 
woorden in de mond leg of suggererend overkom 

 De interviews opnemen en zo nodig uitschrijven zodat controle mogelijk is 

 Ook is er sprake van intersubjectiviteit door mijn begeleidster mee te laten lezen met het 
ruwe materiaal van de interviews en de bespreking hiervoor in de scriptie. 

Zodoende hoop ik erop dat er een basis is gevormd die garant staat voor de benodigde objectiviteit. 
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ONDERZOEKSPLAN  
 

a) Onderzoeksvraag 
 
De onderzoeksvraag voor deze scriptie is als volgt: 
 
Hoe ervaren leerlingen van een islamitische basisschool de overgang naar een niet islamitische 
middelbare school? En hoe verhoudt dit gegeven zich tot hun religieuze identiteitsontwikkeling? 
 
Zo luidt dus de centrale vraag van dit onderzoek. Andere leidende of ondersteunende vragen die 
ook de revue zullen passeren, zijn o.a.:  
Hoe verloopt de religieuze identiteitsontwikkeling bij leerlingen tussen 10-15 jaar?  
Wat vertellen de leerlingen zelf over hun religieuze beleving? 
Welke invloed heeft dat op hun ervaringen?  
Welke kenmerken heeft de islamitische basisschool/niet-islamitische middelbare school waardoor de 
leerlingen wel/geen obstakels ervaren bij de overgang? 
Welke kenmerken heeft de islamitische basisschool/openbare middelbare school waardoor de leerlingen 
wel/geen obstakels ervaren omtrent de religieuze identiteit ervan?  
 
Deze deelvragen dragen bij aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Op basis hiervan is het 
de bedoeling om tot een duidelijke conclusie te komen.  
 

b) Afbakening  
 
Het onderwerp op zich is specifiek te noemen. Wel betreft het een bredere doelgroep, maar ik zal 
mij als onderzoeker beperken in mijn focus. Daarom zal ik wegens praktische redenen oud-
leerlingen van één islamitische basisschool in een middelgrote stad benaderen6 en met een viertal7 
oud-leerlingen diepte interviews houden. Hoe dit is opgezet voor het onderzoek is terug te lezen in 
het hoofdstuk dat daaraan is gewijd.  
 

c) Deelvragen/Hoofdstukindeling  
 
Deel l: Introductie  
Deel ll: Theoretisch Kader 

- Bevindingen onderzoek van Daniel Moulin naar (moslim)jongeren die onderwijs genieten op 
Engelse scholen. Waarom deze doelgroep? Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de 
belevingen van jongeren in het algemeen in relatie tot hun (identiteits)beleving.  

- Daniel Moulin vooralsnog een bekende auteur op dit gebied. Zijn resultaten bespreken en 
als uitgangspunt nemen om eigen resultaten daarmee te vergelijken en/of binnen dat kader 
plaatsen 

- Bespreking onderzoek Elsbeth Visser naar moslimjongeren in Nederland 
- Onderzoek Elsbeth Visser en Daniel Moulin richten zich voornamelijk op adolescenten. 

Eigen doelgroep zijn pubers. Vanuit de ontwikkelingspsychologie valt te bekijken of er 
verschillen zijn tussen deze groepen in relatie tot identiteitsontwikkeling/beleving?  

                                                                    
6 Waarom is er voor deze school gekozen? Wegens praktische redenen. Als onderzoeker is het handig wanneer 
je contacten hebt binnen een bepaalde setting waardoor het vinden van respondenten makkelijker wordt. 
Daarnaast is de reeds aanwezige vertrouwensband ook bevorderlijk voor het maken van contacten. Ik ken een 
aantal leerkrachten die op deze school werkzaam zijn en mijns inziens zal dat in mijn voordeel werken. Ook 
heb ik in het verleden o.a. op deze islamitische basisschool gewerkt. De geïnterviewde leerlingen heb ik zelf 
nooit les gegeven.  
7 In eerste instantie zijn zeven oud-leerlingen benaderd waarvan er drie uiteindelijk niet hebben meegewerkt.  
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- Wat wordt er verstaan onder (religieuze) identiteitsbeleving en ontwikkeling van leerlingen 
tussen 10 en 15 jaar?  

- Islamitisch onderwijs – wat is het? Hoe profileert het zich? Wat zijn de kenmerken? 
- Inzoomen op de basisschool die haar medewerking heeft verleend – hoe beschrijft de school 

haar visie en hoe past dit binnen de algemene definitie/profiel? 
Deel lll: Praktijkonderzoek 

- Opzet onderzoek: interview, werving, respondenten 
- Resultaten: Analyse van de interviews 
- Discussie & Conclusie  
- Bibliografie 
- Bijlagen 

 
d) Methode  

 
Het geraadpleegde literatuur voor dit onderzoek omvat relevante, specifieke, gerelateerde en 
bovenal recente publicaties van diverse bronnen. Het onderwerp voor dit onderzoek beslaat 
meerdere vakgebieden. Derhalve zijn ook werken geraadpleegd die zich focussen op het theoretisch 
aspect van bijv. de identiteitsontwikkeling. Daarnaast nemen twee empirische onderzoeken een 
belangrijke plek in dit onderzoek, omdat deze gerelateerd zijn aan het onderwerp en de doelgroep.  
  
Er zijn onderzoeken die nauw aansluiten bij hetgeen in dit onderzoek besproken zal worden. Daarin 
lees ik terug dat de onderzoeken ook deels kwalitatief zijn en er gebruik is gemaakt van diepte 
interviews8. In deel drie van dit verslag, waarin de resultaten van het empirisch onderzoek 
weergegeven zullen worden, zal ik verder ingaan op kwalitatief onderzoek.  
 
Veel artikelen die reeds zijn geraadpleegd, vertonen overeenkomsten in de gebruikte methodes. Zo 
kunnen we zien dat gebruik gemaakt wordt van ‘explanatory’9 methoden om het onderzoek uiteen 
te zetten. Ook is voor relevante onderzoeken gekozen om subjecten te interviewen (diepgaande 
interviews)10 11.  
 
In principe valt dit onderzoek ook onder te brengen onder een nogal nieuwe methode, namelijk: 
fenomenologie12.  
 
Fenomenologie 
Mijn onderzoek is erop gericht om de subjectieve (religieuze) identiteitsbeleving van leerlingen die 
de overgang hebben gemaakt van een islamitische basisschool naar een niet-islamitische 
middelbare school onder de aandacht te brengen. Hiervoor is het nodig dat ik als onderzoeker kan 
nagaan wat o.a. een bepaalde praktijk betekent voor het individu en hoe zij dit zelf ervaren. Dit 
proces kan leiden tot conclusies over lived religions13.  De resultaten van de interviews zullen in latere 
hoofdstukken uitvoerig worden besproken. Zo zullen we zien dat de leerlingen een goed beeld 
weergeven over hoe zij niet alleen de eigen algemene identiteitsontwikkelingen ervaren, maar 
vooral ook de religieuze identiteitsbeleving. De pure ervaring en beleving is veelzeggend en deze 

                                                                    
8 Elsbeth Visser-Vogel, Religious Identity Development of Orthoprax Muslim Adolescents in the Netherlands 
(Universiteit van Utrecht, Proefschrift, 2015), 23-28 
9 Daniel Moulin, ‘Reported Schooling Experiences of Adolescent Jews attending Non-Jewish Secondary 
Schools in England’ in: Race, Ethnicity and Education (2016, vol. 19, issue 4,) 687 
10 Moulin, ‘Reported Schooling Experiences of Adolescent Jews’, 683; 687; 691 
11 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 28 
12 James V. Spickard, “Phenomonology” in: Michael Stausberg & Steven Engler (eds.), The Routledge Handbook 
of Research Methods in the Study of Religion (London & New York: Routledge, 2011), 330 
13 Spickard, “Phenomonology”, 333 
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verkregen inzichten zijn mijns inziens onder te brengen bij lived religion.  En dat is precies de insteek 
die ik wil opnemen in mijn onderzoek. Lived religion is middels fenomenologisch onderzoek het best 
in kaart te brengen, omdat deze methode subjectieve ervaringen beschrijft 14.  
 
Uit de bovenstaande alinea maak ik dus op dat deze methode de onderzoeker in staat stelt om  
subjectieve informatie te verwerken tot waardevolle en inzichtelijke informatie waardoor de 
uitkomsten in wetenschappelijke studies opgenomen kunnen worden. Zodoende behoort het tot de 
mogelijkheden om de subjectieve stem naar voren te laten komen binnen academische kringen.  
 
Fenomenologisch onderzoek gaat hand in hand samen met het afnemen van interviews waarbij de 
onderzoeker toegang krijgt tot diepere antwoorden hetgeen weer kan leiden tot de verzameling van 
rijke data. De verkregen data kunnen weer nieuwe deuren openen, omdat tijdens het 
fenomenologisch onderzoek onderwerpen aangekaart kunnen worden door de geïnterviewde waar 
vooraf geen oog voor is geweest. Op deze manier kan deze methode er ook voor zorgen dat 
aspecten van het onderzoek verder uitgediept kunnen worden waardoor het geheel een 
meerwaarde en uniek karakter meekrijgt.  
 
Deze bevindingen n.a.v. mijn analyse van de methodes in relatie tot het onderzoek hetgeen ik zal 
ondernemen, bevestigt mijn vermoedens dat ik de gekozen methodes moet toepassen tijdens mijn 
onderzoek. Voorheen was ik onzeker over de aard van mijn onderzoek, maar nu zie ik wel degelijk in 
dat deze twee methodes uiterst geschikt zijn om van het onderzoek hopelijk een succes te maken.  
 
Interview 
Zoals reeds vermeld zal dit onderzoek zich beperken en zal een klein aantal respondenten worden 
geïnterviewd. Voor mijn onderzoek naar de (religieuze) identiteitsbeleving van leerlingen die op een 
islamitische basisschool hebben gezeten en vervolgens de overgang hebben gemaakt naar een niet-
islamitische middelbare school dien ik in staat te zijn mijn bevindingen goed weer te geven. Om tot 
die stap te kunnen komen, is het nodig dat ik eerst aan mijn informatie kom die ik in het onderzoek 
kan opnemen. Het is namelijk de bedoeling dat ik veel van mijn informatie zal halen uit 
veldwerkonderzoek, observaties en gesprekken met respondenten. Daarbij speelt het afnemen van 
diepgaande interviews een rol. Mijn onderzoek is vooral een kwalitatief onderzoek. Daarom gaat 
mijn voorkeur ook uit naar het afnemen van persoonlijke interviews.  
 
Binnen religiewetenschappen speelt de rol van interviews, de subjecten van het onderzoek, een 
prominente rol. Met interviews is het mogelijk om toegang te krijgen tot persoonlijke inzichten van 
de geïnterviewde. De onderwerpen die te maken hebben met het onderzoek; Geloof, 
geloofsbeleving, identiteit en identiteitsbeleving zijn zeer divers en multi faceted. Dit is bijvoorbeeld 
moeilijk te meten middels enquêtes vanwege de aard van deze soort interviews. Hetzelfde geldt 
voor andersoortige vragenlijsten waarbij de onderzoeker of de interviewer niet in de gelegenheid is 
om opheldering te vragen. Diepgang is belangrijk en hiermee zal het onderzoek mijns inziens een 
meerwaarde krijgen. Het feit dat  face to face interviews mij zal voorzien in rijke, complexe en 
genuanceerde data15 is voor mij een factor die ertoe bijdraagt dat ik deze methode graag wil 
incorporeren in mijn eigen onderzoek.  
Het interview zal semi - gestructureerd verlopen zodat er wel richtlijnen zijn, maar tegelijkertijd 
ruimte is om de respondent aan het woord te laten. Wel zal er ingehaakt worden op momenten 

                                                                    
14 Spickard, “Phenomonology”, 333 
15 Anna Davidsson Bremborg, “Interviewing” in: Michael Stausberg & Steven Engler (eds.), The Routledge 
Handbook of Research Methods in the Study of Religion ( London & New York: Routledge, 2011), 310 



 
 11 

waarbij verdiepende vragen aan bod kunnen komen16. Verder concentreert dit onderzoek zich op de 
beleving van een specifieke doelgroep hetgeen dus valt onder een fenomenologisch benadering. 
Subjectieve waarnemingen worden opgenomen in academische verslagen waardoor er ruimte 
vrijkomt om de ondervertegenwoordigde stem van de subjecten zelf centraal te stellen binnen het 
onderzoek. De aard van het onderzoek is beschrijvend en uitleggend.  
 
Archivering 
Voor het onderzoek vinden er meerdere interviews plaats. Het is de bedoeling dat er een 
geluidsopname van de interviews (uiteraard met toestemming van de respondenten en de ouders) 
gemaakt zal worden. Deze zullen uitgeschreven worden en besproken met mijn begeleider. 
Vanwege de vertrouwensband die ik graag wil creëren met de respondenten zal ik uiterst 
nauwkeurig omgaan met de documenten en ook hun anonimiteit waarborgen. Dit zal ik doen door 
respondenten aan te duiden als Persoon A, B, C of D. Ook kies ik er als onderzoeker voor om de 
naam van de school die haar medewerking voor dit onderzoek heeft verleend anoniem te houden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
16 De verschillende stijlen over interviews afnemen baseer ik hier op de bijeenkomst van Anke Liefbroer. 
Daarnaast zal ik het volgende boek als leidraad nemen: Herbert J. Rubin & Irene S. Rubin, Qualitative 
Interviewing : The Art of Hearing Data (2nd ed. Thousand Oaks, California, 2005)  
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DEEL 2: THEORETISCH KADER 
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2.1 ISLAMITISCH ONDERWIJS 
 
Het is noodzakelijk voor dit onderzoek om ook een kort overzicht te bieden van het islamitisch 
onderwijs. Dit is nodig, omdat het islamitisch onderwijs de omgeving schetst van waaruit de 
respondenten voor dit onderzoek komen. Daarnaast wordt er ingegaan op de beleving van de 
respondenten binnen het islamitisch onderwijs dat zij hebben genoten. Het beginpunt van dit 
kleinschalig onderzoek is dus het islamitisch onderwijs. Maar wat is dat eigenlijk – wat houdt het in?  
Hoe profileert een islamitische (basis) school zich? Wat zijn de kenmerkende factoren of hoe 
onderscheiden ze zich van het regulier onderwijs? Deze vragen leiden hopelijk tot een beterbegrip 
van de eerdergenoemde term waardoor het theoretisch kader waar dit onderdeel van uitmaakt op 
scherp komt te staan. Het is de bedoeling dat de aangegeven informatie een bouwsteen is voor het 
gehele onderzoek.  
 

WAT IS ISLAMITISCH ONDERWIJS EIGENLIJK?  
 
Islamitisch onderwijs houdt in principe rekening met de beginselen van de Islam. Kennis dient vanuit 
een islamitisch perspectief het eigen leven, de samenleving dusdanig in te richten dat deze in 
overeenstemming is met de geboden van de Schepper. Het is dus “onderwijs gegeven op grond van 
een islamitisch religieus filosofische basis”17. 
 
Wanneer we spreken over islamitisch onderwijs in Nederland, dan denkt men aan een soort 
onderwijs dat valt onder het bredere bijzonder onderwijs. Islamitisch onderwijs in deze zin is in de 
jaren negentig in Nederland ontstaan. Grofweg twintig jaar nadat de eerste generatie (moslim) 
gastarbeiders uit overwegend islamitische landen zoals Marokko en Turkije zich in Nederland 
begonnen te vestigen. De gastarbeiders bleken een toekomst voor ogen te hebben in het land waar 
ze oorspronkelijk tijdelijk zouden verblijven. Deze ontwikkeling in de burgerstatus van de 
gastarbeiders bracht een golf van veranderingen teweeg. Zo voelde de eerste generatie moslim 
gastarbeiders de behoefte om hun “culturele en religieuze identiteit in Nederland vorm te geven”18.  
 
De onvrede van moslimouders over het onderwijs op andere algemene scholen en de 
bewustwording van de eerste generatie moslims van de eigen rechten als Nederlandse burger leidde 
uiteindelijk binnen het kader van het institutionaliseringsproces tot de oprichting van islamitische 
basisscholen. De wens bleek namelijk om de kinderen naast vakken als rekenen, taal en 
aardrijkskunde ook geschoold zouden worden in zaken die betrekking hebben op eigen cultuur en 
geloof.  
 
De islamitische scholen onderscheiden zich in aanzienlijke mate van scholen met een openbare of 
bijzondere veelal christelijke achtergrond. De specifieke aspecten waarin de islamitische school zich 
onderscheidt, zijn onder te brengen bij een reeds onderwerpen. Dus op de vraag hoe een 
islamitische school zich profileert, wat de kenmerkende of onderscheidende factoren zijn is het 
schetsen van een beeld mogelijk. Binnen dat kader zijn hieronder 
een groot aantal, al dan niet alle bekende, aspecten opgesomd en verder uitgelegd 19.   

                                                                    
17  Stella van de Wetering & Arslan Karagül, 'Zoek Kennis van de Wieg tot het Graf': Islamitisch 

Godsdienstonderwijs (Apeldoorn: Garant, 2013) 47-48. Dit boek behandelt het islamitisch onderwijs vanaf de 
profeet Muhammed uitvoerig. Voor meer informatie hierover is het mogelijk dit naslagwerk te raadplegen 
18 Leo van der Meij, De Identiteit van het Islamitisch Onderwijs in Nederland, 2010, 4 
http://www.deisbo.nl/wp-content/uploads/2009/03/identiteitislamitischonderwijs.pdf  
19 Geert Driessen & Jeff Bezemer, Islamitisch Basisonderwijs: Schippteren tussen Identiteit en Kwaliteit 

(Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999), 18 

http://www.deisbo.nl/wp-content/uploads/2009/03/identiteitislamitischonderwijs.pdf
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- Kledingvoorschriften: Deze kledingvoorschriften zijn gebaseerd op de islamitische 
regelgeving, die afgeleid is uit de islamitische bronnen (de Koran en de overleveringen over 
de profeet Mohammed). Dit houdt in dat een islamitische school haar meisjes/ leerlingen ten 
zeerste aanraadt om een hoofddoek en lange, wijde kleding te dragen onder schooltijd20. De 
naleving van deze regel wordt ook verwacht van vrouwelijke medewerkers met een 
islamitische achtergrond21. Wat betreft de jongens die onderwijs volgen op een islamitische 
basisschool bestaan er ook kledingregels. De jongens dienen zich ook te houden aan de 
regel dat kleding wijd en lang (dus niet strak of kort) is. Van zowel de meisjes en jongens 
wordt verwacht dat de kleding geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevat.  

- Gebedsbeoefening: Vanaf groep vier of vijf doen alle leerlingen van islamitische 
basisscholen mee aan het gezamenlijk gebed dat op school en binnen lestijd valt. 
Moslimleerkrachten mogen  en kunnen mee doen aan het gebed. Het gebed wordt eerst 
omgeroepen door een van de jongens uit de bovenbouwklassen en een andere leerling of 
mannelijke leerkracht leidt het gebed. Vaak is het zo dat de jongens voorin bidden en de 
meisjes achterin.  

- Scheiding van de seksen: In sommige scholen krijgen de jongens en meisjes les in aparte 
lokalen. De gymlessen worden over het algemeen apart gegeven. Hierbij wordt er op gelet 
dat er vrouwelijke leerkrachten zijn voor de meisjes en mannelijke leerkrachten voor de 
gymles voor jongens. Dit in verband met het feit dat binnen de Islam lichamelijk contact 
tussen de seksen zoveel mogelijk vermeden dient te worden.  

- Gebruik van afbeeldingen tijdens de lessen of schoolbreed: Op sommige scholen is het 
verboden om te werken met afbeeldingen wanneer het geen onderwijsgerelateerd doel 
heeft. De eis voor kleding zonder ongepaste figuren / teksten /  afbeeldingen heeft hier sterk 
mee te maken.  

- Feestdagen: De Islam kent twee feestmomenten: De ‘id-ul fitr en ‘id-ul adha. Wanneer deze 
feestdagen op reguliere schooldagen vallen, dan geeft de school vrij aan alle klassen. Ook op 
scholen wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de vieringen. Zo geven de leerlingen 
een voorstelling in de vorm van islamitische lofliederen, thema gebonden toneelstukken, 
gedicht voordrachten. Met de feestdagen op school wordt die dag besteedt aan plezier. De 
laatste jaren is er een trend ontstaan waarbij scholen groter uitpakken en attracties zoals 
luchtkussens, suikerspinapparatuur inhuren. Hier kunnen de leerlingen en gasten van 
gebruik van maken. 

- Screening lesmateriaal: Wellicht een minder opvallende kenmerk is dat het lesmateriaal 
onderworpen wordt aan een screening om te bepalen of de inhoud al dan wel of niet aansluit 
bij de islamitische normen en waarden die als algemeen uitgangspunt gelden.  

 
Uit de bovenstaande opsomming blijkt  ook een onderling verschil. Waar bepaalde scholen een 
strikte kledingregel hebben, zijn anderen daar vrijer in. Uiteraard heeft dit een reden en is vaak 
gerelateerd aan de organisatie en stroming achter de oprichting van desbetreffende school.  
De islamitische scholen als organisatie zijn in drie categorieën onder te brengen.  

1. Scholen die gesticht zijn op initiatief van ISNO (Islamitische Stichting Nederland voor 
Onderwijs en opvoeding22). Deze scholen worden gelabeld als islamitisch-liberale scholen 

                                                                    
20 Wat betreft de hoofddoek zijn er scholen die zich hierin vrijer opstellen dan anderen. Dit verschilt dus per 
schoolbestuur.  
21 Leerkrachten met een diverse achtergrond hoeven zich niet strikt te houden aan deze regel, zolang de 
kleding niet te bloot, strak of kort is. 
22 Opgericht in 1988 door hoogopgeleide Turken. De stroming waartoe deze stichting behoort is onduidelijk. 
Zie masterthesis 
Bjorn G. Pels, Islamitisch Basisonderwijs in een verzuild Debat: Een Historisch Onderzoek naar de Politieke 
Reacties op de Oprichting van de eerste Islamitische Basisscholen in Nederland 1980-1998 (Nijmegen), 23 
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waar men de islamitische normen en waarden niet al te strik hanteert. Daarmee vertonen ze 
weinig tot geen verschil in vergelijking met reguliere openbare of bijzondere  scholen23.  

2. Scholen die gesticht zijn door Turkse groeperingen waarvan enkele banden hebben met de 
religieus – politieke Milli Görus beweging. Deze scholen zijn “orthodox – soennitisch die zich 
oriënteren op de Nederlandse samenleving”. 

3. Scholen die gesticht zijn door lokale Marokkaanse gemeenschappen en ook vaak orthodox – 
soennitisch zijn. Het verschil met de voorgaande types is dat scholen die behoren tot deze 
categorie zich vooral richten op de islamitische gemeenschap. Ze hebben over het 
algemeen een orthodox – soennitische benadering en vertonen in tegenstelling tot de 
scholen van ISNO weldegelijk een verschil in vergelijking met de reguliere scholen24. 

 

SCHOOLPROFIEL ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 
 
In het voorgaand hoofdstuk zijn algemene kenmerken van het islamitisch onderwijs uiteengezet. 
Het is de bedoeling dat er nu gekeken wordt op welke manieren de islamitische basisschool die haar 
medewerking heeft verleend aan dit onderzoek deze kenmerken daadwerkelijk vertoont. Zodoende 
wordt een licht geworpen op de specifieke context van waaruit de geïnterviewde ex-leerlingen de 
overstap hebben gemaakt. In hoeverre hebben zij het islamitische deel van het islamitisch onderwijs 
meegekregen?25. 
 
De islamitische school waar de voormalige leerlingen, de respondenten voor dit onderzoek, 
onderwijs hebben genoten, is een middelgrote school in een middelgrote stad. De school straalt 
duidelijk de islamitische identiteit uit. Dit is te merken aan een identiteitstafel die bij de ingang van 
het schoolgebouw is geplaatst. Hier zijn themagebonden materialen uitgestald en versierd met 
gezegdes van de profeet Muhammed en Koranverzen. Verder hangen er in de gangen 
knutselwerken en kleurplaten die religieus geïnspireerd zijn. Ook heeft de school een kleine aula 
waar de gebedskleden uitgestald zijn voor het dagelijks gebed die op school gezamenlijk wordt 
verricht door de leerlingen van de bovenbouw (groep vijf tot en met acht).  
 
Op deze islamitische basisschool zijn de leerlingen niet verplicht om een hoofddoek te dragen 
buiten de gebedstijden om. Van niet – moslim collega’s wordt ook niet verwacht dat ze een 
hoofdbedekking omdoen. Wel dienen moslimleerkrachten die gewoonlijk onbedekt zijn zich tijdens 
werktijden te bedekken. Daarnaast geldt er een algemene kledingregel voor personeel en leerlingen 
om bescheiden, wijde en gepaste kleding te dragen onder schooltijd.  
 
De school geeft twee keer per week Islamlessen. De leerlingen worden dus onderwezen in hun 
geloof en leren korte smeekbedes en koranverzen uit het hoofd. Binnen het kader van identiteit 
vinden er thema afsluitingen plaats waarbij de klassen optreden voor de hele school en ouders. 
Daarnaast vinden er diverse, identiteit gerelateerde, wedstrijden plaats, zoals: Tadjwidwedstrijden26. 
Deze optredens staan los van de activiteiten die gepland zijn rondom de islamitische feestdagen. 
Met de feestdagen is de school gesloten. 
 
In de klassen zitten de jongens en meisjes samen. De seksen zijn niet gescheiden. De bovenbouw 
volgt wel apart bewegingsonderwijs. Er is een vrouwelijke gymleerkracht die de jongens en meisjes 

                                                                    
23 Driessen & Bezemer, Islamitisch Basisonderwijs, 19 
24 Driessen & Bezemer, Islamitisch Basisonderwijs, 19 
25 Deze informatie is afkomstig van mijn informele gesprekken met leerkrachten werkzaam zijn/waren op de 
islamitische basisschool. De godsdienstleerkracht bevindt zich ook hiertussen. Naast de gesprekken zijn de 
persoonlijke observaties ook meegenomen als informatie om de context te kunnen schetsen.  
26 Tadjwid = mooi en correct reciteren van de Koran 
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les geeft op andere tijden. Ten tijde van het onderzoek was er geen mannelijke gymleerkracht 
aangesteld om de jongens bewegingsonderwijs te geven.  
 
Natuurlijk wordt er op islamitische basisscholen, net als op alle basisscholen, binnen het vak 
wereldoriëntatie aandacht besteed aan geestelijke stromingen en burgerschap.  
 

2.2 IDENTITEITSBELEVING EN ONTWIKKELINGSTHEORIEËN  
 
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op een theoretisch deel van het onderzoek dat zich verhoudt tot 
verschillende theorieën rondom identiteit over het algemeen en religieuze identiteit in het 
bijzonder. Ook komen onderwerpen zoals het denkvermogen aan bod. Bij deze genoemde facetten 
denkt men niet per se aan morele of levensbeschouwelijke ontwikkeling. Toch is er zondermeer een 
verband tussen de verschillende soorten ontwikkeling. Hieronder volgt de uiteenzetting van wat 
(religieuze) identiteit is en hoe de ontwikkeling hiervan zich verhoudt tot de doelgroep, de puber of 
jonge adolescent. Hiervoor zijn theorieën van vooraanstaande ontwikkelingspsychologen zoals Erik 
Erikson, Jean Piaget en Lawrence Kohlberg aangehaald. Daarnaast wordt ook in gegaan op de 
morele ontwikkeling van personen en vindt er een korte samenvatting plaats van de twee 
onderzoeken die zich met een soortgelijk onderwerp hebben bezig gehouden. 
 

DE PUBERTEIT EN JONGE ADOLESCENTIE 
 
De doelgroep is dus de puber of jonge adolescent, maar wat wordt daaronder precies verstaan? 
Deze periode omvat de leeftijdsgroepen twaalf tot en met achttien jaar. De puberteit staat vooral 
bekend om de tijd waarin jongeren lichamelijke veranderingen meemaken. De cognitieve 
ontwikkeling maakt onderdeel uit van deze veranderingen, maar is vaak niet het eerste aspect van 
de puberteit waaraan men denkt. De relaties tussen cognitieve ontwikkelingen en puberteit laten 
nog te wensen over, terwijl het belang ervan enorm is. Die toenemende cognitieve functie biedt 
jongeren namelijk de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen als individuen. De cognitieve 
ontwikkeling is uiteindelijk bepalend in de manier waarop ze zichzelf, anderen, het leven zien en 
beleven27.Erikson heeft een aanvullende theorie over de veranderingen tijdens de puberteit  en zegt:  
 

“Jonge mensen moeten ‘gehele’, onafhankelijke mensen worden, en wel in een ontwikkelingsfase die 
gekenmerkt wordt door een verscheidenheid van veranderingen in lichamelijke groei, genitale rijping 
en sociaal bewustzijn. De algeheel-heid die in deze fase bereikt moet worden, heb ik een gevoel van 
innerlijke identiteit genoemd. Om deze algeheel-heid te ervaren moet de jonge mens een 
toenemende continuïteit ervaren tussen dat wat hij in de lange jaren van zijn kindertijd geworden is 
en dat wat hij in de toekomst belooft te worden; tussen dat wat hij in zichzelf ziet en dat wat hij 
waarneemt dat anderen in hem zien en van hem verwachten”28. 

 

 

 
 

 

 

                                                                    
27 Rita Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III: De Adolescentie (Houten/Diegem, 1997), 37 
28 Erik H. Erikson, Identiteit, Jeugd en Crisis (Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1972), 89-90 
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DENKVERMOGEN  
 
Naast de lichamelijke veranderingen, maken de jongeren in de puberteit dus ook ontwikkelingen 
mee op het gebied van cognitie. Daarmee worden ze vaardiger in het denken. Het verstandelijk 
vermogen, oftewel het denkvermogen gaat vooruit29.  
 
Het denkvermogen speelt een belangrijke rol in de theorie van Piaget over denkkaders. Hij probeert 
zijn theorie te verduidelijken door aan te geven dat jongeren als kinderen al denkkaders hebben, 
maar dat deze mettertijd door ervaring en blootstelling aan nieuwe ervaringen verfijnd en 
aangescherpt wordt30. De omstandigheden waarin de adolescenten zich bevinden en hebben 
bevonden, vormen de basis voor de denkkaders. Zodra er dus blootstelling plaatsvindt aan een 
alternatief, een tot dan toe onbekend territorium, is het niet anders dan dat deze nieuwe ervaring 
opgenomen wordt in de denkkaders waardoor het perspectief van de jongere zich verbreedt.  
 

MORELE ONTWIKKELING 
De morele ontwikkeling van een individu wordt tot een bepaalde leeftijd vooral door de ouders 
bepaald. Naarmate ze ouder worden, de puberteit bereiken en de overstap maken naar jong 
adolescentie vervullen leeftijdsgenoten en andere volwassenen een aanzienlijk rol in de manier 
waarop ze zichzelf zien en oefenen de daarbij behorende invloed uit op de identiteitsontwikkeling31. 
Volgens Kohlberg zijn er zes stadia van morele ontwikkeling en deze zijn onderling in drie 
overkoepelende niveaus onder te brengen32. 
 

 Niveau 1 bestaande uit stadium 1 & 2: Dit niveau wordt het pre-conventionele niveau 
genoemd en is het niveau waar kinderen tot negen jaar, veel adolescenten en volwassen 
criminelen zich in bevinden. Deze groep wordt gekenmerkt door het feit weinig begrip te 
hebben voor algemeen geldende sociale, maatschappelijke regels en verwachtingen. En 
hierdoor hebben zij moeite om zich te conformeren.  

 Niveau 2 bestaande uit stadium 3 & 4: Dit niveau wordt het conventionele niveau genoemd 
en is het niveau waarin vele adolescenten en volwassenen zich in bevinden (leeftijd grofweg 
van tien tot en met twintig). Deze groep is succesvol in het conformeren aan de algemeen 
aanvaarde regels die gelden in een bepaalde samenleving. Ook zien personen op dit niveau 
in dat een bepaalde gehoorzaamheid verwacht wordt ten opzichte van de maatschappij of 
autoriteiten.  

 Niveau 3 bestaande uit stadium 5 & 6: Dit niveau wordt het post-conventionele niveau 
genoemd en wordt slechts bereikt door een kleine groep volwassenen en vaak begint deze 
ontwikkeling pas na het twintigste levensjaar. Een persoon die in deze fase is beland, weegt 
de maatschappelijke regels en verwachtingen af tegenover de eigen morele waarden en 
principes. Hierdoor is het mogelijk dat de verwachtingen enerzijds en eigen principes 
anderzijds met elkaar conflicteren.  

Een andere manier om deze drie niveaus beter te begrijpen is om ze uit te leggen aan de hand van 
hoe zij de relaties tussen zichzelf en de sociale regels / verwachtingen beschouwen. Vanuit dit 
perspectief bekeken zien we dat personen van het pre-conventionele niveau de algemene regels en 
verwachtingen zien als iets dat buiten henzelf staat. Ze beschouwen het als iets externs. Personen 
uit het tweede niveau, het conventionele, associëren zich wel degelijk met de regels en hebben deze 
veelal geïnternaliseerd. Ze hebben het zich eigen gemaakt. De personen die zich op het eerste 

                                                                    
29 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 37 
30 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 42 
31 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 88 
32 Lawrence Kohlberg, The Psychology of Moral Development : The Nature and Validity of Moral Stages (Essays 
on Moral Development ; vol. 2. San Francisco, Calif.: Harper and Row, 1984), 172-173 
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niveau, het post-conventionele niveau bevinden, zijn mensen die het niet altijd eens zijn met de 
geldende regels en zich vaak hierin onderscheiden en uiteindelijk de waarden baseren op zelf 
gekozen principes33. Naast de theorieën van Kohlberg aangaande morele ontwikkeling heeft 
godsdienstpsycholoog Lia Vergouwen ook een theorie die drie typen zingevingsstructuren 
behandelt. Deze zijn in grote lijnen in overeenstemming met Kohlberg’s theorie. Hieronder een 
weergave van de theorie van Vergouwen die een onderscheid maakt tussen de letterlijke structuur, 
conventionele structuur en reflexieve structuur.  
 
In de letterlijke structuur wordt de zingeving onder andere gekenmerkt door egocentrisme, een 
beperkt sociaal bewustzijn, afhankelijkheid, een wereldbeeld dat is opgebouwd uit wat men feitelijk 
zoal zelf heeft meegemaakt, en weinig neiging tot abstractie. In de conventionele structuur wordt 
dat gekenmerkt door conformisme, oriëntatie op wat men vindt, met een daarvan afgeleide 
identiteit en een emotioneel geladen wereldbeeld dat weinig expliciet onder woorden gebracht kan 
worden. In de reflexieve structuur is het door autonomie, persoonlijke identiteit, een expliciet en 
systematisch wereldbeeld en nadruk op rationaliteit dat kenmerkend is voor deze structuur34.  
 
In tegenstelling tot Kohlberg heeft Vergouwen geen leeftijdsindicatie gegeven voor de verschillende 
typen/niveaus. De vraag is dus of deze drie structuren overeenkomen met de leeftijdsindeling van 
Kohlberg. Wel beschrijft ze de kenmerkende aspecten van elke structuur en daaruit komen 
overeenkomsten naar voren. Zo noemen Kohlberg en Vergouwen het tweede niveau een 
conventionele niveau/structuur. Inhoudelijk gezien komen beide benaderingen ook overeen. 
Alhoewel de verwoording van de overige twee niveaus/structuren anders liggen is het duidelijk dat 
Vergouwen een soortgelijke indeling heeft gemaakt als Kohlberg35.   
 
Tot dusver een kort overzicht van de individuele processen in relatie tot de samenleving omtrent 
morele ontwikkelingen. Maar daarbij houdt het niet op, want Kohlberg stelt dat de thuissituatie van 
kinderen van belang is. Wat betreft de rol van de familie is de rol van ouders en hun neigingen om in 
dialoog te gaan omtrent waardes blijkt de meest bepalende factor in het bereiken van een 
gevorderde morele ontwikkeling36. Geloof, religie, persoonlijke opvattingen kunnen hierbij (basis 
voor morele vormgeving en ontwikkeling) wel degelijk een rol spelen37.  
 

IDENTITEITSONTWIKKELING EN BELEVING 
 
Erikson heeft vaak getracht om tot een definitie te komen rondom identiteit. Hij vond dat de 
theorieën tekort doen aan het verschijnsel. Met andere woorden, het is hem niet gelukt om de 
definitie bewerkbaar en verstaanbaar te maken. Vele andere onderzoekers hebben na hem 
geprobeerd identiteit beter onder woorden te brengen. Een van de bekendste is de theorie van 
Marcia38. 
 
Stephen, Fraser en Marcia vooraanstaande wetenschappers, concluderen uit hun onderzoeken dat 
ontwikkeling een proces is dat wordt beïnvloed door twee polen: aan de ene kant staat de oriëntatie 
op het vormen en behouden van structuur (Foreclosure en Achievement) en anderzijds de oriëntatie 

                                                                    
33 Kohlberg, The Psychology of Moral Development, 172-173 
34 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 110 
35 Het is goed mogelijk dat Vergouwen voor haar theorie Kohlberg als uitgangspunt heeft genomen. Dit vereist 
verdere onderzoek 
36 Kohlberg, The Psychology of Moral Development, 172-173; 199 
37 James Fowler, “Moral Stages and the Development of Faith” in: Brenda Munsey (ed), Moral Development, 
Moral Education and Kohlberg (Birmingham Alabama, 1980), 131  
38 Gerdien Bertram – Troost, Geloven in bijzonder onderwijs. Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van 
adolescenten in het voortgezet onderwijs, Zoetermeer 2006, 24 
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op de openheid tot verandering en flexibiliteit (Diffusion en Moratorium)39. Het gaat er uiteindelijk 
om een balans te vinden in enerzijds het behoud van de identiteit en anderzijds in het openstaan 
voor veranderingen40. “Identiteit en identificatie hebben zowel linguïstisch als psychologisch 
gemeenschappelijke wortels. Is identiteit dan niet meer dan de som van vroegere identificaties, of is 
het slechts een nieuw complex van identificaties?”41. 
Deze benadering komt overeen met de intensieve zoektocht die pubers ondernemen “naar mensen 
en ideeën om in te geloven”42. Deze zoektocht kan in eerste instantie voor tweeledigheid zorgen, 
omdat het ene het andere kan uitsluiten. Mettertijd kunnen de mogelijke contrasten verenigd 
worden en ervaart de puber een gevoel van identiteit en weet de jongere wat bij hem past en hoe hij 
zich wil presenteren ten opzichte van anderen43.  
 
Dit is minder duidelijk in de situatie rondom allochtone jongeren die te kampen hebben met het 
vaststellen van een sterk gevoel van persoonlijke identiteit. De reden hiervoor is dat het ik-ideaal 
vaak niet eenduidig bij allochtone jongeren aanwezig is, omdat zij verkeren in twee leefwerelden: 
thuis en daarbuiten44. De vragen waarmee ze te kampen hebben, moeten eerst ondergebracht 
worden bij de individuele, persoonlijke cultuur. En leidende vragen zijn bijvoorbeeld: ‘Maakt dit deel 
uit van de eigen minderheidscultuur waarmee ik bekend ben en waarin ik ben opgegroeid of hoort 
het juist bij de meerderheidscultuur?’. Deze dichotomie kan voor verwarring zorgen45. De uitspraken 
“identiteit is een doorleefd ik-gevoel dat eenheid aanbrengt in alle belevingen” 46, “ergens voor 
staan”47 is in dit geval dan ook ver te zoeken. De ontwikkelingen blijven wellicht van dynamische 
aard. Uiteindelijk heeft dit invloed op de keuzes die gemaakt wordt door de doelgroep, want  “de 
mate waarin een jongere een identiteitsgevoel heeft ontwikkeld, bepaalt de mate waarin hij of zij 
doelgericht bezig kan zijn”48.  
 

RELIGIEUZE IDENTITEITSONTWIKKELING EN BELEVING 
 
Bij het onderzoeken van de religieuze identiteit van de moslimjongeren staat de beleving van de 
individuen centraal49. Hoe beleeft hij het geloof? Wat betekent het voor hem? Waarom vindt er, 
indien van toepassing, een verschuiving plaats in het beoefenen van het geloof? Hierop zijn 
uiteenlopende reacties mogelijk en we zullen ons daarom focussen op de individuele beleving van de 
respondenten in relatie tot hun (veranderende) geloofsbeleving.  
 
Erikson heeft een theorie over religious commitments. Daarmee zegt hij dat het naleven van 
bepaalde religieuze aspecten een integraal onderdeel is van identiteitsvorming. Veel 
wetenschappers onderschrijven het belang van religieuze identiteit vanwege de sterke invloeden op 

                                                                    
39 Bertram – Troost, Geloven in Bijzonder Onderwijs, 32 
40 Bertram – Troost, Geloven in Bijzonder Onderwijs, 32 
41 Erikson, Identiteit, Jeugd en Crisis, 168 
42 Erikson, Identiteit, Jeugd en Crisis, 136 
43Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 99 
44 Uiteraard is dit een beperkte weergave aangezien er sprake is van meerdere leefwereld (thuis, moskee, 
school, vrienden), maar ondergebracht bij twee categorieën zou men kunnen stellen dat er ‘slechts’ twee 
werelden zijn 
45 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 96 
46 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 98 
47 Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 100  
zie ook citaat: “Het gaat om gemaakte keuzen waar je verder achter kan staan en waarvoor je je inzet. Ze 
betreffen school, beroep, levensovertuiging, politiek en relaties”  
48Kohnstamm, Kleine Ontwikkelingspsychologie III, 100 
49 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 18 
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het leven van individuen. Erikson vermeldt dat religious identity een op zichzelf bestaande identiteit 
is50.  
 

“Marcia extended Erikson’s theory and hypothesized that identity development involves two steps: 
exploration and commitment. Exploration consists of actively questioning and weighing identity 
alternating before making a decision about which particular set of goals, values and beliefs to which 
one will adhere. Commitment involves making a choice in an identity domain and engaging in 
significant activities towards the implementation of that choice”51. 

 
Deze beschreven fase wordt eerder toegeschreven aan de oudere adolescenten52 en het wordt 
daarmee zinloos om de doelgroep voor dit onderzoek aan deze definitie, te onderwerpen. Een 
meetbaar instrument blijkt nodig. Zodoende zijn we op het idee gekomen om een naast de diepte-
interviews een simpele enquête af te nemen waarin expliciet wordt gevraagd naar geloofsaspecten 
die meetbaar zijn, zoals het navolgen van kledingregels, verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en 
deelname aan activiteiten binnen moskeeën of islamitische verenigingen. In overeenstemming 
hiermee is de definiëring aangehouden door Visser-Vogel: 
 

“We define religious identity development as a process in which individuals explore and commit to a 
set of religious beliefs and practices. Religious identity development implies the search for unity, 
meaning and coherence. We consider religious identity to be constructed and visible in the life stories 
of adolescents”53. 

 
Hierop aanvullend merkt Moulin het volgende op: 
 

“Belonging to, or being socialised by, a religious community can have a powerful influence upon 
individuals. The use of the term ‘religious identity’ to refer to the identification of an individual with a 
religious tradition was first introduced by Hans Mol and later expounded by Seul. These scholars 
argue that because religions rest on metaphysical and ethical beliefs drawn from a shared religious 
tradition, they form a key influence on an individual’s perspectives of themselves and the world. Seul 
argues that religion provides the strongest kind of identity for individuals and groups”54. 

 
Volgens een bepaalde studie met betrekking tot het meten van religieuze identiteit bij 
moslimjongeren is het genoeg om slechts twee aspecten van geloofsuiting vast te stellen, deze zijn: 
deelname aan de Ramadan en het bijhouden van de vijf dagelijkse gebeden55. Dit is uiteraard een 
zeer beperkte, kortzichtige benadering, want in een ander onderzoek staat “using a few items….to 
measure Islamic religiousness fails to capture the multifaceted nature of Islam and may render the 
results simplistic and uninformative”56. 
 
Hieruit blijkt dus dat de multidimensionale aard van de Islam in acht genomen dient te worden bij 
het benaderen van de religie vanuit een breder perspectief. Om de religieuze identiteit van 
moslimjongeren te kunnen begrijpen is het van uiterst belang om de volgende vragen te stellen aan 
leden van de doelgroep zelf: 

 Identifieer je jezelf als moslim?  

 Hoe belangrijk is het om een moslim te zijn?  

 Hoe dien je een (goede) moslim te zijn?  

                                                                    
50 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 17 
51 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 43 
52 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 43  
53 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 73 
54 Daniel Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities in English Secondary Schools: A Study of the 
Reported Experiences of Adolescent Christians, Jews, and Muslims, (PQDT - UK & Ireland. Dissertation, 2013), 46 
55 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 52 
56 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 52 
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Dus in het kort nagaan hoe respondenten zichzelf als moslim beschouwen57. Dat is de rode draad 
van elk soort onderzoek dat zich richt op de geloofsbeleving van individuen. En om zulk onderzoek 
uit te voeren is het noodzakelijk dat men zich richt tot kwalitatief onderzoek. Slechts een minimaal 
percentage van de beschikbare data over godsdienstpsychologie en spiritualiteit heeft betrekking 
op (onderzoek naar de beleving van) adolescenten. Om deze reden pleiten onderzoekers voor het 
uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Het is zodoende namelijk mogelijk een verbeterde en 
aanvullende bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk debat omtrent de definiëring van 
religieuze identiteit58.  
 
Naast kennis over hoe religieuze jongeren zich manifesteren vanuit hun islamitische normen en 
waarden is ondertussen ook bekend dat de wereld om de jongeren heen hun op een bepaalde 
manier benadert. “The notion of religious identity as a kind of performance shaped by social context 
is also employed by Jacobson”. Wederom blijft het niet hierbij, want dit gebied heft zich reeds 
ontwikkeld en het is zelfs zo dat er binnen dit spectrum een nieuw verschijnsel is ontstaan. Etnische 
minderheden zoals bijvoorbeeld Pakistaanse moslimjongeren neigen er eerder naar om zichzelf als 
moslim te identificeren in plaats van op basis nationaliteit of etniciteit. Deze groep jongeren 
beschouwen hun religie als hetgeen ze onderscheidt. Het verschil tussen zichzelf, de insiders, en 
daarbuiten, de outsiders, wordt bepaald door hun religieuze identiteit. Dit vindt niet alleen plaats 
binnen de grenzen van Engeland. Ook in Canada is uit onderzoek gebleken dat de moslimjongeren 
aldaar een beroep doen op hun religieuze identiteit om bijvoorbeeld op school een eensgezind front 
te vormen met studenten van diverse nationale, etnische achtergronden, maar die wel moslim zijn. 
door een gezamenlijk front te vormen, is het hun doel om als minderheidsgroep, de 
moslimjongeren, binnen de schoolorganisatie gehoord te worden en hun stem uit te brengen59. In 
Nederland is hier onderzoek naar verricht door antropoloog Martijn de Koning en hij is tot de 
conclusie gekomen dat vooral de Marokkaanse jongeren in Nederland zich identificeren aan de hand 
van hun religieuze identiteit. De moslimidentiteit en het aanhangen van de ‘zuivere’ Islam is voor de 
Marokkaans – Nederlandse jongeren essentieel in de bevestiging van de eigen algehele identiteit 60.  
 
Identiteit van welke aard dan ook heeft in principe weinig betekenis buiten sociale contexten. 
Zonder de identificatie of erkenning van de ander omtrent de identiteit, zonder jezelf te presenteren 
in een bepaalde identiteit61 mist de context waarin hierover überhaupt gesproken kan worden.  
 
Onderzoeken zijn uitgevoerd waarbij jongeren van verschillende geloofsgemeenschappen zijn 
geïnterviewd over religieuze identiteitsvorming en / of ontwikkeling. Christelijke jongeren gaven aan 
dat het hebben van rolmodellen binnen de geloofsgemeenschap ertoe bijdraagt dat zij zich binnen 
dit kader verder ontwikkelen. De onderzoekers concluderen hierbij dat kerkbezoeken of actief zijn 
binnen de kerkgemeenschap van meer waarde is en invloed heeft op de religieuze 
identiteitsontwikkeling dan de school waar een jongere onderwijs volgt. In een ander onderzoek 
waarbij Bangladeshi American moslimjongeren zijn geïnterviewd, is een ander interessant feit naar 
boven gekomen. De religieuze identiteit, aldus deze jongeren, wordt gevormd vanaf de kindertijd. 
Eerst thuis en vervolgens in de moskee of een andere islamitische vereniging. Wanneer jongeren bij 
blootstelling aan verschillende denkkaders zich in een tweedeling bevonden, resulteerde dit in een 
zoektocht naar oplossingen waarbij twee groepen zijn ontstaan: de internal en external seekers. 
External seekers waren de jongeren die buiten de eigen religie op zoek gingen naar antwoorden en 
ervaringen. De internal seekers daarentegen deden een beroep op hun geloof, de Islam, om tot 
inzichten te komen. De zoektocht van deze laatstgenoemde groep kon gerealiseerd worden, omdat 

                                                                    
57 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 52 
58 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 53 
59 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 40 
60 Martijn de Koning, “Ambivalent Purity” in: Religion, Practice and Piety ( ISIM Review 22, Autumn 2008), 40 
61 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 42 
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er speciale ‘safe havens62’ waren voor dit specifieke doelgroep waarbij ze ongegeneerd hun zorgen 
over de eigen religie konden uiten63. 
 
Naar aanleiding van de uiteengezette, verschillende theorieën over variërende 
ontwikkelingsgebieden van pubers en jonge adolescenten kan het volgende citaat van Moulin dit 
kort en krachtig samenvatten als:  
 

“Religious adolescents move between multiple worlds, principally those of their homes and religious 
communities, peers, and classrooms. These worlds can have conflicting ‘norms, values, beliefs, 
expectations, and actions’. Religious adolescents are primarily socialized by parents belonging to, or 
adhering to a religious tradition and are induced into religious norms, values, beliefs, expectations, 
and actions”64.  

 

Op basis van het hierboven aangehaalde citaat is het wellicht mogelijk om te stellen dat de 
blootstelling aan de ander (andere normen, waarden, overtuigingen, verwachtingen en 
handelingen) het proces van religieuze identiteitsontwikkeling op gang brengt. Religieuze 
identiteitsontwikkeling kan dus bestaan uit een intern en extern proces 65 . In de 
onderzoeksresultaten die in deel drie (praktijkonderzoek) behandeld en geanalyseerd zullen 
worden, wordt een verband gelegd tussen de verschillende theorieën en de bevindingen op basis 
van de enquêtes en interviews die zelf ook zijn gebaseerd op het theoretisch kader. 
 

2.3 ONDERZOEK MOULIN 
 
Ten grondslag aan dit onderzoek liggen twee promotieonderzoeken. Vanwege de relevantie van 
deze studies zullen we de bijbehorende onderzoeksvragen, deelvragen en conclusies kort 
samenvatten zodat het mogelijk is om hiernaar te verwijzen indien nodig of een koppeling te maken 
met het theoretisch kader of de resultaten van het empirisch onderzoek dat binnen dit kader heeft 
plaatsgevonden. Om te beginnen zetten we de resultaten van Daniel Moulin’s66 onderzoek uiteen.  
 
Daniel Moulin onderzoekt het verschijnsel van identiteitsvorming, bepaling en de onderhandelingen 
die daarmee gepaard gaan. De doelgroep waarbij hij dit fenomeen onderzoekt zijn religieuze 
jongeren met een joods, christelijk of islamitische achtergrond die onderwijs volgen op een Engelse 
middelbare school. Moulin onderzoekt de volgende aspecten die bijdragen om tot een beeld en een 
antwoord te komen: 
 

1. Ten eerste gaat Moulin in op de aangegeven ervaringen van de jongeren in de klassen. Hoe 
zij de docenten, lessen ervaren en ook wordt er gekeken naar de uiting van de eigen 
religieuze identiteit thuis en op school 

2. Ten tweede onderzoekt Moulin op welke manieren de leeftijdsgenoten op school de 
religieuze identiteitsvorming van individuen kunnen beïnvloeden. En hoe dit uiteindelijk tot 
uiting komt in de onderlinge relaties van de jongeren t.o.v. andersdenkenden. Ook focust 
Moulin zich op hoe deze religieuze adolescenten reageren op signalen en boodschappen die 
binnen de schoolorganisatie direct of indirect iets te betekenen hebben in relatie tot hoe de 
jongeren zichzelf beschouwen vanuit het reeds genoemde perspectief 67.  

                                                                    
62 Bijeenkomsten voor en door gelijkgezinden. In dit geval door moslims voor moslimjongeren. Een veilige 
plek buitenshuis om met leeftijdsgenoten die eenzelfde geloofsachtergrond delen bijeen te komen.  
63 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 47 
64 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 53 
65 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 54 
66 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities  
67 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 55-56 
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De Verschillende Leefwerelden & de Ervaring van Jongeren68 
Het eerste aspect waarnaar Moulin onderzoek heeft verricht, zijn ervaringen van de jongeren op 
school en hun relatie met de docenten alsmede de mogelijke discrepantie tussen de leefwereld van 
de school en het huiselijk leven.  
 
Dan volgt nu een weergave van ervaringen die moslimjongeren hebben gedeeld. Het is opvallend 

dat de moslimjongeren die het geloof willen praktiseren zich minder als onderdeel van 

scholengemeenschap voelen net zoals dat het geval is gebleken bij de joodse jongeren. Uit 

meerdere onderzoeken is gebleken dat moslimjongeren het als moeilijk ervaren om een manier te 

vinden om de verschillende leefwerelden (school en thuis) met elkaar te verenigen en hierdoor zelfs 

spanningen ontstaan tussen de moslimleerlingen en sommige docenten. Ze ondervonden in het 

bijzonder obstakels in het beoefenen van het eigen geloof, omdat scholen vaak, ondanks hun 

neutrale instellingsidentiteit, een sfeer heeft van een christelijk school. De moslimjongeren vinden 

vaak dat de school hun niet accommodeert in de behoeftes die te maken hebben met het 

praktiseren van hun geloof. Het is niet altijd mogelijk om de dagelijkse gebeden op school te 

verrichten, deel te nemen aan het wekelijks vrijdaggebed of meer dan een dag vrij krijgen om de 

feesten te vieren. Ook ondervinden ze problemen met halalvoeding. De kantines bieden weinig tot 

geen mogelijkheid om zich te houden aan de islamitische spijswetten.  

 

Verder voelen de leerlingen dat sommige docenten hun bevooroordeeld bejegenen en dat ze 

islamofobische neigingen detecteren in de uitspraken van docenten. Op een gegeven moment heeft 

bijvoorbeeld, een docent als grap een leerling ‘Osama Bin Laden’ genoemd.  

Wanneer de moslimleerlingen het idee hebben dat een gebeurtenis oneerlijk is of racistisch 

proberen ze dit aan te kaarten bij docenten, zodat ze dit gedrag of uitspraak kunnen corrigeren. 

Maar in werkelijkheid merken de jongeren dat dergelijke klachten worden weggewuifd door 

docenten. Het gebed blijft een van de meest aangekaarte kwesties. Zo wilt de school niet voorzien 

in aparte gebedsruimtes voor jongens en meisjes; is er geen speciale wassingsruimte en in gevallen 

wanneer het vrijdagsgebed op school plaatsvindt, ervaren de leerlingen de leerlingen de ceremonie/ 

ritueel niet als authentiek, omdat het gehaast verloopt. Ook klagen docenten wanneer leerlingen 

laat de klas inkomen (vanwege het gebed). En volgens de leerlingen proberen sommige docenten 

zelfs de momenten van het vrijdaggebed te dwarsbomen door opzettelijk activiteiten in te plannen 

rond hetzelfde tijdstip. 

De meeste moslimjongeren waarmee Moulin heeft gesproken waren wel tevreden dat op school 

aandacht wordt geschonken aan godsdienstonderwijs waar de Islam ook deel van uitmaakte. Wel 

gaven ze toe, net als de christelijke en joodse jongeren, dat het beeld vaak onvolledig was en ze de 

informatie niet vertrouwden. Ze gingen bij hun ouders na om aantekeningen van school te 

vergelijken met hoe een specifiek aspect van de Islam thuis wordt beschouwd/nageleefd.  

In het geval van godsdienstonderwijs gaan veel docenten er blijkbaar vanuit dat de moslimleerlingen 

kennis van de Islam hebben om termen als ‘hadith’ te begrijpen, wat niet zo bleek te zijn.  

Net zoals politiek gevoelige kwesties als onaangenaam werden beschouwd door joodse jongeren, 

speelt hetzelfde ook onder moslimjongeren. In de laatste jaren is de politieke Islam een actueel 

onderwerp. Terrorisme en aanslagen worden geassocieerd met de Islam en de leerlingen 

ondervinden last wanneer deze beladen onderwerpen op een incorrecte manier wordt afgebeeld of 

overgebracht. Ook klagen veel joodse alsmede moslimjongeren dat er weinig ruimte is om de eigen 

mening rond deze (politieke) kwesties te uiten.  
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Het onderwerp Palestina is ook een vaak aangekaart onderwerp waarin de meningen verschillen en 

niet overeenkomen met die van klasgenoten en docenten. De docenten reageren achteloos op de 

opmerkingen in relatie tot dit onderwerp. Dat vinden de moslimleerlingen ook oneerlijk en het leidt 

ertoe dat ze erin geloven dat de Britse samenleving niet openstaat voor input vanuit hun kant.  

Op basis van deze uiteenzetting komt Moulin tot het inzicht dat moslims de meest gestigmatiseerde 

doelgroep is die het vaakst blootgesteld wordt aan oneerlijke aannames en behandelingen. Dit komt 

zowel binnen de schoolorganisaties voor als in de Britse samenleving. De gegevens van de 

interviewresultaten laat inzien dat juist om deze redenen de religieuze identiteitsvorming en 

beleving sterk aanwezig is.  

 

Invloeden van Buitenaf69 

Het tweede aspect is de relatie tot leeftijdsgenoten en de invloed van hun op de eigen religieuze 

identiteitsvorming en beleving. Moslimleerlingen geven aan dat er verdeeldheid is onder 

klasgenoten op basis van religie of nationaliteit of etniciteit en dat er veel spanningen onderling zijn. 

De geinterviewde leerlingen geven aan dat de spanningen vaak komen door nationale en etnische 

verschillen. Wel wordt religie vaak geassocieerd met negatitiveit. Dit komt volgens de leerlingen 

vanwege de invloed van de media. De media focussen zich dusdanig op de politieke Islam waardoor 

het bijna onmogelijk wordt om een ander beeld van de religie te krijgen. Zo probeerde een blanke 

leerling een moslimleerling te filmen terwijl ze aan het bidden was, omdat ze dat grappig vond en 

dat vond de moslimleerling een beledigende handeling. Verder geven de participanten aan dat ze 

vaak zichzelf moeten verdedigen of de discussie moeten aangaan vanwege hun geloof. Zulke 

momenten eindigen in de beleving van jongeren in racistische uitingen en verandert de discussie in 

een aanval. Kortom, de klasgenoten en leeftijdsgenoten op school en de interactie met hen verloopt 

vaak met spanningen, omdat ze discussies voeren die aanvallend kunnen overkomen. Sommige 

leerlingen geven toe dat de overwegend atheïstisch leerlingenpopulatie hun geloof uitdaagt. Wel 

geven ze allen unaniem toe dat het thuisfront de plek is om religieus gevormd te worden. Dit 

gebeurt door de ouderlijke invloeden en islamitische tv programma’s met name over de Laaste Dag. 

Deze aspecten worden bij uitstek door de moslimjongeren genoemd als hetgeen dat invloed 

uitoefent op de religieuze identiteitsvorming en beleving.  

 

Moulin heeft onderzocht hoe het in feite is om als een religieuze jongere een leerling te zijn op 

Engelse scholen waarbij de nadruk ligt op de invloeden van het schoolleven op de religieuze 

belevingen en identiteitsontwikkeling van de religieuze jongeren. 

 

Moulin is tot de conclusie gekomen dat de religieuze (moslim)jongeren een aanzienlijke discrepantie 

ervaren tussen de normen, waarden, geloof en handelingen in de twee leefwerelden: thuis en op 

school. Daarnaast ondervindt deze groep jongeren last van gepest, geplaag, vijandigheid waardoor 

ze zich gestigmatiseerd en onwelkom voelen. De schoolwereld blijkt uiterst belangrijk te zijn bij de 

ontwikkeling van een religieuze identiteit, omdat jongeren hier interactie hebben met 

leeftijdsgenoten en docenten van diverse achtergronden. Dit aspect is veelal bepalend in de 

ontwikkeling van een religieuze identiteit. Moulin concludeert ook dat het aannemen van een 

bepaalde religieuze identiteit een zeer lastig onderdeel is vergeleken met de overige dimensies die 

horen tot de identiteit van een individu70. 

 

                                                                    
69 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 189-222 
70 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 243-271 
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2.4 ONDERZOEK VISSER-VOGEL 
 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe percipiëren orthopraxe moslimjongeren 
hun religieuze identiteit en religieuze identiteitsontwikkeling71?” 
Om in staat te zijn een degelijk, welgevormd antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag heeft 
Visser-Vogel een aantal concepten uitgediept aan de hand van interviews. Deze resultaten zijn in de 
onderstaande alinea’s beknopt weergegeven. 
 
Exploratie 
Het eerste aspect waar Visser-Vogel zich op focust is het imago van de Islam. Door het hedendaagse 
negatieve beeld rondom Islam en het feit dat de Nederlandse samenleving zich hierdoor ook laat 
leiden, zorgt ervoor dat de groep moslimjongeren zich in een gemarginaliseerde positie bevinden. 
Vooral onder Marokkaanse jongeren leidt dit gevoel tot een exploratie van de eigen identiteit 
waarbij de islamitische identiteit het raamwerk biedt. Leidende vraag daarbij is: Is de doelgroep 
altijd sterk toegewijd geweest aan het geloof of heeft de groep deelgenomen aan verkenning met 
betrekking tot religie. Om een antwoord te kunnen vinden op deze vraag wordt er ingezoomd op 
welke religieuze exploraties er plaatsvinden in de levens van de moslimjongeren. Hierbij zal er 
onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende onderdelen72: de aanleiding, de inhoud, de 
gebruikte strategie en het resultaat of gevolg van de exploratie. Deze bestaan vervolgens uit drie 
stijlen: “exploratie in de diepte”, het bewust en weloverwogen keuzes maken en exploratie los van 
de keuze73. Door de informatie die naar voren is gekomen uit de interviews zijn diverse en complexe 
exploratieprocessen geconstateerd. In het algemeen geldt dat bij exploraties de subjecten op zoek 
gaan naar alternatieven en daarbij buiten de alom bekende omgeving of geloof treden. In de situatie 
met moslimjongeren vinden deze exploraties vrijwel altijd plaats binnen de grenzen van de eigen 
religieuze traditie74. 
 
Invloedrijke Bronnen 
Voor het te bespreken tweede aspect heeft Visser – Vogel getracht te achterhalen welke bronnen 
invloed hebben op de religieuze identiteitsontwikkeling van de jongeren. Het onderzoek behandelt 
zeven belangrijke bronnen die bijdragen aan de religieuze identiteitsvorming en zijn “personen met 
dezelfde opvatting, personen met tegenovergestelde opvatting, islamitische organisaties, 
belangrijke gebeurtenissen, de moslimidentiteit en opvatting van anderen in de maatschappelijke 
context van Nederland.” Aanvullend hebben sommige deelnemende jongeren aangegeven dat zij 
zelf van grote invloed zijn op de keuzes die zij gemaakt hebben75 (autonomie). Er wordt nagegaan 
hoe binnen het kader van exploratie en commitment de omgang is tussen de jongeren en de bron. 
Uit resultaat is gebleken dat aspecten die tot stimuleren van exploratie leiden, zijn: “discussiëren, 
het behandelen van vragen, het stimuleren van vragen stellen, het stellen van kritische vragen en 
stimuleren van een eigen zoektocht naar antwoorden”. Met betrekking tot de relatie binnen het 
kader van commitment melden de jongeren dat de bronnen “hen herinneren aan hun 
verantwoordelijkheden zich  in te zetten voor de Islam, stimuleren om de Islam te praktiseren, 
onderwijzen, uitleggen van de Islam, het overtuigen om tot committeren aan de Islam over te 
gaan.”76 
 

                                                                    
71 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 168 
72 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 72 
73 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 171 
74 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 91 
75 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 172 
76 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 172-173 
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De jongeren noemen een aantal kenmerken op van succesvolle bronnen. Deze zijn: openmindedness 
van de bron, een goede verstandhouding en relatie tussen de bron en de jongen zelf, de autoriteit 
van de bron en de controlerende praktijken zoals het belonen van het praktiseren van islam.  
Opmerkelijk is dat de ouders vaak niet als een bron worden beschouwd en dit komt 
hoogstwaarschijnlijk door de generatie verschillen tussen de jongeren en hun ouders die vaak in een 
ander land van herkomst zijn geboren en opgegroeid waardoor kennis van de situatie ontbreekt in 
combinatie met onvoldoende kennis over de Islam77.  
 
Participatie  
Voor het derde aspect tracht het onderzoek licht te werpen op hoe de moslimadolescenten de 
samenleving beschouwen en hoe ze eraan deelnemen.  
Tijdens de interviews wanneer gevraagd werd de Nederlandse samenleving te beschrijven, hebben 
responderen de volgende definities gebruikt: individualistisch, assertief, kapitalistisch, egoïstisch en 
negatief naar moslims, Islam en gelovigen algemeen. Zij spreken vaak over wij en zij wat erop duidt 
dat ze zichzelf niet beschouwen als Nederlandse burger. Sterker nog, de jongeren keren zich af van 
de Nederlandse samenleving. In hun dagelijkste contacten met Nederlandse burgers ontstaan er 
wrijvingen en onbegrip tussen de twee groepen. Enerzijds voelen sommige jongeren zich geroepen 
om zichzelf continu te bewijzen hetgeen als bezwaarlijk wordt ervaren, anderzijds vinden sommige 
moslimjongeren dat de moslims het recht moeten afdwingen om de vrijheid in het geloof te 
beleven, want daarin schiet de Nederlandse samenleving tekort. De jongeren voelen veel frustratie 
vanwege de negatieve mediaberichten over de Islam en moslims en voelen dat deze  gedachten het 
beeld vormen van vele burgers78.Wat betreft participatie in de maatschappij proberen de meeste 
jongeren iets te betekenen via hun studie of baan. Ze hebben idealen om het imago van de Islam 
recht te trekken en zien zichzelf waarschijnlijk als vertegenwoordigers van de Islam. De jongeren 
leggen allen geen expliciet verband tussen hun geloof en participatie79. 
 
Beantwoording onderzoeksvraag:  
Uit de resultaten concludeert Visser-Vogel dat identiteitsvorming onder vrome moslimjongeren 
bepaald wordt door: het opdoen van kennis, deelname in eigen rol gemeenschap en het opvolgen 
van de voorschriften die Allah heeft opgesteld. Invloed van de Nederlandse samenleving op de 
religieuze identiteitsvorming is te herleiden naar het feit dat de moslimjongeren zich proberen te 
onderscheiden van het beeld dat de media schetsen van de Islam en haar volgelingen80.  

  

                                                                    
77 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 173 
78 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 119-121 
79 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 175 
80 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 147-149 
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DEEL 3: PRAKTIJKONDERZOEK 
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3.1 KWALITATIEF ONDERZOEK 
 
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Interviews vormen in feite de basis van het gehele onderzoek. 
Interviews en kwalitatief onderzoek gaan hand in hand samen. Semi gestructureerde en 
ongestructureerde interviews vallen binnen het domein van kwalitatieve interviews en daarmee 
kwalitatief onderzoek81. 
Het type interviews waarnaar de voorkeur uitgaat is het ongestructureerde interview. De reden 
hiervoor is dat tijdens zo een interview men ervan uitgaat dat er een eerlijker portret wordt 
geschilderd juist vanwege het feit dat de respondenten niet ‘geduwd’ worden in een richting. 
Ondanks deze aanname heeft het ongestructureerde interview degelijk bedenkelijke aspecten zoals 
bijvoorbeeld manipulatie van woorden en het gesprek volledig naar eigen hand zetten82. Ondanks 
dat de ongestructureerde interviews vaker de kern vormen van kwalitatief onderzoek heeft dit 
onderzoek als uitgangspunt de semigestructureerde interview gekozen, omdat er gedoeld wordt op 
het achterhalen van specifieke ervaringen en inzichten. De vastgestelde vragen die als richtlijn 
hebben gefungeerd, bleek een meerwaarde te hebben in structuur te bieden, waardoor de 
interviews ook met elkaar te vergelijken waren. Verder zijn de semi gestructureerde interviewvragen 
zo samengesteld, dat zij de respondenten uitnodigden om licht te werpen op vragen die in het 
theoretisch kader in het kader van onderzoek naar identiteitsbeleving en ontwikkeling van belang 
bleken.  
 
Kortom, er zijn vele redenen om te kiezen voor het verrichten van kwalitatief onderzoek. Een van die 
redenen is om een licht te werpen op een vooralsnog tamelijk onbekend onderwerp83. In eerdere 
hoofdstukken, zoals de inleiding, is dit aspect van het onderzoek vaker behandeld en daaruit kunnen 
we met zekerheid concluderen dat dit onderzoek zich inderdaad richt op een onderwerp waarover 
minimale literatuur beschikbaar is en daarmee voldoet aan de eis om gecategoriseerd te worden als 
een kwalitatief onderzoek.  
 
Ook is reeds aangegeven dat dit onderzoek fenomenologisch van aard is. Fenomenologisch 
onderzoek wordt beschouwd als een synoniem voor kwalitatief onderzoek84. Diepte interviews 
vormen, zoals reeds vermeld, de kern van zulk soort onderzoeken. De overige kenmerken van 
kwalitatief onderzoek zullen we ook kort hieronder bespreken85  en nagaan in hoeverre dit 
onderzoek zich daarmee kenmerkt.  
 

1. “Nadruk op betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van alle betrokkenen” 
Dit houdt in: intensief onderzoek doen met niet teveel personen waarbij het houden van 
interviews de methode is om de gewenste informatie te achterhalen. Het is aan de 
onderzoeker om aangegeven ervaringen te verklaren en interpreteren.  
 
Toepassing onderzoek: slechts een handvol oud-leerlingen hebben aan dit onderzoek 
meegedaan en het is daarmee een kleinschalig onderzoek te noemen. Wel is in het proces 
van de uitwerkingen, zowel het theoretisch kader alsmede het empirisch deel, intensief 
geweest, omdat uitdieping onlosmakelijk verbonden is met kwalitatief onderzoek. 
Daarnaast is getracht een nieuw onderwerp in kaart te brengen. Daarvoor is het een vereiste 
(gebleken) dat de informatie door de onderzoeker verklaard en geïnterpreteerd wordt.  
 

                                                                    
81 H.R. Boeije, Analyseren in Kwalitatief Onderzoek : Denken En Doen. (Tweede Druk. ed. Den Haag: Boom 
Lemma Uitgevers, 2014), 79 
82 I. Maso, Kwalitatief Onderzoek (Meppel [etc.]: Boom, 1987), 65 
83 Boeije,  Analyseren in Kwalitatief Onderzoek, 33 
84 Boeije,  Analyseren in Kwalitatief Onderzoek, 19 
85 Boeije,  Analyseren in Kwalitatief Onderzoek, 87-90 
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2. “Systematische verzameling organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal” 
De kwalitatief onderzoeker is zeer nauw betrokken bij de verzameling van de gegevens 
nodig voor het onderzoek. De bijdrage aan data verzameling en analyse is aanzienlijk. 
 
Toepassing onderzoek: de interviews en observaties voor dit onderzoek zijn door de 
onderzoeker uitgevoerd. De bijbehorende verwerking van de resultaten is ook door 
desbetreffende onderzoeker gedaan. Dit is gebeurd onder supervisie van de begeleidster, 
die ook kritisch meelas en discussiepunten opwierp.  
 

3. ”Ontwikkeling van concepten die helpen sociale verschijnselen te begrijpen in hun 
natuurlijke context”.  
Dit gaat om het verkennende aspect waarbij ingezoomd wordt op een sociaal verschijnsel.  
 
Toepassing onderzoek: het onderwerp van dit onderzoek is degelijk een (sociaal) 
verschijnsel te noemen; de overgang die basisschoolleerlingen maken naar de middelbare 
school is namelijk een verschijnsel. In dit geval is het een verschijnsel waarover weinig 
bekend is. Het onderzoek is erop gericht om dit verschijnsel te verkennen door met de 
doelgroep interviews te houden. Alhoewel er binnen dit onderzoek oog is voor de 
individuele ervaringen van de respondenten zijn de resultaten gelinkt aan een breder 
context (holistisch). 

 
Op basis van de bovenstaande uiteenzetting is te concluderen dat dit onderzoek voldoet aan de 
kenmerken van kwalitatief onderzoek. Een aspect dat meermaals aan bod is gekomen tijdens de 
behandeling van dit hoofdstuk is de prominente rol van interviews binnen dit soort onderzoeken. 
Om deze reden is het essentieel dat ook ingegaan wordt op de theorieën omtrent kwalitatief 
interviewen. 
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3.2 KWALITATIEF INTERVIEWEN 
Het doel van diepte interviews is om ervaringen van processen en individuen in diverse contexten in 
kaart te brengen. Het draagt bij aan de reconstruering van bijvoorbeeld gebeurtenissen die 
anderzijds minder toegankelijk zijn voor onderzoekers om daar werk van te maken86. Het is aan de 
onderzoeker om narratieven, beschrijvingen en interpretaties van gesprekspartners onder de 
aandacht van een groter publiek te brengen87. 
 

DIEPTE INTERVIEWS 
Alhoewel er varianten zijn op dit soort interviews hebben we te maken met drie kerncomponenten 
waaraan die variaties zich aan kunnen ontlenen. Allereerst is er het type waarbij de onderzoeker op 
zoek gaat naar rijke, gedetailleerde data en geen genoegen neemt met korte/gesloten antwoorden 
zoals ja of nee, eens of oneens. De stem van de geïnterviewde, zijn of haar ervaring, het narratief is 
de essentie. De tweede type bestaat uit vragen die open zijn waardoor de geïnterviewde op elke 
mogelijke manier kan antwoorden of reageren. Als laatste vorm hebben we dat de interviewer 
zichzelf houdt aan een vragenlijst of volgorde van vragen. Hij of zij speelt in op de situatie, stelt zich 
alert en flexibel op om zodoende relevante informatie te achterhalen middels spontane vragen88. 
Het derde type diepte-interview houdt dus in feite in dat de vooropgestelde vragen eerder als 
richtlijn fungeren, het interview een bepaalde richting kan opsturen. In wijze is het een hulpmiddel 
die een bijdrage kan leveren om een rode draad te vormen of ontdekken in de interviews.  
 
Daarnaast zijn er vier categorieën van kwalitatief interviewen. Hieronder zullen die uiteengezet 
worden om vervolgens de gemaakte keuzes voor dit onderzoek, aangaande de methode, te 
verantwoorden.  

1. Focus groups: De onderzoeker brengt een groep bijeen.. de groep dient een gedeelde 
achtergrond te hebben en deze hoort relevant te zijn voor het te onderzoeken onderwerp. 
De onderzoeker zal een groepsgesprek aangaan waarbij hij of zij als 
bemiddelaar/gespreksleider functioneert.  

2. Internet interviews: Dit zijn diepte interviews die anoniem via internet plaatsvinden. Vaak 
gaat het om een moeilijk te bereiken doelgroep. Deze vorm van interviewen is erg 
tijdrovend.  

3. “Casual conversations and inpassing clarifications”: Gebeurt / vindt plaats in situaties waarbij 
de interviewer en geïnterviewde elkaar al kennen en waarbij naar missende informatie 
wordt gevraagd. Oftewel, dit soort is ook een mini interview te noemen.  

4. Semi – gestructureerde en ongestructureerde interviews: Dit is de meest gebruikelijke vorm 
van diepte interviews. Beide soorten interviews vinden plaats op een tijd en locatie die 
geschikt wordt geacht door zowel de geïnterviewde als de onderzoeker. Het is vergelijkbaar 
met een gepland gesprek en het verschil tussen de semi gestructureerde en 
ongestructureerde interview zijn te voorop vastgelegde vragen waarvan gebruik wordt 
gemaakt in de eerstgenoemde type interview. Zoals de naam van een semi gestructureerde 
interview al doet vermoeden, is er een richtlijn aanwezig in de vorm van een vragenlijst. 
Uiteraard ontbreekt dit deel bij een ongestructureerde interview. Deze laatstgenoemde 
type richt voornamelijk op het verloop van het gesprek89. 

 
De keuze voor dit onderzoek is gevallen op het afnemen van semi gestructureerde interviews, 
omdat ik als onderzoeker de tijd en aandacht wilde nemen de respondenten individueel en 
persoonlijk te benaderen. Mijn aanname was namelijk dat uit persoonlijke gesprekken met een 

                                                                    
86 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 3 
87 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 7 
88 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 29 
89 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 29-31 
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richtlijn voor het verloop ervan, een keuze zou zijn waarbij ik tot de nodige, relevante en 
gedetailleerde data zou komen. Het ging om een relatief makkelijk te bereiken doelgroep. Wel ging 
het om jongeren, individuen en om deze reden beschouwde ik het als verstandig om niet te werken 
met een focus group, maar met individuele gesprekken. Mijn verwachting, ook als iemand die 
ervaring heeft met het werken met deze doelgroep, was dat face-to-face gesprekken effectiever zou 
zijn. Het feit dat de geïnterviewde jongeren mij niet kenden, deed mij inzien dat ik als onderzoeker 
mijn best zou moeten doen om ze aan de praat te krijgen. Voorafgaand aan de interviews is het 
beeld rondom de respondenten (qua karakter) blanco. Wat kan ik verwachten? Zullen ze de vragen 
goed begrijpen? Kunnen ze mij door middel van hun antwoorden voorzien in bruikbare informatie? 
Kortom, vermoedens en vooronderstellingen op basis van persoonlijke ervaringen heb ik afgewogen 
om tot de conclusie te komen en te kiezen voor het afnemen van semi gestructureerde interviews90.  
 
Diepte interviews zijn van meerwaarde, omdat ze de onderzoeker in de gelegenheid stellen een 
nieuw, wellicht onontdekt geluid in kaart te brengen in plaats van in herhaling te vallen door naar 
reeds bestaande literatuur, uitgevoerde onderzoeken te verwijzen. Deze benadering / methode 
brengt de stem van onderzoekssubjecten ten gehore en deze zijn of kunnen de respondenten 
vragen om vanuit de eigen positie en ervaring te spreken om zodoende een waardevolle bijdrage 
aan een nieuwe beeldvorming aangaande het onderzochte te leveren91. 
 

NAUWKEURIGHEID EN GELOOFWAARDIGHEID 
 
Er is een geluidsopname gemaakt van de interviews met toestemming van zowel de minderjarige 
respondenten alsmede de betrokken ouders en voogden. Deze interviews zijn vervolgens 
uitgeschreven, oftewel volledig getranscribeerd. Uit privacy overwegingen zijn de getranscribeerde 
interviews niet in de bijlage opgenomen. Maar binnen het kader van nauwkeurigheid en 
geloofwaardigheid heeft de eerste begeleidster desbetreffende documenten ingezien en uitvoerig 
bestudeerd waarna ze haar feedback erop heeft gegeven. Alhoewel het transcriberen sterk wordt 
aangeraden voor het onderzoek, is het een uiterst gedetailleerd proces waarbij veel geduld nodig 
is92.  
 
Nauwkeurigheid van de interviews in relatie tot het onderzoek draait erom dat de geïnterviewden 
relevante informatie kunnen delen tijdens de geplande gesprekken93. Zijn de onderzoekssubjecten 
goede vertegenwoordigers van de doelgroep om een degelijke bijdrage te leveren de 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden? Dit zijn hulpvragen bij het bepalen of nauwkeurigheid 
met betrekking tot het onderzoek op het gewenste niveau is.  
 

INFORMED CONSENT 
 
Voorafgaand aan de interviews is er contact tussen de partijen, in dit geval een bemiddelaar94, die de 
doelgroep benadert en om toestemming vraagt voor deelname en voor het feit dat er een 
geluidsopname gemaakt zal worden. Ook is gevraagd om de contactgegevens van de ouders. 
Hierna is het voor de onderzoeker mogelijk geweest direct in contact te komen met de ouders van 
de respondenten om een afspraak te maken voor het interview.  

                                                                    
90 Daarnaast was dit voor mij een eerste keer waarbij ik diepte interviews heb afgenomen. Dus het vooruitzicht 
dat ik een bepaalde houvast had aan de vragen heeft mij gerustgesteld.  
91 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 60 
92 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 64; 101 
93 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 65 
94 Leerkracht van de islamitische basisschool die in contact staat met de onderzoeker en de ouders van de 
respondenten. Dit is uit praktische overwegingen zo geregeld.  
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KWALITATIEVE ANALYSE 
 
Een analyse van de interviews is de volgende fase. Deze stap vereist een speciale focus en aandacht 
voor nuances, nadrukken, variaties, oog voor de verschillende lagen van woorden/zinnen die uit de 
interviews kunnen blijken. Deze genoemde aspecten zijn vaak bepalend en kenmerkend, maar 
meestal, zoals zal blijken in de daadwerkelijke analyse van de interviews, op het eerste blik niet 
direct herkenbaar.  
Dus het herkennen van de eerder genoemde aspecten is een onderdeel van de analyse net als het 
zoeken naar concepten, thema’s en herhalende situaties en voorbeelden dat ook zijn95. Bij elkaar 
genomen zullen de resultaten van de analyse wellicht leiden tot nieuwe inzichten binnen het 
onderzoeksgebied in kwestie. 
 

CODEREN  
 
Voor dit kleinschalig onderzoek is gekozen om de interviewresultaten handmatig te coderen. Het 
proces is als volgt verlopen96: Allereerst vond de dataverzameling plaats. Daarmee worden de 
interviews bedoeld. Na het afnemen van semi – gestructureerde interviews waar geluidsopnames 
van zijn gemaakt, zijn de gesprekken volledig getranscribeerd en gedocumenteerd. De 
interviewvragen zijn onderverdeeld in vier categorieën die te maken hebben met de 
onderzoeksvraag. Alleen de opvallende stukken die direct gerelateerd zijn aan de hoofdvragen zijn 
eruit gehaald en verwerkt in dit onderzoek97.   
 
De interviews zijn in feite gedeconstrueerd op basis van de vier categorieën98. Voor een algemeen 
overzicht, de samenvatting, zijn de reacties van de vier respondenten ondergebracht bij de 
bijbehorende categorie. De antwoorden van de respondenten zijn met elkaar vergeleken, 
opmerkelijkheden zijn genoteerd en uiteindelijk gekoppeld aan respectievelijk de eerste, tweede, 
derde en vierde categorie. Dit proces is tot stand gekomen door het handmatig maken van 
aantekeningen. Zodoende is er een algemeen beeld ontstaan omtrent de belevingen en ervaringen 
van de leerlingen binnen het kader van desbetreffende categorie.  
 
Daarna zijn de volledig getranscribeerde interviews meermaals grondig/zorgvuldig gelezen en 
bestudeerd. Vervolgens hebben de vier categorieën elk een kleur gekregen. Binnen elke categorie 
zijn er relevante stukken gemarkeerd. Hierna zijn de gemarkeerde delen opnieuw bestudeerd en is 
bepaald welke stukken van de gemarkeerde delen als citaat opgenomen kunnen worden om het 
onderzoek te voorzien van een alom vertegenwoordigd beeld rondom het onderwerp.  
 
Op basis van dit proces is de uiteindelijke analyse en verwerking tot stand gekomen. Een weergave 
daarvan is weergegeven in het volgende hoofdstuk.  

  

                                                                    
95 Rubin & Rubin, Qualitative Interviewing, 192 
96 Boeije, Analyseren in Kwalitatief Onderzoek, 110 
97 Boeije,  Analyseren in Kwalitatief Onderzoek, 195 
98 Zie hoofdstuk 3.4 



 
 33 

3.3 WEERGAVE ENQUÊTE  
 
Voor dit onderzoek zijn zeven jongeren benaderd om deel te nemen aan het onderzoek en in eerste 
instantie hadden ze allen hun medewerking verleend. Echter hebben drie jongeren ervan afgezien 
en nadien is er besloten om met het onderzoek verder te gaan en hiervoor in gesprek te gaan met de 
overgebleven vier jongeren die hun interesse reeds hadden aangegeven. In totaal zijn het dus vier 
oud-leerlingen van de islamitische basisschool waarmee een interview is gehouden. Voorafgaande 
aan het interview, vooral om een concreter en tegelijkertijd een nauwkeuriger idee op te doen over 
hun eigen religieuze beleving, is er een korte enquête afgenomen. In het onderzoek van Visser – 
Vogel is expliciet vermeld dat het belangrijk is om naar meetbare geloofsaspecten te vragen in 
interviews99. Om dit te verwezenlijken is daarom gekozen om onderstaande tabel, naast de diepte 
interviews, te gebruiken om meetbare geloofsaspecten in kaart te brengen.  Waarnaar gevraagd is 
in die enquête en de resultaten daarvan zijn hieronder te vinden. Uiteraard volgt er een analyse van 
de enquête uitkomsten.  
 
Voor de enquête is de volgende tabel samengesteld.  

                                                                    
99 Zie hoofdstuk 2.2 
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Deze tabel hebben de leerlingen twee keer ingevuld, éénmaal met betrekking tot de situatie toen ze 
nog in groep 8 van de basisschool zaten en éénmaal aan het eind van jaar 1 op de school voor 
voortgezet onderwijs100, waar zij nu op zitten. De bovenste tabel geeft weer in hoeverre de jongeren 
bepaalde aspecten van een islamitische leefwijze hebben geïncorporeerd in hun dagelijkse leven 
toen ze nog in de laatste klas van de islamitische basisschool onderwijs volgden. In het onderste 
tabel is opnieuw gevraagd naar dezelfde aspecten. Alleen dienden de antwoorden ditmaal 
betrekking te hebben op het afgelopen jaar. In de situatie waarin de interviews plaats hebben 
gevonden, is dat het eind van het eerste jaar (brugklas) waarin ze onderwijs hebben gevolgd op een 
niet – islamitische middelbare school.  
 
Zoals af te leiden is uit de tabel is er in totaal naar zeven onderdelen gevraagd. Dit zijn aspecten 
waarvan verwacht wordt van een gemiddelde moslim om zijn / haar leven naar deze richtlijnen in te 
richten101.  De leerlingen hebben allemaal consciëntieus meegewerkt aan het invullen van de 
enquête. 
 
De onderdelen waarnaar gevraagd is in de enquête zijn in principe onder te brengen bij drie 
categorieën: Individueel praktiseren van het geloof, deelname aan gemeenschappelijke activiteiten 
en zelfstudie. De analyse zal per persoon, aangeduid als Persoon A, B, C of D, worden aangegeven. 
 
Na het invullen van de enquête is tijdens het interview gevraagd naar de reden, waarom de 
leerlingen die op deze manier hebben ingevuld. Wat de leerlingen daarover hebben gezegd is 
aangegeven in het kader onder elke enquête. Dan volgt nu de bespreking van de enquête 
uitkomsten.  
  

                                                                    
100 Het is bij de onderzoekster bekend op welke middelbare scholen de respondenten in hun eerste jaar 
onderwijs hebben gevolgd. Dit is per respondent en dus per tabel ook duidelijk aangegeven in het daarvoor 
bestemde kolom.  
101 Visser-Vogel, Religious Identity Development, 52 
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PERSOON A Islamitische basisschool 
Groep 8 

Openbaar Voortgezet Onderwijs 
(brugklas) 
 

Individueel Praktiseren   

Salaat verrichten 
 

Zeer vaak Zeer vaak 

Koran lezen/bestuderen 
 

 Vaak   Vaak  

Kledingregels   Af en toe  Af en toe 

Deelname aan Collectieve 
Activiteiten 

  

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

Zelden  Zelden  

Moskee bezoeken Af en toe Af en toe 

Zelfstudie 
 

  

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

 Zelden   Zelden  

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
 

Zelden Zelden 

Toelichting:  
Persoon A is een meisje dat op VWO niveau in de brugklas zit op een openbare middelbare school. 
Zij geeft aan het begin van het interview te kennen dat ze verlegen is. Zo komt ze inderdaad ook 
over. Tijdens dit interview was de interviewer vooral aan het woord om toch enigszins bruikbare 
informatie te verkrijgen op basis van de zeer korte antwoorden.  
 
Persoon A was de eerste persoon die geïnterviewd werd voor dit onderzoek. Zij vulde ook de 
enquête in. De resultaten daarvan zijn terug te lezen in bovenstaande tabel. Het is opvallend dat al 
haar antwoorden hetzelfde zijn gebleven. Er is geen enkele afwijking te detecteren. Persoon A gaf 
ook aan dat ze niet vond dat ze was veranderd. Voor haar is alles waarnaar gevraagd werd in de 
enquête stabiel gebleven wanneer men haar laatste jaar op een islamitische basisschool vergelijkt 
met het jaar waarin ze als brugklasser onderwijs heeft genoten op een openbare middelbare school. 
 



 
 36 

 

 

PERSOON B Islamitische basisschool 
Groep 8 

Openbaar Voortgezet Onderwijs 
(brugklas) 
 

Individueel Praktiseren   

Salaat verrichten 
 

Vaak  Vaak  

Koran lezen/bestuderen 
 

 Af en toe  Vaak  

Kledingregels   Vaak  Vaak  

Deelname aan Collectieve 
Activiteiten 

  

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

Nooit  Zelden  

Moskee bezoeken Zelden  Nooit  

Zelfstudie 
 

  

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

 Vaak  Af en toe  

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
 

Af en toe  Vaak  

Toelichting:  
Persoon B is ook een meisje dat op VWO niveau in een brugklas zit op een openbare middelbare 
school. Persoon B komt over als een zelfverzekerd meisje en heeft tijdens het interview ook meer 
verteld.  
 
Persoon B heeft de enquête ingevuld die hierboven staat afgebeeld. Daarin zijn de resultaten van 
haar antwoorden opgenomen. Persoon B heeft wel afwijkende antwoorden gegeven wanneer het 
onderwijsjaar op de islamitische basisschool vergeleken wordt met het onderwijsjaar op de 
openbare middelbare school. Aan het eind van de interview is de enquête samen besproken en 
daarvan is een geluidsopname aanwezig. Wanneer de interviewer vroeg naar de verandering in 
haar antwoorden heeft ze verhelderende antwoorden gegeven.  
Zo blijkt bijvoorbeeld dat persoon B tijdens haar jaar als brugklasser vaker naar de Koran luistert / 
en deze bestudeert. Op dit gegeven is ingezoomd en doorgevraagd met als antwoord op de vraag 
hoe ze zich voelt tijdens het luisteren naar de Koran: “Dan voel ik me vrij en krijg ik meer zin om 
dingen te doen. Ja dat is vooral mijn gevoel”. 
 
Daarnaast is er een verschil op te merken in haar moskeebezoeken. Dat doet ze als brugklasser 
minder. Daarop zegt ze: “Vorig jaar zat ik op les in de moskee, maar ik was daar klaar. Soms moet 
ik daar helpen”.  
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Ook is er een verschuiving in het antwoord te zien dat gerelateerd is aan het bezoeken van 
lezingen. Voorheen woonde ze nooit een lezing bij en tijdens haar eerste jaar op de middelbare 
school is dat veranderd naar zelden. Daar wordt ook naar gevraagd: “…Er is een vrouw, mijn 
moeder heeft me daarheen gestuurd en er waren ook andere meiden. En het ging over de 
islamitische verplichtingen enzo voor de meiden (…) eigenlijk [is het] best wel leuk, want dan hoor 
je nog meer verhalen over de Islam”. Persoon B gaf ook aan dat ze deze informatie nuttig vond, 
omdat ze nieuwe dingen leren en daarom bewuster wordt van zichzelf als moslim.  
 
Persoon B geeft te kennen dat ze vroeger vaker boeken las over de Islam. Waarom ze dat nu niet 
meer doet, is gevraagd. En haar antwoord luidt als volgt: “Ik heb thuis alle boeken over de Islam 
uitgelezen (…) [ik heb nu] een Ipad. Daar kan je het gewoon op zoeken. Alleen heb ik dus weer 
weinig tijd voor. Want voor mijn school moet ik tijd vrij maken”. 
 
Een laatste vraag over de enquête ging over de verandering in het contact dat ze had met haar 
ouders, broers, zussen enz. Daarover had ze het volgende mee te delen: “Omdat ik nu in de tijd 
van puberen ben en dat je hormonen enzo gaan groeien en ja daar geeft mijn moeder meer tips 
over” 
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PERSOON C Islamitische basisschool 
Groep 8 

Rooms – Katholiek Voortgezet 
Onderwijs (brugklas) 
 

Individueel Praktiseren   

Salaat verrichten 
 

Zelden  Af en toe 

Koran lezen/bestuderen 
 

 Af en toe Zelden  

Kledingregels   Vaak  Vaak  

Deelname aan Collectieve 
Activiteiten 

  

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

Zelden  Vaak  

Moskee bezoeken Zelden  Vaak  

Zelfstudie 
 

  

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

 Vaak  Af en toe  

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
 

Zelden  Af en toe 
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102 Stelt vragen aan mij, over mijn studie, toont interesse in het onderzoek. Dit beschouw ik als indicatoren 
voor een sociaal persoonlijkheid.  

Toelichting:  
Persoon C is een jongen die op VWO niveau op een rooms – katholieke middelbare school 
onderwijs volgt. Hij geeft de indruk een sociale persoonlijkheid102 te hebben en geeft in het geval 
van bepaalde vragen uitvoerige antwoorden.  
 
Persoon C laat ook verschillen zien in de antwoorden die hij heeft gegeven in de enquête. Dit is 
met hem besproken. Allereerst is er om verduidelijking gevraagd waarom hij nu vaker bidt: “Ik 
ben nu twaalf en mijn vader heeft geleerd dat ik nu echt moet gaan beginnen met bidden. En ja, 
koran lezen, soera’s uit het hoofd leren. In de ramadan heb ik elke dag vijf keer gebeden”.  
De vraag waarom zijn vader nu meer aandacht besteedt aan gebed verklaart persoon C als volgt: 
“Hij beschouwde mij vorig jaar nog als een kind. Daarom.” 
 
Persoon C geeft aan dat hij als leerling op een islamitische basisschool meer tijd doorbracht om de 
Koran te lezen: “ Vorig jaar deden we het vaak in de klas [koran lezen], maar nu kan ik niet heel 
goed Arabisch lezen dus ik lees niet veel Koran”.  
 
Het is opvallend dat persoon C ook vaker naar de moskee gaat: “Mijn vader, als het ishaa gebed is, 
dan gaat hij altijd daar bidden. En nu ik wat ouder ben dan hoef ik niet vroeg te slapen en kan ik 
met hem mee”.  
 
Wat betreft islamitische activiteiten bijwonen, is er wederom een verschil te merken, namelijk dat 
persoon C dat vaker doet. Hij zegt hierover: “Ja, ik ben nu soort van puber geworden. Er is best 
veel verschil. Vorig jaar was ik 10 of 11 en hoorde ik niet echt bij de mannen. Maar nu als er een 
toernooi ofzo is, ga ik wel mee”. 
 
Als het komt op het lezen van boeken over de Islam en dat dit is verminderd, wordt als volgt 
verklaard: “ Ik lees niet zo veel boeken meer, maar ik zoek wel soms informatie op. Als iemand 
zegt bijvoorbeeld dit is een leuk verhaal over de Islam, dan ga ik het lezen. Of als ze zeggen dit 
moet je echt doen. Soms vind ik het echt leuk om bijvoorbeeld die verhalen te lezen over wat er 
allemaal gaat gebeuren op de Dag des Oordeels. Dat vind ik echt interessant.” 
 
Afsluitend wordt gevraagd waarom persoon C dit jaar vaker met zijn ouders / vrienden enz., praat 
over het geloof. Hij geeft aan dat hij het nu wel durft. Waarom hij nu wel met zijn vragen zijn 
ouders benaderd: “ ja, ik moet later gewoon echt iets met mijn leven doen. Ik ben gewoon daar 
bewuster van geworden. Als je dood bent gegaan, wat gaat er dan gebeuren. Vorig jaar zou ik dat 
niet vragen, was te ver weg. Het is nog steeds ver weg, maar ik wil het gewoon vragen.” 
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PERSOON D Islamitische basisschool 
Groep 8 

Openbaar Voortgezet Onderwijs 
(brugklas) 
 

Individueel Praktiseren   

Salaat verrichten 
 

Vaak  Vaak  

Koran lezen/bestuderen 
 

 Af en toe Af en toe 

Kledingregels   Zelden  Vaak  

Deelname aan Collectieve 
Activiteiten 

  

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

Zeer vaak  Vaak  

Moskee bezoeken Zeer vaak  Vaak  

Zelfstudie 
 

  

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

 Af en toe Af en toe 

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
 

Vaak  Vaak  
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103 De islamitische regels voor klederdracht zijn pas verplicht vanaf de puberteit.  
104 Het hoofddoek is namelijk een opvallender. Daarnaast wordt het hoofddoek, met name in het Westen, 
beschouwd als een religieus symbool.  

Toelichting:  
Persoon D is een jongen die op VMBO niveau onderwijs volgt op een openbare middelbare 
school. Persoon D maakt een rustige indruk en weet hij bepaalde vragen redelijk uitgebreid te 
antwoorden. 
 
Wanneer we kijken naar de resultaten van zijn antwoorden komen er een aantal verschillen naar 
voren. Persoon D heeft bijvoorbeeld minder gedaan aan moskeebezoeken, waarover hij zegt dat 
het komt vanwege de tijd die hij nodig heeft voor zijn huiswerk. Hij bezoekt regelmatig de 
moskee, of vereniging, maar wel minder dan het jaar waarin hij in de laatste klas van de 
basisschool zat. Op de vraag waarom er een vermindering plaats heeft gevonden in het bijwonen 
van islamitische activiteiten, zegt hij: “ vorig jaar deden we het ook op school islamitische 
activiteiten. Maar dit jaar doen we dat niet op mijn huidige school. Dat is wel veranderd. Maar ik 
doe het nog wel op de vereniging”.  
 
Opvallend aan het antwoord van persoon D is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden met 
betrekking tot de vraag of hij zich houdt aan de kledingregels. Als moslimjongen is het zo dat 
uiterlijke kenmerken veel onduidelijker zijn dan bijvoorbeeld moslimmeisjes die een hoofddoek 
dragen. Desondanks maakt persoon D een opmerking en zegt hij: “Als ik naar school ga (dan zorg 
ik) dat mijn broek over de knieën is. En als ik voetbal, ik weet niet of dat dan veel uitmaakt. Moet 
ik vragen aan mijn vader”. Toevoeging hieraan maakt hij als volgt: “Vorig jaar was ik nog niet 
volop verplicht. Dit jaar ben ik wel wat ouder geworden en ben ik wel eigenlijk meer verplicht103”. 
Het navolgen van kledingregels is dus ook bij moslimjongens een kwestie die ze bezig kan houden 
alhoewel dat in minder duidelijke mate is dan bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek104.  
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3.4 BESPREKING INTERVIEWRESULTATEN 
 
Voor de interviews is vooraf een vragenlijst105 samengesteld bestaande uit negentien vragen 
ondergebracht in vier categorieën. De vragen zijn gebaseerd op thema’s die ook in het theoretisch 
kader als belangrijk naar voren komen.  

● In de eerste categorie, de kennismakingsronde en warming up, worden er een aantal vragen 
gesteld ter voorbereiding op de rest van het interview. Er wordt gevraagd naar hun huidige 
school en vervolgens proberen we middels vragen erachter te komen hoe de ervaringen zijn 
in retrospectief op hun oude school en nu op de nieuwe school. De onderliggende gedachte 
is om hiermee de belevingen in kaart te brengen en wel in de breedste zin van het woord.  

● In de tweede categorie zoomen we in op het belang van het geloof voor de jongeren. Hoe 
geven zij hun religie vorm? Er wordt specifiek gevraagd hoe belangrijk ze het geloof vinden 
en zo ja? Wat ze verwachten van een goede moslim, hoe een ideale moslim dient te zijn en 
uiteraard wordt er stilgestaan in hoeverre de geïnterviewden zich binnen dit beeld plaatsen. 
Na het behandelen van de vragen worden er andere voorbereidende vragen gesteld die 
dieper ingaan op de veranderingen van de religieuze identiteitsontwikkeling en beleving. De 
jongeren worden aangemoedigd om middels vragen na te denken over welke gevolgen de 
overgang van een islamitische basisschool naar een niet-islamitische middelbare school voor 
hun persoonlijk heeft gehad. Zien zij zichzelf door de overgang anders in de rol van moslim 
of benaderen ze het geloof, de Islam, anders dan tevoren? Om dit aspect begrijpelijker te 
maken is aanvullend gevraagd welk cijfer ze zichzelf zouden geven in het jaar waarin ze op 
de islamitische school onderwijs volgden in vergelijking tot het schooljaar op de niet -  
islamitische middelbare school. Wanneer een verschil zichtbaar werd, is hier om 
verheldering gevraagd en dieper gegraven om de onderliggende reden voor diezelfde 
verandering te achterhalen.  

● In de derde categorie hebben de gestelde vragen betrekking op de overgang die jongeren 
hebben gemaakt. Hierbij wordt er stilgestaan bij hoe ze het zelf hebben ervaren, de 
verschillen tussen de scholen en hoe ze zich in de schoolomgeving voelen met de daarbij 
behorende verhelderende vragen. Ook is ervoor gekozen om te vragen of de jongeren liever 
op een islamitische middelbare school onderwijs hadden gevolgd en uiteraard om een 
beargumentering van hun antwoord. Dit biedt een goede basis bij het vormen van een beeld 
omtrent de wensen en verwachtingen van de jongeren met betrekking tot islamitisch 
onderwijs en regulier onderwijs voor zover zij dat kunnen en zich daarover een beeld kunnen 
vormen. Uiteraard kan dit gegeven uiteindelijk geplaatst worden binnen het kader van 
religieuze identiteitsontwikkeling en beleving. 

● Tot slot vragen we in de vierde categorie naar de godsdienstlessen op de islamitische school 
en de niet-islamitische school. Specifiek is gevraagd naar op welke manier ze nu aandacht 
besteden aan het geloof en of daar verschillen in te merken zijn vergeleken met de periode 
waarin ze nog leerling waren op de islamitische school leerling. Omdat er juist bij deze 
vragen het gevaar bestaat dat de respondenten sociaal wenselijk antwoorden geven, is 
zoveel mogelijk doorgevraagd en is gekeken naar antwoorden die elkaar lijken tegen te 
spreken. Zodoende wordt getracht het verhaal achter/ tussen de woorden te achterhalen.  

 
Hieronder volgt een samenvatting van de interviewresultaten per aangegeven categorie.  
 

                                                                    
105 Voor de vragenlijst is ter inspiratie gebruik gemaakt van de bijlagen gevonden in het volgende onderzoek 
Ayşe Türk, Juf, Wat is de Islam? Een Onderzoek naar de Invloed van de Islamitische Basisscholen op de 
Levensbeschouwelijke Identiteitsontwikkeling van Moslimkinderen (VU Amsterdam, Dubbele Masterscriptie 
2008) 
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Eerste categorie 
 
Van de vier participanten staan er drie ingeschreven bij een openbare middelbare school en een bij 
een katholieke middelbare school die overigens geen sterke katholieke sfeer uitstraalt, omdat er 
nauwelijks aandacht wordt besteed aan feestdagen, aldus de geïnterviewde. 
 

“Interviewer: Merk je iets aan die katholieke identiteit van die school? Dus ze zijn katholiek, doen ze 
daar iets mee op die school? 
Persoon C: Eigenlijk niet. Ik heb niet gemerkt dat ze iets met katholieke activiteiten doen ofzo.  
Interviewer: Het katholicisme behoort tot het Christendom, toch? Worden er misschien activiteiten 
gedaan die tot het Christendom horen bijvoorbeeld?  
Persoon C: Ik heb dat dit jaar nog niet meegemaakt. 
Interviewer: Kerst. Wat wordt er met Kerst gedaan bijvoorbeeld? 
Persoon C: We hebben wel een keertje met Sinterklaas surprises enzo gedaan. De Kerst viel in de 
kerstvakantie dus hadden we ook niets gedaan.” 

 
Sommige jongeren geven aan dat ze de verandering van school en omgeving als lastig en moeilijk 
hebben ervaren terwijl anderen zich nogal positief uitlaten over het afgelopen jaar wanneer ze dit in 
retrospectief bespreken. Dit zou te maken kunnen hebben met de persoonlijkheid of de persoonlijke 
omstandigheden van de jongeren. Een van de participanten die het als moeilijk ervoer, gaf namelijk 
ook aan verlegen te zijn en tijdens het interview komt ze inderdaad ook erg schuchter over bij de 
interviewer106. Een andere deelnemer die de overgang als moeilijk ervoer, beschreef zichzelf als 
‘sterk gelovig’ en de aanwezige niet-islamitische handelingen schijnen hem een ongemakkelijk 
gevoel te bezorgen107. Deze respondent in kwestie leek een cultuurschok te hebben beleefd. De 
twee overige jongeren die redelijk positief terugblikten op het afgelopen jaar kwamen bij de 
interviewer opener en socialer over alhoewel dat niet per se uit hun opmerkingen is gebleken. Het 
was de algehele houding waardoor dit beeld is ontstaan108.  
 
De jongeren merkten dus een verandering in de omgeving en daarnaast hadden sommigen ook te 
maken met vragen die aan ze gesteld werden over het geloof. Dit wordt door de jongeren 
gewaardeerd, omdat het een blijk van interesse weergeeft, aldus de jongeren.  
 

“Interviewer: je hebt dus soms te maken met vragen. Hoe vind je dat? Hoe ga je daarmee om? 
Persoon B: nou ik vind het eigenlijk best wel leuk, want dan kunnen ze ook iets aan de kant van ons 
zien en kunnen ze ja niet denken aan dat andere gebeuren van de IS enzo. Dan zien ze ook wat de 
kant van ons is, van de Islam.” 

 
Terugblikkend op hun tijd op de islamitische basisschool zijn alle geïnterviewden positief gestemd. 
Het feit dat ze met gelijkgezinden in een klas zaten gaf ze een goed gevoel. Ook zijn ze te spreken 
over het godsdienstonderwijs, dat heeft volgens sommigen sterk bijgedragen aan hun kennis over 
de Islam. De gezamenlijke gebeden zijn door meerdere jongeren genoemd als een onderdeel dat 
een zekere meerwaarde toe heeft gevoegd aan hun eigen religieuze identiteitsbeleving.  
 
 
 
 

                                                                    
106 Persoon A houdt haar armen onder de tafel, maar het is te merken dat ze nogal onrustig is. Ook maakt de 
respondent weinig oogcontact en kijkt vaak naar beneden.  
107 Persoon D vertelt tijdens het interview dat hij weleens in de verleiding is gekomen om iets verkeerds te 
doen. Indirect maak ik op dat hij hiermee doelt op roken. Hij heeft spijt dat hij het überhaupt heeft overwogen.  
108 Persoon B en C kwamen open over. Ze hadden meer te vertellen en maakten goede oogcontact. Ik vond dat 
ze er zelfverzekerd bij zaten, omdat ze betrokkener overkwamen.  
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Tweede categorie 
 
Op de vraag of de respondenten de Islam belangrijk vinden in het dagelijks leven beamen ze dit allen 
zonder enige twijfel. Het is opvallend dat de meeste geïnterviewden een goede moslim omschrijven 
als niet iemand die alleen de islamitische handelingen, rituelen uitvoert, maar ook het gedrag van 
een moslim laat doorschijnen in hun interactie met anderen. Morele principes die uiteraard in 
overeenstemming zijn met hun geloof hebben een net zo cruciale rol in de religieuze identiteit, aldus 
de jongeren.  
 

“Ik: wat maakt volgens jou dan een goede moslim. Als je aan die en die voorwaarden voldoet dan ben 
je een goede moslim wat mij betreft. Wat zou dat volgens jou zijn? 
Persoon C: 5 x per dag bidden, zo min mogelijk mensen kwetsen, je moeder goed behandelen, Koran 
lezen, meer soera’s lezen.  
Interviewer: was dat het?  
Persoon C: er zullen vast wel meer dingen zijn, maar ik kan daar nu niet op komen.” 

 
 

“Interviewer: dan heb ik een andere vraag, dat heeft er misschien mee te maken maar hoe zou jij een 
goede moslim omschrijven? Waaraan moet een goede moslim volgens jou voldoen?  
Persoon D: salaat verrichten, mensen helpen, geen rare dingen doen, beleefd tegen bijvoorbeeld 
Nederlanders die wat anders geloven, respect hebben voor alle andere mensen die geen moslim zijn.  
Interviewer: kun je een voorbeeld geven van geen rare dingen doen?  
Persoon D: stelen, andere geloven niet kleiner maken 
Interviewer: bedoel je neerkijken op andere geloven?  
Persoon D: ja, zoiets.” 

 
Het paradijs binnengaan als moslim en het streven ernaar, is door twee leerlingen genoemd. Hierbij 
hoort volgens hen een leven als een goede moslim. Dezelfde leerlingen gaven ook specifiek aan dat 
ze Allah om hulp vroegen hun bij te staan tijdens de schoolloopbaan. Een van deze leerlingen 
geloofde er ook in dat hij succesvol was op school vanwege de toenadering die hij heeft gezocht tot 
Allah.  
 
Wat betreft de overgang van een islamitische basisschool naar een niet – islamitische middelbare 
school en de invloed daarvan op de eigen religieuze identiteitsontwikkeling en beleving, geven de 
jongeren kleine veranderingen aan. Drie jongeren geven zichzelf als moslim ook een ander cijfer 
tijdens het jaar op de islamitische school en tijdens het eerste jaar op het voortgezet onderwijs. 
Sommige jongeren laten uit hun antwoorden blijken dat ze een sterk geworteld geloof hebben.  
 

“Interviewer: dan ga ik door naar het volgende onderdeel, het belang van het geloof, wat je allemaal 
doet aan je geloof, hoe je erover denk. Mijn eerste vraag daarover is: hoe belangrijk vind je je 
geloof/islam in het dagelijkse leven?  
Persoon D: ik vind het heel belangrijk. Ik ben sterk gelovig. Mijn vader is imam. Hij vindt het 
belangrijk dat ik een goede moslim ben. Daarvoor werk ik een beetje. Zorg ik wel dat ik een goede 
moslim ben. Dat is belangrijk.” 

 

Dit is op basis van de antwoorden te constateren, want de jongeren geven in de enquête aan dat de 
overgang geen invloed heeft gehad op de manier waarop ze de Islam als geloof of zichzelf als 
moslim beschouwen. Een geïnterviewde in het bijzonder die dezelfde mening deelt, geeft zichzelf 
anderzijds wel een lager cijfer als moslim (ten tijde van de islamitische school een acht en tijdens het 
eerste jaar op een openbare middelbare school een zeven). De interviewer merkt op dat deze 
jongere hoge eisen stelt aan zichzelf, want de reden achter de verlaging van zijn cijfer legt hij uit. 
Daaruit komt naar voren dat hij het zichzelf kwalijk neemt dat hij verboden verleidingen (zoals 
roken) slechts heeft overwogen terwijl hij voorheen de overweging alleen al beschouwde als iets dat 
hem niet zou overkomen.  
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Derde categorie 
 
Op de vraag hoe de jongeren de overgang zouden omschrijven, laten de geïnterviewden woorden 
als ‘apart’ en ‘raar’ vallen en dit heeft veelal te maken met de veelbetekenende verandering in de 
omgeving en achtergronden van de klasgenoten en docenten. De jongeren geven aan dat ze zich op 
de islamitische school beter voelden door de gedeelde achtergrond die ze hebben met zowel de 
leerlingen als de docenten.  
 

“Interviewer: maar je voelt wel dat je hier109 beter begrepen werd.  
Persoon A: ja. 
Interviewer: door de docenten. Ook door de leerlingen? 
Persoon A: ja ook door de leerlingen.  
Interviewer: en je denkt dus dat dat komt door…? Je denkt dat ze je beter begrijpen door….? Wat zei 
je net? 
Persoon A: geloofsachtergrond. 
Interviewer: dus daar ben je van overtuigd. Dat het daardoor komt?  
Persoon A: Ja.” 

 
De veranderingen in de omgeving wordt door de jongeren vooral benoemd aan de hand van de 
afwezigheid van moslims. Niet – moslims domineren de leerlingenpopulatie op de middelbare 
scholen waar ze onderwijs volgen. Daarom geven de meeste jongeren aan dat ze het prettig vinden 
om met andere moslims in de klas les te volgen. Zo voelen ze zich niet alleen en kunnen ze elkaar 
steunen in situaties waarin ze gehoord willen worden. Zo ook met een van de jongeren, die de 
docent wees op een incorrecte manier van de profeet Muhammed afbeelden.  
 

“Persoon C: ik vind het wel goed, want ik denk dat ik het veel moeilijker zou hebben gevonden als ik 
in mijn eentje in de klas zat met allemaal mensen die ik niet ken.  
Interviewer: is dat het enige waar je tegenop zou kijken. Of je iemand kent of niet? Zijn er ook andere 
dingen die daarin een rol spelen? 
Persoon C: nee, want stel je voor in de klas praten we over de Islam dan ben ik niet de enige die zegt 
dat iets niet goed is ofzo. Vorige keer had ze profeet Muhammed afgebeeld op die presentatie. Toen 
zei ik dat mag niet. Toen zei ze (docent) van wie? Gewoon die overlevering, de hadith110 waarin dat 
stond. Dat soort dingen.  
Interviewer: dus de docent heeft een afbeelding van profeet Mohammed laten zien en jij hebt er iets 
over gezegd? Was jij de eerste die er iets over zei? 
Persoon C: ja, ik was de eerste die er iets van zei. 
Interviewer: en de anderen gingen je steunen?  
Persoon C: ja 
Interviewer: uiteindelijk heeft ze jullie wel gelijk gegeven?  
Persoon C: ja.” 

 
Wanneer ingezoomd wordt op de specifieke verschillen, wordt door een geïnterviewde de kleding 
genoemd (van de meisjesleerlingen). Dat er een duidelijk verschil te zien is vanwege de achtergrond 
van de leerlingen dat de klederdracht beïnvloedt. Moslimmeiden kleden zich lang en bedekt. Niet – 
moslims dragen ‘korte broekjes’, hebben geen hoofddoek. Maar ook aspecten als andere humor 
wordt genoemd door een respondent. Hij vindt het merkwaardig dat hij op dit gebied weinig tot 
geen aansluiting kan vinden. Dus hij merkt een verschil op dat voortkomt vanuit sociaal - culturele 
verschillen.  
 

                                                                    
109 Hier = interview vond plaats op de islamitische basisschool waar de respondenten destijds onderwijs 
hebben genoten 
110 Gezegdes, overleveringen van profeet Muhammed 
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Een van de jongeren geeft aan dat ze op het voortgezet onderwijs meer vragen ontvangt die veelal 
over haar geloof gaan. Dit vindt ze alleen maar positief. Ze vindt het belangrijk om de klasgenoten 
te informeren, omdat zij zichzelf in een positie ziet waarin ze de antwoorden kan geven. Ook zoekt 
de geïnterviewde informatie op, vraagt aan haar ouders over desbetreffende kwesties en maakt zo 
nodig een terugkoppeling naar haar medeleerlingen toe. Dit geeft de respondent een extra 
betekenis en een extra lading. Zodoende wordt haar de mogelijkheid gegeven om haar eigen 
beleving van de Islam te delen met de klas hetgeen anders is dan de boodschap van de IS of andere 
negatieve mediageluiden rondom de Islam.  
 

“Interviewer: je hebt dus soms te maken met vragen. Hoe vind je dat? Hoe ga je daarmee om? 
Persoon B: nou ik vind het eigenlijk best wel leuk, want dan kunnen ze ook aan de kant van ons zien 
(dan wordt onze kant ook belicht) en kunnen ze ja niet denken aan dat andere gebeuren van de IS 
enzo. Dan zien ze ook wat de kant van ons is, van de Islam.” 

 
Op de vraag of de leerlingen liever op een islamitische middelbare school onderwijs gevolgd zouden 
willen hebben, antwoordden ze allen bevestigend. Deze houding komt voort uit de behoefte om 
toch omringd te zijn met meer moslims dan de situatie zoals die zich voordoet op hun huidige 
school. De jongeren zijn in de veronderstelling dat ze betere moslims kunnen zijn als ze op een 
islamitische middelbare school leerling zouden zijn. In dat geval krijgen ze namelijk les in de Islam, 
kunnen ze met elkaar in gesprek over het geloof, samen het geloof praktiseren door samen te 
bidden waardoor ze meer hasanaat111 kunnen ontvangen.  
 

“Interviewer: dan heb ik nu een vraag waarbij je jezelf een beetje moet dwingen om na te denken 
over hoe het nu had kunnen zijn. Als je nu naar het afgelopen jaar kijkt, had je dan liever op een 
islamitische middelbare school gezeten? 
Persoon B: nou ik denk het zelf van wel, daarzo is iedereen ouder enzo en met heel veel klassen kun je 
bidden. Ook de Islam. Samen praten erover.  
Interviewer: Heb je er behoefte aan om dat samen te doen, want dat hoor ik volgens mij. 
Persoon B: ja dat kan. Dat zou wel leuk zijn 
Interviewer: want je gaf aan dat je hier op school ook samen ging bidden en nu dat je het alleen moet 
doen. En nu zeg je weer samen bidden, samen praten. Vind je dat dus belangrijk? 
Persoon B: ja ik vind het wel belangrijk want als je bijvoorbeeld samen gaat bidden dan krijg je veel 
hasanaat112.”  

 

Een ander voorbeeld uit het gesprek met persoon C: 
 

“Interviewer: en dan nu heb ik een vraag waarbij je je verbeelding een beetje moet gebruiken. Had je 
liever op een islamitische middelbare school gezeten en waarom? Dus je moet even je imagination 
gebruiken 
Persoon C: ja, want dan voel ik me denk ik meer een soort van thuis. Dan heb ik ook meer mensen die 
mij begrijpen. En ja, ik denk dat ze daar ook meer aandacht aan het geloof zouden besteden.”  

 
Een andere geïnterviewde geeft aan dat het hem gemakkelijker gemaakt zal worden om de 
verantwoordelijkheden als moslimpuber te vervullen, want binnen de Islam is het verplicht om de 
rituelen uit te voeren vanaf het moment dat de puberteit is bereikt. Puberteit staat gelijk aan 
volwassenheid binnen de Islam.  
 

“Interviewer: en dan nu een vraag waarbij je je verbeelding een beetje moet gebruiken. Had je liever 
op een islamitische middelbare school gezeten en waarom? 
Persoon D: ja, dat zou beter zijn voor mij. 

                                                                    
111 Arabisch-islamitisch term voor beloning die God geeft als tegenprestatie voor het verrichten van goede 
daden 
112 Zie voetnoot 92 
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Interviewer: in welk opzicht zou dat beter zijn?  
Persoon D: middelbare schooltijd is ook puberteit. Zelfde periode toch? 
Interviewer: ja meestal valt dat wel samen. 
Persoon D: dan ben je verplicht om dingen te doen. Moeilijk. Waarom. Het is gewoon fijner om op 
een middelbare school te zitten van je eigen geloof. Openbaar is ook wel fijn, maar een islamitische 
school is wel fijner denk ik.” 

 
Het sociale bewustzijn als onderwerp komt ook aan bod tijdens een van de interviews. Een van de 
jongeren noemt specifiek het toenemende bewustzijn rondom zijn geloof, omdat hij ouder wordt. 
Hij voelt de verantwoordelijkheid hierdoor versterkt worden om zich meer te verdiepen in zijn 
geloof. Uit onderzoeken blijkt ook dat naarmate het kind groeit en de puberfase bereikt, dit niet 
alleen in de lichamelijke groei, maar ook in de cognitieve ontwikkeling te zien is.  
 

“Persoon C: ja, dit jaar ben ik me meer bewust geworden van de dingen die de Islam je aanbeveelt. 
Bijvoorbeeld vorig jaar had ik geen zin om aan de Ramadan dingen te doen. Dit jaar heb ik gewoon de 
hele maand gevast. Ja dus ik denk dat ik mij er meer bewust van ben geworden.  
Interviewer: hoe komt dat bewustzijn denk je?  
Persoon C: omdat ik ouder ben geworden. 
Interviewer: en doordat je ouder bent kun je…..maak die zin eens af. Omdat ik ouder ben 
geworden…….. 
Persoon C: kan ik me beter bewust zijn van iets.” 

 
Vierde categorie 
 
Op de vraag of de respondenten godsdienstles krijgen antwoorden drie van de vier jongeren 
negatief. Een persoon ontvangt onderwijs in het vak Levensbeschouwing, hetgeen in de buurt komt 
van godsdienstonderwijs. Alhoewel de overige jongeren geen godsdienstles ontvangen, ontstaan er 
vaak momenten waarbij het geloof ter sprake wordt gebracht; hetzij in paragrafen in 
geschiedenisboeken waarin de Abrahamitische religies worden besproken of door persoonlijke 
gesprekken onder niet-moslim en moslimleerlingen.  
 

“Interviewer: merk je een verschil in jouw omgang met klasgenoten die moslim en niet-moslim zijn of 
niet per se?  
Persoon B: wel een klein beetje alleen niet zo erg 
Interviewer: dat kleine beetje waaraan merk je dat?  
Persoon B: ja vorige week begonnen de niet – moslim kinderen uit onze klas over de dood en de Dag 
des Oordeels. Dus toen kwamen ze dus naar mij en (noemt naam van andere moslims) vroegen ze aan 
ons en toen hebben wij het verteld. Toen zeiden ze jullie gaan dood en wij moeten het uitzoeken. 
Interviewer: bedoelden ze van: jullie weten wat er gaat gebeuren na de dood en wij niet. 
Persoon B: ja, ja ook” 

 
De jongeren zijn zich ervan bewust dat de vragen komen door hun religieuze achtergrond en ervaren 
het niet als bezwaarlijk, integendeel. Hierbij is het interessant om de ervaring van de geïnterviewde 
die wel levensbeschouwelijk onderwijs volgt, te delen. Deze jongen is tevreden over zijn ervaringen 
vanwege de positieve houding van zijn docente ten opzichte van opmerkingen van 
moslimleerlingen. Dit gegeven komt ook naar voren in het onderzoek van Moulin. Daarnaast kan 
deze positieve ervaring ertoe bijdragen dat deze respondent zich op school goed voelt, omdat hij 
een positieve ervaring heeft met een docente113. Goed contact met leerlingen en docenten wordt 
namelijk als de hoofdreden gezien voor een succesvolle deelname aan school. 
 
  

                                                                    
113 Zie citaat eerder in het hoofdstuk rondom de afbeelding van profeet Muhammed 
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3.5 VERBANDEN INTERVIEWRESULTATEN EN THEORETISCH KADER 
 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we de interviewresultaten weergegeven. De informatie heeft 
weinig waarde tenzij deze deel uitmaakt van een groter geheel en daar gaat dit deel van het 
onderzoek over. In hoeverre zijn de bevindingen in overeenstemming met wat er al in de 
wetenschappelijke literatuur bekend is over kernonderwerpen zoals, (religieuze) 
identiteitsontwikkeling, morele ontwikkeling en puberteit? Het is de bedoeling dat we in dit 
hoofdstuk een licht zullen werpen op deze vraagstelling.  
 
Dit onderzoek draait om een specifieke doelgroep: de beginnende puber. De puberteit is een 
interessante periode voor onderzoekers, omdat het een mijlpaal is voor de vele 
ontwikkelingsgebieden, zoals bijvoorbeeld de lichamelijke ontwikkeling en de cognitieve 
ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is bepalend in de manier waarop de pubers zichzelf, 
anderen, het leven zien en beleven. Dit is een onlosmakelijk deel van cognitieve ontwikkeling en het 
daarmee samenhangende sociale bewustzijn, aldus Erikson. De bewustwording is dus een 
voortvloeisel uit een toename in het denkvermogen.  
In de interviews zien we terug dat een van de jongeren dit aspect zelf benoemt, zonder dat de 
interviewer hiertoe aanleiding geeft. Het feit dat hij het opmerkt, getuigt wel degelijk van een hoger 
denkvermogen.  
 
Een onderdeel dat nauw verbonden is met de theorieën rondom cognitieve ontwikkelingen is de 
theorie van Piaget omtrent denkkaders. Hij zegt namelijk, zoals in het hoofdstuk dat daaraan is 
gewijd, dat kinderen van jongs af aan denkkaders ontwikkelen. Die functioneren  feitelijk als een 
soort bril; ze bepalen de manier waarop wij dingen beschouwen of aanschouwen. Verder stelt Piaget 
dat blootstelling aan nieuwe ervaringen werkt aan een nieuwe blik op de eigen denkkaders die 
hierdoor verfijnd en aangescherpt worden. Uiteindelijk leidt dit proces tot een breder perspectief.  
 
Wat we van deze theorie terugzien in de interviews is dat de jongeren een heel duidelijk denkkader 
hebben. Tot ze de overgang maakten naar een niet-islamitische middelbare school waren ze vrijwel 
niet blootgesteld aan alternatieve leefwijzen, zoals die van niet-moslims. In contact komend met 
andersdenkenden waren de respondenten genoodzaakt om hier betekenis aan te geven dat vaak 
resulteerde in een cyclus van ontdekking, verwarring en begrip. Een van de jongeren verwoordt het 
glashelder door te zeggen dat hij niet moet neerkijken op mensen die een ander geloof aanhangen. 
Had deze bewustwording, verbreding van dit perspectief ook plaatsgevonden als hij hier niet aan 
blootgesteld was?  
 
Tijdens de interviews werd het de interviewer al snel duidelijk dat deze jongeren betrokken ouders 
hebben. Ze geven op meerdere momenten aan dat zij over het geloof leren, omdat de ouders daarin 
het voorbeeld geven. In feite hebben de ouders dus de basis voor de religieuze 
identiteitsontwikkeling en de morele ontwikkeling gelegd. Uit de antwoorden komt naar voren dat 
de jongeren zich inderdaad zoveel mogelijk proberen te houden aan de leefregels van de Islam. 
Daarnaast hebben ze daarbij een sterk idee ontwikkeld voor menselijke, universele waarden en deze 
proberen ze ook na te leven. Dit gegeven is in overeenstemming met Kohlberg’s theorie over de 
morele ontwikkeling. De fase waarin de jongeren zich bevinden is het conventionele niveau. Ze 
benaderen namelijk de algemeen aanvaarde regels met respect, want ze geven aan anderen niet te 
willen kwetsen. De jongeren passen zich aan de wensen van hun ouders en aan de wensen van de 
maatschappij aan. Een ongeschreven doch aanvaarde regel binnen de samenleving.  
 
Zoals uit de resultaten ook blijkt, hebben de jongeren waarmee een interview is gehouden sterke 
morele principes geïnternaliseerd. Dit zou kunnen betekenen dat zij allen uiteindelijk wel in staat 
zullen zijn om het post-conventionele niveau te bereiken. Dit niveau, zoals uiteengezet in het 
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theoretisch hoofdstuk, wordt slechts door een minderheid van de volwassenen bereikt en kenmerkt 
zich doordat ze de eigen morele principes meer zullen prioriteren dan de algemeen geldende regels. 
Dus de combinatie van een sterke morele en religieuze opvoeding en ontwikkeling leidt ertoe dat we 
deze voorzichtige voorspelling onder woorden durven te brengen. Dit wordt ondersteund door de 
bevindingen van Kohlberg waarin hij spreekt over de bepalende invloed van de rol van de ouders in 
het bereiken van een gevorderde morele ontwikkeling114. 
 
Tijdens het onderzoek en de afname van interviews is een bepaald aspect op de voorgrond 
getreden. Dit onderzoek dient in het teken te staan van de individuele, religieuze 
identiteitsontwikkeling en beleving. De informatie die voortkomt uit de interviews is de meerwaarde 
van dit onderzoek; het in kaart brengen van lived religion, zoals verder uitgelegd in het hoofdstuk dat 
gaat over fenomenologie. Maar hoe kunnen we deze informatie achterhalen? 
 
Leidende vragen, zoals ook blijkt uit de methodiek van Visser – Vogel, bij het centraal stellen van de 
individuele identiteitsontwikkeling en beleving zijn, o.a.:  
Hoe beleven jongeren het geloof? Wat betekent geloof voor hun? Hoe belangrijk is het om een 
moslim te zijn? Hoe ben je een goede moslim? Deze vragen zijn opgenomen in het interview en zijn 
uiteraard ook gesteld aan de geïnterviewden. Dus dit onderzoek voldoet op dit gebied aan de 
methodiek genoemd in de vakliteratuur. 
 
Naast de diepte-interviews hebben de respondenten ook een enquête ingevuld die een tastbaar 
beeld weergeeft van religious commitments, een definitie bedacht door Erikson. Hij stelt namelijk dat 
de religieuze identiteitsvorming gevormd wordt door het naleven van religieuze aspecten. Het is 
daar een integraal onderdeel van. De jongeren hebben meermaals aangegeven dat ze op de 
middelbare school geen mogelijkheid hebben om gezamenlijk het gebed te verrichten. Ze willen 
klaarblijkelijk de rituelen beter uitvoeren. Deze opmerkingen sluiten aan op de theorie van Erikson.  
 
Het willen uitvoeren van religieuze rituelen is dus een integraal onderdeel van de religieuze 
identiteitsvorming. Dit is een intern proces. Een extern proces is de sociale context in relatie tot de 
manifestatie van de jongeren als moslim zijnde. Hieronder wordt een relevant citaat van Moulin 
aangehaald, omdat het een uiterst belangrijk gegeven is:  
 

“Belonging to, or being socialised by, a religious community can have a powerful influence upon 
individuals. The use of the term ‘religious identity’ to refer to the identification of an individual with a 
religious tradition was first introduced by Hans Mol […] because religions rest on metaphysical and 
ethical beliefs drawn from a shared religious tradition, they form a key influence on an individual’s 
perspectives of themselves and the world. […] religion provides the strongest kind of identity for 
individuals and groups”115. 

 
De religieuze identiteitsontwikkeling en beleving heeft alleen betekenis in een sociale context 
waarbij de ander een rol speelt in het toe-eigenen van een identiteit. Bewustwording van de eigen 
religieuze identiteitsontwikkeling en beleving is het resultaat van sociale context. Het lokt namelijk 
uit dat anderen de moslimjongeren als dusdanig zullen identificeren. Dit gegeven is ook duidelijk 
naar voren gekomen in de interviews, want de geïnterviewden gaven vaak aan dat ze zich in feite 
voelden als vertegenwoordigers van de Islam wanneer de klas vragen had over het geloof. Met 
andere woorden, de moslimjongeren werden door de ander geïdentificeerd als moslim, de jongeren 
gaan daarin mee en nemen plaats in die rol.  
 

                                                                    
114 Zie hoofdstuk 2.2 onder ‘Morele Ontwikkeling’ 
115 Moulin, Negotiating and Constructing Religious Identities, 46 
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Uit de verwerking van de interviewresultaten is gebleken dat de jongeren een sterke morele en 
religieuze opvoeding hebben gehad. Zoals uit de verschillende theorieën ook naar voren komt is het 
inderdaad zo dat de thuisbasis in eerste instantie de meeste invloed uitoefent op die 
ontwikkelingen. Gevolgd door de schoolomgeving, moskee of islamitische verenigingen. Hoe ouder 
de jongeren worden, hoe meer ze blootgesteld zullen worden aan alternatieve leefstijlen en normen 
en waarden. In het onderzoek naar Bangladeshi American moslimjongeren bleek dat dit fenomeen 
zich uitte op twee verschillende manieren: de internal seekers en external seekers werd een begrip. 
De moslimjongeren die mee hebben gedaan aan het interview zijn allen blootgesteld aan 
alternatieve gewoontes. Voor zover opgemerkt hoort deze groep bij internal seekers, omdat ze 
bewust binnen het geloof door bijv. in gesprek te gaan met ouders, naar antwoorden zoeken. Een 
sterke basis vanuit huis resulteert dus in een sterke morele en religieuze identiteitsontwikkeling en 
beleving. Uiteindelijk kan dit leiden tot het feit dat moslimjongeren zich gaan afzetten tegen het 
geloof of juist niet. Dat is zeker een essentieel gegeven.  
 
Ook in aanvulling op de voorafgaande alinea, wordt in hetzelfde onderzoek dat Moulin noemt 
aangaande Bangladeshi American moslimjongeren gesproken over zekere safe havens116. Dit zijn 
plekken waar jongeren ongegeneerd met al hun vragen terecht kunnen. Wanneer we kijken naar de 
jongeren die voor dit onderzoek zijn benaderd, zien we ook dat sommigen in het jaar waarin ze op 
de niet-islamitische middelbare school onderwijs volgen vaker naar lezingen worden gestuurd door 
hun ouders waar gesproken wordt over actuele kwesties. Ook geven ze aan dat er tijdens deze 
bijeenkomsten aandacht wordt besteed aan emoties zoals liefde en hormonen gerelateerd aan 
puberteit.  
De rol van ouders blijkt wederom cruciaal. In deze specifieke situaties zorgen de ouders dat hun 
kinderen ergens terecht kunnen waar ze met leeftijdgenoten die een zelfde achtergrond delen 
bijeenkomen om betekenis te geven aan de realiteit zoals die zich voordoet. Deze proberen ze 
vervolgens een plek te geven.  
 
Ten slotte is het noodzakelijk dat de invloed van de schoolomgeving ook kort wordt besproken. 
Zoals wederom duidelijk is geworden uit het theoretisch kader, zien we dat de schoolomgeving die 
anders is vaak benoemd wordt door de moslimjongeren. Bij de vraag hoe de jongeren terugblikken 
op hun eerste jaar op een niet – islamitische middelbare school, is de veranderde omgeving een 
aspect dat door alle deelnemers ter sprake wordt gebracht.  
 
Uit de theorie blijkt dat een school als fijn wordt ervaren wanneer o.a. de leerlingen weten waar ze 
aan toe zijn. Dit is belangrijk, want de interviewresultaten laten zien dat de geïnterviewden hun 
islamitische basisschool als gezellig hebben ervaren en over de niet – islamitische school zeggen ze 
hooguit dat het ‘best leuk’ is. Dit zou kunnen komen doordat de aansluiting en daarmee de 
verwachtingen die op een islamitische school vanzelfsprekend zijn. Op een niet-islamitische 
middelbare school is dat hoogstwaarschijnlijk niet zo. De vanzelfsprekendheid verdwijnt, omdat de 
meerderheid van de klasgenoten, docenten en alle overige leerlingen niet langer de Islam als 
levenswijze hebben. Het meest belangrijke aspect van de individuele identiteit, de religieuze 
identiteit, komt hiermee onder druk te staan117. 
 
Verder schijnt goed contact met medeleerlingen en docenten de belangrijkste factor te zijn die 
bepaalt of adolescenten en pubers zich op school prettig voelen hetgeen bevorderlijk is voor de 
psychosociale ontwikkeling. Wederom kunnen we uit de interviews opmaken dat de 
moslimjongeren zich hierover hebben geuit. De ervaringen die ze hebben gedeeld zijn in 
overeenstemming met deze theorie.  
  

                                                                    
116 Zie uitleg bij voetnoot 58 
117 Zie voetnoot 95 “religion provides the strongest kind of identity for individuals and groups” 
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CONCLUSIE  
 

Dit onderzoek is begonnen met de vraag: Hoe ervaren leerlingen van een islamitische basisschool de 
overgang naar een niet – islamitische middelbare school? En hoe verhoudt dit gegeven zich tot hun 
religieuze identiteitsontwikkeling? Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk een antwoord te geven 
op deze onderzoeksvraag.  
 
Een islamitische school biedt de jongeren veiligheid en het gevoel dat ze erbij horen. Beleving van 
het geloof staat centraal en is vanzelfsprekend omdat de overgrote meerderheid van de leerlingen 
en leerkrachten een gedeelde religieuze achtergrond hebben. Onderwijs over de Islam wordt 
beschouwd als een verlengstuk van hun eigen identiteit als persoon. De leerlingen worden 
onderwezen in een essentieel deel van hun identiteit. De islamitische schoolomgeving biedt 
mogelijkheden aan om haar leerlingen te voorzien in het beantwoorden van existentiële 
vraagstukken.  Het feit dat de leerkrachten en andere leerlingen op de islamitische school een 
gelijksoortige achtergrond hebben, zorgt daarnaast voor saamhorigheid en gezelligheid. Begrip en 
acceptatie zijn om deze redenen vanzelfsprekend. Omdat ze in de massa opgaan, vallen ze dus niet 
op. Zoals alle leerlingen in de interviews hebben aangegeven, worden ze op het voortgezet 
onderwijs geconfronteerd met vragen over het geloof. Soms naar aanleiding van (negatieve) 
mediaberichten. Hoe ze hiermee omgaan, verschilt niet veel, want ze staan er veelal voor open om 
in te gaan op vragen en opmerkingen vanuit de klas of zelfs docenten.  
 
De veranderende omgeving waarin de jongeren lid zijn van een grotere, uniforme massa en zij 
vervolgens terecht komen op niet – islamitische middelbare scholen waar ze feitelijk geen onderdeel 
meer zijn van een meerderheid zorgt voor een bepaalde shift in de eigen (religieuze) 
identiteitsontwikkeling en beleving. De werkelijke blootstelling aan ‘anderen’ heeft in het geval van 
enkele geïnterviewden ervoor gezorgd dat ze zelfbewuster worden. De jongeren dienen rekening te 
houden met nieuwe aspecten waar ze zich voorheen niet om hoefden te bekommeren, bijvoorbeeld: 
uitleg geven over de Islam in relatie tot terrorisme. De overstap die deze jongeren hebben gemaakt, 
hebben ze vooral, in eerste instantie, ervaren als nieuw, moeilijk, anders, onwennig en soms zelf 
confronterend. De genoemde voorbeelden in eerdere alinea’s leiden tot deze inzichten.  
 
Dit gegeven heeft uiteraard niet alleen betrekking op het religieuze aspect of de verandering in 
omgeving. Zoals reeds naar voren is gekomen uit hoofdstuk 2.2 waarin uitvoerig is ingegaan op de 
theorieën rondom identiteitsontwikkelingen bij jongeren moge het duidelijk zijn dat deze leeftijd 
samenvalt met de puberteit. Deze periode, ongeacht de culturele/religieuze/sociale/etnische 
achtergrond van jongeren, brengt vele veranderingen met zich mee. Hoe dit gegeven zich verhoudt  
tot hun religieuze identiteitsontwikkeling? Dit feit in combinatie met de specifieke context van de 
geïnterviewde jongeren is reden geweest tot versterking van de religieuze identiteitsbeleving. Uit de 
resultaten is niet expliciet gebleken dat jongeren een verandering in hun religieuze 
identiteitsontwikkeling en beleving koppelen aan de overgang die ze van de ene school naar de 
andere maken. De meest voor de hand liggende reden hiervoor blijkt dat de leeftijd van de overstap 
samenhangt met de periode waarin ze officieel een puber zijn. De jongeren geven zelf aan dat ze 
zich in de puberteit bevinden en dat daarmee bepaalde veranderingen samenhangen zoals bijv. de 
verantwoordelijkheid om een goede moslim te zijn, toeneemt. Vanuit huis worden de jongeren sterk 
gestimuleerd om de islamitische leefregels zo goed mogelijk na te leven. Ook spreken de ouders de 
jongeren toe om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen hetgeen ze op school, onder 
klasgenoten zien en wat islamitisch geoorloofd en ongeoorloofd is118.  

                                                                    
118 Op een later datum dan de interviews hebben plaatsgevonden, heb ik de mogelijkheid gehad om een kort, 
spontaan gesprek aan te gaan met de moeder van persoon D, de jongen die zich als ‘sterk gelovig’ etiketteert 
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De geïnterviewde jongeren beschouwen het geloof als een inherent deel van hun leven. Dit is een 
aspect dat duidelijk naar voren is gekomen in de interviews. Naar de moskee gaan, lezingen 
bijwonen, over het geloof bijleren, met ouders in gesprek gaan over het geloof, Koran luisteren; dit 
zijn aspecten die de religieuze beleving van individuen in kaart brengt. Hoe de jongeren hun geloof 
beleven, wat het betekent voor hen en hoe ze hun religie beoefenen is wel degelijk veranderd. De 
aandacht gaat vooral naar vragen en verantwoordelijkheden die samenhangen met de puberteit 
hetgeen hier een voorbeeld van is. Maar ook het feit dat deze jongeren door de veranderde 
schoolomgeving geacht worden een kritische houding aan te nemen in verband met vragen van 
klasgenoten en confrontaties met niet –moslim klasgenoten en docenten zorgt voor de behoefte 
om betekenis te geven aan de eigen religieuze identiteitsontwikkeling en beleving. 
 
We zien dus een duidelijke bewustwording in het proces aangaande de religieuze 
identiteitsontwikkeling en beleving. Enerzijds zijn de respondenten nog kinderen en islamitisch 
gezien nog niet verplicht om alle regels en richtlijnen zo goed mogelijk na te leven. Dat terwijl de 
jongeren zich in een uniforme en (religieus) onderhoudende omgeving bevonden, de islamitische 
basisschool. Wanneer ze de overstap maakten veranderde anderzijds de uniforme omgeving naar 
een pluriforme omgeving waarbij ze ook nog eens de nodige lichamelijke veranderingen hebben  te 
doorstaan. Ondertussen hadden ze de puberteit bereikt en werd van ze verwacht om in een 
uitdagendere, en minder (religieus) onderhoudende omgeving zich alsnog, en beter, te conformeren 
aan een islamitische levensstijl. De jongeren bevonden zich dus in een dichotomie en hun geloof 
werd zo nu en dan uitgedaagd zoals bijvoorbeeld in het geval van de leerling waarbij de docent een 
afbeelding van de profeet Muhammed liet zien. Desondanks, grotendeels door de grote 
betrokkenheid van de ouders, is de overstap en het wennen aan een nieuw schoolleven uiteindelijk 
versoepeld en hebben de meeste respondenten, wellicht omdat ze zich in de conventionele fase 
bevinden, voorlopig betekenis kunnen geven aan de situatie waarin zij zich nu bevinden119.  
 

  

                                                                                                                                                                                                                   
en de zoon van een imam is. Uit het gesprek komt naar voren dat persoon D binnenkort op studiereis gaat 
naar Londen. Dat vond ik verassend en vroeg door. Daaruit bleek dat de ouders van persoon D, beide op 
afzonderlijke momenten, een op een met hun zoon hebben gesproken over mogelijke ongeoorloofde zaken 
die hij tijdens de reis kan tegenkomen zoals drankgebruik. Daarover hebben de ouders zich uitgesproken. De 
nadruk lag op het correct naleven van de islamitische leefregels omwille van God, omdat dit een deel is van de 
islamitische identiteit waar persoon D zich te allen tijde bewust van dient te zijn.  
119 Uit alle interviews heb ik begrepen dat de leerlingen de omgeving waarin ze zich bevinden uitdagend blijven 
ervaren, ook later in het jaar, maar ze hebben zich kunnen neerleggen bij het feit dat hun religieuze 
achtergrond voor de nodige verschillen zullen blijven zorgen. De overstap, de moeizame start op een niet – 
islamitische middelbare school heeft de leerlingen doen inzien waarmee ze te maken hebben. Ook de nodige 
ervaringen die ze ondertussen zelf aan den lijve hebben ondervonden, maakt het dat ze steviger in hun 
schoenen zijn gaan staan. De leerlingen geven de indruk hun weg gevonden te hebben in een omgeving die ze 
in eerste instantie als vreemd, onbekend en allesbehalve vertrouwd beschouwden.   
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Discussie  
 
Dit hoofdstuk is bedoeld om kritisch te kijken naar het verloop van het onderzoek. Daarbij zullen we 
het een en ander nader bespreken.  
 
Om te beginnen is het noodzakelijk om een licht te werpen op de respondenten die hun bijdrage 
hebben geleverd voor dit onderzoek. Aanvankelijk zijn een zevental oud-leerlingen van de 
islamitische basisschool benaderd en zij hadden allen hun medewerking mondeling toegezegd. 
Echter, kort voordat de daadwerkelijke interviews plaatsvonden, hebben een drietal deelnemers er 
vanaf gezien om mee te werken aan het onderzoek. Het aantal respondenten dat aan dit onderzoek 
heeft meegedaan, is dus erg gering. Een groter aantal participanten zou vermoedelijk bijdragen aan 
een grondiger studie welk meer resultaten en inzichten zou opleveren.  
 
Daarnaast is het relevant om het volgende punt te benoemen. Drie van de vier geïnterviewde zijn 
VWO leerlingen. Dit feit zou het onderzoek in bepaalde opzichten sterk beïnvloedt kunnen hebben. 
Men zou misschien kunnen verwachten dat over het algemeen VWO leerlingen beschikken over een 
hogere denkcapaciteit. Op het gebied van cognitief vermogen staan zij vaak boven HAVO of VMBO 
leerlingen. Dit roept een vraag op: Hoe zou de samenstelling van respondenten de resultaten 
kunnen beïnvloeden? Welke resultaten zouden er volgen wanneer de deelnemers allemaal VMBO 
leerlingen geweest zouden zijn? Tot welke inzichten zouden we dan komen? Het antwoord op deze 
vragen heeft het onderzoek niet, maar biedt wel de gelegenheid aan geïnteresseerden om het 
onderwerp verder uit te zoeken. Om een eerlijk en vooral representatief beeld te kunnen schetsen is 
het wellicht verstandiger om in het vervolg ook te letten op dit aspect tijdens de selectie van 
participanten. Ook zou het een meerwaarde kunnen hebben om de geïnterviewde jongeren over 
een aantal jaren opnieuw te spreken om daarna de nieuwe resultaten te vergelijken met de 
resultaten die in dit onderzoek zijn opgenomen.  
 
Het is ook zinvol om het volgende aspect binnen het kader van een kritische beschouwing hier te 
melden. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de oud – leerlingen van desbetreffende 
islamitische basisschool de overgang als ongemakkelijk ervaren en indirect is op te merken dat er 
vanuit de basisschool vrijwel geen handvatten zijn toegereikt om ze voor te bereiden op het 
binnentreden van een nieuwe en uitdagende schoolomgeving. De confrontaties met 
andersgelovigen is wellicht een onderbelicht onderwerp waar weinig tot geen aandacht wordt 
besteed op islamitische scholen. Een pluriforme omgeving nodigt sneller uit tot vragen rondom 
verschillen tussen individuen, maar ook vragen gerelateerd aan de eigen identiteit, zoals: wat is mijn 
mening hierover als persoon/moslim? Het is zeker aan islamitische schoolbesturen aan te raden om 
hierbij stil te staan, alert te zijn op mogelijke confrontaties wanneer er sprake is van een 
veranderende schoolomgeving en hier daadwerkelijk beleidsmatig werk van te maken.  
 
Dit inzicht roept daarnaast ook gelijk de volgende vraag op: zou het voor moslimkinderen niet beter 
zijn om binnen het kader van omgang met andersgelovigen om vanaf een jongere leeftijd, in plaats 
van rond de puberteit, deze blootstelling mee te maken? Hoe en op welke manieren zou dit proces 
dan verlopen? Dit zijn interessante en mogelijke onderzoeksvragen voor toekomstige studies.  
 
De verantwoordelijkheid die islamitische scholen hebben ten aanzien van het onderwerp is dus 
aanwezig. Daar tegenover kan ook in gebracht worden of de schoolbesturen van het voortgezet 
onderwijs zich wel bewust zijn van dergelijke situaties en wat zij eraan kunnen doen om de 
leerlingen te accommoderen in bepaalde, zich voordoende, behoeften. Het onderzoek van Moulin 
vermeldt duidelijke praktijkvoorbeelden waarin moslimjongeren zich gediscrimineerd voelen door 
opmerkingen van zowel andersgelovige klasgenoten alsmede de docenten. De geïnterviewden voor 
dit onderzoek hebben weliswaar geen expliciete voorbeelden van discriminatie voorgedragen, maar 
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het is bedenkelijk dat dit niet voorkomt. En om het veiligheidsgevoel en gevoel van saamhorigheid 
binnen scholen te waarborgen, kunnen schoolbesturen van het voortgezet onderwijs ervoor kiezen 
voorbereid te zijn op dergelijke praktijksituaties waarbij aandacht is voor de positie van (religieuze) 
minderheden.  
 
Een laatste, belangrijk punt dat we onder de aandacht willen brengen, is de rol van de interviewer.  
Allereerst roept de profilering van de interviewer/onderzoeker kritische vragen op: zou de situatie 
waarin de interviews plaats hebben gevonden geleid hebben tot sociaal – wenselijke antwoorden? 
Het betreft namelijk een onderzoekster met een islamitische achtergrond die op een voor haar 
bekende islamitische basisschool de interviews heeft afgenomen. Dit kan mogelijk het contact met 
de respondenten hebben vergemakkelijkt. Er kan hierdoor ook sprake zijn van een bias vanwege de 
verhoudingen tussen de locatie, respondenten en interviewer. In welke opzichten zou de profilering 
van de interviewer de antwoorden hebben beïnvloed? Dit aspect is relevant voor de beoordeling van 
de subjectiviteit van dit onderzoek. De interviewer heeft er wel rekening mee gehouden door de 
interviewvragen zo open mogelijk te stellen en zo nodig door te vragen en intersubjectiviteit tijdens 
de verwerking en analyse van de interviews in te bouwen (zie ook 1.1).  
 
Tijdens de verwerking van de interviews is gebleken dat op bepaalde momenten niet altijd (goed) is 
doorgevraagd waardoor het verkrijgen van opheldering geresulteerd is in een gemiste kans om de 
diepte in te gaan. Indien er beter was doorgevraagd, had het onderzoek vrijwel zeker nog 
duidelijkere voorbeelden en praktijksituaties opgeleverd hetgeen het onderzoek een sterker 
karakter zou meegeven.   
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Bijlage I: Interviewvragen 
 

Onderzoekstitel: 
De ontwikkelingen in de religieuze identiteitsvorming van leerlingen die vanuit de islamitische 
basisschool de overgang maken naar het niet-islamitisch middelbaar onderwijs 
 
Interviewvragen 
 
Kennismakingsronde (ik stel mij kort voor en vraag het volgende) 

1. Op welke school zit je nu? (welke achtergrond heeft de school: openbaar, katholiek etc.) 
2. Hoe vond je het eerste jaar op de middelbare school? Hoe kijk je erop terug? 
3. Hoe vond je de periode op de islamitische basisschool waar je op hebt gezeten? Hoe kijk je 

daarop terug? 
 
Belang van het geloof (vormgeving religie) 

1. Hoe belangrijk vind je religie (Islam) in het dagelijkse leven?  
2. Wat is volgens jou een goede moslim? 
3. Praktiseer jij je geloof zoals je het eigenlijk wilt uitoefenen? Waarom wel/niet?  
4. Heeft de overgang invloed gehad op hoe jij denkt over jezelf als moslim of over de Islam? 

Hoe komt dat? 
5. Welk cijfer geef je jezelf nu als moslim op een schaal van 1-10? En welk cijfer zou je geven 

voor vorig jaar? Hoe is het verschil te verklaren? 
 
De overgang van een islamitische basisschool naar een niet-islamitische middelbare school 

1. Hoe vond je de overgang die je vorige jaar hebt gemaakt? 
2. Wat zijn de grootste verschillen tussen de islamitische basisschool en je huidige school? 
3. Hoe voel je je op deze school 
4. Hoeveel moslims zitten er in je eigen klas? 
5. Zijn er kinderen uit je klas van vorig jaar meegegaan naar deze school? 
6. Hoe voel je je daarbij? 
7. Had je liever op een islamitische middelbare school gezeten? Waarom?  
8. Vind je dat je jezelf meer moet bewijzen op je school? Zo ja? Hoe komt dat en hoe vind je 

dat? Heeft dat iets met je geloof te maken? 
 
De verschillen in de rol van het geloof (isl.onderwijs vs. Niet-isl.onderwijs) 

1. Krijg je godsdienstlessen op je huidige school? Hoe vind je dat? 
2. Op welke manier besteed je nu aandacht aan je geloof? 
3. Zijn daar verschillen in te merken vergeleken met de periode waarin je nog op de 

islamitische school zat? Hoe komt dat? 
 
(Onderstaand vragenlijst terplekke laten invullen en samen ernaar kijken. Vragen naar opvallend 
heden) 
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Bijlage II: Enquête  
 
Naam:  
 
Hoe vaak besteedde je vorig jaar hier aandacht aan? 

 
Hoe vaak doe je het volgende nu? 

 

 
 

Nooit Zelden Af en toe Vaak  Zeer vaak 

Salaat verrichten 
 

     

Koran lezen/bestuderen 
 

     

Moskee bezoeken 
 

     

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

     

Kledingregels  
 

     

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

     

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
 

     

 
 

Nooit Zelden Af en toe Vaak  Zeer vaak 

Salaat verrichten 
 

     

Koran lezen/bestuderen 
 

     

Moskee bezoeken 
 

     

Islamitische activiteiten bijwonen 
in moskee/vereniging 
 

     

Kledingregels  
 

     

Boeken lezen over Islam 
(informatie opzoeken) 
 

     

Praten met 
vrienden/ouders/broers/zussen/ 
voorbeeldfiguren over het geloof 
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Contactgegevens Esra Kara 
 
Email: eskara@hotmail.com 
Telefoonnummer: 06 28 35 01 74 

 

Bijlage lll: Toestemmingsformulier 
 
Toestemmingsformulier deelname aan interview voor ouders/verzorgers 
 
 
Hierbij geef ik toestemming dat mijn zoon/dochter mee mag doen aan het interview die door Esra 
Kara wordt uitgevoerd.  
 
Ik ben ervan op de hoogte dat het interview volledig anoniem behandeld zal worden. 
 
Ik geef toestemming dat er een geluidsopname van het interview wordt gemaakt zodat de 
onderzoeker het later nogmaals kan beluisteren. De geluidsopname blijft alleen toegankelijk voor 
de onderzoeker, Esra Kara.  
 
Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is.  
 
Ik ben me ervan bewust dat mijn zoon/dochter op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 
doen. Daarvoor is geen reden nodig. 
 
Ik heb de tijd en mogelijkheid gehad om vragen te stellen betreffend het interview.  
 
 
Naam ouder/verzorger:     
 
 
 
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
 
 
 
Telefoonnummer ouder/verzorger:  
 

 
Hierbij verklaar ik, Esra Kara, dat ik uiterst zorgvuldig met de gegevens om zal gaan en dat de naam 
van de ouders/verzorgers en de kinderen volledig anoniem zullen blijven.  
 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou 
kunnen beïnvloeden, dan breng ik de ouders/verzorgers daarvan tijdig op de hoogte op een wijze 
waardoor ik er zeker van ben dat de informatie hun bereikt heeft. 
 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 
 
 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
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