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Geachte leden van de raad, 
 
 
Op 20 juni jl. heeft Stichting Islamitisch Onderwijs een kort geding aangespannen tegen het 
publiceren van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna Onderwijsinspectie) over 
het Cornelius Haga Lyceum (CHL). Op 11 juli 2019 heeft de rechter een uitspraak gedaan inzake dit 
kort geding1. De uitspraak van de rechter is dat het rapport openbaar gemaakt mag worden. De 
Onderwijsinspectie heeft het rapport inmiddels gepubliceerd. De Onderwijsinspectie constateert 
dat het bestuur van het CHL tekort geschoten is, dat er sprake is van wanbeheer en heeft de 
school opdracht gegeven om diverse tekortkomingen te herstellen. Als reactie op het 
inspectierapport heeft de minister van Onderwijs een voornemen tot een bestuurlijke aanwijzing 
gestuurd. De minister heeft onvoldoende vertrouwen in dit bestuur en vindt dat een nieuw bestuur 
de tekortkomingen zoals vastgesteld in het inspectierapport moet herstellen. De minister van 
Onderwijs heeft de Tweede Kamer over dit besluit geïnformeerd. Deze Kamerbrief is bijgesloten.  
 
Wij begrijpen dat er tot nu toe door alle berichtgeving onrust is ontstaan onder ouders en 
leerlingen en in de islamitische gemeenschap. Voor ons staat het recht van kinderen op goed en 
veilig onderwijs voorop. Onze zorgen gaan niet over islamitisch onderwijs of deze school, wel 
hebben wij ernstige zorgen over dit schoolbestuur. Aantreden van een nieuw bestuur moet ervoor 
zorgen dat er weer vertrouwen ontstaat over de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop de 
school wordt geleid zodat er weer rust ontstaat in en rondom de school in het belang van de 
kinderen en het onderwijs.  

                                                                    
1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:6860  
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Maart 2019 
Op 7 maart 2019 ontving het college een brief van de NCTV (Nationaal Coördinator 
terrorismebestrijding en Veiligheid) met daarin verontrustende signalen over het bestuur van het 
CHL. Het ging om vastgestelde en verifieerbare informatie van de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD). Gezien de aard en de ernst van de signalen was niets doen in de ogen van 
het college geen optie. Het college heeft naar aanleiding van de informatie er bij het 
schoolbestuur op aangedrongen om in het belang van de leerlingen en de school op te stappen. 
Tevens heeft het college op dat moment besloten om besluitvorming over aanvullende 
huisvesting voor het CHL op te schorten.  
 
Het college vindt het noodzakelijk dat (toekomstige) ouders en leerlingen informatie over 
verontrustende signalen ook ontvangen. De wethouder Onderwijs heeft de (toekomstige) ouders 
middels brieven geïnformeerd en uitgenodigd voor een ouderavond. Mede door de toestroom van 
een grote groep belangstellenden voor de ouderavond is deze op dinsdag 12 maart 2019 niet 
doorgegaan. Op woensdag 13 maart 2019 is er wederom een ouderavond geweest, zodat de 
burgemeester en wethouder Onderwijs in gesprek konden met ouders met een kind op het CHL. 
Vandaag worden de ouders door het ministerie van Onderwijs geïnformeerd over het 
inspectierapport en het voornemen van de minister. Ook heeft het ministerie een informatielijn en 
emailadres geopend (050-5999820, hagalyceum@duo.nl en is alle informatie te vinden op 
www.rijksoverheid.nl/hagalyceum  
 
Het college begrijpt goed dat de informatie en de berichtgeving in de media, volgend op de brief 
van de NCTV, hebben gezorgd voor onrust en onzekerheid bij leerlingen en ouders over de 
toekomst van de school en in de bredere islamitische gemeenschap in Amsterdam. Het college 
stelt in zijn handelen en vervolgstappen steeds het belang van het kind en het onderwijs voorop. 
Het college is niet tegen islamitisch onderwijs. Het college vindt het dan ook belangrijk nogmaals 
te benadrukken dat zij, los van dat zij hier ook niet toe bevoegd is, op geen enkel moment vond 
dat de school moest sluiten. Met een goed nieuw schoolbestuur kan het CHL voorzien in de 
behoefte die er in de stad is naar islamitisch voortgezet onderwijs. 
 
Inspectierapport 
Al voordat de school van start ging waren er zorgen over het bestuur. De Onderwijsinspectie heeft 
vanaf de start van de school vinger aan de pols gehouden. In 2018 is de inspectie gestart met het 4-
jaarlijks onderzoek. De zorgwekkende ambtsberichten van de AIVD waren aanleiding voor de 
Onderwijsinspectie om haar onderzoek uit te breiden. Vandaag heeft de Onderwijsinspectie haar 
rapport gepubliceerd. Uit het inspectierapport, dat vandaag door de Onderwijsinspectie is 
gepubliceerd, blijkt dat het bestuur zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt. De 
kwaliteitszorg van de school, het zicht op de ontwikkeling van leerlingen, didactisch handelen en 
de onderwijstijd op het CHL zijn voldoende. De school geeft onvoldoende invulling aan de 
wettelijke opdracht tot bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Het 
provocerende gedag van de directeur-bestuurder is schadelijk voor de relatie met de overheid en 
de samenwerking met externe partners. Daarnaast voert de directeur-bestuurder onrechtmatig 
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financieel beleid. De Onderwijsinspectie is kritisch over het interne toezicht op de school. Het 
algemeen bestuur spreekt de directeur-bestuurder niet aan op de risico’s die hij neemt door zijn 
relaties met omstreden personen, treft geen maatregelen om deze risico’s weg te nemen, is 
akkoord met financieel wanbeheer door directeur-bestuurder, stelt geen vragen bij aanstelling van 
familieleden en verzuimt in te grijpen bij ongepast gedrag van de directeur-bestuurder. De 
Onderwijsinspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat het huidige schoolbestuur in staat is de in 
het inspectierapport vastgestelde tekortkomingen te herstellen.  
 
Maatregelen van de Minister van OCW 
Vandaag heeft de minister besloten het schoolbestuur een voornemen tot een bestuurlijke 
aanwijzing te geven op basis van het gepubliceerde inspectierapport. Dit voornemen tot een 
aanwijzing heeft het schoolbestuur vandaag ontvangen. De Tweede Kamer is hier ook vandaag 
over geïnformeerd. Met inachtneming van de zienswijze neemt de minister over vier weken een 
besluit. De minister geeft onder andere aan dat er binnen twee weken een voorstel moet zijn voor 
een interim bestuur. Het interim bestuur en het nieuw aangestelde bestuur beschikken over 
aantoonbare kennis en ervaring met het besturen van een school of een onderwijsinstelling. Het 
nieuwe schoolbestuur heeft de taak om de governancestructuur van de school aan te passen, met 
voldoende checks and balances. Het nieuwe schoolbestuur neemt de nodige maatregelen om de 
risico’s ten aanzien van de burgerschapsvorming van de leerlingen weg te nemen. En het nieuwe 
schoolbestuur houdt een overzicht bij van alle personen die op de school bij alle activiteiten van de 
school aanwezig zijn (afgezien van medewerker, leerlingen en ouders). Indien de aanwijzing 
geëffectueerd wordt maar door het schoolbestuur niet tijdig wordt opgevolgd, is de minister 
voornemens om de bekostiging voor het CHL volledig op te schorten.  
 
Vervolgstappen gemeente 
Naar aanleiding van de berichten van de NCTV heeft de gemeente de besluitvorming over 
aanvullende huisvesting voor het CHL opgeschort. Nu de minister van Onderwijs dit besluit heeft 
genomen verwachten wij dat het bestuur van het CHL binnen afzienbare tijd zal worden 
vervangen. In het belang van de huidige kinderen, de nieuw aangemelde kinderen en het 
onderwijs zal de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen plaatsen bij het CHL. 
De school kan deze lokalen tijdelijk  gebruiken.  Ook zal er gekeken worden of er extra fysieke 
veiligheidsvoorzieningen nodig zijn aan het schoolgebouw. Met deze uitbreiding is er aan het 
begin van het schooljaar 2019-2020 voldoende ruimte voor circa 340 leerlingen. De 
leerlingentelling van 01-10-2018 geeft aan dat er 175 leerlingen op het CHL staan ingeschreven. Via 
de centrale loting en matching zijn 129 nieuwe leerlingen op de school geplaatst. Met de 
uitbreiding naar circa 340 leerlingen, is er passende huisvesting voor al deze leerlingen. Zodra de 
aanwijzing van de minister van Onderwijs is opgevolgd, zal de gemeente in gesprek gaan met het 
nieuwe schoolbestuur over de permanente huisvesting van de school. 
De ouders van de leerlingen van het CHL zijn hierover vandaag per brief geïnformeerd (Deze brief 
is te vinden op www.amsterdam.nl/briefcorneliushagalyceum)  
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Tot slot 
Het college heeft bij de dilemma’s die voortkwamen uit de signalen over het schoolbestuur van 
CHL, telkens het belang van het kind en de rechtsstatelijkheid van overheidshandelen voorop 
gesteld. Het college zal dit in de periode die nu aanbreekt ook blijven doen. De democratische 
rechtstaat met haar grondwettelijke vrijheden, rechtelijke toetsing, onafhankelijke 
toetsingsorganen, politieke verantwoordingslijnen en vrije pers zorgt ervoor dat door de overheid 
zo zorgvuldig mogelijk gehandeld wordt en u kunt daar  als raad op toezien.  
 
In het belang van de Amsterdamse gemeenschap en in het bijzonder dat van de toekomst van 
onze kinderen moeten we kunnen blijven vertrouwen op de mechanismes van de democratische 
rechtstaat. Wij blijven de dialoog aangaan en vragen een ieder met ons mee te blijven denken. Met 
als enige doel goed onderwijs voor álle Amsterdamse kinderen op álle Amsterdamse scholen.  
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
Marjolein Moorman 
Wethouder onderwijs 
 


