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REG. d.d 30 0Ki.  2019 

AFDV: 
REG.NR.: 

t.) 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aanvraag 
Stichting nieuwe school, 
scholengemeenschap, profiel 
vbo of afdeling havo en splitsing 
school, scholengemeenschap of 
profiel vbo per 01-08-.... 
(1 augustus t+2 bij stichting) 

(Bijlage 2, Regeling voorzien ngenplanning VO 2018) 

Opsturen 
Dienst Ultvoering Onderwijs 
OND/ODS 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Meer informatie 
duo. nl/zakelijk 
ICO/VO (070) 757 51 22 
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur) 

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 

LI 2 6 5  
isvichk„„3  Jo --  tstc, 	 \ I 	RA-kr-darn e o 

-Ict 00  cc- 
Voskt-NLA- 5-32130  

1 -3ex-id? 	tZ__Dvi44ann  
Iv-. Lo Li H-410ii  

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. profiel vbo 
2.1 Onderwijssoort 	 I \I ti.60-*i 	f  t-t Fw 0, vvJ 6 	 
2.2 Gemeente van vestiging 	'Di AA/VC/- 

2.3 Richting (of combinatie van) 	U Openbaar (OP) 	 0 PC/AB  

Algemeen bijzonder (AB) 	0 PC/RK 

0 Protestants cnristelijk (PC) 	0 PC/RK/AB 

0 Rooms kathollek (RK) 	0 RK/AB 

btAnders, nl. 	,ckedi or-%  

> Zowel naam als onderwijssoort vermelden 

2.4 School/scholengemeenschap 	. 
waarvan gevraagde of te 
splitsen school c.q. profiel 
vbo deel Lou uarrtaken 

59038-005 

1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 

1.3 Telefoon E-mail 

1.4 Adres 

13 Postcode en pleats 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 



3 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe school, scholengemeenschap, profiel vbo of afde- 
ling havo en splitsing school, scholengemeenschap of prone! vbo 
per 01-08-.... 
Dienst UltvoerIng Onderwfjs 
MinIsterte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 	School 
Naam e

D
n plaats van scholen in omgeving relevante nevenvestigingen 	Rlchting 	 BRIN-nummer 

2 	Prognose gemeenten (nodaal gebied) van het (bruto)voedings-
gebied 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	• 	8 k 

2.1 Nummer nodaal gebled 	1 2 i E 1 G,...3 LA-5C i 	vi 05 n. 	zp 4r) c-- ble L-QA-1 fD 
2.2 Gemeente 	 I 	I 	I • I 	I 	I 	I 	I  
2.3 Viercijferige postcode 	I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

gebleden 

3 	Gemiddeld aantal 12/13-jarigen (13-Gen1), in jaar t+6 en t+10 per 
gemeente in het voedingsgebied 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

1 2.1! ,e___ 1 	It A 6-E 1 	 1 	 1 	 1 	 1  

1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1  

4a Deelnamepercentage verlangde richting, d.w.z. indirecte meting, 
groep 3, basisonderwijs 1-10-t-1 

3.1 t+6 

3.2 t+10 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

4.1 Deelnamepercentage 	17):\e--.  
4.2 Deelnamepercentage 

Deelname verlangde richting als uitkomst directe meting (indien 
van toepassing) 
1e, )33

uo 
1A  

4b 

4.1 Deelnamepercentage 

5 	Verwachte deelname (in procenten) in Ieerjaar 1 van de gevraag-
de of to splitsen schoolsoort/profiel van het gemiddeld aantal 
12/13-jarigen 
Voor Schoolsoort 

schooijaar 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

5.1 t+6 - t+7 
	 LAÌ t %I 1371 LA  

5.2 t+10 t+11 
	

%I 	 %I 	 ofc, 	 %I 
	

%I 	 % 



Toelichting bij de aanvraag voor Islamitisch VO in Den Haag. 

Het Islamitisch basisonderwijs in Nederland is groeiend. In de grote steden is dit in het 
bijzonder het geval. Het Islamitisch basisonderwijs in Nederland en het Avicenna College 
(VO) doen het goed, zowel in prestaties, kwaliteit als qua inhoud. Inmiddels hebben wij 
moeten ervaren wat de impact is op het Islamitisch onderwijs in zijn totaal als een 
Islamitische school negatief functioneert. Het is voor het Islamitisch voortgezet onderwijs 
daarom van groot belang dat ook in de andere grote steden (Den Haag, Amsterdam, 
Utrecht) scholen voor Islamitisch voortgezet onderwijs komen van de goede signatuur, beter 
dan dat de komst hiervan wordt geblokkeerd door aanvragen vanuit ongewenste richting. 

In het perspectief dat de huidige wet- en regelgeving rond scholenstichting in de komende 
wetgeving ingrijpend verandert, is het van groot belang dat de onderliggende aanvraag voor 
Den Haag nog onder het oude regime wordt goedgekeurd. Om die reden wordt de aanvraag 
ondersteund door twee rekenmodellen. 
De eerste gaat uit van de via de huidige regelgeving vereiste berekening. Dat levert helaas 
nog een klein tekort op om in aanmerking te komen voor toewijzing. Deze berekening 
afgezet tegen die van vorige jaren laat echter een duidelijke groei zien die het zicht biedt op 
een goedkeuring volgend jaar (2020-2021) als de huidige systematiek zou blijven bestaan. 
De berekening ook bekeken in het ervaringsperspectief (Avicenna College) dat een redelijk 
substantieel deel van de instroom in Islamitisch VO komt vanuit niet-Islamistisch 
basisonderwijs garandeert meer dan voldoende het bestaansrecht en daarmee de 
goedkeuring voor de start van een school voor Islamitsich VO op zo kort mogelijke termijn. 

Vanuithet tweede ervaringsgegeven van het Avicenna College dat ouders vanuit hun 
geloofsovertuiging bereid zijn om grotere afstanden te accepteren voor de school van hun 
kind dan thans in wet- en regelgeving wordt gehanteerd is een tweede berekeningsmethode 
toegevoegd. Deze methode houdt hiermee rekening en geeft een prognose vanuit een 
ruimer voedingsgebied. In het kader van het gegeven dat dit de laatste maal is dat de 
huidige systematiek wordt gehanteerd, wil ik via de tweede berekening de draagvlak en 
urgentie van deze school onder uw aandacht brengen. Daarmee ook de mogelijkheid om 
zonder toekomstige precedentwerking deze aanvraag in wat ruimer perspectief te 
beoordelen. 



Bruto berekening leerlingpotentieel t+6, t+10: 
Resultaat: 

2025 HAVO MAVO vwo 

Totaal 275 191 273 

2029 VWO MAVO HAVO 
271 188 269 Totaal 

BRUTO-NETTO-berekening: 
Er is in Den Haag en omgeving thans geen voortgezet onderwijs van de richting Islamitisch aanwezig. 
Conclusie: bruto berekening volstaat. Voor de schoolsoorten MAVO en VWO wordt de 
stichtingsnorm net niet gehaald, voor HAVO ruimschoots. Indien dezelfde systematiek voor stichten 
wordt toegepast als voor opheffen (namelijk niet door per schoolsoort te kijken maar naar de 
volledige scholengemeenschap) dan is er voldoende potentieel voor een scholengemeenschap voor 
MAVO, HAVO, VWO. !Rimers, de achtergrond van de systematiek voor het stichten van scholen is dat 
er rendabele scholen worden bekostigd- en dat is hier duidelijk het geval. 

Alternatief: verbreding voedingsgebied in verband met de regiofunctie van islamitisch 

VO: 
Een islamitische school voor voortgezet onderwijs heeft een dusdanige regiofunctie dat dient worden 
gekeken naar een breder voedingsgebied dan alleen de 10 km hemelsbreed. Voor leerlingen uit de 
omliggende gemeenten Leiden en Schiedam — waar wel voorzieningen zijn voor islamitisch 
basisonderwijs en thans niet voor voortgezet onderwijs — kan worden aangenomen dat zij naar Den 
Haag of Rotterdam (Nb. in Rotterdam is nu een school voor Islamitisch VO) komen voor kwalitatief 
goed islamitisch voortgezet onderwijs. Als het bruto potentieel van deze gemeenten wordt opgeteld 
bij het bruto potentieel van Den Haag en Rotterdam, is er sprake van meer dan twee keer de 
stichtingsnorm wat een tweede school voor islamitisch voortgezet onderwijs in de regio Zuid Holland  
rechtvaardigt. 

E: Bruto potentieel 2025151 
MAVO 	HAVO 	VWO 

E: Bruto potentieel 2029 ISL 
MAVO 	HAVO 	VWO 

's-Gravenhage 	 191 
Leiden 	 8 

Schiedam 	 113 
Rotterdam 	 229 

275 
14 

134 
213 

273 
24 

110 
236 

188 
8 

112 
225 

271 
13 

132 
210 

269 
23 

108 
233 

TOTAAL 633 541 636 626 532 643 
Stichtingsruimte 2,17 2,77 2,62 2,20 2,73 2,57 
PROGNOSE PER SCHOOL (")  270 	318 	321  266 	313 	316 

(*) De stichtingsruimte is berekend door het bruto potentieel te delen door de stichtingsnorm. 

(**) Prognose per school, uitgaande van 2 scholen voor islamitisch VO in de regio Zuid Holland 
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-Vervolgproces aanvraag reeds erkende richting: DUO neemt in 
behandeling, toets op stichtingsnorm, besluit namens minister in 
principe voor 1 mei 2020. 

- Vervolgproces nieuwe 	eerst adviesaanvraag Onderwijsraad, 
adviestermijn 3 maanden„ indien positief dan directe meting nodig voor 
toets op stichtingsnorm, en besluit DUO namens minister zo mogelijk ook 
voor 1 mei 2020. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Voortgezet Onderwijs 
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 Bi Den Haag 

061111111. 	 /Dmingm,Ed 



Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland te Amsterdam: 

1. Aanvraag voor: Islamitische school voor vwo, havo, mavo, vbo te Utrecht. 
2. Aanvraag voor Islamitische school voor vbo (profielen MVI, ZW, EO, DP) te Amsterdam. 

Stichting voor Islamitisch VO Rotterdam e.o. (SIVOR — Wim Littooij): 

1. Aanvraag voor islamitische school voor mavo, havo, vwo te Den Haag 
2. Aanvraag voor Traditioneel Islamitische school voor mavo, havo, vwo te Den Haag. 

(+ verzoek om deze richting te erkennen) 
3. Aanvraag voor islamitische school voor mavo, havo, vwo te Amsterdam. 
4. Aanvraag voor Traditioneel Islamitische school voor mavo, havo, vwo te Amsterdam. 

(+ verzoek om deze richting te erkennen) 

5a 



Van: 	 [mailtc11.111M(agmail.com]  
Verzonden: chnsda 5 november 2019 9:26 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: statuten SIVOR tbv stichtingaanvragen 2019 

Hoi 

Per abuis ben ik vergeten de statuten van SIVOR te printen en toe te voegen aan de vier 
stichtingsaanvragen die voor 1/11 zijn ingediend. Excuses daarvoor! 

Hierbij stuur ik je alsnog de statuten van SIVOR. 

Vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

lummelea...1Qmen 

RE: aanvragen islamitisch VO 
donderdag 12 maart 2020 17:10:43 

jaar Afgewezen Aanvragen Goedgekeurd 

4 2015 1 3 

6 2019 
13 2018 

2017 
2016 

6 
13 

Ha 

Dank je, erg fijn. Hier kom ik voor nu mee verder. 

Groeten, 3orgen 

Van: 
Verz 	 ag 12 maart 2020 16:55 
Aan: Trommelen Jar 
CC: 
0 	: aanvragen mrb 

Hoi Jorgen, 

3e vroeg me wat het aantal aanvragen voor islamitisch onderwijs is en het aantal 
goedgekeurd/afgewezen, of dat al ergens online te vinden is en specifiek of de 
aanvragen van SIVOR zijn afgewezen of nog warden afgewezen. 

Hieronder tref je, met dank aan 	, de uitkomst aan. DUO heeft deze uitkomst nog 
niet kunnen bevestigen (dat kunnen we hopelijk morgen krijgen), maar onderstaande is 
te vinden in openbare bronnen. 

Het gaat hier dus am VO, en de zoektocht betreft de afgelopen 5 jaar (aanvraag voor 
CHL is overigens van daarvoor). 

Groet, 

In onderstaande tabel zijn de besluiten van de afgelopen 5 jaar opgenomen op aanvragen waar 
het woord islamitisch in de aanvraag voorkomt. 

Opmerking bij tabel 
In 2019 is er een aanvraag ingediend voor het stichten van meerdere scholengemeenschappen 
op 4 verschillende plaatsen. In deze tabel is dat geteld als 1 aanvraag. 

Relevant is hierbij artikel 67 van de Wet op het voortgezet onderwijs: 
Het bevoegd gezag dient een aanvraag om een school voor bekostiging in aanmerking te 
brengen voor 1 november in bij Onze Minister. 

Onze Minister besluit voor 1 mei volgend op de aanvraag of de school voor bekostiging in 
aanmerking wordt gebracht. 

Hieronder de besluiten van de afgelopen 5 jaar op aanvragen waar het woord islamitisch in de 
aanvraag voorkomt: 

Staatscourant 15 mei 2019  ht-tps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-26732.html  
Stichting Tjalling Koopmans College te Amsterdam (afgewezen) 



Staatscourant 2 juni 2015  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14537.html   
Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam e.o. te Amsterdam (afgewezen) 
- scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo op islamitische en hindoeIstische 

grondslag in Den Haag 
- scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo op islamitische en rooms-katholieke 

grondslag in Den Haag 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Nederland te Amsterdam (afgewezen) 
- scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo op islamitische grondslag in Amsterdam 

Stichting Tjalling Koopmans College Amsterdam (goedgekeurd) 
- scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo op humanistische, algemeen-bijzondere, 

hindoeistische, islamitische, reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte grondslag te 
Utrecht 



Ho' 
Een suggestie van 	(opvolgerIIII). 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verz.  
Aan: 
Onderwe : 

9 april 2020 11:51 

en traditioneel islamitisch Amsterdam 

Ha 
Dank voor het doorsturen van de ma lwisselin 

T.a.v. de Kamerbrief: de aanpassingen zijn in proza nog niet zichtbaar (waarschijniijk moet je 
hem dan eerst opsiaan en afsluiten?). Wel zag ik in de versie die ik kan openen een detail: dat 
in de tweede zin het woord `verzoche mist. 

Groet, 

Van: 
Ve 	 9 april 2020 10:30 
Mn: 
Onderwelli tu ken traditioneel islamitisch Amsterdam 

Hoi 

Ter informatie onderstaande mailwisseling zojuist met DUO. 

De conceptbrief aan TK heb ik aangepast. Begin nu aan nota. 

Reactie op het Onderwijsraadadvies inzake de aanvra en van de Stichtin voor 
Islamitisch Voortgezet Onderwijs Randstad by 	, van 	@ocw.local) 
on 03/19/2020 ( 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Ve • 
Mn: 
CC: 
On 	•  'V: stu en traditioneel islamitisch Amsterdam 

Soms is dat een optie maar ik ben heel erg benieuwd wat 	vindt. Het wordt allemaal erg 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: stukken traditioneel islamitisch Amsterdam 
donderdag 9 april 2020 11:57:01 

10 



Den Haag 
Daar zit een prognose bij die fout begint met oude cijfers maar waaruit alleen voldoende 
potentieel blijkt voor havo.. Dan een heel verhaal erbij dat verder moet worden gekeken dan 
alleen de 10 km grens. Vervolgens hogen ze de cijfers op met leerlingen uit Rotterdam, 
Schiedam en Leiden. 
Verderop zitten 2 vervolgprognoses. 1 op basis van het goede voedingsgebied en 1 met een fout 
gebied met Rotterdam, Leiden en Schiedam erbij. Met de "goede" halen ze het allemaal net niet 
(scheelt enkele leerlingen dus ze hebben zichzelf lets te kort gedaan) . Met de verkeerde 
opgehoogde prognose haalt alles het uiteraard ruimschoots maar daar kunnen we niets mee. Uit 
mijn prognose blijkt voldoende potentieel. 
De vraag is nu : gaan we de "goede" prognose in hun voordeel corrigeren of niet. 
Graag overleg. 
Vr gr 

Van: 	 [mailtcl @rninocw.ni] 
Verzonden: donderdag 9 april 2020 9:34 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: stukken traditioneel islamitisch Amsterdam 

Goedemorgen 

• Iedereen is akkoord om alles in een keer of te doen. 
• Er moet een brief naar de TK met een kabinetsreactie op het advies van de 

Onderwijsraad. 
• Een conceptbrief willen we zsm de lijn indoen. Ik gebruik voorlopig even de 

beschikkingen van 3 april 2020 11.48u. 
• In de conceptbrief aan de TK wil ik ook melden dat den haag wel wordt 

toegewezen en eventueel de mavo Amsterdam. 
• Als je de stukken hebt aangepast ontvang ik graag de nieuwe versie. 
• We willen de gemeenten Amsterdam en Den Haag ook tijdig informeren. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verz
Aan: 
CC: 
On erwerp: 

10 a ril 2020 8:15 

@minocw.nl) 
• • stu en tra s ition islamitisch Amsterdam 

Van: 
Verzon • en: 
Aan: 
CC: 
On • erwerp: 

10 a ril 2020 8:01 

stu ken traditioneel islamitisch Amsterdam 

belangstellingspercentage schoolsoort en een dubbele 
vermenigvuldigingsfactor...A meld dit aan 

lk heb de berekening voor dit jaar handmatig gedaan met de cijfers uit de Bijlage en 
dan kom ik op 45 leerlingen voor dit jaar. Dat lijk t meer op de uitkomst van vorig 
jaar. Er moet ergens een fout zitten in de programmatuur. lk heb dit al aan 
gemeld. 

Blijft over Den Haag en daar kom ik later vandaag op terug even alles goed op een 
rijtje zetten. 
Vr gr 

Hallo 

lk ga ze allebei naar 	sturen . Er 
moet ergens een fout zitten. Kijk maar in de bijllagen met de prognose van vorig 
jaar en die van dit jaar.. 

Wordt vervolgd. 
Vr gr 

Van: 
Verzon en: .""". 	s a il 2020 12:57 
Aan: 
Onderwerp: : stu en tra ton islamitisch Amsterdam 

Een aanvrager moet alleen in de gelegenheid worden gesteld zijn aanvraag aan te 
vullen, als de aanvraag niet compleet is en wij de aanvraag daarom niet kunnen 
beoordelen. 
Strikt genomen hebben we hier complete aanvragen en dienen we die te 
beoordelen zoals zij zijn ingediend. 



april 2020 10:45 
Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 

14 a. 1 2020 10:42 

12 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Islamitisch Den Haag op een rijtje 
dinsdag 14 april 2020 10:51:05 

Beide zijn meegenomen. In het bestand van 	staat 1 aantal islamitische en hindoe 
leerlingen in groep 3 basisonderwijs. 
Van: 
Verzon 	: 	april 2020 10:48 

0 	11111111,11slamitisch Den Haag op een rijtje 
VO en PO zijn hetzelfde wat dat betreft. 

Aan: 

Het gaat er om welke basisscholen zijn meegenomen in het percentage. Den Haag kent beide 
islamitische richtingen in het basisonderwijs. Waarschijnlijk zijn die allebei meegenomen. Daar 
moeten we het misschien dan even met 	over hebben, want 
Van: 
Ve 	11 	 "` I  14 a ril 2020 10:46 
Aan: 
Onderwerp: 	mtbsch Den Haag op een rijtje 
4% is alleen islamitisch 
VO kent 1 richting islamitisch. 

On erwerp: 	s amitisch Den Haag op een rijtje 
Dus die 3,52% afgerond naar 4% is alleen islamitisch en niet ook hindoeistisch? 
En is het dan islamitisch liberaal en orthodox? 

samitisch Den Haag op een rijtje 

Nee, Overig bijzonder Den haag (islamitisch en hindoe) is een afgerond getal. 

Aan de ander kant zijn er volop gemeenten waar de zogenaamde "grote" richtingen ook klein 
zijn.. van 1% tot 4 % en dat zijn ook afgeronde percentages. In Heerenveen bijvoorbeeld is 
gereformeerd maar 1%.. misschien was dat 0,52 % en wordt dat afgerond naar 1. Vrije school in 
Groningen is 3 % 

zou ook best 2.51% kunnen zijn dat wordt afgerond naar 3.. 
Overigens ..het felt dat de kleine richtingen worden samengevoegd tot overig bijzonder is meer 
een redactioneel dingetje (ruimtegebrek) dan een andere. Meer zit er niet achter Drie extra 
kolommen voor richtingen die in maar heel weinig gemeenten voorkomen. Je kunt je voorstellen 
dat wanneer in de meeste Nederlandse gemeenten islamitisch basisonderwijs zou voorkomen 
dat Islamitisch dan gewoon zijn eigen kolom zoo krijgen 
Vr 
Van: 
Verz 	 april 2020 10:18 
Aan: 
CC: 

amitisch Den Haag op een rijtje 
GoedemorgerIIIII en 

zou daar nog naar kijken. 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
0 
Hallo 



verschil wordt veroorzaakt door het % Basisonderwijs. SIVOR rekent met 3,5 % en DUO met 4%. 
Dat laatste hebben 	en ik van de week zo afgesproken omdat alle percentages in de tabel 
met % Basisonderwijs al rinds jaar en dag rekenkundig worden afgerond 

Het exacte percentage is 3,52% en dat wordt dan 
rekenkundig afgerond maar 4%. 
Aanvullend zit SIVOR voor het VWO te Iaag omdat een te laag belangstellingspercentage 
schoolsoort wordt gebruikt. Met het juist percentage wordt zelfs met 3,5 % Bao, ook voor het 
VWO de norm gehaald. 
Conclusie: Als we de SIVOR prognose in het voordeel van de aanvrager bijstellen met de correcte 
cijfers dan halen alle schoolsoorten de norm. Het enige echte verschil is het % Basisonderwijs en 
daar doet SIVOR zichzelf te kort. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bi'lager): 

FW: Advies onderwijsraad en aanvragen SIVOR 
donderdag 16 april 2020 9:54:32 
Reattie op het 	nzake 	W.  • '  van de Stichting voor islamirisch Voortpezet 

    

    

 

L 	S.* ••• fl Jr. t.;.s 	 icor...-. . 1  

    

    

Hallo 
Zie bijgevoegde stukken.. Er is al een concept nota aan de minister over de besluiten op de 
aanvragen islamtisch waarin ook al wordt gezegd dat de gemeente Den Haag informeel zal 
warden geinformeerd.. Het enige wat ik nog zou moeten doen is naar 	bevestigen dat de 
besluiten conform de nota blijven. 
Vr gr 

Van: 	 @minocw.nil 
Verz 	 2 
Aan: 
Onderwerp: 	• • 	en aanvragen SIVOR 
Goedemorgen 
Hierbij concept ne aan TK over advies Onderwijsraad en de aanvragen van 
SIVOR. 
Het kan nog worden aangepast als de besluitvorming anders uitvalt. 
Met vriendelijke groet, 



maar pas nadat onze directrice eindparaaf heeft gegeven op publicatie voor de Staatscourant waarin alle 
besluiten staan. Die hoop ik uiterlijk maandag klaar to hebben. Als zij heeft geparafeerd kan ik de datum 
plannen waarop de beschikkingen worden verzonden (voor 1 mei) en die datum opnemen in de publicatie 
Staatscourant. Dat gaat makkelijk wanneer ik op kantoor zou kunnen werken maar dat moet nu digitaal. Dat 
vraagt wat meer organisatie en misschien moet ik toch ook wel even naar kantoor. Ik hou je op de hoogte Vr gr 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 [mai Ito 	 fti minocw.n11 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 9:51 
Aan: 

	

Onderwerp: FW: Betreft zaak: 	 Commissiebrief inzake Kabinetsreactie op het 
Onderwijsraadadvies inzake de aanvragen van de Stichtingvoor IVO Randstad 

Hoi 

Kun je aangeven wat stand is met islamitsch onderwijs Den Haag? 

Met vriendelijke groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: Verheule, Timon 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 9:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Betreft zaak: 	 Commissiebrief inzake Kabinetsreactie op het 
Onderwijsraadadvies inzake de aanvragen van de Stichtingvoor IVO Randstad 

Dank voor nota en brief. lk heb een paar vragen. 

Nota 

Brief 

Groet 
Timon 

Verstuurd yang' mijn iPad 
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Van: 
Aan: 	 Yerbeik.ifin00 
Cc: 	 Trommelen, Jorgen 
Onderwerp: 	FW: pubbcatie Staatscourant besluiten stichting en spbtsing 
Datum: 	chnsdag 28 apnl 2020 13:38:01 
Bi*gen: 	firief tracbtioneel iciamitisch Amsterdam handtekening.docx 

Advies Onderwijsraad Traditioneel Istamatisch.pdf 
firief traditinneel islamitisch Den Haag handtekeningziggit 
Bic( istamifithAmaceizahlteisemiag40a 
aidistanitiscbikatiadithandielseningsba 
Pinta; 	 low  • 	OSLaanvragen_stichteaschoiengerneenschappen islauubscb 
andel-was by 	 (Mocw.locat) on 04 09 7020.doz 
Rearbe  op bet   	.  lc, .4  • van de Stirling vnor Isiamitisch Voortgeget 

t, 	 likEILIMAXED112202DANZ 

Goedemiddag Timon, Jorgen, 

• Hierbij de vier getekende brieven die morgen door DUO aan SIVOR worden 
verzonden. De besluiten worden op 6 mei in de Staatscourant gepubliceerd. 

• Het advies van de Onderwijsraad wordt als bijiage aan SIVOR verzonden. 
• De nota aan MBVOM en de brief aan TK heb ik bijgevoegd. De brief wordt 

donderdag naar TK verzonden. 
• heeft contact gehad met gemeente Den Haag: 

06 
• Jorgen: coordineer jij • e communicatie met woordvoerders gemeente Den Haag, 

SIVOR en DUO? 

Met vriendelijke groet, 



Datum 
9 april 2020 

Aanvracien (regulier) islamitisch  
• DUO heeft de twee beschikkingen voor (regulier) islamitisch gereed gemaakt: 

o De aanvraag voor het voor bekostiging in aanmerking brengen van een 
scholengemeenschap mavo, havo, vwo op islamitische grondsiag in 
Amsterdam wordt afgewezen, vanwege onvoldoende belangstelling. 

o De aanvraag voor het voor bekostiging in aanmerking brengen van een 
scholengemeenschap mavo, havo, vwo op islamitische grondsiag in Den 
Haag wordt goedgekeurd voor mavo, havo en vwo. Bij deze aanvraag 
heeft DUO de statuten getoetst en er blijkt voldoende belangstelling op 
basis van het aantal leerlingen in het primair onderwijs in Den Haag. 

Communicatie  
• De gemeente Den Haag wordt door directie vo vertrouwelijk op de hoogte 

gebracht dat een aanvraag voor islamitisch vo wordt goedgekeurd. 
• Enkele dagen na verzending van de besluiten aan SIVOR worden de besluiten 

gepubliceerd in de Staatscourant. 
• 

Pagina 2 van 2 



Van: 
Aan: 	 (&hotmail.com"  
Onderwerp: 	Besluiten op aanvragen 
Datum: 	 woensdag 29 april 2020 11:57:46 
Bijlagen: 	 Brief islamitisch Den Haag.odf 

Brief traditioneel islamitisch Den Haag.odf 
Brief Islamitisch Amsterdam.pdf 
Brief traditioneel islamitisch Amsterdam.pdf 
Advies Onderwijsraad Traditioneel Islamitisch.odf 

Beste heer Littooij, 

Vandaag zijn de vier bijgevoegde besluiten op stichtingsaanvragen via de post aan het bestuur 
van SIVOR verzonden. De datumstempel ontbreekt, die is alleen op de papieren exemplaren 
opgenomen. Als bijiage is ook het advies van de Onderwijsraad meegezonden. Op korte termijn 
wordt de reactie hierop aan de Tweede Kamer gezonden. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van OCW - Directie V 
06 

19 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

