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l. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Wij dienen te besluiten op een ingekomen verzoek van het bestuur van de Stichting 
Islamitisch Onderwijs Zaanstad om opname van een Islamitische basisschool in het plan van 
nieuwe scholen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Op grond van voorliggend voorstel laten wij de vaststelling van het plan van nieuwe scholen 
2013-2016 achterwege (artikel 83, lid 1, sub a van de Wet op het primair onderwijs), 
aangezien de ingediende aanvraag tot stichting van een Islamitische basisschool niet 
gebaseerd is op het belangstellingspercentage van een 'vergelijkbare' gemeente (artikel 76 
lid 2, sub a van de Wet op het primair onderwijs). 

Wat mag het kosten? 
Aan het besluit op onderhavig verzoek zijn geen kosten aan verbonden. 

Wie is daarvoor weranfwoordel~k? 
Op grond van artikel 74, 2e lid van de Wet op het primair onderwijs stelt de gemeenteraad 
het plan van nieuwe scholen elk jaar voor 1 augustus vast. De gemeenteraad dient voor 1 
augustus 201 2 een besluit te nemen op het ingediende verzoek van het schoolbestuur. 
Voor 15 augustus 201 2 dient een afschrift van het raadsbesluit aan het bestuur van de 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad te worden toegezonden (artikel 83, lid 4 van de Wet 
op het primair onderwijs). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Indien het schoolbestuur naar aanleiding van de negatieve beschikking beroep aantekent bij 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zal de gemeenteraad hierover 
worden ge'informeerd. 
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2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. het verzoek van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad om opname van een 

Islamitische basisschool op het plan van nieuwe scholen 2013-2016 niet te honoreren; 
2. het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad, vóór 15 augustus 201 2 te 

informeren over het besluit. 

3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat er in de gemeente voldoende onderwijsvoorzieningen zijn, afgestemd 
op de behoefte aan primair onderwijs en het daarmee corresponderende onderwijsaanbod in 
deze gemeente. Wij streven daarbij naar onderwijsvoorzieningen van voldoende omvang. 
In dit kader dient een besluit te worden genomen op een ingekomen verzoek van het bestuur 
van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad, om opname van een Islamitische 
basisschool op het plan van nieuwe scholen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Inleiding 
Jaarlijks dient de gemeenteraad vóór 1 augustus een plan van nieuwe scholen vast te 
stellen, als één of meer schoolbesturen een verzoek indienen om een nieuwe school te 
stichten. 
Om voor bekostiging door het rijk in aanmerking te komen dient een nieuw te stichten 
openbare of bijzondere basisschool te worden opgenomen in het door de gemeente vast te 
stellen plan van nieuwe scholen. Volgens artikel 74, 2e lid van de Wet op het primair 
onderwijs bestrijkt het plan van scholen drie achtereenvolgende schooljaren, volgend op het 
jaar van de vaststelling. De Wet op het primair onderwijs (WPO) beschrijft in artikel 74 tot en 
met 85 de procedure voor het plan van nieuwe scholen. Schoolbesturen kunnen voor 1 
februari van het jaar van vaststelling de gemeente verzoeken om een nieuw te stichten 
school op te nemen in het plan van nieuwe scholen. Het verzoek moet worden voorzien van 
een prognose van het aantal verwachte leerlingen. 
Naast nieuwe aanvragen worden in het plan van nieuwe scholen ook de al door de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) goedgekeurde, nieuw op te richten 
scholen vermeld, de zogenaamde herhalingsaanvragen. De gemeenteraad stelt het plan van 
scholen vóór 1 augustus vast en stuurt dit binnen twee weken ter goedkeuring naar de 
minister van OCW. De minister besluit vóór l januari. 
Het plan van nieuwe scholen voorziet in de oprichting van een school voor primair onderwijs 
als instituut. Een schoolbestuur vraagt op basis van de goedgekeurde aanvraag bij OCW 
een uniek bekostigingsnummer aan (BRIN) en verkrijgt hiermee rijksfinanciering voor de 
exploitatie van de school. De bekostiging van een basisschool kan slechts aanvangen per 1 
augustus van een schooljaar. 

Context 
Dit jaar is vóór 1 februari het verzoek binnengekomen van de Stichting Islamitisch Onderwijs 
Zaanstad voor opname op het plan van nieuwe scholen. Uit de statuten van de stichting blijkt 
dat men tot doel heeft het bevorderen van islamitisch onderwijs door het stichten van een of 
meer Islamitische scholen voor Primair en Voortgezet onderwijs volgens de Koran en Sunna. 
Het Islamitisch onderwijs is binnen Nederland een erkende richting (denominatie). 
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Probleemstellin~ 
Om voor opname op het plan van nieuwe scholen in aanmerking te komen, moet worden 
voldaan aan de vereisten van de stichtingsnorm van de gemeente, waarin men zich wil 
vestigen. De stichtingsnorm in Haarlemmermeer in 201 2 is 220 leerlingen (zijnde 1016 maal 
de opheffingsnorm). Een school moet via de voorgeschreven prognose aantonen dat in de 
eerste 5 jaar van zijn bestaan deze norm gehaald wordt. Vervolgens moet de nieuwe school, 
over een periode van 15 jaar ná de periode van de eerste vijf jaar worden bezocht worden 
door het aantal leerlingen dat gelijk of groter is dan de stichtingsnorm die geldt op het 
moment van aanvang van bekostiging. 
Wanneer er binnen de gemeente van vestiging van de te stichten school geen andere school 
van dezelfde denominatie aanwezig is, dient het schoolbestuur de aanvraag te onderbouwen 
met een prognose op basis van het belangstellingspercentage van een 'vergelijkbare' 
gemeente. In dit geval heeft het schoolbestuur de gemeente Maastricht aangemerkt als 
'vergelijkbare' gemeente. 

A fwegincr 
De aanvraag van de stichting is getoetst op een tweetal onderdelen: 
- A: de vergelijking van Maastricht met Haarlemmermeer; 
- B: De realiteitswaarde van de leerlingenprognose voor een islamitische school zoals 

opgesteld door de stichting. 

Ad A: Hoe vergelijkbaar is Maastricht 

In de gemeente Haarlemmermeer is geen andere school van dezelfde denominatie 
aanwezig. Zoals hierboven aangegeven dient het schoolbestuur in dat geval de aanvraag te 
onderbouwen met een prognose op basis van het belangstellingspercentage van een 
'vergelijkbare' gemeente. In dit geval heeft het schoolbestuur de gemeente Maastricht 
aangemerkt als 'vergelijkbare' gemeente. 
In de Wet op het primair onderwijs wordt de term 'vergelijkbare' gemeente niet nader 
ingevuld. Uit onder meer de Memorie van toelichting bij de behandeling van de wet in de 
Tweede Kamer valt te lezen dat de volgende aspecten bij het vaststellen van de 
'vergelijkbare' gemeente van belang zijn, te weten: de leerlingdichtheid, het aantal inwoners 
en de regionale ligging. Ook de bevolkingssamenstelling kan daarbij een rol spelen. 

- Leerlingendichtheid 
Er is een groot verschil tussen de leerlingendichtheid in Maastricht en Haarlemmermeer 
Maastricht is een stad en Haarlemmermeer is een uiteengelegde gemeente met geheel 
andere en niet eenduidige ruimtelijke oriëntaties en met een bijzondere 
voorzieningenstructuur. De gemeente Haarlemmermeer kent bovendien een atypische 
stedelijkheid. 

De oppervlakte van de gemeente en daarmee de spreiding van de inwoners is in 
Haarlemmermeer aanzienlijk groter dan in Maastricht. De adressen- en leerlingdichtheid zijn 
hier dus veel kleiner. De gemiddelde afstanden van kinderen vanuit de gehele gemeente 
naar één school (waar dan ook gevestigd in Haarlemmermeer) zullen dus veel groter zijn 
dan in Maastricht. 
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Voor iedere gemeente wordt, op basis van de leerlingdichtheid in die gemeente, een 
opheffingsnorm vastgesteld aan de hand van d e  formule zoals opgenomen in artikel 154 van 
de Wet op het primair onderwijs. De leerlingdichtheid is daarbij de uitkomst van het aantal 
inwoners van 4 tot en met 11 jaar in die gemeente gedeeld door het aantal km2 
grondoppervlakte van die gemeente. De opheffingsnorm is vervolgens weer de basis voor 
de stichtingnorm (stichtingsnorm = 1016 maal d e  opheffingsnorm). Zoals hierboven 
aangegeven wijkt de leerlingdichtheid tussen Maastricht en Haarlemmermeer sterk af: de 
leerlingdichtheid 201 1 in Maastricht is 128, en die in Haarlemmermeer is 88 (opgave SIOZ). 

- Het aantal inwoners 
Ook het aantal inwoners van Maastricht en Haarlemmermeer wijkt sterk af: 119.664 
respectievelijk 143.374 (201 1 ). 

- Samenstelling van de bevolking 
Leerlingen voor islamitisch onderwijs zullen vooral afkomstig zijn uit niet-westerse allochtone 
groepen inwoners. De samenstelling naar herkomst van niet-westerse allochtonen in 
Haarlemmermeer verschilt van die in Maastricht 
Van de niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer behoort een derde tot de groep 
Surinamers en Antillianen. Dit aandeel is in Maastricht minder dan een half procent (het 
aandeel islamieten onder Surinamers is waarschijnlijk minder dan 15%) 
(Bron: Gemeente op maat, CBS). 

Ook de welstandssituatie verschilt. Het gemiddeld huishoudinkomen (uit arbeid) van niet- 
westerse allochtonen in Haarlemmermeer is (met 37.600 euro) aanzienlijk hoger dan in 
Maastricht (27.1 00 euro). Het aandeel niet-westerse huishoudens met een uitkering is in 
Haarlemmermeer bovendien met 20% aanzienlijk kleiner dan in Maastricht (42%). (Bron: 
RIO, inkomensstatistieken). 

- Regionale ligging 
Haarlemmermeer vervult geen centrumfunctie voor onderwijsvoorzieningen voor omliggende 
gebieden. Maastricht heeft, als provinciehoofdstad, die functie wel. Hoofddorp als grootste 
woonkern ligt tussen de centrumsteden Haarlem en Amsterdam (en Leiden). In deze 
nabijgelegen steden wordt al islamitisch onderwijs aangeboden. Uit de gemeentelijke 
leerplichtadministratie blijkt dat er op dit moment 15 Haarlemmermeerse kinderen een 
islamitische basisschool in Amsterdam of Haarlem bezoeken. 

Geconcludeerd kan worden dat, gelet op de regionale ligging, de leerlingdichtheid, het 
inwoneraantal en de bevolkingssamenstelling, de gemeente Maastricht niet als 
'vergelijkbare' gemeente kan worden beschouwd. In de procedure is er overigens geen 
ruimte om alsnog te kiezen voor een andere 'vergelijkbare' gemeente. 

Er zijn gemeenten die wat betreft de regionale ligging, de leerlingdichtheid, het 
inwoneraantal en de bevolkingssamenstelling wellicht eerder voldoen aan de gestelde eisen 
van een 'vergelijkbare' gemeente dan de gemeente Maastricht. Zo heeft de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen destijds bij de stichting van de evangelische 
basisschool in die situatie ingestemd met de gemeente Zaanstad als zijnde een 
'vergelijkbare' gemeente met Haarlemmermeer. 
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Ad B: de leerlingenprognose voor een islamitische school in Haarlemmermeer 

In de bijlage bij het verzoek tot plaatsing op het plan van scholen zijn de berekeningen 
opgenomen van het door de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) te verwachten 
aantal leerlingen. Als voedingsgebied is gekozen voor de gemeente Haarlemmermeer, 
inclusief de te ontwikkelen wijken Westflank, Toolenburg-Zuid en Locatie Zuidrand. Door het 
bestuur is dit uitgewerkt onder model A. Bij model B wordt uitgegaan van geheel 
Haarlemmermeer, exclusief de te ontwikkelen wijken. Model C gaat uit van Hoofddorp. 

Stichtingsnorm Haarlemmermeer 220 leerlingen 

De prognose is tot stand gekomen op basis van de prognose die in opdracht van de 
gemeente Haarlemmermeer is opgesteld (maart 2012). Als uitgangspunt is opgenomen de 
basisgeneratie die in de gemeentelijke prognose is opgenomen. Op basis van het 
deelnemerspercentage van 95 Oh is het aantal leerlingen dat daadwerkelijk ook 
basisonderwijs zal gaan volgen bepaald. Dit aantal vermenigvuldigd met het specifieke 
belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs van 4,16% (ontleend aan de 
situatie in Maastricht) geeft het te verwachten aantal leerlingen per jaar weer dat islamitisch 
basisonderwijs zou gaan volgen gedurende de jaren 201 3 tot en met 2033. 
Op zichzelf is de leerlingenprognose door de stichting daarmee correct berekend. 

Omdat Maastricht echter niet vergelijkbaar is met Haarlemmermeer, is het overnemen van 
dit percentage niet adequaat. Op grond van de aangegeven verschillen zal het 
belangstellingspercentage in Haarlemmermeer lager liggen dan in Maastricht. Bovendien 
zullen weinig ouders van leerlingen op bestaande Haarlemmermeerse scholen hun kinderen 
van de scholen halen om hen in te schrijven op de Islamitische basisschool. Vooral 
leerlingen in de hogere leerjaren, zullen hun basisschoolperiode afmaken op de school waar 
men zit. Een nieuwe Islamitische basisschool zal het dus vooral moeten hebben van nieuwe 
instromers, van 4 jarigen en van leerlingen die zich vestigen in Haarlemmermeer. 

Daarnaast is de snelheid waarin de locaties Toolenburg-zuid en de Zuidrand van Hoofddorp 
worden ontwikkeld onzeker, evenals de toekomstige woningsamenstelling. De door SIOZ 
aangegeven groei van het aantal leerlingen is daarmee prematuur. 

Directe meting 
De Wet op het primair onderwijs biedt de mogelijkheid om naast de verplicht in te dienen 
prognose (de zogenaamde indirecte meting), ook gegevens aan te leveren die gebaseerd 
zijn op een directe meting, waarbij het belangstellingspercentage gebaseerd is op de 
resultaten van die meting (artikel 75, lid, punt 7 van de Wet op het primair onderwijs). De 
directe meting moet voldoen aan enkele minimumvoorwaarden: de meting mag niet langer 
dan drie jaar geleden zijn uitgevoerd en de meting moet zijn gebaseerd op een 
representatieve aselecte steekproef uit de onderzoekspopulatie die bestaat uit de ouders of 
verzorgers van kinderen van O tot en met 11 jaar, en die woont in het voedingsgebied van de 
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gewenste school. Met deze directe meting zou kunnen worden vastgesteld of er een 
bepaalde behoefte is aan islamitisch basisonderwijs bij de inwoners van Haarlemmermeer 
Het schoolbestuur heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Wat mag het kosten? 
Aan het stichten van een school zijn geen kosten verbonden, aan de huisvesting van een 
school in een later stadium wel. De huisvesting en de daarvoor benodigde investeringen 
worden jaarlijks aangedragen via het Huisvestingsprogramma onderwijsvoorzieningen. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van artikel 74, 2e lid van de Wet op het primair onderwijs, stelt de gemeenteraad 
het plan van nieuwe scholen vast voor 1 augustus en stuurt dit binnen 2 weken naar de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De minister besluit vóór 1 
januari. De gemeenteraad dient voor 1 augustus 2012 een besluit te nemen op het 
ingediende verzoek van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. 
Voor 15 augustus 2012 dient een afschrift van het raadsbesluit aan het bestuur van de 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad te worden toegezonden (artikel 83, lid 4 van de Wet 
op het primair onderwijs). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Indien het schoolbestuur naar aanleiding van de negatieve beschikking beroep aantekent bij 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zal de gemeenteraad hierover 
worden geÏnformeerd. 

Overige relevante informatie 
Juridische aspecten. 
Indien de gemeenteraad een verzoek tot opneming in het plan van nieuwe scholen van een 
openbare- of bijzondere school niet heeft ingewilligd, kunnen de verzoekers administratief 
beroep instellen bij de minister (artikel 80, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs). Indien 
een onherroepelijk geworden beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan 
genomen besluit van de minister, strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van 
een school, neemt de gemeenteraad de school op in het na de beslissing in beroep, de 
uitspraak of het besluit vast te stellen plan (artikel 80, lid 2 van de Wet op het primair 
onderwijs). 

In- en externe communicatie. 
In het overleg met de schoolbesturen zal worden aangegeven dat er een verzoek is 
ontvangen van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad voor het stichten van een 
basisschool in de gemeente Haarlemmermeer en het besluit hierop van de gemeente. 
Vooruitlopend daarop zullen de schoolbesturen schriftelijk van ons besluit op de hoogte 
worden gesteld. 

Aan de indiener van het niet ingewilligde verzoek, de Stichting Islamitisch Onderwijs 
Zaanstad, wordt voor 15 augustus 201 2, een afschrift gezonden van het desbetreffende 
raadsbesluit. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, dmrgemeester, 
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Bijlage(n) 

1. Verzoek ex. artikel 73 e.v. Wet op het primair onderwijs van het bestuur van de 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad; 

2. Brief van de gemeente Haarlemmermeer d.d. 23 februari 2012 aan het bestuur van 
de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad met het verzoek om aanvullende 
informatie; 

3. Brief d.d. 20 maart 2012 van het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs met 
aanvullende informatie. 

5 Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op 

de fractiekamers en bij de postbakjes. 

5 Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op 

de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het 

raadhuis en bij de bibliotheek. 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer 
t.a.v. L.H.M. van Eik 
teammanager Jeugd, Werk en InkomenlOnde~ijshuisvesting 
Postbus 250 
21 30 AG Hoofddorp 

Uw kenmerk: 1-1 2.8759\jwilohv 

30 maart 2012, Zaandam 

Geachte burgemeester en wethouders, 

In gevolge uw schriftelijk verzoek d.d. 23 februari 2012, met kenmerk 
1-1 2.8759\jwilohvj treft u bijgaand aan de gevraagde aanvullende gegevens 
betreffende ons verzoek, d.d. 30 januari 2012, voor opneming in het plan van nieuwe 
scholen van een basisschool te ressorteren onder het bestuur van de Stichting 
Islamitisch Onderwijs Zaanstad. 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben ge'informeerd. 

Hoogachtend, 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 
M. Derin, voorzitter College van Bestuur 

T. Catak, Lid College van Bestuur 



-Mr. S. Hztssain - Soeltn~z 
NOTARSS 

Haarlem 

STATUTENWIJZIGING 

tweeduizeiid elf, . - - - --p -- - 

verscheileii voor mij, Mr. Sliarianaaz Hussaili-Soeltati, notaris te Haarleiii: - . ---- - 

1 de lieer Mustafa DerIno wonende te 1 S1 1 ISD Oostzaan, Booiijzer 46, geboren te . - ----- 
Aksaray {Turkije) op ééii januari t~ege~itienlionderd vijfenzestig, Iiouder van Nederlands -- 
rijbewijs nuliiiiier 4 136248405; ---- - .. . . . . . . . -- 

2 de heer Wuseyin Gogus, wolietide te l SOS XZ Zaaiidam, Hof vaii Blois 95, geboren te - - 
Karaniat1 (Turkije) op drieëiitwii~tig juli negeiitieiiltotidesd \~ijfeilzeveiitig, houder vaii 
Nederlands paspoort nuiniiler NRBR66CJ6, - . -- . --- . - 

te deze11 liandelende respectievelijk als voorziîter eii yetitiingmeester van de statutair te -- 
Zaanstad gevestigde ea te 15 1 1 KD Oostzaan, Hooiijzer 46, kmltoorlioudende sticliilig: 
sticht in^ Islnmitiscb Ottdenviis Zaanstad ingesclweveii in bet Iiai~delsregister van de -- 

Kamers vaii Koopliandel voor Anisterdam onder dossieriiumiiier 3503 129 1 en alszadanig -. - -- 
tezaineli die stichting kracliteiis artikel 7 liarer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. - .  . -  

De coiiiparaiiten, Iiaiidelende als gemeld, verklaardeti dat tot iia te ~iieldeii statuteiiwijziging is -- 
bestoteii in de vergaderiiig van liet bestuur van yeiioeiiide sticlitilig gelioudeii op zeveiitieri -- 

april tweeduizetid elf, .- . -- . -.-. . - 
blijkende vati liet verliaiidelde in eveiigetiielde vergaderiiig uit liet aan deze akte gekeclite -- 
uittreksel van de notuleti van die vergadering. -. -- .- p - *..u-- 

Ter uitvoeriiig van het vorenstaaiide verklaarderi de coinparanteli, Iiandeleiid als gemeld, de 
statuten van genoeinde sticllting, opgesiclit bij akte, op vijf januari tweeduizeiid voor Mr. 
L.B.E.W. vali der Putt, destijds notaris te Haarleiii verledeii, bij deze akte te wijzigen eii tliaiis - 
in Iiun geheel opnieuw vast te stelle11 als volgt: - . . -- .- --.- 

NAAM, ZETEL EN INRICHTING -,-- --. . . . - ., - - - - - . - 
Artikel l . .- -- - 

I .  De stichtiiig draagt de tiaaili: SticMina Islamitisch Onden~ i i s  Zsanstad, afgekort - 
getiaaiiid: Stichting SIOZ, liieriia te noeiilen: "de siicliting". - . ---..w.- - -- 

2. Zij Iieefi Iiaar zetel i11 de gemeente Zaanstad. -- -- 

3. De stichting bestaat uit een College vaii Bestuur en een Raad van Toezicl~t. - 

GRONDSLAG -- -. - . 
Artikel 2 -- ---- - ,--,-. - 
De grondslag van de sticlitirig is, dat zij zicli laat leiden dool- de Islaiii, zoals deze is - -- 

sameilgevat iii de Koran en de Suiinali. - -- - ------ -.--- - 

DoEL P--... . . -----. - p -- - - - -- - -- - - .- . - -- 

Artikel 3 .----p.. p..--.- --w- -----.--- 

l .  De sticli~ing heeft teil doel liet bevordereii van islaiiiitiscb ondenvijs door het sticliteii van - 

eeii of ixieer Islainitisclie sclioleii voor Priniaii. ei) Voortgezet ondeswijs volgetis de Koran - -- 
eii Sutiiia eii vooi-ts al Iietgeeii met een en ander rechtstreeks of zijdeli~igs verbaiid houdt - - 

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruiinwe zin van liet woord. - 

2. De sticlitiiig traclit Iiaar doel te bereiken door alle \vettige ~iiiddelen. - .- - -  - 
3. De sticlitiiig beoogt niet het maken vaii wiilsl. - - -- 
GELDMIDDELEN ---.-----p- ---. ----w . -..--u- -- . . 

I Artikel 4 ..---,-p. . . ----. . -- .. 

De geid~iiiddeleii vaii de sticlitiiig bestaan iiit bijdragen: subsidies, leniiigeti, legaten en andere - - -  
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haar reclltInatig toekomende &fel1. . - - -  - - . . ... -- . - . . - - -... - - .. -- 

COLLEGE VAN BESTUm: SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN 
ONTSLAG .. w . . ----m. . . - - w----.. . .-.-b-- . - . - - - -. . . . - 
Artikel j . -. ---- .. -- ..-.-. .. .. . -- .. - ..,. - .., ,. ---, - 

l .  a. Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toeziclit vast te stellen ... . - - - 

aantal leden, welke door de Raad van Toeziclit worden beïioeind. -.--- - .. - 

Het College vaii Bestuur bestaat uit in ieder sgeval uit twee (2) leder~. --- -- - 

b. Het College vaii Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter eii eeii secretaris. - 

Teveiis \?lorden Iiun plaatsven~aligers gekozen. Een functie als plaatsvervaliger is 
oiibeperki met andere fui~cties i11 een persoon verenigbaar. --- - - - - - 

2. Van de ledeii vali het College van Bestuur wordt venvaclit dat zij belijdeild ti~osliiii zij11 
volgens de Koran ei1 Sitilnah of doel e11 gro~~dslag vati de sticliting confnriii artikel 2 ei1 3 -- 
ol.idersc]ii.ijven. - -, .- . - - -- u-------.--. . -- - .. -.---.e. 

3. De Raad valt Toeziclit stelt bij regleinent een procedure vast voor de benoen~ii-tg, -- 
beoo~&lil~g ei1 orltslag. - ..,- . - .. ---m.,-- - .. u---.--.-. .- -----u. ....-h---- ... - 

4. De voorzitter van Iiet College van Bestuur wordt in functie beiioeiiid door de Raad vaii - 

Toezicht, . - --- -. -- --. -- -- - -..-- . .- - - -- .-- - . . -. - - .- - 

5. Belioeiilirig, schorsing ei1 oiitslag van de voorzitter en de leden van liet Coliege vaij - 

Bestuiir geschied door de Raad van Toezicht. -- -- .- -- 

6. Eeii besluit tot scliossing of ontslag van een \id van het College van Bestuur door de Raad .- 

van Toezjcllt kan slechts wordei1 genortleti met een nleerderheid van tweederde van de 
stenlinen, uitgebracht i11 een octder meer daartoe door de voorzitter van de Raad van - 
Toezicl~t bijeengesoepen vergaderitig waarin alle leden van de Raad van Toeziclit - 

aanwezig dan wet vertegenwoordigd zijn. Indien i11 deze vergadering nier alle leden, niet 
iaaclrltneining van de vorige zin, aaiiwezig of veizegenwoordigd zijn, wordt een tweede - 
vergaderirig bijeeiigeroepeii, die tussen teil minste tien eti ten lioogste de~iig dagen na de ---- 
eerste vergadering: moet worden geliouden. lil deze vergadering dient ongeaclit liet aantal - - -- 

aanwezige leden van de Raad van Toezicht een besluit over de schorsilig of het olitslag -. -.- 

geiioiiieii te \~!orde~~, waarbij een besluit tot scliorsiiig of ontslag slechts kali worden - .  - 

geiioinen iilet eed meerderheid vali tweederde   ra^^ de stelilnieii. - -  - - - -  --- 
7. Eeii lid van liet College vati Bestuur wordt niet gescliorst of ontslagen alvorens liíj/zij iii -- 

de gelegeiilieid gesteld om zij~dliaar zienswijze kenbaar te iiiakei~ i11 een vergadering vati --  
de Raad vali Toeziclit. -- . . - -...- .. -. .- - ----.w . ... - . - -- . 

8. Iiidieii in het College van Bestuur, o111 welke reden daii ook, een of tileer ledeii oiitbrekeii, -- 

dan voil-ileti de averblijveiide leden nietteiiiin een wettig bestuur en belioudt liet College -- - 
val1 Bestuur zijil be\7oegdlledeil. .- -.- - . . -  . - . .. ---- - --.- 

9. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College va11 Bestuur wordt ket bestuur 
waaigeiiomen door een persooii die daaitoe wordt aangewezen door de Raad vali -- .- - 
Toezicil[. . . .-- - . - - ... . .. -- . . -- -- - . . ... - .. . . . . . - . 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR - . .-.- - - -- 

Artikel 6 --.p. .---..-..-. ,. . - , -- . . . - 
1. ]-.Iet College san Bestuur is belast met het besturen van de sticflting en de door de 

stïclitiiig in stand geilouden schofen, behoudens de taken ei1 bevoegdldlieden die op groi~d 
van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekei~d. Elke bestuurder is 



tege:eriovei. de sticlitiiig gelioudeii tot een belioorlijke vervulling van zij 11 taak. - - 
2. Het College van Bestuur beiioeiiit, schorst eri ontslaat liet persoileel. Alvorens tot - . 

bei-ioeiiling vali een personeelslid over te gaan, zal liet College van Bestuur zich enmi -- 

dienen te overtuigen, dat de betrokkene liet doel en de gi,oiidslag sali de sticliting, zoals - 
onisclirevei~ in de artikelen 2 en 3 worden oiidersclueveli en liijlzij loyaal zal lileewerken -- 

aan de realiseriilg van de doebtellingen van de stichting, waaronder die teil aanzien van - -  

de identiteit. - .------ -. . -M-. - 

3. Iiet College van Bestiiur kan bepaalde (bestuurs)takeii opdragen aai1 het iilaiiageweiit van - - 
de sclioleii, welke wordt vastgelegd in liet iiia~iagemeiltstatiiut. --- - 

4. Indieil het College van Bestuur uit twee (2) leden bestaat, wordeii de besluiten van liet 
bestuur genotiieii met volstrekte meerderlieid van de geldig uitgebt-aclite stenlillen. Indiei1 
de stemiiien staken in een vergadei-iiig van het College van Bestuur wordt dit gemeld aan 
de ~OOI-zitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter tlan de Raad van Toezicht zal dal~  - 
benliddelcri 0111 in hersteminiiig alsi~og besluitvoriliing door liet College van Bestuur - -- . 
plaats te laten vindeil. Indieti de sle~niiieii ook ria de tweede steiun~ing staken, beslist het - 
101 .. - . .- ... . . .- -. . . . - - -- . - - -.. - . - . 

5 .  Het College van Bestuur is, iiiits met voorafgaande scliriftelijke goedkeuriug van de Raad 
van Toezicht, bevoegd tot het sluiten van overeeiikoiilstm tot verkrijgiiig, verweenidiiig 
ei1 bezwari~ig van registergoederen met inaclitneiiiiiig van het bepaalde in artikel 6 lid 4. -- 

6. Met College van Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
sticlititig zich als borg of Iioofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk - - 

iiiaakt of zicli tot zekerstelling voor de schuld vaii een de.rde verbindt. . -  

7. Het College van Bestuur lieeft voorts de voorafgaande sclirifielijke goedkeuring van de 
Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluite~~ inet betrekking tot: --- .- - 
- overdt.aclit (vati een deel) van de scholen, juridisclie fusie, splitsing of ontbiiidiiig -- 

vali de sticlltiilg; .- --p ... --P--. ---.w 

- beëindiging vaa de arbeidsovereeilkot11st dan we1 een iiigrijpelide wijziging van de --- 
arbeidsomstaiidigiieden van ten miuiste ~eel t ig  procent (40%) van de werkiieinea i11 - 
dienst vali de stic\ltirig; . -. . . -- - -- 

- liet aangaan of verl3rekeii van een diiurzaiiie saiiieii\veskiiig met een andere .-- 
reclitspersoon iiidieii deze sainenwerking of verbreking een iiigrijpende veraiidering 
of een drastiscli i.isico liiet zich iiiee zal bseiigeii voos de stichting of in staiid te . ---- 
lloud~ll scliole1l; ---- . -----y- .- --- -. -- 

- ]let aangaan van finaiiciële veiyliclitingen en sai~ienwerhiigsovereenko~iisten welke -- 
niet binnen de begroting z i j ~ ~  opgenanien en waalvati het belang een bedrag van - 

tweeliot~derdduizeiid euro ( E  200.000,--) overschrijdt; - 

- een aanvraag tot faillissen~ent of suiséaiice vaii betaliiig. -. .------- -- 

S. Sclienkiiigeii, erfstelliligen of legaten mogen niet aaugenoiilen woi.deii, watineer daaraan - 

voonvaardeii verbonden zijn, strijdig liiet de grondslag- of bezwaarlijk voor de ---- 

venverkclijkiiig vali het doel van de stichting zijn. Eifsiellii~gei~ mogen slechts onder het -- 

~&~-recht van boedelbesclirijving worden aanvaard. - -- -- 
VERTEGEN\YOORf)jGNG - w-.-- - -- - - .- . -  u .- .- -. . . 

Artikel? .... . ; . .. .-.....----u--.. . 

1 .  Het College van Bestuur vertegeti\voordigi de sticlitiiig in ei1 buiten rechte. .-. - - 



2. De vertege~iwoordigi~igsbexloegdheid komt mede toe aan twee gemnierilijk lia~ideleiide - 

bestuurders. - -- - -. - - . --p 

3. Het College van Bestuur kan voftliacllt verlenen aan één of tileer leden van liet College 
van Bestuur, alsook aan derden, ont de sticlitiiig bilinen de gTeii7,eii vaii die vol~iiaclit te -- 
vertegenwoordigeiii. --. u .-----P- . -. - 

VAN TOEZICHT -- ..----. . - W - - . 

Artikel 8 - -- . -. . . 

l .  De Raad van Toeziclit bestaat uit een oneveii aaiital van teil ii~inste drie ledeil. Het aantal -- 

lede11 van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicllt vastgesteld i11 een -- 

regleiilent. De Raad van Toezicht bestaat uit eeii iiieerderl~eid vati belijdende iiiosliins - 

vo]gells de Koi-ali en de Suliilall. ---- .--.- - -.- --... -. . . . - - . . . - 

2.  De Raad van Toeziciit benoeriit uit zijli iiliddeli een voorzitter, een secretaris en eeii - -  - - 

peiiiiitigtneester; de futicties van secretaris ei1 peniiiiigiiieester zijn iii een persoon 
vereiiigbaar. Teveiis ~ o r d e ~ ~  huil plaatsvei-va~igers gekozen. Eeii functie als - - - 

plaatsvervaiiger is onbeperkt niet andere functies vaii een persooii verenigbaar. - -  

3. De Raad van Toezicht voorziet zelf binnen twee iilaaiideii in de vacatul-es. 
4. Degeiie(ii) die i11 dielistvel-band bij de sticlitiiig werkzaam z i j ~ ~ ,  ku~lileir ~ ~ i e t  tot lid vaii de . 

Raad vali Toezicllt wordell verkozell. .. . -. . -.-- 

5 .  De Raad \ r a ~ ~  Toezicht is zodaiiig sanie~~gesteld dat de lede11 teil opzicliíe van elkaar, de 
dagelijkse en algemene leiding vaii de sticliting en de ~ ~ l e t  liaar verbotiden sclioieii en ---- 
welk deelbelaiig dan ook onafl~niikelijk e i ~  kritisch kunnen opereren. - - ------ - -- 

Het voreitstaande Itoudt derhalve ander ~neer iii dat geen lid valt de Raad van Toezicht -- 

kutilien zijn personen: ---.. , - -- . ----.P----, p 

a. die directe verwanten iii looi~dietlst vaii de stichting, te weten: Iiutl eclitgeiioot, 
geregistreerd partiler, sameiilevi~~gsparti~cr, bloed- eidof aaiivetwaiiteii eerste en . -- -- 

tLtreede graad~; p-. .--,. . -.P-. - . -.----p- u 

b. die regeliiiatig i n  eli ten behoeve vali de stichti~ig betaalde arbeid vel-richteii; - -- 
c. die zitting hebbeti i11  een inedezeggenscliapsrand etdof Wacliteiicoiniiiissie -.-- - 

veibaiideii aan (een vali de scliolen van) de sticliti~ig; -. -- ---- -- 

d. die als bestuurder betrokkeil is aaii ~ f i n  dienst is van een orgaiiisatie, welke pleegt .- 

betrokkeii te zijii bij de vaststellilig vaii de arbeidsvoo~-waardeii van (een deel van) . - 

de lnedewerkers; . .----.-.---. . - .. 

e .  die een zodanige aiidere fi~iictie bekleedt dat het lidiiiaatscl~ap van de Raad vati . -- 
Toeziclit kan leiden tot onvereiiigbaarlieid dan wel strijdigheid van deze functie tilet - 

de belangen vali de sticlitiug dan wel tot een oiigeweiiste veimeliging vail belaiigeii. 
6 .  De Raad vaii Toeziclit stelt een rooster op. Aftredende leden kuiineìi terstond eeliinaal -- - -  -- 

herbeiioeliid wordeii ~ O O I '  een periode van drie (3) jaai.. - - - -- - 

7. Iridien iii de Raad van Toeziclit, 0111 welke reden daii ook, eet1 of ilieer ledeli oiitbrekeii, -- 

dan vormen de overblijveiide leden niettelilin een wettig sainengestelde Raad van - .. - 
Toeziclit en behoudt de Raad van 'foezicl~t haar bevoegdheden. De Raad van Toezicht --- - 
voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. -- - - -  - ---- -. .- -- - - . -- .. - - . - 

8. De Raad van Toeziclit kan, onder opgave van redenen eii met eai  ~lieerderlieid vali - -- -- 

stemmen, besluiteli een lid van de Raad van Toeziclit te schorsen of te royeren. Het - 
betrokketi lid wordt vooraf in de gelegeiitieid gesteld 0111 zich i11 eat  vergadesilig van de -- - 



Raad vali Toezicht te verantx~oosden ei1 te verdedigen. -- --- -- . - ---- - 

9. Grotideil voor royeiiieilt zijn in ieder geval: -- . . . - 
a. liet ia  strijd Iiat~deieii met deze statuteil; -- --- .-. -- -- 

b. onvereiiigbaarhede als bedoeld iii liet vijfde lid oiider a tot ei] niet e van dit artikel; - 

c. liet begaan vali eeli misdrijf; - . . .--- -. - 

10. De leden vali de Raad van Toezicht geilieteil geen beloiiiiig voor li1111 werkzaa~~ihedeii, Zij - 

liebbeti wel recht op vergoedirig vali de door heil i11 de uitvoei~ing vaii Itun futictie 
geinaakte kosten, waarvan het bedrag in een reglement wordt vastgelegd door de Raad ---- 
van Taezicllt. - --.---p --.. p- . ----w -- 

l l ,  Het lidiiiaatscliap van de Raad vaii Toeziclit eindigt: -- - --- --  - - - - - 
a, door periodiek aftreden volgeiis rooster; - - -  --u 

b. doOs o\terlijdell; . -- -- - . - .-. -. - . - -. . -. - -- -- - . 
c. door scliriftelijke ontslagneiniilg (bedaiikeii); --- . - - -. . - -. 
d. oliislag doos de sechtl>aiik, als bedoeld in artikel 2:25)S vaii Iset Burgerlijk Wetboek; - 

e. door ~*oyeillelit; -., ------ - ..---.--. - 

1: doos liet verlies vaii het vrije belieer over zijii veriiioge1i; -- -. - -. 
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN D VAN TOEZICHT 
Artikel 9 -.-p -----.w. - -- ----.---e - -  -. 

1 .  De Raad vali 'Toeziclit lioudt toezicht op de bewaking van de grondslag en de - 
vei~vezenlijking van de doelsteIlingeii varr de stichtiiig, alsmede het fulictiot~eren van liet --  

College van Best~liir. De Raad van Toeziclit adviseert Iret College saii Bestuur gevraagd - 

en o~igevi-aagd. ---.e. --- . -. . - - . - - , . - - . 

2. De volgelide takeli zijti uitsliiirei~d voolbelioudeii aati de Raad van l'oeziclit: -- .p.-- 

a. liet vaststellen vaii de arbeidsvoonvaasde1) van de leden vati liet College vati Bestuur . 

ei1 liet vastleggeti hiei-vaii ili een afzotiderlijke arbeidsovereeiiko~~~st; -- 

b. likt benoe~iieii, beoordelen, berispen, scliosseii en oiitslaaii van de lede11 vaii het - -  -..-- -- 
College \rail Bestuur; .- .-----w. -----.-. - . ----. - . - 

c. het vaststellen en toezien op de juiste iiakoinitig vaii de oinvaiig en het profiel van de - 
lede11 van de Raad van 'l'oeziclit eii liet College van Bestuur; -., -- - -  - . 

d. het vasistelleii ei1 wijzigen vaii liet regleilient voor de Raad van Toezic\it; -- 
e. liet poedkeureii vati de begroting, liet jaarverslag, het strategiscli meerjnre~iplan, liet - 

identileitsbeleid vali de stichtiiig; - - -  - -  - . -- - - -  -- - - -  - . . .  .. 

f. ]iet aallwijzeli val1 de accoulitaiit; - --- -. .-. ... . .. 

g. Iiet toezien op de naleving vali de wet- en segelgeviiig van Iiet College van Bestuur; - 
li. het toezieit op de reclitinatige wervii~g eli de doeliiiatige e11 rechttiiatige bestediilg ei1 -. . 

aanwendilig val? de llliddelen; --- ---- 
i .  het afleggen valt jaarlijkse veratitwoordiilg iii hel jaarverslag, - - - -- 

VERGADERINGEN RAAD \TAN TOEZICHT . . - . .. . 

Artikel 10 . .. -- .. . . ... -- -. -- .- . - m ---v---- -. .. - ---.u-- .. . -..- -. .---m-- - 
f .  De vergadesitipen vati de Raad vaii Toeziclit worden gehoudeli ter plaatse in Nederland - - 

als bij de oproeping bepaald. . -. 

2. De Raad van Toezictil koint twee rilaal per jaar i11 veqaderiiig bijeen. - - -  - ---- - 

3. Vergaderiiige~i zulleli voorts ielkaiiiiale wordea gehoudeii= \vatilieer de voorzitter dit - 

wenselijk aclit, of indien ten iiiimte twee aiidere ledeti va11 de Raad vali Toeziclit daastoe --  - 



scluiftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te beliandeleri punte11 aai1 de voorzitter 
het verzoek richteii. I~idieil de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevoig geeft, - - 
zodanig, dat de vergadei-iiig wordt gelioude11 biiiiieii drie weke11 na liet verzoek, zijn de - 

vermekers zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepeii, met iiiacl~tneiiiiiig van de - - - --. 
vereiste forIilaliteitei~. . .. . . . . . . -- . - - 

4. De oproepiiig tot de vergadering gescliiedt teli niiiiste veertieli dagen tevoreii, de dag vaii - 
de oproeping en die van de vergadering niet ~iieeyerekeiid, door iiiiddel van - .. u 

oproepiiigsbrieven. - P-- .. . - . - 

5 .  De oproepiiigsbrieveu verliieIden, belialve plaats ei1 tijdstip vaii de vergaderiiig, de te -- 

behaiideleii oridenve~yeii. - --- -- - - . . - .-w .. . - . -. - . ---. . . . 

6. Be vergadesirige~i worden geleid dooi- de voorzitter; bij diens afvilezigl~eid voorzieli de 
aaiiwezigeii zelf i11 de leiding vaii de vergaderiiig. --------- - - -  .---- - 

7. Zolang iil een vergaderitig alle i11 fuiictie zijiide leden vati de Raad vaii Toezicht aaiiwezig - 
zijn, kunneii geldige besluiteii vilordeil geiioineii over alle aai] de orde komende - -- --- 

ondeiwespeii, iilits met algeiiiene steiniiieii, ook al zijn de dooi. de statuten gegeven .. 
voorsclirifteii voor liet oproepeil en houdeli van veryaderiirgeiii niet i11 acht geiioi~ieii. 

S. Va11 liet verliatidelde i11 de vergadesiiigen worden iiotuleii gel~oudeii door de secretaris of 
door een vat] de andere aa~iwezigelen~ door de voorzitter vali de vergadering daartoe 
aangezoclit. De i-iomleìi wordeii vastgesteld e i ~  getekend door dege~ien, die iii de - 

vergadesilig als voorzitter en secretaris hebbeii gefu~igeerd. Ieder lid van de Raad van 
l'oeziclti lieefr reclit op een door de secretaris uit te reiken kopie van de iiotulen. 

9. De vergaderingen worderi gehoudett irr de statutaire vestigiiigsplaats, tenzij de - .-..-- - - 

meerderheid vaii de leden van de Raad van Toeziclit te kelineii geeft zicli ennee te -- -- -- -- - - 

verenigen dat een bepaalde vergaderiiig iii een aiidere plaats wordt gehouden. - --- -- 
BESLUITEN RAAD VAN TOEZICHT - -  w . . - - . . . , 
Artikel 11 - .. -- - -. . . ..-----d . 

l .  De Raad vaii Toezicht kan ter vergadering alleen daii geldige besluiteii iieineii iiidieii de - 
iiieerderlieid vaii de in functie zijiide leden vaii de Raad vali Toezicht ter vergaderillp - -  
aaiiwezig oivei~egeriwoordigd is. Iiidieii aan deze voloom~aarde niet wordt voldaaii kali de -.- 

voorzitter van die vergaderiiig een tiieuwe vergaderiiig uitschrijven. Deze tweede 
vergadering zal worden gehoudeli teiiinimte tien eii teil Iioogste dertig dageii daania. Iii --.-- 
deze tweede vergaderiiig kali worden beslist ongeaclit liet aantal aaiiwezige of 

l 
l 

venegeiiwooi.digde leden. Dit dient i11 de oproep voor die vergaderiiig te wordeii geineld. -.- 
2. Alle besliiiteil wordeii genollien met gewone iileesderlieid vail de geldig uitgebrachte - -. - --.. 

steiniileii. . - -. - .- - ... . -. -. - - - , . . . . . . . - - - . . . -- . .. . . . . . . 

3, Ieder lid vaii de Raad van Toeziclit lieeft lier recht tot liet uitbrengen vali een steiri. Een 
lid vaii de Raad van Toeziclit kan zich ter vergaderiiig door eeii ander lid lateii 
vestegen.~\loordigei1oordigei op overleggiiig vali eeli schrifielijke, ter beoordeliiig vaii de voorzitter - - 

vali de vergadesiilg voldoelide, voliilacht. Een lid vali de Raad van Toeziclit kan daarbij -- -- 
s1echts voor een ander lid als gevolinachtigde optredeil. - - -- - - 

4. Alle stemmei1 ter vergadering gescliiedeil u~oiideliiig, tenzij de voorzitter of een lid va11 de ---. 

Raad van Toezicltt vOór de stenlming eet1 sduiflelijke steiiltning verlangt. Sclu-iftefijke -. 
stemrniiig gescltiedt bij ongetekeiide, gestote~i briefjes. Blanco stemmeti worden - 

besc11ou.ti:d als niet te zijn uitgebraclit. ----- - - . -- 



5. h4oclit bij stemniing over personen bij eerste steimiiiiig geen meesderlieid \vordeii - 

verkregen, dan zal een nieuwe steminiiig plaats hebben. Iiidieii ook dan geen meerderlieid -- 

verkregen wordt: zal bij een tiisseiisteiiui~iiiy worden beslist tussen welke persouei] zal -- 
worden hesstenld. Staken bij de tussenste~~ming of de l~erstem~niilg de steiiiineí~, dan - 
beslist Iiet lot. - m - .- ---. - - - . . - . . -- -- - . -- 

6.  111 alle geschil lei^ onitreiit ste~liiniiigeii, niet bij de statuten \loo~zieii; beslist de voorzitter 
\ra11 de vergadering. .-.---w-- .--P-.- - -.- - - M - - - . - - 

BOEK- EN JAARSTUKKEN - - . . . . . .  ---- .-.....+-.--. 
Al-tikel 12 . . .  ............. . .  -. ............ -. - 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kaleliderjaar. ---....--.. - .. 

2. Het College vati Besiuur is veipliclit van de vesii~ogeiistoestai~d van de sticl~ting zodanige - 

aaiitekeiliiig te fioudeil, en de daartoe belïoreiide boeken, besclieiden ei] andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te belvaren, dat daaiuit te alle11 tijde haar rechleii en ---  

.............. . verpliclitiiigen kuiii~en wordeii gekeiid. - .----..- -. - 

3, liet College van Bestuur stelt jaarlijks voór ééii januari de begrotiiig iiiet toelichting voor - 

liet komende jaar va11 de baten en de lasleil vali de activiteiten (de ie belialeii doeleii of . 
resiiltateii) vast. Deze begrotiiig iaat liet College van Bestuur goedkeureli doos de Raad -.--. 
val1 Toezicllt. . ..... . . .  ..... . . . .  - 

4. Ket College van Bestuur stelt jaarlijks vóór één juni de jaarrekening niet toelicliting over -- 

de bellaalde resultate~i vast. De reketiiiiy gaat vergezeld van een verslag van een doos de - 
Raad vaiï Toezicht aa~iget\~ezen accoiinta~it dat, belialve de vet-klaring bij de seke~zi~~g, 
bevindiilgeii bevat over de vraag of de adiiiinistraiie ei] liet belieer vofdoeii aan eisen van - 
recl~tmatigl~eid en doelliiatiglieid. Het College van Bestuur laat liet verslag en de rekening - 
goedkeure,l door de Raad van Toezicllt. .- .. --.-L- - . . -- 

REGLEMENTEN ......... -- .--... . . . . .  . . ........... 

...... ArGkel 13 .... -,.. . .  .- .. . .  . . . . . .  - 
l .  t-iet Collge vali Bestuur kali een of iiieer regle~ileiileii vaststelleli, waarin oiidei~ìfe~yen 

worden geregeld, die liiet i11 deze statuten wordei1 verliandeld of riadei. wordeii - -  -- 
uitge\i~ei.kt. . .---. P-- . . . .  ----- . -- 

2. Het College van Bestuur stelt, na goedkeuring vaii de Raad van Toezicht, liet Regleiiïent - 
vaii liet College van Bestuur en het iiiaiiagelnentstatuiit vast. ----- - 

3.  De re~lenleiiteii Iilogen niet iii  strijd zijn niet de bepaliligeii van deze statuteii eji inet de - .- 

wet- ook waar die geen dwirigeild recht bevat. - . . . - . . - . .  - - - . - . . . - . - .  

4. Eeii besluil tot \raststelIiiig, wijziging of opheffing van de Regleine~iteil die111 genoiiieil te - 

wordei1 iiiet iiiachtneniiiig van het bepaalde in aitikei 14 Ijd l , - - --- - 
-- - -- . .- 

.. . . .  . Artikel 14 - . - . -. .... . . . -. -- 

I .  Het College van Bestuur is, na voorafgaaride schriftelijke toesteiiiinitig vati de Raad vari 
Toeziclit, bevoegd deze statuten re wijzigeii. Het besluit daaitoe moet worden genomeli 
niet een nieerderlieid van twee derde van de uitgebrachte stei.iimen in een vergadering, 
i.ilaarin alle Ieden van het College vaii Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijii. zonder .--- 

.. . . . . . . . . . .  dat in liet bestuur enige vacature bestaat. - --- - - 

2. De wijziging ilioet op straffe van nietiglieid bij tiotariële akte tot stand koiileo. teder - 

afzonderlijk lid \ f a ~ ~  het College van Bestuur is bevoegd de desbetreffende akte te - 



verlijdeli. - - . . . .-.. -- -. . - -. 

3. De lede11 vaii het College vati Bestuul-. zijii verpliclit op het kailtoos van liet -- . .- 

1taiidelsregiste1-, dat gehoudeli wordt door de Kaiiier van Koophaiidel, biiiileii liet gebied --  

waar de stichting Raar zetel heeft, neer te l e g e r ~  een autlieiitiek ~fsclirift van de notariële - 

akte waarin de wijziging is opgeiioilieri of van de gewijzigde statuteii van de stichtiiig. - -- - 

ONTBINDING EN VEREFFENING - - - - - . . - - -. . -. - - . . . - . . 
Artikel 15 - . . - . - .. . , -. . - . . 

1. Het College van Bestuur is, iia voorafgaande scliriftelijke toesteiiiiiiiiig 17a11 de Raad van --- - 

Toeziclit, bevoegd de sticliting te ontbiiideii. Op het daarioe te tiemen besluit is liet - 

bepaalde iii artikel 6 lid 4 van toepassing. De stichtiiig blijft iia liaas oiitbiiidiiig -- - 
voortbestaan voos zo.ver dit tot \~ereffeniiig vali haar \leniiogeii ilodig is. - - -- 

2. Bij de ontbiiidiiig van de sticlitiiig geschiedt de vereffening door liet College \?ai1 Bestuur, -. 

voor zover de secliter geen aiidei-e vereffeiiaars heeft aangeweze1.r. . - 

3. De veiaeffenaars dragen es zorg voor, dar vali de oiiihiriding vali de sticliting iiisclirijviiig -. 

~ilaatsviiidt ili hei register, bedoeld iii artikel 14 lid 3. - -. - -- 
4. Gedmetide de vereffeniiig blijveli de bepalitlgeii vaii deze statuten zoveel iiiogelijk vaii - 

krac]it. -. - - - - .- . .- --- - . . . - ---- - - -- - - ... -. . - --e . 

5.  Eeii overscliot iia vereffeiliriy wordt uitgekeerd zoals door de vereffeiiaars te bepalen, i11 
ieder geval zodanig als het meest met het doel vali de sticiiting zal overeeiisteimneri. --- 

6.  Na afloop.vart de xrereffeiiing blijven de boeken een bescheiden van de otltboi~den stichiit~g 
gedurexide zeveil jaren berusten onder de jongste vereffenaar, dan wel een aiidere 
(reclits-) persoon, aai1 te wijzen door de vereffeiiaars. -- .- .-- - - - , - 

SLOTBEPALING .- .- - - . . --- .- -. - - --. F . ... - . - -.. . . . 

Artikel 16 ....... - - - - -, . . . . .. , . - . .-.-. .. -. - - 

lil alle gevalleii, waarin de wet, deze statuteri of de seglemeiilei~ liiet voorzien, beslist liet - 

College van Bestuur ria voorafgaande schriftelijke goedkeirri~ig \/ai1 lier College vati de Raad - - 
vali Toezicjlt, - - - - .. .. . -. - .. . .-w - . .- . - 

De coii~parai~teii zijn mij, iiotasis, bekend, zijnde de identiteit valt de coinparaiiten, voor zover - . 

vereist, door mij, tiotaris, vastgesteld aan de Iiaiid vaii de liieivoor gelilelde en daartoe - - 

13estenlde docuiileiiteli. .. - -. -. -.. - . ... -- . .- . -. v-. - 

Waarvat1 &te. . - . . . -, - - . . -. . . .- . . . . 

Aldus verleden te Haarlem, teli tijde in liet hoofd dezer akte veriileld. - - - - -  -.-. -- - -  -. - - 

Van de zakelijke iiihoud van deze akte lieb ik, notaris, aan de compara-ai~teii mededeliiig gedaan - - 
eti ik heb aai1 heit een toelicllting daarop gegeven. - - .  -- -- - - . -. . . 

De coinparailteli hebben verklaard van de iiilinud van deze akte keilnis te liebbeli geliometi ei1 
liiet beperkte \toor]ezirlS ill te stelnmell. ..- . -. - -. . . - . . .. 

Vervolgeiis is dezé akte oi~niiddellijk na bepeskte voorlezing door de coii~paraiiten en mij, - 

iio1arjs, oildeifekend, - .... --  . .... - - .. - -. . - -. .. . . -. - . . -- - . . . - 



I Volgt oiidertekening. - --- - - - --- 

VOOR AFSCHRIFT: 
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Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad heeft op 30 januari 2012 een 
verzoek ingediend bij de gemeenteraad van Haarlemmermeer voor opname in het plan van 
nieuwe scholen van een basisschool. Op 23 februari 2012 heeft de gemeente 
Haarlemmermeer het schoolbestuur verzocht aanvullende gegevens te verstrekken. 
Met dit document en de bijbehorende bijlagen worden deze aanvullende gegevens verstrekt. 

4 .  De richting van de school 

De richting van de te stichten basisschool is islamitisch onderwijs. Indien daar binnen de 
gemeente Haarlemmermeer nog verbijzondering op van toepassing is betreft de richting het 
gehele islamitische basisonderwijs. 
Onder bijlage 5 treft u de statuten van de stichting aan. 

2. De beschrijving van het voedingsgebied 

Het voedingsgebied van de gewenste school bestrijkt de gehele gemeente 
Haarlemmermeer, inclusief de te ontwikkelen wijken Westflank, Toolenburg Zuid en Locatie 
Zuidrand. Evenwel treedt het schoolbestuur hierover gaarne met de gemeente 
Haarlemmermeer in nader overleg. 

3. De aanduiding van de plaats in de gemeente waar het ondennrijs moet worden 
gegeven 

Het ontwikkelingsgebied Locatie Zuidrand in Hoofddorp biedt wellicht de beste 
mogelijkheden om een schoolgebouw voor onze nieuwe school in te passen. Derhalve valt 
daar de eerste keuze op. 
Echter ook hiervoor treedt het schoolbestuur gaarne in overleg met de gemeente 
Haarlemmermeer, en staat zij open voor andere ideeën. 
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4. Een prognose van het te vewachten aantal leerlingen 

In 'bijlage 1 treft u de volledige berekeningen aan van het te verwachten aantal leerlingen. 
Voor; onderhavig verzoek is dus gerekend met als voedingsgebied de gehele gemeente 
Haailemmermeer, inclusief de te ontwikkelen wijken Westflank, Toolenburg Zuid en Locatie 
Zuidrand. In de bijlage 1 is dit uitgewerkt onder model A. 

Deze leerlingenprognose geeft op een aantal peildata het volgende beeld: 

De stichtingsnorm van 220 leerlingen wordt dus meer dan ruimschoots gehaald. Zowel 
binnen de eerste 5 jaar, als de daarop volgende 15 jaren. 

Evenwel is voor uw beeldvorming ook het te verwachte aantal leerling uitgerekend voor 
geheel Haarlemmermeer exclusief de te ontwikkelen wijken (model B). 
Dit geeft het volgende beeld: 

Ook in dit model wordt de stichtingsnorm meer dan ruimschoots gehaald. Zowel binnen de 
eerste 5 jaar, als de daarop volgende 15 jaren. 

Als derde is het fictieve model C uitgerekend. 
Een uitgekleed model met als voedingsgebied slechts bestaand Hoofddorp. 
Dit geeft het volgende beeld: 

Zelfs in het uitgeklede model C wordt de stichtingsnorm gehaald gedurende alle jaren. 

Toelichting prognose 
De prognose is als volgt tot stand gekomen. 
Allereerst is de basisgeneratie (4-12 jarigen) van het voedingsgebied bepaalt voor de jaren 
201 3 tot en met 2033. 
Deze basisgeneratie is 1 op 1 conform de in opdracht van gemeente Haarlemmermeer door 
Pronexus opgestelde leerlingenprognose van maart 201 2. Hiermee zijn de gevraagde 
gegevens volgens de WP0 gewaarborgd (oa. art. 75 lid 3c, 4, 5 en 6). 
Op basis van het deelnamepercentage van 95% is het aantal leerlingen dat daadwerkelijk 
basisonderwijs zal gaan volgen bepaald. Dit aantal vermenigvuldigd met het specifieke 
belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs (zie onder 5.) geeft het te 
verwachten aantal leerlingen per jaar weer dat islamitisch basisonderwijs zal gaan volgen 
gedurende de jaren 2013 tot en met 2033. 
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5. Belangstellingspercentage en vergelijkbare gemeente 

In gemeente Haarlemmermeer is nog geen basisschool van islamitische grondslag 
aanwezig. Derhalve dient het belangstellingspercentage voor basisonderwijs van deze 
richting bepaald te worden aan de hand van het belangstellingspercentage voor deze richting 
in een vergelijkbare gemeente waar reeds een basisschool van deze richting aanwezig is. 
Bij het zoeken naar een vergelijkbare gemeente wordt met name gekeken naar aspecten als 
inwoneraantal, leerlingdichtheid, geografische ligging, bevolkingssamenstelling ed. 
Op basis hiervan is uitgekomen bij gemeente Maastricht als vergelijkbare gemeente. 
De gemiddelde gelijkheid op basis van 14 vergeleken aspecten bedraagt bijna 75%. 
Zie bijlage 2 voor de specificaties hiervan, en bijlage 3 voor de geografische ligging. 

In gemeente Maastricht bevindt zich l basisschool van islamitische richting, El Habib. 
Door de afdeling Onderwijs, Onderwijshuisvesting, van gemeente Maastricht zijn de 
volgende gegevens versterkt: 

- aantal leerlingen El Habib op 1.10.2011: 303 
- totaal aantal leerlingen basisonderwijs in Maastricht per 1 .l 0.201 1 : 7.284 

Derhalve is het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs in gemeente 
Maastricht 4,16 %. 

Het is reëel te verwachten dat dit belangstellingspercentage in gemeente Haarlemmeer nog 
hoger zal liggen gelet het feit dat het percentage niet-westerse allochtonen in 
Haarlemmermeer maar liefst 50% hoger ligt dan in Maastricht. Evenwel is in de 
berekeningen het percentage van 4,16% gebruikt. 

6. Analyse gegevens gemeente Haarlemmermeer 

In bijlage 4 is een analyse gemaakt van de statische gegevens van gemeente 
Haarlemmermeer over een periode van 5 jaar. 

30 maart 201 2 
M.J. Struick 

BV0 
Bureau voor Onderwijshuisvesting en Projectmanagement 

Bijlagen: 

l. Prognose te stichten islamitische basisschool 
2. Vergelijkbare gemeente Maastricht 
3. Geografische ligging gemeenten Haarlemmermeer en Maastricht 
4. Statistische gegevens gemeente Haarlemmermeer 
5. Statuten 
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Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Bijlage l 

g; 
P. 

a2 2 
F;_: = 
Nv, 3 
COsTo' 2 2. 2 
- 'E  0 
*l) v, 8 9 %  

fa 0 
g 9 

Verzoek opname in plan van scholen gemeente Haariemmermeer 

Prognose te stichten islamitische basisschool 

Model B model A 
Haarlemmermeer bestaand Haarlemmermeer bestaand 

jaar + nog te ontw~kkelen 
95% deelname $S% deelname 

totaal 

Strchiingsnorm Haarlemmermeer 220 leerlingen 

model C 
Hoofddorp bestaand 

95% deelname 

Belanpstelllngr 
percentage 

Prognose verwacht leerlingaantal nieuwe school 

Model A Model B McdelC jaar 

B~paling belangstellingspercentage o.6.v gemeente Maastricht als vergehlkbare gemeenfe 
totaal aantal leerlingen ~slamitisch basisondecmls op 1 10 2011 303 
totaal aantal leerlingen basisondew~p op 1.10.2011 R84 
belangstellingspercentage damitisch bastsondewijs 4.16% 



Stichting Islamitisch OnderwiJs Zaanstad Bijlage Z 

Verzoek opname in plan van scholen gemeente Haarlemmermeer 

Vergelijkbare gemeente Maastricht 

Haariemmer 
meer Maastricht % gelijkhetd 

Inwoneraantal 2011 143374 119.684 8336 
Leert6ngensantall 10 2011 15711 7284 
Oppervlakla in Km2 176.7 58.8 
InwfKm2 2011 799 2 086 38% 
OmgewngSadre5Sendichtheid 2011 1446 2125 68% 
Leeriingdichlhe~d 2011 88 126 69% 
Geografische Iiggmg ze  onder 81% 
Niet-westersa allochtonen 2010 17 187 9.200 
N-w al1 In % 2010 12 6 67% afwijking eigenlijk ten gunste aanvraag 
w-uitkeringen 2010 1890 2 060 
per 1 OW inw 13.2 17.2 77% 
Woningvoorraad 2010 57.060 56.660 99% 
Gemiddelde woningbezetting 20101201 2,5 2,l 84% 
Gemiddelde woningwaarde 2010 284000 205 O00 72% 
Stedelijkheid 2010 3 2 60% (op de schaal van 1-5) 
LeeRi~dcopbouw 2011 ue onder 79% 
Beroepsniveau 2010 ria onder 72% 
Gem Inkomen per inwoner 2009 34 000 26.100 77% 

1042% oo 14 asaenen 
gemiddelde 
gelijkheid 

leeftijdsopbouw 
<-l0 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
5060 
60.70 
70-80 
80.90 
>90 

Haarlemmermeei Maastricht Haarlemmer! Maastricht 
19584.0 9 213.0 13.7% 7.7% 
18 190.0 12 675.0 12.7% 10.6% 
14 548.0 21 491.0 10.1% 18.0% 
19 901.0 13 045.0 13,9% 10,996 
25 740.0 16 414.0 18,W 13.7% 
19.049.0 16 737,O 13,351 14.0% 

- 14889.0 14.525.0 10,496 12.1% 
7 561,O 9 636.0 5,3% 8.1% 
3 386,O 5 121,O 2.4% 4,3% 

529,O 807,O 0,4% 0,7% 

opleidtngsniveau 
ntu 1 onb 
niv 2 onb 
niv 3 omb 
niv 4 omb 

gelijkheid gewogen 
56.4% 16231 
83.5% 25768 
56.5% 20362 
78.5% 25875 
76.4% 32207 
95.0% 33994 
85,6% 25165 
65,5% 11262 
55,2% 4695 
54.7% 131 

143 377,O 119 664,O 196290 
gemiddelde gelijkheid 75% 

Beroepsniveau 
elementair 4,1 3.4 83% 
lagere 14,7 11,4 78% 
middelbaar 27.7 15.4 56% 
hoger 16,9 9.5 57% 
wetenrch 5.9 6,7 88% 
gemiddelde gelijkheid 72% 

Bron CBS 

Geograftsche i~ggmg stadskern tot stadskern 
Haarlemmermeer Maastricht 
afstand rot Haarlem 11 Km afstand tot Geleen 
afstand tot Amsterda 18 Km afstand tot Heerlen 
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Stichting Islamitisch Ondewijs Zaanstad 

Verzoek opname in plan wan scholen gemeente Haarlemmermeer 

Statistische gegevens gemeente Haarlemmermeer 

Vrouwen, O t/m 49 jarig 
Leeftijd 

Bijlage 4 
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Kinderen 0-14 jarige 
Leeftijd 

Geboorte per leeftijdsgroep moeder 

c20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
>45 
totaal 

Inwoners, wonlnguoorraad, basisgeneratie 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inwoners 135 140 138.260 140.650 142.040 142.790 
Woningvoorraad 54.255 55.345 56.935 56.810 57.060 
Basisgeneratie 4-11 + 30% 12 jr 15 184 15.713 16.186 14.826 16.770 16.802 
Basisgeneratie 4-7 jr 7.771 8.068 8.219 8.319 8.304 8.183 
Vrouwen 15-49 jr 34.221 34.904 35.340 35.292 35.025 34.672 

Cijfers 2006 2007 
Alg.Vruchtbaarheidscijfer 53,4 53.7 
Gem.woningbezetting 2,49 2,50 
Gem.wonlngbezetting bg 0,28 0,213 
Gem.woningbezetting 4-7 jr 0,14 0,15 
Gem.woningbezetting vr 15-49 j 0,63 0'63 

Bron CBS 
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Aan de geri1eenter;iad van de gemcciite TIAAR 1 .f {MIM EIIMl<l;iM 
liaadli~iisplciti l 
2 132 'I'% HOOFDDORI' 
(I%ostbus 250, 2130 A(; 110Of~1)1)01II3). 

J Iet bestuur van dc Stichting islamitiscl~ Ondcrwijs %aailistad, 
gevestigd aan Hooiij~cs 40, 15 1 1 KI) te Oostzaaili, reehtsl~essooiilijkheid bezittende op grond 
vali Kaliler vali Koophaildel nirïrimcr: 3503 1291 en n~fariële akte op 2'9 juli 20 1 1 ,  vcrzockt ti 
o111 in Iict plaii van scholen 20 13-20 14 van de bij~onder onderwijs, te vcstigcn, in gcmccnlc 
I laarletnmeniieer. 

C;eweiisile datum van ii~gatlg van de bekostiging van dc scliool is 1 august~is 201 3 op 
grond var1 artikel 74 van de Wct op het J'rin~air Ondeswi.js gaan bij dit verzoek de alctaar 
vcreistc stukken. 

Dc bciiodigde progiiosc ter oncicrboitwil~g van de aanvraag wordt in sailr~enwerkitig met cte 
besttirenorganisatie IS130 opgesteld e11 zal vó6r I april 201 2 nagezonden worden. 

Zaaiidam, 30 januari 20 12 

l iet (hllege v?ti Iestïiiir vooriiocriid, 
8 2 

Voorzitter CvB 
V 

nir. l'uncay Cktak, lid CVR 



Aan het bestuur van de Stichting 
Islamitisch Onderwijs Zaanstad 
Hooiijzer 46 
151 1 KD Oostzaan 

Postbus 250 

21 30 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuispiein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling 
Contactpersoon G. Pontier 

Doorkiesn~immer 023 5676728 
UW brief 30 januari 2012 Verzenddatum 

ons kenmerk 1-12.8759\iwi/ohv 
Bijlage(n) Geen 

Onderwerp verzoek ex. artikel 73, e.v. Wet op het primair onderwijs 
2 3 FEB, 2012 

Geacht bestuur, 

Op 31 januari 2012 hebben wij van uw bestuur het verzoek ontvangen om, op grand van 
artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs, opneming in het Plan van nieuwe scholen 
van een basisschool. 
Als plaats van vestiging wordt de gemeente Haarlemmermeer aangegeven. Gewenste 
datum van ingang van de bekostiging van de school is 1 augustus 2013. 

In uw brief verwijst u naar de bij het verzoek vereiste stukken. Tevens deelt u mede dat de 
benodigde prognose ter onderbouwing van de aanvraag vóór 1 april 2012 zal worden 
nagezonden. 

Wij delen u hierbij mede dat wij bij uw verzoek niet de vereiste stukken hebben aangetroffen, 

Conform artikel 76, lid 2, van de Wet op het primair onderwijs, delen wij u hierbij mee, dat de 
door uw bestuur verstrekte gegevens onvoldoende zijn om het verzoek te kunnen 
beoordelen. 

Wij verzoeken u om vó6r 1 april 2012 ons de volgende aanvullende gegevens, zoals 
vermeld in artikel 75, eerste lid, juncto, derde lid, te verstrekken: 

a. de richting van de school, 
b. een prognose van het te verwachten aantai leerlingen, 
c, de beschrijving van het voedingsgebied, 
d. de aanduiding van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden 

gegeven. 
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De prognose dient inzicht te verschaffen in het te verwachten aantal leerlingen voor elk 
jaar van het tijdvak waarop de prognose betrekking heeft, en is gebaseerd op 
statistische gegevens over een tijdvak van 5 jaar en vermeldt de berekeningen die tot 
de uitkomsten hebben geleid. 

De prognose bevat verder de gegevens zoals opgenomen in artikel 75, lid 3, van de Wet 
op het primair onderwijs. Indien het betreft een richting waarvoor nog geen 
basisonderwijs binnen de gemeente wordt gegeven bevat de prognose gegevens 
omtrent het belangstellingspercentage voor het basisonderwijs van die richting in een 
vergelijkbare gemeente. 

Indien de aanvullende gegevens niet voor 1 apri l  2012 zijn verstrekt, wordt uw verzoek 
buiten behandeling gelaten. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer. 
Namens dezen, 
de gemeentesecretaris, 
voor deze, 
de teammanager Jeugd, Werk en InkomenlOnderwijshuisvesting 

L.H.M. van ~ î k  
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