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Verhaal 4: Latifa Benbouker 

 
Mijn naam is Latifa Benbouker en ik ben 

inmiddels vijf jaar directeur van de BILAL-

school, en daarvoor bovenbouwleider en 

leerkracht geweest. 

Voor mij is burgerschap ‘burger zijn in een 

samenleving met verschillen, die gebaseerd is 

op gelijkwaardigheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid.’ Aandacht voor 

burgerschapsvorming is belangrijk en de 

urgentie om aandacht te besteden aan dit 

thema binnen het islamitisch onderwijs is groot. 

Zeker vanwege de contrasterende ervaringen 

buitenshuis en sociaal maatschappelijke 

thema’s. Ik merk dat er steeds op de verschillen 

gewezen wordt. Ik vind het belangrijk dat je mag 

worden wie je bent en dat je trots mag zijn op je 

roots en recht hebt op een plekje binnen de 

samenleving.  

Het valt me op dat niet alle scholen in de wijk 

mee willen doen aan gezamenlijk 

burgerschapsactiviteiten, voornamelijk omdat 

men denkt dat het voor hen niet ‘nodig’ is. Men 

denkt dat de urgentie voor islamitische scholen 

veel groter is. De BILAL-school wil niet in de 

eigen luchtbel blijven hangen en de school 

openstellen voor iedereen. De school is meer 

open, bijvoorbeeld om kerststukjes te maken 

voor ouderen in de buurt en door bij de Iftar de 

buurt uit te nodigen. We krijgen dan positieve 

reacties terug uit de wijk, bijvoorbeeld door 

kaartjes met ‘bedankt’.  

Als school werken wij vrij intensief samen met 

de kinderopvang en de welzijnsorganisatie 

Indebuurt033. We willen ons wereldbeeld 

verruimen en brengen bezoeken aan de 

moskee, de kerk en de synagoge. Persoonlijk 

vind ik dat de samenwerking met de andere 

scholen in de wijk beter kan. Ook de relatie met 

Indebuurt033 is vooral als we iets willen 

indienen om subsidie te krijgen. De 

samenwerking met de wijk is er alleen in het 

kader van kinderinspraak in de wijk. Verder gaat 

de samenwerking niet. 

Een gedeelde visie op burgerschap is 

noodzakelijk om meer samen te kunnen 

werken. Daarvoor moet je de verschillende 

perspectieven (her)kennen. Voor mij persoonlijk 

is het nodig om boven mijn eigen ervaringen te 

staan, ook al is er herkenning. 

 

 

 


