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Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 

het bericht dat een nieuwe islamitische school in Amsterdam bekostigd moet worden door het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (ingezonden 27 juli 2017)  

  

1 

Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 26 juli 2017, waarin wordt gesteld 

dat een nieuwe islamitische school in Amsterdam bekostigd moet worden door het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?1) 

 

Ja.  

 

2 

Op basis van welke nieuwe feiten heeft de Raad van State volgens u geconcludeerd dat uw 

eigen, terechte, zorg dat deze school IS-gedachtegoed uit zou gaan dragen naar leerlingen, 

kennelijk onterecht is? 

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat er geen gegronde 

reden is om aan te nemen dat SIO niet aan de bekostigingsvoorwaarden zal voldoen. Naar het 

oordeel van de Afdeling heeft het bestuur van SIO op voldoende wijze afstand genomen van 

de steunbetuiging van de heer Khoulani aan IS. Daarbij heeft de Afdeling verwezen naar de 

notulen van twee bestuursvergaderingen van SIO, de aangifte van SIO tegen het voormalig 

Tweede Kamerlid Marcouch, de beantwoording door SIO van vragen van het dagblad Trouw, 

een persbericht van SIO van 14 augustus 2014 en de uitschrijving van de heer Khoulani als 

bestuurslid van SIO met ingang van 5 september 2014. Ik heb via mijn juridische 

vertegenwoordigers van de inhoud van de notulen van de bestuursvergaderingen van SIO 

voor het eerst kennis genomen op de zitting van 20 juli jongstleden.  

 

3 

Bent u het met de zienswijze van de Raad van State eens dat deze islamitische school  een 

school is als alle andere en niet een school die zich keert tegen integratie en met "zijn rug naar 

de maatschappij staat", zoals veel partijen stellen? Zo nee, waarom niet? 

 

De uitspraak van de Afdeling heeft mijn zorgen over dit bestuur niet weggenomen. 

Tegelijkertijd spreekt het in onze democratie en rechtsorde voor zich dat ik de uitspraak 

respecteer. De bekostiging van SIO is inmiddels gestart, zoals gelast door de Afdeling. Ik 

reken op de verantwoordelijkheid van ouders om goed na te denken of zij hun kind op deze 

school zullen inschrijven. De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) zal op korte 

termijn het toezicht op de nieuwe school starten en vaststellen of de school voldoet aan de 

wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs en voor het bestuur. Is dat niet het geval, dan zal 

de inspectie handhaven, of ik zal, indien de ernst van de situatie dat vraagt, zelf gebruik 

maken van de wettelijke mogelijkheden die mij ten dienste staan om in te grijpen.  
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Bent u bereid om de uitspraak van de Raad van State te negeren en deze school, die uit is op 

onderwerping van alles wat niet islamitisch is, met de vestiging van de sharia als doel, alsnog 

bekostiging te onthouden? 

 



Nee. Ik respecteer de uitspraak van de Afdeling en heb ook conform gehandeld door SIO 

alsnog te bekostigen. Dat neemt niet weg dat het oordeel van de rechter dat in dit specifieke 

geval de bekostiging niet geweigerd mag worden, niet strookt met wat er in mijn ogen 

maatschappelijk gezien wenselijk is.  

 

Ik heb reeds het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen in voorbereiding, waarmee ik 

een kwaliteitstoets introduceer voor de goedkeuring van een nieuwe bekostigde school. 

Daarnaast zal vooraf bekeken worden of er daadwerkelijk voldoende belangstelling is voor de 

nieuwe school. Het wetsvoorstel creëert voorts de mogelijkheid om een nieuwe school sneller  

te kunnen sluiten dan nu het geval is.  
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Deelt u de mening dat deze islamitische school op geen enkele manier zal bijdragen aan de 

kwaliteit van het onderwijs, maar zich juist keert tegen alle Nederlandse waarden die een 

school zijn leerlingen zou moeten meegeven? Zo ja, onderschrijft u dan de mening dat geen 

enkele vorm van islamitisch onderwijs toegestaan zou moeten worden in Nederland? 

 

Mijn zorgen over dit bestuur bestaan nog steeds. Maar de realiteit is dat de rechter heeft 

geoordeeld dat de onderwijswetgeving zich in dit geval niet verzet tegen de start van deze 

school. Ik wil er alles aan doen om te zorgen dat kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht 

op hebben en dat ze leren wat het betekent om deel uit te maken van onze Nederlandse 

samenleving, ongeacht de grondslag van dat onderwijs. Nu komt het er op aan dat de school 

van SIO daadwerkelijk invulling geeft aan de kwaliteitseisen die voor alle vo-scholen gelden, 

waaronder die op het gebied van burgerschap. Ik heb de inspectie gevraagd om er op toe te 

zien dat het bestuur voldoet aan deze wettelijke eisen.  

   

1) 

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekstpersbericht.html?id=1066&summary_onl

y=&category_id=8 
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