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Beste lezer, 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van ‘christelijk 
onderwijs’ in Israël. Een beetje een speciale nieuwsbrief 
dus. Omdat er in het achterliggende jaar veel is gebeurd 
binnen en met het christelijk onderwijs. Ook wordt u 
meer informatie gegeven over de identiteit van de School 
van de Sisters of Nazareth (SON) in Haifa. Natuurlijk 
kunnen we niet alles in deze nieuwsbrief bespreken. 
Hoofdlijnen dus, in de hoop dat we daarmee toch een 
goed beeld kunnen geven van het (christelijk) onderwijs 
in Israël. 

 

Systeem en achtergronden 
In Israël gaan de meeste kinderen eerst naar de 
peuterspeelzaal voor zij naar school gaan. Daarna kunnen 
kinderen vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar op één en 
dezelfde school zitten: 
-kleuterschool 3 t/m 5 jaar; 
-basisschool 6 t/m12 jaar; 
-middelbare school 13 t/m 18 jaar. 
 
De middelbare school is te vergelijken met het 
zogenaamde ‘high school systeem’. Er is geen verdeling 
in niveaus zoals bv. VMBO/HAVO/etc. zoals we dat in 
Nederland kennen. Behalve het reguliere programma 
volgen leerlingen keuzevakken van een bepaalde richting 
zoals bv. Techniek of Communicatie. Leerlingen die hulp 

 
 
nodig hebben om op onderdelen bij te blijven, krijgen 
hiervoor extra begeleiding. Ook komt het regelmatig 
voor dat leerlingen thuis bijles krijgen van een privé 
docent. Deze docent wordt ingeschakeld en betaald door 
de ouders. 
 
Het onderwijs in Israël wordt door de overheid 
(gedeeltelijk) gesubsidieerd. Overheidsscholen, openbare 
scholen zeg maar, worden volledig gesubsidieerd door de 
overheid. Particuliere scholen zoals de christelijke 
scholen krijgen gedeeltelijk subsidie. Particuliere 
religieuze Joodsorthodoxe scholen, krijgen weer wel 
100% subsidie van de overheid. 

De christelijke scholen staan bij de overheid 
geregistreerd als ‘erkende onofficiële scholen’. Je kunt 
dit vergelijken met de term ‘bijzonder’ onderwijs in 
Nederland, los van het feit dat bijzonder onderwijs in 
Nederland volledige subsidie van de overheid krijgt. 
 
Er zijn in Israël 47 christelijke scholen waar aan zo’n 
33.000 leerlingen, veelal met een Arabische achtergrond, 
onderwijs gegeven wordt.  
Deze scholen zijn gesticht door kerkelijke organisaties. 
Veel daarvan nog tijdens de Ottomaanse periode (14e 
eeuw-1922). Tijdens het Ottomaanse rijk werd de 
bevolking onderwijs onthouden om de Ottomaanse 
heerschappij niet in gevaar te brengen. Toen het rijk 
steeds meer in verval raakte, met bijna totale 
ineenstorting van het politieke, morele, sociale en 
economische systeem, zocht het steun bij westerse 
landen. Het gevolg was dat christelijke missies 
toestemming kregen voor het openen van kloosters, 
scholen en ziekenhuizen. 

Welke scholen in die tijd geopend zijn kun je 
bijvoorbeeld terug zien aan de namen van de scholen 
zoals de Carmeliet-school, afgeleid van de orde van 
Carmelieten. Vaak is tot op de dag van vandaag de 
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dagelijkse leiding van deze scholen in handen van 
‘zusters’ (nonnen). 
 
Bij ‘onze’ school is de naam gerelateerd aan het Convent 
van de Sisters of Nazareth in Frankrijk van waaruit de 
zusters zijn uitgezonden in het jaar 1854. Vier jaar later 
openden zij een school in Haifa.  
In Nazareth, met de auto een half uur rijden van Haifa, 
staat het klooster van de Sisters of Nazareth waar de 
zusters wonen en werken. 

 

De meeste Arabische kinderen gaan naar Arabischtalige 
scholen waar zij al op jonge leeftijd niet alleen 
onderwezen worden in de Arabische maar ook in de 
Hebreeuwse taal. Dat vraagt nogal wat van jonge 
kinderen aangezien zij twee talen met een verschillend 
alfabet moeten leren.  
 
Het Arabisch is, net als het Hebreeuws, een officiële taal 
in Israël. Echter, na de high school is bijna al het 
vervolgonderwijs in de Hebreeuwse taal. Dit onderwijs is 
gemengd voor Joods Israëlische en Arabisch Israëlische 
jongeren. Er zijn nauwelijks Arabischtalige hogescholen 
en/of universiteiten in Israël.  
 
Vóór Israëlische jongeren naar de hogeschool of 
universiteit kunnen gaan, leggen zij een test af, de 
psychometrie test. Aan de hand van het aantal punten dat 
zij behalen na het doen van deze test, kunnen jongeren 
kiezen uit een aantal vervolgopleidingen. Deze 
psychometrietest is moeilijk. De meeste jongeren zullen 
dan ook na het behalen van het high school diploma een 
jaar uittrekken voor het volgen van een speciale cursus 
voor de test. Mocht je onvoldoende punten halen voor de 
opleiding die je graag wilt volgen dan bestaat de 
mogelijkheid de test te herhalen. 
Christelijke Arabische scholen doen het goed in Israël. 
Hun slagingspercentage ligt boven het landelijk 
gemiddelde en de school van de Sisters of Nazareth staat 
zelfs in de landelijke top tien. Er wordt binnen de 
christelijke gemeenschap veel waarde gehecht aan 
onderwijs en studeren wordt gestimuleerd. Na het 

afronden van de middelbare school studeren veel 
jongeren door aan een hogeschool of universiteit. 

Recente gebeurtenissen 
Er is veel gaande binnen het christelijk onderwijs in 
Israël. De afgelopen anderhalf jaar waren er achter de 
schermen onderhandelingen met het Ministerie van 
Onderwijs over de teruglopende subsidie van de 
overheid. In de achterliggende 5 jaar is de 
overheidssubsidie voor christelijke scholen met 45% 
gekort. En dat niet alleen. Behalve het korten op subsidie, 
werden de regels voor de jaarlijkse ouderbijdrage 
gewijzigd. In de praktijk betekende dit dat de christelijke 
scholen van twee kanten gekort werden. Tel hierbij op 
dat veel families uit de Arabische minderheid door hun 
economische situatie moeite hebben om het schoolgeld 
voor hun kinderen te betalen. Niet zelden worden 
gezinnen door de scholen geholpen door hen voor (een 
deel van) het schoolgeld vrij te stellen van betaling. 
Kortom, de financiële situatie van christelijke scholen 
staat onder druk. 
 
De overheid heeft de christelijke scholen volledige 
subsidie aangeboden op voorwaarde dat de scholen 
overheidsscholen werden met behoud van hun identiteit. 
De christelijke scholen hebben dit aanbod afgeslagen uit 
angst dat het behoud van de identiteit niet gewaarborgd 
kon worden. De overheid zou dan bijvoorbeeld 
vergaande invloed hebben op het aannamebeleid van 
personeel en leerlingen. 
 

 
 
De onderhandelingen met het Ministerie van Onderwijs 
liepen vast. Vervolgens is na lang overwegen besloten 
een staking uit te roepen voor de christelijke scholen. De 
christelijke scholen zagen geen andere weg om de ernst 
van de situatie duidelijk te maken. Zowel voor ouders, 
leerkrachten als leerlingen was het een inspannende tijd. 
Landelijk en internationaal kwam er steun voor de 
christelijke scholen; diverse parlementsleden in de 

Bord aan de ingang van de SON-school. In het Arabisch en Hebreeuws 
staat er: school van (Convent van) de Sisters of Nazareth. 

Demonstratie voorafgaande aan de staking bij het 
Ministerie van Onderwijs in Jeruzalem. 
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Knesset spraken hun steun uit. De staking duurde van 1 
september tot 28 september 2015. Er werd uiteindelijk 
met de overheid een overeenkomst bereikt. 
 
De gesprekken met de overheid gaan intussen door. Er is 
onder anderen een commissie ingesteld met 
afgevaardigden van de christelijke scholen en het 
Ministerie van Onderwijs die aanbevelingen zal moeten 
doen aan de overheid en dan met name over de status van 
de christelijke scholen. Deze status beïnvloedt de 
subsidiëring van de christelijke scholen. 
 
Hopelijk heeft de staking opgeleverd dat de christelijke 
scholen hun identiteit kunnen bewaren om zo een baken 
te zijn in de Israëlische maatschappij. 
 
Hoe wordt er praktisch inhoud gegeven aan de 
christelijke identiteit?  
Om enig inzicht te geven hoe de christelijke identiteit 
inhoud krijgt in de dagelijkse praktijk op ‘onze’ school 
laten we hieronder Mariëtte Muije aan het woord. 
Mariëtte, PABO- student aan Driestar Educatief in 
Gouda, liep drie weken stage op de SON. Door de 
staking van de scholen was het nog even spannend of de 
stage door kon gaan. Gelukkig konden we haar in 
oktober in Haifa begroeten. 
Christelijke (reformatorische) studenten kijken soms wel 
even op omdat het christelijke karakter bij de SON-
school wat anders vorm krijgt dan op (reformatorische) 
scholen in Nederland. Zo was het voor Mariëtte even 
wennen dat er aan het begin van de dag niet gebeden en 
bijbel gelezen werd. Gaandeweg merkte zij dat het 
onderwijs verweven is van levenslessen waarin de 
christelijke identiteit en het christelijk geloof voortdurend 
aan de orde komt. Zij schrijft hierover in haar blog: 
 
“Vervolgens gaat  de (Engelse red.) les verder en moeten 
de leerlingen vragen bij een tekst maken die in hun boek 
staan. Tijdens het bespreken van de vragen komt het 
woord ‘sin’ (zonde red.) naar voren. Naar aanleiding 
hiervan wordt de koppeling gemaakt met Adam en Eva. 
Eva bracht Adam tot zonden. Adam en Eva symboliseren 
soms dingen in de literatuur. Business symboliseert ‘sin’ 
volgens de lerares, waarom dat zo is wordt een gesprekje 
overgevoerd. Mooi dat er op deze manier de Bijbel een 
plek krijgt in de les.” 
 
De christelijke identiteit is belangrijk op de SON-school. 
Niet alleen maken docenten geloof bespreekbaar tijdens 
de lessen, ook worden Bijbelverhalen verteld, zijn er 
godsdienstlessen en worden de christelijke feestdagen 

samen met de leerlingen gevierd. Het is de wens van de 
school om leerlingen te helpen hun (christelijke) 
identiteit te vormen en om later hun eigen plek in de 
maatschappij in te nemen. 
 
Om dat ook voor de toekomst waar te blijven maken is 
het noodzakelijk dat er goede faciliteiten zijn zoals een 
veilig schoolgebouw. Daarom willen we u graag nog kort 
vertellen over de stand van zaken rond het 
nieuwbouwproject. 
 
Over de nieuwbouw 
Achter de schermen wordt dagelijks hard gewerkt aan het 
nieuwbouwproject. Veel tijd gaat op aan contacten met 
de overheid en allerlei andere instanties die betrokken 
zijn bij het voortraject van de bouw. In Israël kosten met 
name de administratieve procedures veel tijd.  
Recent zijn contracten met de gemeente Haifa getekend 
onder meer voor het bouwen van een tunnel onder de 
weg die het terrein van de school verbindt met het 
bouwterrein waar de nieuwe school komt.   
	  
Voor de komende maanden staat de aanbestedingsfase op 
het programma. De school heeft hiervoor al een aantal 
potentiële aannemers op het oog die gevraagd zullen 
worden een offerte in te dienen. Er zal gekozen worden 
voor de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Behalve deze zaken besteedt de ‘projectcommissie’ 
aandacht aan de omwonenden. De school en de ernaast 
gelegen bouwgrond bevindt zich middenin een 
woonwijk. Dit vraagt zorgvuldige communicatie. 
 
Door al de procedures en voorbereidingen zal het nog 
even duren voor de eerste paal van het 
kleuterschoolgebouw geslagen wordt. Het geeft de 
school anderzijds de kans om meer geld in te zamelen 
voor het nieuwbouwproject.  
Ook wij willen daarvoor graag een beroep op u doen.  
Help mee en steun het christelijk onderwijs aan 
Arabische kinderen! 
 
Een gift overmaken kan naar NL36 RABO 0163 648980 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-
Haifa te Amersfoort. 
De stichting heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u 
uw gift kunt meetellen als aftrekpost bij uw 
belastingaangifte. 
 
Tot slot 
Mede namens het bestuur wensen we u een voorspoedig 
nieuw jaar! 


