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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Zowel de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad als de Stichting Islamitische scholen El 

Amal, hebben verzocht om opname van een Islamitische basisschool in het Plan van nieuwe 
scholen 2014-2017. Hierover dient de gemeenteraad voor 1 augustus 2013 een besluit te 

nemen. Voorgesteld wordt om beide verzoeken niet te honoreren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Op grond van voorliggend voorstel de vaststelling van het Plan van nieuwe scholen 2014-

2017 achterwege te laten (artikel 83, lid 1, sub a van de Wet op het primair onderwijs), 

aangezien beide ingediende aanvragen tot stichting van een Islamitische basisschool niet 
gebaseerd zijn 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 stichten van een school zijn geen kosten verbonden, aan de huisvesting van een 

school in een later stadium wel. De huisvesting en de daarvoor benod igde 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 vóór 1 augustus vast en stuurt dit binnen twee weken ter 
goedkeuring naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarbij dient de 

gemeenteraad vóór 1 augustus 2013 een besluit te nemen op de ingediende verzoeken voor 

opname in het Plan van nieuwe scholen. 

Vóór 15 augustus 2013 dient een afschrift van het raadsbesluit aan de indieners van de niet 

ingewilligde verzoeken te worden gezonden (artikel 83, lid 4 van de Wet op het primair 
onderwijs). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Indien een van de schoolbesturen naar aanleiding van de negatieve beschikking beroep 

aantekent bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zal de gemeenteraad 

hierover worden geïnformeerd. 
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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 in het Plan van nieuwe scholen 2014-2017, niet te honoreren; 
2. het verzoek van de Stichting islamitische scholen El Amal om opname van een 

Islamitische basisschool in het Plan van nieuwe scholen 2014-2017, niet te honoreren; 

3. gelet op beide afwijzingen, de vaststelling van het Plan van nieuwe scholen 2014-2017 

achterwege te laten; 

4. beide schoolbesturen voor 15 augustus 2013 te informeren over het besluit. 

3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
We willen in de gemeente bereiken dat er 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 dienen besluiten te worden genomen op de ingekomen verzoeken van zowel de 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad als de Stichting Islamitische Scholen El Amal, om 

opname van een Islamitische basisschool in het Plan van nieuwe scholen 2014-2017. 

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 voor bekostiging in 
aanmerking te komen. 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, 26 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 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 daarbij 

worden voorzien van een prognose van het te verwachte aantal leerl ingen. 
De gemeenteraad stelt het Plan van nieuwe scholen vóór 1 augustus vast en stuurt dit 

binnen twee weken ter goedkeuring naar de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. De minister besluit vóór 1 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 het 

ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschappen, een uniek bekostigingsnummer aan 
(BRIN) en verkrijgt hiermee rijks financiering voor de exploitatie van de school. De 

bekostiging van een basisschool kan slechts aanvangen per 1 augustus van een schooljaar. 



Onderwerp Verzoeken om opname van twee Islamitische basisscholen in het Plan van nieuwe 
scholen 2014-2017 

Volgvel 3 

Context 
Dit jaar zijn vóór 1 februari verzoeken binnengekomen voor opname in het Plan van nieuwe 

scholen 2014-2017 van de volgende schoolbesturen: 

de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ); 
de Stichting Islamitische Scholen El Amal (El Amal). 

Uit de statuten van de stichting SIOZ 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. Uit de statuten van de stichting El Amal 

blijkt dat men tot doel heeft het oprichten en in stand houden van een of meer scholen 
waarbij de leerling een levensbeschouwing op basis van de Qur-an en Sunnah kan 

opbouwen. Het Islamitisch onderwijs is binnen Nederland een erkende richting 

(denominatie). 

Probleemstelling 

Om voor opname in 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 geldende stichtingsnormin Haarlemmermeer in 2013 is 220 leerlingen (zijnde 

10/6 maal de opheffingsnorm). Per 1 augustus 2013 wordt dit 230 leerlingen. Een school 

moet aantonen via de voorgeschreven prognose 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 aantalleerlingen 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 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. 
Omdat er in Haarlemmermeer geen islamitische basisschool aanwezig is, hebben beide 

schoolbesturen hun aanvraag onderbouwd met het belangstellingspercentage van een 
'vergelijkbare' gemeente. In dit geval hebben de schoolbesturen de gemeenten Zaanstad 

(stichting SIOZ) en Amersfoort (stichting EL Amal) aangemerkt als 'vergelijkbare' 

gemeenten. 

Afweging aanvraag Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (stichting SIOZ) 

Stichting SIOZ heeft vóór 1 februari 2013 tijdig een aanvraag voor opname in het Plan van 

nieuw scholen gedaan (bijlage 3). Deze aanvraag voldeed aan de eisen daaraan gesteld in 
artikel 75 j0 76 van de Wet primair onderwijs. 

De aanvraag van de stichting is getoetst op een tweetal onderdelen: 
A. de realiteitswaarde van de leerlingenprognose zoals opgesteld door de stichting. 

B. de vergelijking van Zaanstad met Haarlemmermeer; 
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Ad. A. realiteitswaarde leerlingenprognose 

In de bijlage bij het verzoek zijn de berekeningen van het schoolbestuur opgenomen van het 
te verwachten aantal leerlingen. Als voedingsgebied is genomen de gehele 

Haarlemmermeer, echter exclusief de (te ontwikkelen} wijken Westflank, Tooienburg-Zuid 
en de locatie Zuidrand. 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 

genomen de basisgeneratie die in de gemeentelijke prognose is opgenomen. Op basis van 

een deelnemerspercentage van 95 % is het aantalleerlingen basisonderwijs bepaald. Dit 

aantal vermenigvuldigd met het specifieke belangstellingspercentage voor islamitisch 
basisonderwijs van 2,21 te Zaanstad, welke het schoolbestuur als 'vergelijkbare' gemeente 

heeft aangemerkt, geeft het te verwachten aantalleerlingen per jaar weer dat islamitisch 

basisonderwijs zou volgen gedurende de jaren 2014 tot en met 2034. Op zich is de 

prognose daarmee correct berekend. 

D I I" . I T h b . h e eer mgenprognose voor een IS am1 1sc e aSISSC 

Jaar 2014 2019 2024 

Aantalll islamitisch BaO 344 320 299 

Geldende stichtingsnorm Haarlemmermeer: 220 leerlingen. 

Slichtingsnorm met ingang van 1 augustus 2013: 230 leerlingen. 

oo vo1gens St" ht"ng SIOZ: IC I 

2029 2034 

280 268 

Uit de gemeentelijke leerplichtadministratie blijkt dat er op dit moment 14 leerlingen 
onderwijs volgen op een Islamitische basisschool in Haarlem. Het aantalleerlingen uit 

bovenstaande tabel dient daarom met dit aantal van 14 leerlingen te worden verminderd. De 
leerlingen van de nieuw te stichten basisschool zullen dus voornamelijk uit het 

leerlingenpotentieel moeten komen, dat nu kiest voor een andere denominatie binnen de 

gemeente Haarlemmermeer. Indien dit gebeurd zal dit ten koste gaan van de 

leerlingenaantallen van de overige scholen. Hierbij zal er sprake zijn van een groeimodel. 

Ouders van leerlingen die nu al op een bestaande school zitten, zullen niet zo snel hun 

kinderen van school halen om deze in te schrijven op de Islamitische basisschool. Vooral de 

leerlingen in de hogere leerjaren, zullen hun basisschoolperiode afmaken op de school waar 

men zit. 

Ad. 8. Hoe vergelijkbaar is echter Zaanstad 

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 Zaanstad 

aangemerkt als 'vergelijkbare' gemeente. In Zaanstad geldt op dit moment een 

deelnemingspercentage van 2,21 %. Dit percentage heeft betrekking op het aantal kinderen 
dat islamitisch onderwijs volgt op het totaal aantal 4 tfm 11 jarigen in de gemeente. 

Zijn Zaanstad en Haarlemmermeer echter vergelijkbare gemeenten als wordt gekeken naar 

het (potentiële) draagvlak voor een islamitische basisschool? Dit draagvlak wordt bepaald 

door de leerlingdichtheid (de mate van stedelijke compactheid} en de aanwezigheid van de 

doelgroep voor islamitisch onderwijs ('demografische samenstell ing van de wijk', bron: 

Afdeling Bestuursrechtspraak RvS, 4 sept. 2000). Naast leerlingdichtheid dient ook te 
worden gekeken naar de spreiding en mate van concentratie van inwoners en van de 

doelgroep (demografische samenstelling). 
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Bevolkingsdichtheid 

Volgens het CBS is Haarlemmermeer minder stedelijk dan Zaanstad (stedelijkheidsindex 
respectievelijk 3 en 2). Haarlemmermeer heeft geen grootstedelij ke wijken met bijbehorende 

hoge dichtheden. De woningvoorraad van Haarlemmermeer kenmerkt zich daarbij door een 

groot aandeellaagbouw in gemiddeld lage woningdichtheden (overwegend sub urbane en 
dorpse woonmilieus). Qua mate van stedelijkheid zijn Zaanstad en Haarlemmermeer dus 

niet vergelijkbaar. Qua oppervlakte en de hieruit resulterende leerlingdichtheid zijn 
Haarlemmermeer en Zaanstad evenmin vergelijkbare gemeenten (respectievelij k 91 en 192 

4 tlm 11 jarigen per km2
} . In Haarlemmermeer liggen de woongebieden verspreid over een 

ruim twee keer zo groot oppervlak. Centraal in de gemeente liggen de twee grootste 

woonkernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (respectievelijk 73.500 en 31.100 inwoners). De 

overige inwoners van Haarlemmermeer wonen verspreid in dorpen aan de rand van de 
gemeente. De afstanden tussen de verschillende kernen en dorpen in Haarlemmermeer zijn 

groot. 

Regionale ligging 

Haarlemmermeer vervult geen centrumfunctie voor onderwijsvoorzieningen voor omliggende 

gebieden. Haarlemmermeer wordt omgeven door Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en 

Leiden, die zelf een centrumfunctie vervullen. Daar komt bij dat bewoners van de 
randkernen vaak minder op Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn georiënteerd dan op 

nabijgelegen gemeenten (zoals Lisse, Aalsmeer, Bennebroek, Heemstede en natuurl ijk 
Haarlem en Amsterdam). In het naast gelegen Haarlem en Amsterdam wordt overigens al 

islamitisch onderwijs aangeboden. 

Bevolkingssamenstel/ing 

Haarlemmermeer telt minder niet-westerse allochtone inwoners dan Zaanstad 
(respectievelijk 17.000 en 25.000). Ook de samenstelling naar herkomstland is duidelijk 

anders. Zo kent Zaanstad een grote Turkse gemeenschap terwijl in Haarlemmermeer in 
vergelijking juist weinig inwoners met een Turkse achtergrond wonen en meer inwoners van 

Surinaamse afkomst die in mindere mate een islamitische achtergrond hebben. 

De doelgroep voor islamitisch basisonderwijs (niet-westerse allochtonen) is in Zaanstad 

geconcentreerd aanwezig in het stedelijk kerngebied van Zaandam waar ook de islamitische 

school is gevestigd. In Haarlemmermeer zien we een grotere spreid ing over de wijken en 

dorpen. In Hoofddorp vinden we de grootste concentraties in de wijken Floriande en Graan 

voor Visch. Beide wijken (respectievelijk bijna 18.000 en 3.300 inwoners) liggen ruimtelijk ver 
uit elkaar. De mate van spreiding van niet-westerse allochtonen kan uitgedrukt worden in 

een segregatie-index van het CBS. Uit deze index blijkt dat niet-westerse allochtonen in 
Haarlemmermeer minder geconcentreerd wonen in de wijken dan in Zaanstad. 

Ook de sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtonen verschilt. 

In Haarlemmermeer is de gemiddelde arbeidsparticipatie en inkomenspositie van niet

westerse allochtone huishoudens gunstiger dan in Nederland en Zaanstad. Een deel van de 

niet-westerse allochtonen in de VINEX wijken Floriande en Getsewoud in Haarlemmermeer 

behoort tot de middenklasse (60% van de instroom van niet-westerse allochtonen in deze 

nieuwe wijken betrok een koopwoning in het middel dure en dure segment). De grote 
spreiding en de relatief gunstige sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtonen 

in Haarlemmermeer ten opzichte van Zaanstad vormen een indicatie voor een minder grote 
vraag naar islamitisch onderwijs. Het volledige onderzoekadvies van Team Onderzoek van 

de gemeente Haarlemmermeer in deze, treft u als bijlage bij dit voorstel aan (bijlage 1}. 
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Conclusie 

Zaanstad en Haarlemmermeer zijn ruimtelijk en sociaal onvergelij kbare gemeenten op de 

punten van verstedelijkingsgraad, leerlingendichtheid en samenstelling en spreid ing van 

niet-westerse allochtonen. De gemeente Zaanstad voldoet dan ook niet aan de eisen die 

gesteld worden aan een 'vergelijkbare' gemeente en kan dus ook niet model staan voor de 
situatie in Haarlemmermeer. Het op basis van de gemeente Zaanstad berekende 

belangstellingspercentage van 2,21% per peildatum 1 oktober 2012, dient dan ook niet 
gebruikt te worden voor een prognose van het aantal leerlingen dat een islamitische 

basisschool in Haarlemmermeer zal bezoeken. 

Afweging aanvraag Stichting Islamitische Scholen El Amal (stichting El Amal) 

Stichting El Amal heeft vóór 1 februari 2013 een aanvraag voor opname in het Plan van 
nieuw scholen gedaan (bijlage 4). Omdat deze aanvraag niet compleet was, is deze tijdig vóór 

1 april 2013 aangevuld met nadere informatie over onder meer de prognose {bijlage 5). Deze 
aanvraag voldeed daarmee aan de eisen gesteld in artikel 75 j0 76 van de Wet primair 

onderwijs . 
De aanvraag van de stichting is getoetst op een tweetal onderdelen: 

A. de realiteitswaarde van de leerlingenprognose zoals opgesteld door de stichting. 

B. de vergelijking van Amersfoort met Haarlemmermeer; 

Ad. A. Realiteitswaarde leerlingenprognose 

In haar brief van 27 maart 2013 heeft het schoolbestuur El Am al de berekeningen 

opgenomen van het te verwachten aantal leerlingen. Als voedingsgebied is genomen de 

gehele Haarlemmermeer. De prognose is opgesteld door VBS (Verenigde Bijzondere 

Scholen) met behulp van het zogenaamde VSWO-prognosemodel dat voldoet aan de eisen 

die door de VNG in overleg met de landelijke besturenorganisaties en het ministerie van 
OCenW is opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van het specifieke 

belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs van 1 ,91 te Amersfoort, welke als 
'vergelijkbare' gemeente is aangemerkt. Op zich is de prognose daarmee correct berekend. 

D I I' . I T h b . h e eer mgenprognose voor een 1s am1 1sc e aSISSC 00 VOlgens St' h . SIOZ IC tmg 

Jaar 2014 2015 2o16 I 2o17 l 2o26 

Aantal 11 islamitisch BaO 308 320 299 

Geldende stichtingsnorm Haarlemmermeer: 220 leerlingen. 

Stichlingsnorm met ingang van 1 augustus 2013: 230 leerlingen. 

I 28o 1268 

2034 

287 

Uit de gemeentelijke leerplichtadministratie blijkt dat er op dit moment 14 leerlingen 
onderwijs volgen op een Islamitische basisschool in Haarlem. Het aantalleerlingen uit 

bovenstaande tabel dient daarom met dit aantal van 14 1eerlingen te worden verminderd. De 
leerlingen van de nieuw te stichten basisschool zullen dus voornamelijk uit het 

leerl ingenpotentieel moeten komen, dat nu kiest voor een andere denominatie binnen de 

gemeente Haarlemmermeer. Indien dit gebeurt zal dit ten koste gaan van de 
leerlingenaantallen van de overige scholen. Hierbij zal er sprake zijn van een groeimodel. 

Ouders van leerlingen die nu al op een bestaande school zitten, zullen niet zo snel hun 
kinderen van school halen om deze in te schrijven op de Islamitische basisschool. Vooral de 

leerlingen in de hogere leerjaren, zullen hun basisschoolperiode afmaken op de school waar 

men zit. 
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Ad. B. Hoe vergelijkbaar is echter Amersfoort 

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 Amersfoort 

aangemerkt als 'vergelijkbare' gemeente. In Amersfoort geldt op dit moment een 

deelnemingspercentage van 1 ,91 %. Dit percentage heeft betrekking op het aantal kinderen 

dat islamitisch onderwijs volgt op het totaal aantal 4 tlm 11 jarigen in de gemeente. 

Zijn Amersfoort en Haarlemmermeer vergelijkbare gemeenten als wordt gekeken naar het 
(potentiële) draagvlak voor een islamitische basisschool? Dit draagvlak wordt bepaald door 

leerlingdichtheid (de mate van stedelijke compactheid) en de aanwezigheid van de 
doelgroep voor islamitisch onderwijs ('demografische samenstelling van de wijk'). Naast 

leerlingendichtheid dient ook te warde gekeken naar de spreid ing en mate van concentratie 

van inwoners en van de doelgroep (demografische samenstell ing). 

Bevolkingsdichtheid 
Volgens het CBS is Haarlemmermeer minder stedelijk dan Amersfoort (stedelijkheidsindex 

respectievelijk 3 en 2). De stad Amersfoort bestaat uit één min of meer aaneengesloten 

stedelijk gebied terwijl Haarlemmermeer geen stad is maar een gemeente, bestaande uit 

verspreide en ruimtelijk gescheiden kernen en woongebieden. Sommige wijken in 

Amersfoort hebben een hoge bebouwingsdichtheid (meer dan 7.800 inwoners per km2), 

terwijl Haarlemmermeer geen grootstedelijke wijken kent met bijbehorende hoge dichtheden. 

De woningvoorraad van Haarlemmermeer kenmerkt zich door een groot aandeel laagbouw 
in gemiddeld lage woningdichtheden (overwegend sub urbane en dorpse woonmilieus). Qua 

mate van stedelijkheid zijn Amersfoort en Haarlemmermeer dus niet vergelijkbaar. 

Qua oppervlakte en de hieruit resulterende leerlingdichtheid zijn Haarlemmermeer en 

Amersfoort evenmin vergel ijkbare gemeenten (respectievelij k 91 en 261 4 t/m 11 jarigen per 

km 2
) . In Haarlemmermeer liggen de woongebieden verspreid over een bijna drie keer zo 

groot oppervlak. Centraal in de gemeente liggen de twee grootste woonkernen Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep (respectievelijk 73.500 en 31 .100 inwoners). De overige inwoners van 
Haarlemmermeer wonen verspreid in dorpen aan de rand van de gemeente. De afstanden 

tussen de verschillende kernen en dorpen in Haarlemmermeer zijn groot. 

Regionale t;gging 

Haarlemmermeer vervult geen centrumfunctie voor onderwijsvoorzieningen voor omliggende 

gebieden. Haarlemmermeer wordt omgeven door Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en 

Leiden, die zelf een centrumfunctie vervullen. 

Daar komt bij dat bewoners van de randkernen vaak minder op Hoofddorp en Nieuw-Vennep 

zijn georiënteerd dan op nabijgelegen gemeenten (zoals Lisse, Aalsmeer, Bennebroek, 

Heemstede en natuurlijk Haarlem en Am sterdam). 

In het naast gelegen Haarlem en Amsterdam wordt overigens al islamitisch onderwijs 
aangeboden. 
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Bevolkingssamenstelling 

Haarlemmermeer telt minder niet-westerse allochtone inwoners dan Amersfoort 

(respectievelijk 17.000 en 20.300. Bovendien is deze groep qua etniciteit anders 

samengesteld . Haarlemmermeer telt minder inwoners met een Marokkaanse en vooral 

minder met een Turkse etniciteit. Het aandeel inwoners van Surinaamse afkomst is in 

Haarlemmermeer daarentegen groter dan in Amersfoort. Deze verschillen in etnische 
samenstelling hebben invloed op de vraag naar islamitisch onderwijs. 

Amersfoort kent vier wijken (totaal 20.000 inwoners) met een aandeel niet-westerse 

allochtonen van meer dan 30%. Met name in de wijken rond het centrumgebied bevinden 

zich de hoogste concentraties niet-westerse allochtonen. De Islamitische school in 

Amersfoort ligt aan de stadsrand in het zuiden van de gemeente. De compactheid van 
Amersfoort als stad maakt dat een groot deel van Amersfoort (tot en met het centrumgebied 

op 2,5 km afstand) tot het praktische verzorgingsgebied van de school kan worden 
gerekend. 

In Haarlemmermeer zien we een grotere spreiding over de wijken en dorpen. In Hoofddorp 

vinden we de grootste concentraties in de wijken Floriande en Graan voor Visch. Beide 

wijken (respectievelijk bijna 18.000 en 3.300 inwoners) liggen ruimtelijk ver uit elkaar. 
De mate van spreiding van niet-westerse allochtonen kan uitgedrukt worden in een 

segregatie-index van het CBS. Uit deze index blijkt dat niet-westerse allochtonen in 
Haarlemmermeer minder geconcentreerd wonen in de wijken dan in Amersfoort. 

Ook de sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtonen verschilt. 

In Haarlemmermeer is de gemiddelde arbeidsparticipatie en inkomenspositie van niet

westerse allochtone huishoudens beduidend gunstiger dan in Amersfoort. Een deel van de 

niet-westerse allochtonen in de VINEX wijken Floriande en Getsewoud in Haarlemmermeer 

behoort tot de middenklasse (60% van de instroom van niet-westerse allochtonen in deze 

nieuwe wijken betrok een koopwoning in het middel dure en dure segment). De grote 
spreiding en de relatief gunstige sociaaleconomische posit ie van niet-westerse allochtonen 

in Haarlemmermeer ten opzichte van Amersfoort vormen een indicatie voor een minder 

grote vraag naar islamitisch onderwijs. 

Het volledige onderzoekadvies van Team Onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer in 

deze, treft u als bijlage bij dit voorstel aan (bijlage 2). 

Conclusie 

Amersfoort en Haarlemmermeer zijn ruimtelijk en sociaal onvergelijkbare gemeenten op de 
punten van verstedelijkingsgraad, leerlingendichtheid en samenstelling en spreiding van 

niet-westerse allochtonen. De gemeente Amersfoort voldoet dan ook niet aan de eisen die 
gesteld worden aan een 'vergelijkbare' gemeente en kan dus ook niet model staan voor de 

situatie in Haarlemmermeer. Het op basis van de gemeente Amersfoort berekende 

belangstellingspercentage van 1,91 % per peildatum 1 oktober 2012, dient dan ook niet 
gebruikt te worden voor een prognose van het aantalleerlingen dat een islamitische 

basisschool in Haarlemmermeer zal bezoeken. 
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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 0 tot en met 11 jaar, en die woont in het voedingsgebied van de 

gewenste school. Met deze directe meting zou kunnen worden vastgesteld of er een 
bepaalde behoefte is aan islamitisch basisonderwijs bij de inwoners van Haarlemmermeer. 

Beide schoolbesturen hebben 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 2013 een besluit te nemen op de 
ingediende verzoeken. 

Vóór 15 augustus 2013 dient een afschrift van het raadsbesluit aan de indieners van de niet 

ingewilligde verzoeken te worden gezonden (artikel83, lid 4 van de Wet op het primair 
onderwijs). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Indien een van de schoolbesturen 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 
Eerdere aanvragen 

Ook voor het plan van nieuwe scholen 2013-2016 heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs 

Zaanstad (SIOZ) een aanvraag ingediend voor opname van een basisschool. Daarbij werd 

door het schoolbestuur Maastricht aangemerkt als 'vergelijkbare' gemeente. Het verzoek is 

door uw raad niet gehonoreerd aangezien Maastricht conform de daaraan te stellen eisen 

niet werd aangemerkt als 'vergelijkbare' gemeente. 

SIOZ verwijst in haar aanvraag naar de totstandkoming van het Plan van Scholen 2010-

2013 van de gemeente Haarlemmermeer. waarbij de gemeente Zaanstad wel als 
'vergel ijkbare' gemeente zou zijn aangemerkt. Dit betrof echter een aanvraag voor een 

basisschool van een andere denominatie (evangelisch). 
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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 eerstvolgende (besturen)overleg met de schoolbesturen voor primair onderwijs zal 
worden aangegeven dat er twee verzoeken zijn ontvangen voor het stichten van een 
basisschool op islamitische grondslag in de gemeente Haarlemmermeer en wat het besluit 
hierop is van de gemeente. Vooruitlopend daarop zullen de schoolbesturen schriftelijk van 

het besluit op de hoogte worden gesteld. 
Aan de indieners van de niet ingewilligde verzoeken, de Stichting Islamitisch Onderwijs 
Zaanstad en de Stichting islamitische scholen El Amal, wordt voor 15 augustus 2013, een 
afschrift gezonden van het desbetreffende raadsbesluit. 

4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, d 

Bijlage(n) 
1. Onderzoekadvies Team onderzoek, betreffende de aanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. 
2. Onderzoekadvies Team onderzoek, betreffende de aanvraag van de Stichting Islamitische Scholen El Amal. 
3. Verzoek Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad om opneming in het plan van nieuwe scholen, d.d. 31 januari 2013. 

4. Verzoek Stichting Islamitische school El Amal om opneming bijzondere school op plan van scholen, d.d. 28 januari 2013. 

5. Brief met aanvullende gegevens Stichting Islamitische school El Amal, d.d. 27 maart 2013. 

Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op 

de fractiekamers en bij de postbakjes. 

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. 



Bijlage 1: Onderzoekadvies betreffende de aanvraag voor een islamitische 
basisschool in Haarlemmermeer van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 
 
 
Inleiding 
De Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een  
islamitische basisschool in Haarlemmermeer. Omdat deze voorziening in Haarlemmermeer nog niet 
aanwezig is, baseert de stichting het te verwachten aantal leerlingen op het werkelijk aantal leerlingen 
op een islamitische school in een vergelijkbare gemeente. De stichting baseert zich op Zaanstad als 
vergelijkbare gemeente. In Zaanstad geldt op dit moment een deelnemingspercentage van 2,21%. Dit 
percentage heeft betrekking op het aantal kinderen dat islamitisch onderwijs volgt op het totaal aantal 
4 t/m 11 jarigen in de gemeente.  
 
De vraag is of het aandeel van 2,21% voor Zaanstad als voorbeeld kan dienen voor de situatie in 
Haarlemmermeer. De vraag is: zijn Zaanstad en Haarlemmermeer vergelijkbare gemeenten als we 
kijken naar het (potentiële) draagvlak voor een islamitische basisschool (in de kern een 
wijkvoorziening)? Dit draagvlak wordt bepaald door leerlingdichtheid (de mate van stedelijke 
compactheid) en de aanwezigheid van de doelgroep voor islamitisch onderwijs (‘demografische 
samenstelling van de wijk’ bron: Afdeling Bestuursrechtspraak RvS, 4 sept 2000). Leerlingdichtheid is 
een ruwe maat dus we kijken ook naar de spreiding en mate van  concentratie van inwoners en van 
de doelgroep  (demografische samenstelling).  
 
Bevolkingsdichtheid  
Volgens het CBS is Haarlemmermeer minder stedelijk dan Zaanstad (stedelijkheidsindex resp. 3 en 
2). In bijlagen 1 en 2 is te zien dat de stedelijke gebieden in Zaanstad op elkaar aansluiten en dat 
sommige wijken hoge bebouwingsdichtheden kennen (meer dan 7.800 inwoners per km2) 
Haarlemmermeer heeft geen grootstedelijke wijken met bijbehorende hoge dichtheden. De 
woningvoorraad van Haarlemmermeer kenmerkt zich door een groot aandeel laagbouw in gemiddeld 
lage woningdichtheden (overwegend suburbane en dorpse woonmilieus). Qua mate van stedelijkheid  
zijn Zaanstad en Haarlemmermeer dus niet vergelijkbaar.  
Qua oppervlakte en de hieruit resulterende leerlingdichtheid zijn Haarlemmermeer en Zaanstad  
eveneens onvergelijkbare gemeenten (resp. 91  en 192  4 t/m 11 jarigen per km2). In 
Haarlemmermeer liggen de woongebieden verspreid over een ruim twee keer zo groot oppervlak. 
Centraal in de gemeente liggen de twee grootste woonkernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (resp. 
73.500 en 31.100 inwoners). De overige inwoners van Haarlemmermeer wonen verspreid in dorpen 
aan de rand van de gemeente. Aan bijlage twee is te zien dat de verschillende woongebieden in 
Haarlemmermeer op grote afstand van elkaar liggen. Dit maakt het onrealistisch om één 
belangstellingspercentage (zoals in Zaanstad) te hanteren voor de basisgeneratie van geheel 
Haarlemmermeer.     
 
De ligging  
Haarlemmermeer heeft voor basis- en voortgezet onderwijs geen centrumfunctie, want omgeven door 
Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Leiden. Daar komt bij dat bewoners van de randkernen vaak 
minder op Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn georiënteerd dan op nabijgelegen gemeenten (zoals 
Lisse, Aalsmeer, Bennebroek, Heemstede en natuurlijk Haarlem en Amsterdam). Instroom van 
leerlingen van buiten de gemeente is dus niet te verwachten.   
 



Bevolkingssamenstelling 
We weten niet precies hoeveel inwoners behoren tot een bepaalde religie. Voor de belangstelling voor 
islamitisch onderwijs kijken we indicatief naar de etnische herkomst. Haarlemmermeer telt minder niet-
westerse allochtone inwoners dan Zaanstad (resp. 17.000 en 25.000). Ook de samenstelling naar 
herkomstland is duidelijk anders (tabel 1). Zo kent Zaanstad een grote Turkse gemeenschap terwijl in 
Haarlemmermeer in vergelijking juist weinig mensen met een Turkse achtergrond wonen.     
   
Tabel 1: Aandeel niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer en Zaanstad (%) 
Etniciteit Haarlemmermeer Zaanstad 
   
Marokko 2 2 
Antillen/Aruba 1 1 
Suriname 3 3 
Turkije 1 8 
overig niet-westers 5 4 
Totaal 12 17 

Bron: Gemeente op maat 2010, CBS (afgeronde cijfers) 

 
De doelgroep voor islamitisch basisonderwijs (niet-westerse allochtonen) is in Zaanstad  
geconcentreerd aanwezig in het stedelijk kerngebied van Zaandam waar ook de islamitische school is 
gevestigd ( Poelenbrug.(60%), Pelders- en Hoornseveld (39%) en Kogerveld (32%). In 
Haarlemmermeer zien we een grotere spreiding over de wijken en dorpen (tabel 3). In Hoofddorp 
vinden we de grootste concentraties in de wijken Floriande (22%) en Graan voor Visch (32%). Beide 
wijken (resp. bijna 18.000 en 3.300 inwoners) liggen ruimtelijk ver uit elkaar.  
De mate van spreiding van niet-westerse allochtonen kan uitgedrukt worden in een segregatie-index 
van het CBS (figuur 1). Bij een index van 0 is er sprake van een volledig evenwichtige spreiding van 
niet-westerse allochtonen over de wijken. Een index van 100 weerspiegelt een volledige segregatie. In 
Haarlemmermeer zien we een daling van de index vanaf 2007 tot beneden de 22 hetgeen betekent 
dat niet-westerse allochtonen steeds minder geconcentreerd wonen in de verschillende wijken. In 
Zaanstad ligt de index aanzienlijk hoger en deze is gedaald van 40 in 2000 tot 38,5 in 2008 (bron De 
Staat van Zaanstad, 2010).      
 
Figuur 1, segregatie-index niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer vanaf 2000 

 
Bron: GBA Haarlemmermeer (2013) 

 
 



Tabel 2: Sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtone huishoudens in Nederland, 

Haarlemmermeer en Zaanstad  
 % uitkering gemiddeld. 

Inkomen 
gemiddeld. 
inkomen  

  uit arbeid uit uitkering 
Nederland 35 31.100 18.100 
Haarlemmermeer 23 37.300 20.200 
Zaanstad 31 31.900 19.600 

Bron: RIO, CBS inkomensstatistieken 2010 

 

Ook de sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtonen verschilt (tabel 2). 
In Haarlemmermeer is de gemiddelde arbeidsparticipatie en inkomenspositie van niet-westerse 
allochtone huishoudens gunstiger dan in Nederland en Zaanstad. Een deel van de niet-westerse 
allochtonen in de VINEX wijken Floriande en Getsewoud behoort tot de middenklasse (60% van de 
instroom van niet-westerse allochtonen in deze nieuwe wijken betrok een koopwoning in het middel 
dure en dure segment). De grote spreiding en de relatief gunstige sociaaleconomische positie van 
niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer ten opzichte van Zaanstad vormen een indicatie voor 
een andere (vermoedelijk minder grote) vraag naar islamitisch onderwijs.  
     
Tabel 3, basisgeneratie (4 t/m 11 jarigen) per wijk/kern naar etniciteit per 1-1-2012 
wijk/kern Westerse 

landen 
Niet-
Westerse 
landen 

Nederland Totaal % niet 
westers 

hfd zuidwest 31 51 84 166 30,7 
hfd graan v visch 44 181 199 424 42,7 

hfd oost 36 100 232 368 27,2 
hfd noord 31 32 183 246 13,0 
hfd pax 55 93 310 458 20,3 
hfd bornholm 96 161 507 764 21,1 
hfd overbos 86 235 642 963 24,4 
hfd toolenburg 173 340 1090 1603 21,2 
hfd floriande 215 693 1989 2897 23,9 
hfd graan-vv-zuid 0 1 2 3 33,3 
hfd omgeving 10 13 89 112 11,6 
nv zuidoost 19 27 160 206 13,1 
nv welgelegen 34 46 255 335 13,7 
nv west 16 14 181 211 6,6 
nv linquenda 53 55 325 433 12,7 
nv getsewoud 216 470 2447 3133 15,0 
nv omgeving 3 2 77 82 2,4 
Zwanenburg 41 51 516 608 8,4 
Badhoevedorp 113 126 871 1110 11,4 
nieuwe meer 3 0 30 33 0,0 
lijnen/boesingheliede 6 4 51 61 6,6 
Vijfhuizen 44 73 379 496 14,7 
oude meer 1 0 16 17 0,0 
Aalsmeerderbrug 6 3 39 48 6,3 
Rozenburg 1 0 5 6 0,0 
Rijsenhout 28 41 294 363 11,3 
burgerveen/leimuiderbrug 1 3 26 30 10,0 
Weteringbrug 0 2 28 30 6,7 
Abbenes 9 9 82 100 9,0 
Buitenkaag 0 0 36 36 0,0 
Lisserbroek 22 23 317 362 6,4 
Beinsdorp 6 7 68 81 8,6 
Zwaanshoek 19 10 152 181 5,5 
Cruquius 2 3 55 60 5,0 
Total 1420 2869 11737 16026 17,9 

Bron GBA Haarlemmermeer 1-1-2013 

Uit onderzoek (Van Tubberhgen in 2003 en Hagendort in 2008) blijkt dat allochtonen met een hoger 
opleidings- en inkomensniveau minder stringent vasthouden aan hun van oudsher religieuze identiteit 



en praktijk. Als we dit resultaat vertalen naar Haarlemmermeer – waar de sociaaleconomische positie 
beter is dan in Zaanstad – zal de belangstelling voor islamitisch onderwijs in verhouding kleiner zijn 
dan in Zaanstad.   
 
Conclusie 
Zaanstad en Haarlemmermeer zijn ruimtelijk en sociaal onvergelijkbare gemeenten op de punten van 
verstedelijkingsgraad, leerlingendichtheid en samenstelling en spreiding van niet-westerse 
allochtonen.  Het deelnemingspercentage van 2,21% in Zaanstad kan dus niet model kan staan voor 
de situatie in Haarlemmermeer.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bronnen: 

F.Fleischmann, (2010), Integratie en religiositeit onder Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam  

CBS, Gemeente op maat Zaanstad 2010 

CBS Gemeente op maat Haarlemmermeer 2010 

CBS, Jaarrapport integratie 2012, bijlage 

Bevolkingsstatistiek Haarlemmermeer 2013 

 

 

 

Team onderzoek, april 2013 

Hans Boersma 
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Bijlage 2: Onderzoekadvies betreffende de aanvraag voor een islamitische 
basisschool in Haarlemmermeer van de Stichting Islamitische Scholen El Amal 
 
Inleiding 
De Stichting voor islamitische scholen El Amal te Amsterdam heeft een aanvraag ingediend voor het 
oprichten van een  islamitische basisschool in Haarlemmermeer. Omdat deze voorziening in 
Haarlemmermeer nog niet aanwezig is, baseert de stichting het te verwachten aantal leerlingen op het 
werkelijk aantal leerlingen op een islamitische school in een vergelijkbare gemeente. De stichting 
baseert zich op Amersfoort als vergelijkbare gemeente. In Amersfoort geldt op dit moment een 
deelnemingspercentage van 1,91%. Dit percentage heeft betrekking op het aantal kinderen dat 
islamitisch onderwijs volgt op het totaal aantal 4 t/m 11 jarigen in de gemeente.  
 
De vraag is of het aandeel van 1,91% voor Amersfoort als voorbeeld kan dienen voor de situatie in 
Haarlemmermeer. De vraag is: zijn Amersfoort en Haarlemmermeer vergelijkbare gemeenten als we 
kijken naar het (potentiële) draagvlak voor een islamitische basisschool (in de kern een 
wijkvoorziening)? Dit draagvlak wordt bepaald door leerlingdichtheid (de mate van stedelijke 
compactheid) en de aanwezigheid van de doelgroep voor islamitisch onderwijs (‘demografische 
samenstelling van de wijk’ bron: Afdeling Bestuursrechtspraak RvS, 4 sept 2000). Leerlingdichtheid is 
een ruwe maat dus we kijken ook naar de spreiding en mate van  concentratie van inwoners en van 
de doelgroep  (demografische samenstelling).  
 
Bevolkingsdichtheid  
Volgens het CBS is Haarlemmermeer minder stedelijk dan Amersfoort (stedelijkheidsindex resp. 3 en 
2). De stad Amersfoort bestaat uit één min of meer aaneengesloten stedelijk gebied terwijl 
Haarlemmermeer geen stad is maar een gemeente bestaande uit verspreide en ruimtelijk gescheiden 
woongebieden (bijlagen 1 en 2). Sommige wijken in Amersfoort hebben een hoge 
bebouwingsdichtheid (meer dan 7.800 inwoners per km2) 
Haarlemmermeer heeft geen grootstedelijke wijken met bijbehorende hoge dichtheden. De 
woningvoorraad van Haarlemmermeer kenmerkt zich door een groot aandeel laagbouw in gemiddeld 
lage woningdichtheden (overwegend suburbane en dorpse woonmilieus). Qua mate van stedelijkheid  
zijn Amersfoort en Haarlemmermeer dus niet vergelijkbaar.  
Qua oppervlakte en de hieruit resulterende leerlingdichtheid zijn Haarlemmermeer en Amersfoort  
eveneens onvergelijkbare gemeenten (resp. 91  en 261  4 t/m 11 jarigen per km2). In 
Haarlemmermeer liggen de woongebieden verspreid over een bijna drie keer zo groot oppervlak. 
Centraal in de gemeente liggen de twee grootste woonkernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (resp. 
73.500 en 31.100 inwoners). De overige inwoners van Haarlemmermeer wonen verspreid in dorpen 
aan de rand van de gemeente. Aan bijlage twee is te zien dat de verschillende woongebieden in 
Haarlemmermeer op grote afstand van elkaar liggen. Dit maakt het onrealistisch om één 
belangstellingspercentage (zoals in Amersfoort) te hanteren voor de basisgeneratie van geheel 
Haarlemmermeer.     
 
De ligging van de gemeente 
Amersfoort heeft mogelijk een centrumfunctie ten opzichte van het ommeland. Haarlemmermeer heeft 
voor basis- en voortgezet onderwijs geen centrumfunctie, want omgeven door Haarlem, Amsterdam, 
Amstelveen en Leiden. Daar komt bij dat bewoners van de randkernen vaak minder op Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep zijn georiënteerd dan op nabijgelegen gemeenten (zoals Lisse, Aalsmeer, 
Bennebroek, Heemstede en natuurlijk Haarlem en Amsterdam). Instroom van leerlingen van buiten de 
gemeente is dus niet te verwachten.     

 
 



Bevolkingssamenstelling 
We weten niet precies hoeveel inwoners behoren tot een bepaalde religie. Voor de belangstelling voor 
Islamitisch onderwijs kijken we indicatief naar de etnische herkomst.  
Haarlemmermeer telt minder niet-westerse allochtone inwoners dan Amersfoort (resp. 17.000 en 
20.300 (2010, bron gemeente op maat, CBS). Bovendien is deze groep qua etniciteit anders 
samengesteld (tabel 1). Haarlemmermeer telt minder inwoners met een Marokkaanse en vooral 
minder met een Turkse etniciteit. Het aandeel inwoners van Surinaamse afkomst is in 
Haarlemmermeer daarentegen groter dan in Amersfoort. Deze verschillen in etnische samenstelling 
kunnen invloed hebben op de vraag naar islamitisch onderwijs.  
Amersfoort kent vier wijken (totaal 20.000 inwoners) met een aandeel niet-westerse allochtonen van 
meer dan 30%. Met name in de wijken rond het centrumgebied bevinden zich de hoogste 
concentraties niet-westerse allochtonen. De Islamitische school in Amersfoort ligt aan de stadsrand in 
het zuiden van de gemeente. De compactheid van Amersfoort als stad maakt dat een groot deel van 
Amersfoort (tot en met het centrumgebied op 2,5 km afstand) tot het praktische verzorgingsgebied van 
de school kan worden gerekend.  
In Haarlemmermeer zien we een grotere spreiding over de wijken en dorpen (tabel 3). In Hoofddorp 
vinden we de grootste concentraties in de wijken Floriande (22%) en Graan voor Visch (32%). Beide 
wijken (resp. bijna 18.000 en 3.300 inwoners) liggen ruimtelijk ver uit elkaar.  
De mate van spreiding van niet-westerse allochtonen kan uitgedrukt worden in een segregatie-index 
van het CBS (figuur 1). Bij een index van 0 is er sprake van een volledig evenwichtige spreiding van 
niet-westerse allochtonen over de wijken. Een index van 100 weerspiegelt een volledige segregatie. In 
Haarlemmermeer zien we een daling van de index vanaf 2007 tot beneden de 22 hetgeen betekent 
dat niet-westerse allochtonen steeds minder geconcentreerd wonen in de verschillende wijken. In 
Amersfoort ligt de index in 2010 op 30,3 hetgeen betekent dat niet-westerse allochtonen gemiddeld in 
de wijken van Amersfoort meer geconcentreerd wonen dan in Haarlemmermeer.  
 
Figuur 1, segregatie-index niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer vanaf 2000 

 
Bron: GBA Haarlemmermeer (2013) 

 
Tabel 1, Samenstelling niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer en Amersfoort  
Etniciteit Haarlemmermeer Amersfoort 
   
Marokko 2 3 
Antillen/Aruba 1 1 
Suriname 3 1 
Turkije 1 4 
overig niet-westers 5 5 
Totaal 12 14 

Bron Gemeente op maat 2010, cbs 



Ook de sociaaleconomische positie van niet-westerse allochtonen verschilt (tabel 2). 
In Haarlemmermeer is de gemiddelde arbeidsparticipatie en inkomenspositie van niet-westerse 
allochtone huishoudens beduidend  gunstiger dan in Amersfoort. Een deel van de niet-westerse 
allochtonen in de VINEX wijken Floriande en Getsewoud behoort tot de middenklasse (60% van de 
instroom van niet-westerse allochonen in deze nieuwe wijken betrok een koopwoning in het middel 
dure en dure segment). De grote spreiding en de relatief gunstige sociaaleconomische positie van 
niet-westerse allochtonen in Haarlemmermeer ten opzichte van Amersfoort vormen een indicatie voor 
een andere (vermoedelijk minder grote) vraag naar islamitisch onderwijs.  
 
Tabel 2, Sociaaleconomische positie niet-westerse allochtone huishoudens in Nederland, 

Haarlemmermeer en Amersfoort  
 % uitkering gemiddeld. 

Inkomen 
gemiddeld. 
inkomen  

  uit arbeid uit uitkering 
Nederland 35 31.100 18.100 
Haarlemmermeer 23 37.300 20.200 
Amersfoort 35 20.800 13.500 

Bron Rio, inkomensstatistieken 2010 

 
Uit onderzoek van Fleischmann (Van Tubberhgen in 2003 en Hagendort in 2008) blijkt dat allochtonen 
met een hoger opleidings- en inkomensniveau minder stringent vasthouden aan hun van oudsher 
religieuze identiteit en praktijk. Als we dit resultaat vertalen naar Haarlemmermeer – waar de 
sociaaleconomische positie beter is dan in Amersfoort – zal de belangstelling voor islamitisch 
onderwijs in verhouding kleiner zijn dan in Amersfoort.   
 
Conclusie 
Amersfoort en Haarlemmermeer zijn ruimtelijk en sociaal onvergelijkbare gemeenten op de punten 
van verstedelijkingsgraad, leerlingendichtheid en samenstelling en spreiding van niet-westerse 
allochtonen. Het deelnemingspercentage van 1,91% in Amersfoort kan dus niet model kan staan voor 
de situatie in Haarlemmermeer.   



  
Tabel 3, basisgeneratie (4 t/m 11 jarigen) per wijk/kern naar etniciteit per 1-1-2012 
wijk/kern Westerse 

landen 
Niet-
Westerse 
landen 

Nederland Totaal % niet 
westers 

hfd zuidwest 31 51 84 166 30,7 
hfd graan v visch 44 181 199 424 42,7 
hfd oost 36 100 232 368 27,2 
hfd noord 31 32 183 246 13,0 
hfd pax 55 93 310 458 20,3 
hfd bornholm 96 161 507 764 21,1 
hfd overbos 86 235 642 963 24,4 
hfd toolenburg 173 340 1090 1603 21,2 
hfd floriande 215 693 1989 2897 23,9 
hfd graan-vv-zuid 0 1 2 3 33,3 
hfd omgeving 10 13 89 112 11,6 
nv zuidoost 19 27 160 206 13,1 
nv welgelegen 34 46 255 335 13,7 
nv west 16 14 181 211 6,6 
nv linquenda 53 55 325 433 12,7 
nv getsewoud 216 470 2447 3133 15,0 
nv omgeving 3 2 77 82 2,4 
zwanenburg 41 51 516 608 8,4 
badhoevedorp 113 126 871 1110 11,4 
nieuwe meer 3 0 30 33 0,0 
lijnen/boesingheliede 6 4 51 61 6,6 
vijfhuizen 44 73 379 496 14,7 
oude meer 1 0 16 17 0,0 
aalsmeerderbrug 6 3 39 48 6,3 
rozenburg 1 0 5 6 0,0 
rijsenhout 28 41 294 363 11,3 
burgerveen/leimuiderbrug 1 3 26 30 10,0 
weteringbrug 0 2 28 30 6,7 
abbenes 9 9 82 100 9,0 
buitenkaag 0 0 36 36 0,0 
lisserbroek 22 23 317 362 6,4 
beinsdorp 6 7 68 81 8,6 
zwaanshoek 19 10 152 181 5,5 
cruquius 2 3 55 60 5,0 
Total 1420 2869 11737 16026 17,9 

 

 
 
 
 
 

Bronnen: 

F.Fleischmann, (2010), Integratie en religiositeit onder Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam  

CBS, Gemeente op maat Zaanstad 2010 

CBS Gemeente op maat Haarlemmermeer 2010 

CBS, Jaarrapport integratie 2012, bijlage 

Bevolkingsstatistiek Haarlemmermeer 2000-2013 
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Gemeente Haarlemmermeer 
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

Datum : 31 januari 2013 
Onderwerp : verzoek om opneming in het plan van nieuwe scholen 

Geachte gemeenteraad, 

Middels dit schrijven dienen wij een verzoek in voor opneming in het plan van nieuwe 
scholen. 
Het verzoek betreft een nieuwe Islamitische basisschool, ressorterend onder het 
bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad, in gemeente 
Haarlemmermeer. 

Verdere toelichting en onderbouwing van dit verzoek treft u aan in bijgaande 
rapportage. 

In afwachting van uw handelen, verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 

M. Derin, voorzitter College van Bestuur 
_ e:ol~l 

T. Catak, Lid College van Bestuur 

Islamitische Basisschool De Roos 
Zuidervaart 2B, 1504 BA Zaandam 

- Hft?/J~ll I 

T: 075-6162009 
F: 075-6162051 

V 

E: info@ibs-deroos.nl 
I : www.ibsderoos.nl 
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S.I.O.Z. 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 

Januari 2013 

Rapportage t.b.v. 
Verzoek om opname 

in het plan van nieuwe scholen 
gemeente Haarlemmermeer 

Bureau voor Onderwijshuisvesting en Projectmanagement 

Eisenburgstraat 17 
2548 SK Den Haag 

06-28 1414 99 
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1. Inleiding 

Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad heeft de wens een basisschool te stichten in 
gemeente Haarlemmermeer. 

Hiertoe dient zij thans het verzoek in bij de gemeenteraad van gemeente Zaanstad voor 
opname in het plan van nieuwe scholen 2014-2017. 

2. 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 2 treft u de statuten van de stichting aan. 

3. Beschrijving van het voedingsgebied 

Het voedingsgebied van de gewenste school bestrijkt de gehele gemeente 
Haarlemmermeer. Bij de berekening van het aantal te verwachten leerlingen is de mogelijke 
groei uit de te ontwikkelen wijken Westflank, Tooienburg Zuid en Locatie Zuidrand niet 
meegerekend, aangezien daar nog onvoldoende zekerheid over bestaat. 

4. De aanduiding van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden 
gegeven 

Bijvoorbeeld een centrale ligging in de gemeente, in Hoofddorp 
Echter treedt het schoolbestuur hiervoor gaarne in overleg met de gemeente 
Haarlemmermeer, en staat zij open voor andere ideeën. 

5. Voorgestelde datum van ingang van de bekostiging 

De voorgestelde datum van ingang van bekostiging is 1 augustus 2014. 

6. Belangstellingspercentage en vergelijkbare gemeente 

2 

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, bevolkingssamenstell ing ed. 
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Bij de totstandkoming van het Plan van Scholen 2010-2013 van gemeente Haarlemmermeer 
is de gemeente Zaanstad als vergelijkbare gemeente aangewezen onder instemming van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Dit feit wordt tevens aangehaald in de brief van burgemeester en wethouders van 
Haarlemmermeer d.d. 03.07.2012 inzake de afwijzing van de aanvraag voor opname van 
een islamitische basisschool op het plan van scholen 2013-2016. 

Deze lijn volgend wordt voor onderhavige aanvraag de gegevens van gemeente Zaa.Q.stad 
als vergelijkbare gemeente gebruikt voor de bepaling van het belangstellingspercentage 

In gemeente Zaanstad bevindt zich 1 basisschool van islamitische richting, ibs De Roos. 
Door de afdeling Sportbeleid & Maatschappelijke accommodaties van gemeente Zaanstad 
zijn de volgende gegevens versterkt: 

aantalleerlingen ibs De Roos op 1.10.2012:314 
totaal aantalleerlingen basisonderwijs in Zaanstad per 1.10.2012: 14.206 

Derhalve is het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs in gemeente 
Zaanstad 2,21 %. 

7. Prognose van het te verwachten aantalleerlingen 

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 
Haarlemmermeer, echter exclusief de te ontwikkelen wijken Westflank, Tooienburg Zuid en 
Locatie Zuidrand. 

Deze leerlingenprognose geeft op een aantal peildata het volgende beeld: 

Jaar 
Aantal leerlin 

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

In bijlage 1 treft u het volledige overzicht van de prognoses aan. 

Toelichting prognose 
De prognose is als volgt tot stand gekomen. 
Allereerst is de basisgeneratie (4-12 jarigen) van het voedingsgebied bepaalt voor de jaren 
2013 tot en met 2034. 
Deze basisgeneratie is 1 op 1 conform de in opdracht van gemeente Haarlemmermeer door 
Pronexus opgestelde leerlingenprognose van maart 2012. Hiermee zijn de gevraagde 
gegevens volgens de WPO 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 2014 tot en met 2034. 
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De leerlingenprognose van Pronexus uit maart 2012 bestrijkt de periode 2012-2033. 
Op basis van extrapolatie is, met vrijwel hetzelfde betrouwbaarheidsgehalte van de prognose 
zelf, de basisgeneratie in 2034 in het voedingsgebied te prognosticeren. 

Aangezien de prognose zoals door Pronexus opgesteld, reeds voldoet aan de vereisten 
zoals beschreven in de modelprognose basisonderwijs 2001, is het aanleveren van 
statistische gegevens overbodig. 

8. Conclusie 

Aangetoond is dat de te stichten islamitische basisschool in Haarlemmermeer door 
voldoende leerlingen bezocht zal worden, binnen de eerste 5 jaar na stichting als in de 
daaropvolgende 15 jaar. 
Derhalve dient op grond van het WPO (o.a. art. 77 lid 1) de te stichten school op het 
eerstvolgende plan van scholen te worden opgenomen. 

Bijlagen: 

1. Prognose te stichten islamitische basisschool 
2. Statuten 
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Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Bijlage 1 

Verzoek opname in plan van scholen gemeente Haarlemmermeer Z014·Z017 

Prognose te stichten islamitische basisschool 

Basisgeneratie Belangstelllngs- Prognose verwacht leerlingaantal nieuwe school 
percentage 

Model 
Haarlemmermeer bestaand 

jaar 2,21% aantal leerlingen jaar 
95% deelname 

2014 16.396 15.576 2,21% 344 2014 
2015 16.104 15.299 2,21% 338 2015 
2016 15.851 15.058 2,21% 333 2016 
2017 15.620 14.839 2,21% 328 2017 
2018 16.392 15.572 2,21% 344 2018 
2019 15.236 14.474 2,21% 320 2019 
2020 15.022 14.271 2,21% 315 2020 
2021 14.806 14.066 2,21% 311 2021 
2022 14.427 13.706 2,21% 303 2022 
2023 14.224 13.513 2,21% 299 2023 
2024 14.224 13.513 2,21% 299 2024 
2025 14.001 13.301 2,21% 294 2025 
2026 13.786 13.097 2,21% 289 2026 
2027 13.610 12.930 2,21% 286 2027 
2028 13.455 12.782 2,21% 282 2028 
2029 13.321 12.655 2,21% 280 2029 
2030 13.175 12.516 2,21% 277 2030 
2031 13.047 12.395 2,21% 274 2031 
2032 12.938 12.291 2,21% 272 2032 
2033 12.848 12.206 2,21% 270 2033 
2034 12.777 12.138 2,21% 268 2034 

Stichtingsnorm Haarlemmermeer 220 leerlingen 

Bepaling belangstellingspercentage o.b.v. gemeente Zaanstad als vergelijkbare gemeente 
totaal aantalleerlingen islamitisch basisonderwijs op 1.10.2012 314 
totaal aantalleerlingen basisonderwijs op 1,10.2012 14206 
belangstellingspercentage islamitisch basisonderwijs 2,21% 

Gemeentelijk prognose maart 2012 bestrijkt de jaren 2012-2033 
2034 is hier vervolgens bepaald op basis van extrapolatie ontwikkeling jaren 2028-2033 

mutatie mutatieontwikkeling 
2028 13.455 
2029 13.321 134-
2030 13.175 146- 12-
2031 13.047 128- 18 
2032 12.938 109- 19 
2033 12.848 90- 19 

mutatie 2033->2034 op basis van extrapolatie- -90 +19-- 71 

2034- 12.848-71 12.777 
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Ref: 2011 0309/sh 
Mr. S. Hussain -Soeltt:u1. 

ST A TUTENWIJZIGING 

NOTARIS 

Haarlem 

Op heden, den eg enentwintigste ju I i - - ---- -- -····· 
tweeduizend elf, - -- - -- -- ...... - - --- ····--- -·- ··· ··· 

,. . 1 
.~~-i ..... pagma 

verschenen voor mij, Mr. Sharianaaz Hussain-Soeltan, notaris te Haarlem: - ·--· ··--·---- - - ·-
1 de heer Mustafa Derin, wonende te 1511 KD Oostzaan, Hooiijzer 46, geboren te ·····---

A.ksaray (Turkije) op één januari negentienhonderd vijfenzestig, houder van Nederlands ·
rijbewij s nummer4136248405; --- --··· - ·------····· --- - ·--------- ·· -·---------· -······ --· 

2 de heer Hüseyin Gögüs, wonende te 1508 XZ Zaandam, Hof van Blo is 95, geboren te - - --
Karaman (Turkije) op d!ieëntwintig juli negentienhonderd vijfenzeventig, houder van --
Nederlands paspoort nummer NRBR66CJ 6, - - ·----- .. -- --- - ··· ·· ----- -

te dezen handelende respectievelijk als voorzitter en penninh'llleester van de statutair te - - 
Zaanstad gevestigde en te 1511 KD Oostzaan, Hooiijzer 46, kantoorhoudende stiching: -· -
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad ingeschreven in het handel sregister van de - - ··-
Kamers van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 35031291 en alszodanig --- ···- · 
tezamen die stichting krachtens artikel 7 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. -·· .... 
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat tot na te melden statutenwijziging is ··-· 
besloten in de vergadering van het bestuur van genoemde stichting gehouden op zeventien --
april tweeduizend elf, ----- -- - - --··---- - ----·-·····- - - ··· --· ----···-- ---··-
blijkende van het verhandelde in evengemelde vergadering uit het aan deze akte gehechte --- · " " 
uittreksel van de notulen van die vergadering. -·· ---- --- · ·· ·----···- - - -----· ---- ·· · 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de -
statuten van genoemde stichting, opgericht bij akte, op vijfjanuari tweeduizend voor Mr. ·- - ·· · 
L.B.E.W. van der Putt, destijds notaris te Haarlem verleden, bij deze akte te wijzigen en thans -
in hun geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -- ·---- ···---- -···-- --
NAAM, ZETEL EN INRICHTING --· · · · --------··----- ··------·--
Artikel! --- --- ----- - - ··· ·· -- -·--- ........ - --····· ----··. 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad, afgekort - - ---- · 

genaamd: Stichting SIOZ, hierna te noemen: "de stichting" . -···- - ----·-- --
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad. -- ·· · ----···----····----· 
3. De stichting bestaat uit. een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. ---
GRONDSLAG - -- ·---- -- - -·· - -· ··---- -- ·---
Artikel 2 - - ---- -- - ---··- ·------ .. . ·--- ----·· - ··- - ·- .... ------·-··-·· 
De grondslag van de stichting is, dat zij zich laat leiden door de Islam, zoals deze is - - ··--- - · 
samengevat in de Koran en de Sunnah. --- - - · - - ··- - --- ---
DOEL -·-- - ··------ --·-· - ····-- - ····-----··--
Artikel3 - --··---- - -- --··---··-- - -··· ---- ---
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van islamitisch onderwijs door het stichten van ·

een of meer Islamitische scholen voor Primair en Voortgezet onderwijs volgens de Koran -
en Sunna en vomts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt -
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. - --·· 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen. 
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. --- -- ··-- - - -··· - --- ·-·-·· 
GELDMIDDELEN - - - ······ -----··-- ---·- -----·--··---
Artikel 4 - -- - - - - - --·-----
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit bijdragen, subsidies, leningen, legaten en andere --



haar rechtmatig toekomende baten. -- - ······· ------· ·---- -- ··-· -· ·· ·---- ··-- · ····· · ---- · --- -
COLLEGE VAN BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ---
ONTSLAG - --- --···· - --·-- ·····- -- - ····· - ----- -·-·---
Artikel 5 
1. a. 

b. 

- - -- ·- ····-·· ... ---- ---
Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen - 
aantal leden, welke door de Raad van Toezicht worden benoemd. ------ - · -- -- -
Het Collegevan Bestuur bestaat uit in ieder geval uit twee (2) leden. ---·-·· ....... - ---
Het College van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 

Tevens worden hun plaatsvervangers gekozen. Een functie als plaatsvervanger is --

onbeperkt met andere functies in een persoon verenigbaar. - --- - --- · - -- --···-

2. Van de leden van het College van Bestuur wordt verwacht dat zij belijdend moslim zijn 
volgens de Koran en Sunnah of doel en grondslag van de stichting conform artikel 2 en 3 
ondersclu·ijven. -- ··- -- - - ----- -- -·· - ---·· .- ··-·- - -·-·····--- - -

3. De Raad van Toezicht stelt bij reglement een procedure vast voor de benoeming, ------ -
beoordeling en ontslag. - ----- - -- - -- ------- - ··· ·· -- - - - ·-·-

4. De voorzitter van het College van Bestuur wordt in functie benoemd door de Raad van - -- ·· 
Toezicht. -·-· --·--------- ... .. ··--- - - ·--·····- ·· -·- - - - -

5. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de leden van het College van - - -
Bestuur geschied door de Raad van Toezicht. - ..... --····- ---- ---- · -- ---. 

6. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur door de Raad -
van Toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de ---
stemmen, uitgebracht in een onder meer daartoe door de voorzitter van de Raad van 
Toezicht bijeengeroepen vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht --- ·--
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden, met -
inachtneming van de vorige zin, aanwezig of ve1iegenwoordigd zijn, wordt een tweede - 
vergadering bijeengeroepen, die tussen ten minste tien en ten hoogste dertig dagen na de -
eerste vergadering moet worden gehouden. In deze vergadering dient ongeacht het aantal -
aanwezige leden van de Raad van Toezicht een besluit over de schorsing of het ontslag - - 
genomen te worden, waarbij een besluit tot schorsing of ontslag slechts kan worden -- ···--
genomen met een meerderheid van tweederde van de stemmen. - ···· ------

7. Een lid van het College van Bestuur wordt niet geschorst of ontslagen alvorens hij/zij in -
de gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken in een vergadering van ·-
de Raad van Toezicht. --- - ·- -------- -··-

8. Indien in het College van Bestuur, om welke reden dan ook, een of meer leden ontbreken, -
dan vormen de overblijvende leden niettemin een wettig bestuur en behoudt het College -
van Bestuur zijn bevoegdheden. - ----- --·- - - - ·------·- -······ 

9. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur wordt het bestuur · ---- 
waargenomen door een persoon die daa1toe wordt aangewezen door de Raad van - -
Toezicht. - ---------- ---- --------- - --······ 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR - --- -·· .. ···--- - ···- · 
Artikel 6 ------ ·· --- - - · ···· -- --- - ----··--··· ······· -- -- -··-·····- ---
1. Het ColJege van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de .. 

stichting in stand gehouden scholen, behoudens de taken en bevoegdheden die op grond -
van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Elke bestuurder is - --
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tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. -- - --·--·- · 
2. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot - .. . ... _. -- 

benoeming van een personeelslid over te gaan, zal het College van Bestuur zich ervan -- - · 
dienen te overtuigen, dat de betrokkene het doel en de grondslag van de stichting, zoals 
omschreven in de artikelen 2 en 3 worden onderschreven en hij/zij loyaal zalmeewerken - 
aan de realisering van de doelstellingen van de stichting, waaronder die ten aanzien van 
de identiteit. ·--- ...... - - --·· --- - - - · .. _ - - - -·--------.... - ___ .... _ 

3. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestums)taken opdragen aan het management van --
de scholen, welke wordt vastgelegd in het managementstatuut -- ·- · - --

4. Indien bet College van Bestuur uit twee (2) leden bestaat, worden de besluiten van het - -
bestum genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien -
de stemmen staken in een vergadering van het College van Bestuur wordt dit gemeld aan -
de voorzitter van de Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht zal dan 
bemiddelen om in herstenuning alsnog besluitvorming door het College van Bestuur -- · - - 
plaats te laten vinden. Indien de stemmen ook na de tweede stemming staken, beslist het · -
lot. - - --- ------ .. - ------ --- --- - - .... _ _ .... . _ _ ..... . _ ___ - -- ---· ......... 

5 . Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande sclu·iftelijke goedkeuring van de Raad -
van Toezicht, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding ....... 
en bezwaring van registergoederenmet inachtneming van het bepaalde in artikel6 lid 4. · 

6. Het College van Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerstelling voor de schuld van een derde verbindt. -- - ----" .. 

7. Het College van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de - -
Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: - .. ... 

overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie, splitsing of ontbinding ·-· 
van de stichting; --- ·---· -- ... ----- ---- ·--- -------·- .... . --------........ -- ... .. - - ----
beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel een ingrijpende wijziging van de - -
arbeidsomstandigheden van ten minste veertig procent (40%) van de werknemers in -
dienst van de stichting; .... -------·- - --- ..... ____ - _ ...... -
het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere ---- ---
rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking een ingrijpende verandering --
of een drastisch risico met zich mee zal brengen voor de stichting of in stand te · · ·--
houden scholen; ---- - --- - - ..... .. - ----...... ___ .... _____ ... ----- ..... ·---

het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke -
niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van 
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,--) overschrijdt; - ... --- ---- ··---- - --·-
een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling. -- --- -- -------- -.. ·-- · 

8. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan -
voorwaarden verbonden zijn, su·ijdig met de grondslag- of bezwaarlijk voor de _ _ ..... _. 
verwerkelijking van het doel van de stichting zijn. Erfstellingen mogen slechts onder het -
voon·ecbt van boedelbeschrijving worden aanvaard. · · - - - - ----- .. .. ____ ... __ 

VERTEGENWOORDIGING - ---·--- __ ..... _____ ... _______ __ _ __ .. ___ _ .... 
Artikel 7 ·· - - .. - -- --.. . - - ..... ___ _ _ _ " ______ .... - - .......... ____ .. _ ... _ --·---

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. - -.. _ .. ---- - -
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2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuurders. ·- ·· ----- - ··--·. -- -- -- ··- -- -- ....... - - ------··· ···--
3. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het College ·--

van Bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -·-
vertegenwoordigen. - ··· ----- ·-·- ··-· __ _ ..... ... -· ----.. -- ----..... · -

RAADVANTOEZICHT --- -· - -- .... ...... .. - -- ...... ·~ ---- -- ··· ·--··---- · .. · 
Artikel-S - ----·- -- --·--- --- .. .... -- ........ - -
1. De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden . Het aantal --

leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld in een - - · 
reglement. De Raad van Toezicht bestaat uit een meerderheid van belijdende moslims · 
volgens de Koran en de Sunnah. ___ .. ·-- - .... ·------ ..... ... __ -·-·--- · 

2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ---- .. ___ . 
penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester zijn in een persoon - .... 
verenigbaar. Tevens worden hun plaatsvervangers gekozen. Een functie als · -· -----· · · 
plaatsvervanger is onbeperkt met andere functies van een persoon verenigbaar. _____ ...... 

3. De Raad van Toezicht voorziet zelfbinnen twee maanden in de vacatures. ---· · --- ·· 
4. Degene(n) die in dienstverband bij de stichting werkzaam zijn, kum1en niet tot lid van de 

Raad van Toezicht worden verkozen. --------- · -- ---· ...... _ -- ...... ____ .. 
5. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de -

dagelijkse en algemene leiding van de stichting en de met haar verbonden scholen en - -
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. - ··· ___ .. _ ·· · .. . -- -
Het vorenstaande houdt derhalve onder meer in dat geen lid van de Raad van Toezicht · --
kunnen zijn personen: ------ _____ .. ------- ...... _ ·- --·- -·- .. 
a. die directe verwanten in loondienst van de stichting, te weten: hun echtgenoot, 

geregistreerd partner, samenlevingspartner, bloed- en!of aanverwanten eerste en .. 
tweedegraads; -- .... -- ·-- ... . . -· - ·-·-· .... .. ____ _ 

b. die regelmatig in en ten behoeve van de stichting betaalde arbeid verrichten; __ _ ... --
c. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad enlofklachtenconmlissie ___ ...... . 

verbonden aan (een van de scholen van) de stichting; · -- - ---- ... ·- -- .. .. 
d. die als bestuurder betrokken is aan of in dienst is van een organisatie, welke pleegt ....... . 

betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van (een deel van) ·· 
de medewerkers; -- ___ ..... ___ - ... -- · ----

e. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van - ---- · -
Toezicht kart leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met ·-· 
de belangen van de stichting dan wel tot een ongewenste vermenging van belangen. 

6. De Raad van Toezicht stelt een rooster op. Aftredende leden kunnen terstond eenmaal -·-.. -
herbenoemd worden voor een periode van drie (3)jaar. - ----·- - ... _ __ .... 

7. Indien in de Raad van Toezicht, om welke reden dan ook, een of meer leden ontbreken, -- -· 
dan vormen de overblijvende leden niettemin een wettig samengestelde Raad van - --- -
Toezicht en behoudt de Raad van Toezicht haar bevoegdheden. De Raad van Toezicht - · -
voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. - .. - ---- -·-·----·--- _ .. _ 

8. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van - --- .. -
stemmen, besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te royeren. Het --- . ..... 
betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zich in een vergadering van de - ·--
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Raad van Toezicht te verantwoorden en te verdedigen. --·-- · · --- --
9. Gronden voor royement zijn in ieder geval: - --- ... ------.. -- - - -· -- ·- -

a. het in s trijd handelen met deze statuten; --- .. ., __ _ _ · .. .. ______ - .. 

b. onverenigbaarheden als bedoeld in het vijfde lid onder a tot en met e van dit artikel; 
c. het begaan van een misdrijf; -· - ___ .. __ ____ .... - .. --- -..... _____ .. ___ ...... .. .. - .... - --.. 

10. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie 
gemaakte kosten, waarvan het bedrag in een reglement wordt vastgelegd door de Raad -- -
van Toezicht. ---... _ - - .... __ .. __ ........ _____ .. ... _ __ _ " __ _ -- -- · ·- ----

1 I. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: - - -- ___ .. _ .... .. . · - - .... . _ - --
a. door periodiek aftreden volgens rooster; -~- -- - - - - · - -- -- ------
b. door overlijden; ------ .. · _ .. _ ____ .... ___ .. ..... ____ .,. ______ _ 

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); - - .... _ _ .. .. - ___ ....... 
d. ontslag door de rechtbank, als bedoeld in a11ikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; 
e. door royement; - ________ .. _____ - ... _......... . .. -.. ---

f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; - --· - - ----........ ___ ..... .. 
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT .... ---
Artikel9 - --· ---- - . -------- .... .... - -------·------ --- .. · _ _ ___ .......... ___ .... __ . _ _ 
1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaki11g van de grondslag en de - - - ..... _ 

verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, alsmede het functioneren van het -
College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd ··· -
en ongevraagd. --------- -·--·- .. _ --------- --- ..... ·----

2. De volgende taken zijn uitsluitend voorbehouden aan de Raad van Toezicht: -- - -· --- · .. 
a. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van bet College van Bestuur 

en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst; ---- ..... -·- .. .. 
b. het benoemen, beoordelen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het ----

College van Bestuur; - -- .... --- - - -· .. ------- ... - - ... .. ..... -- -- --...... _ .. 
c. het vaststellen en toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de -

leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur; - -· ---- · ·- --·- .. . ... - --
d. bet vaststellen en wijzigen van het reglement voor de Raad van Toezicht ; - - ----- - ·· 
e . het goedkeuren van de begroting, hetjaarvers lag, het strategisch meerjarenplan, het -

identiteitsbeleid van de stichting; - ---- .. - - - ·· ·- --------- ----·-· ------ .... -- · 
f. het aanwijzen van de accountant; --· ·- - -- .. .. ___ · .. _ - ·- ........ - - - --· ----
g. het toezien op de naleving van de wet- en regelgeving van het College van Bestuur; - · 
h. het toezien op de rechtmatige werving en de doelmatige en rechtmatige besteding en - -

aanwending van de middelen; --- -- ----- ------- ... - - - ..... ___ _ 
1. het afleggen van jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag. - --- -- - - ...... --· 

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT · -- - - ·· · - -....... --- ---- .. _ _ _ ...... - · 
ArtikeiiO -- -- ---· ____ ...... - --- _ .. _ .......... ______ . -- - -----

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gebouden ter plaatse in Nederland -- - -
als bij de oproeping bepaald. - - ----- ----- .... - - ... .. -- - - .... --- . -

2. De Raad van Toezicht komt twee maal per jaar in vergadering bij een. --- --- ........ ___ .. _ 
3. Vergaderingen zullen voorts telkemnale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit _ _ .. _ 

wenselijk acht, of indien tenminste twee andere leden van de Raad van Toezicht daa11oe -- -
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schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter - --
het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, - ··-· 
zodanig, dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de ----·
verzoekers zelfbevoegd de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de ··· ········· -
vereiste fonnaliteiten. - - ----··- --·· ---- ........ _ -- ........ --

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste veertien dagen tevoren, de dag van 
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van --
oproepingsbrieven. - - · --- - -·- ___ ........ _______ .... _. 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ----
behandelen onderwerpen. -- ...... ___ - - -- ...... -- ----.-...... ___ _ 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de · -·
aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. ·· ------ - .. - ---- --- - .... -- - - -

7. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig - · 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende - ...... · · -- -
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven -
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. .. ·· 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 
door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe -· ---
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de - --....... 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. leder lid van de Raad van -- -· 
Toezicht heeft recht op een door de secretaris uit te reiken kopie van de notulen. - ------- -

9. De vergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats, tenzij de ·-·-- -
meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht te kennen geeft zich ermee te · --·--
verenigen dat een bepaalde vergadering in een andere plaats wordt gehouden. .. --- - ---

BESLUITEN RAAD VAN TOEZICHT -- - - .... ... _ - - - - .... . ·---........ __ 
Artikel 11 ..... ___________ __ 

1. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen da11 geldige besluiten nemen indien de - 
meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering -
aanwezig of ve1tegenwoordigd is. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan kan de -
voorzitter van die vergadering een nieuwe vergadering uitschrijven. Deze tweede ---- 
vergadering zal worden gehouden tenminste tien en ten hoogste dertig dagen daama. In -- · 
deze tweede vergadering kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezige of -
vertegenwoordigde leden. Dit dient in de oproep voor die vergadering te worden gemeld. - · 

2. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen ... .... - ---- --- .. - ---- .. ·- --- ..... -·----------- - - --· 

3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Een ---
lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid laten - --- -
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter -
van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij -
slechts voor een ander lid als gevolmachtigde optreden. - -------- .. -

4. Alle stemmen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een lid van de -
Raad van Toezicht vóór de stenmüng een schriftelijke stemming verlangt. Scluiftelijke -
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden - - - -
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _.: _ _ - ------- - - .... ---------



5. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden ·-
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid -
verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal -- -
worde11 herstemd. Staken bij de tussenstemming of de herstemming de stemmen, dan --
beslist het lot. ·-- --·- ······ - - ···· ·- --......... - · --- .... _._ - --- -······ 

6. In alle geschil.len omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter 
van de vergadering. -- - - ·· ······ ----· . -·-·· · ·· ·· · ·-· -- · ··· · ··· --· - --··· · ··- ·-

BOEK- EN JAARSTUKKEN - -------·······--- - -·-·- .. ··· ·--- ·· ···- ····------ -· ··· ··· ---·---
Artikel12 -- ------- .. - - .... __ - - ... ---· -· . .. --· .... ____ . 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan bet kalende1jaar . .... ----- ··- ... -- ... - -····- - -······ -··· 
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vem1ogenstoestand van de stichting zodanige -

aantekening te houden, en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere - __ .. _ 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -
verplichtingen kunnen worden gekend. ------ .. ··· ·- ---.. - - .............. ·----- .. . ··· -·- - ·-· 

3. Het College van Bestuur stelt jaarlijks vóór één januari de begroting met toelichting voor 
het komendejaar van de baten en de lasten van de activiteiten (de te behalen doelen of 
resultaten) vast. Deze begroting laat het College van Bestuur goedkeuren door de Raad - -
van Toezicht. · .... __ --- -·-- -- --·---- -- ............. -·- - .. ····-- ·- -·- · ··---·--

4. Het College van Bestuur stelt jaarlijks vóór één juni de jaarrekening met toelichting over -
de behaalde resultaten vast. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door de - 
Raad van Toezicht aangewezen accountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, --
bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van -
rechtmatigheid en doelmatigheid. Het College van Bestuur laat het verslag en de rekening 
goedkeuren door de Raad van Toezicht. - -... -~--..... - - ······-· 

REGLEMENTEN ----··--- -- ·- --·· ·--... .... _ _ _ ... ...... _ _ _ ... ... ..... _____ .. .. . ... --- . . 
Artikell3 -- - ·-·-·--- ......... _ _ ........ _ ____ ... .... --- . ... .. - -· ····· ··--·-
1. Het Collge van Bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen ·--

worden geregeld, die niet in deze statuten worden verhandeld of nader worden ----- ··- ----
uitgewerkt. -- - ······-·- ·-- ·· ... --- --- .... .. ...... .. - ·--- --....... 

2. Het College van Bestuur stelt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, het Reglement -
van het College van Bestuur en het managementstatuut vast. - --- · ..... ·-·- - · ..... ___ - · 

3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en met de ·
wet- ook waar die geen dwingend recht bevat. · · ··--- - -· · ·------ -- -- - ·- - ..... ---

4. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van de Reglementen dient genomen te 
worden met inachtneming van het bepaalde in arükel 14 lid 1. - - ·- - . ---- -

STATUTENWIJZIGING --· ··· ---- - - --- - ··· ·-------- .. --- - --·-
Artikel14 --- ··--- - .. --- ......... ___ ....... ··· - --......... .. _ .. ____ _ 

1. Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van -
Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daa1toe moet worden genomen -·
met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, - 
waarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder -
dat in het bestuur enige vacature bestaat. -· ... ______ .... _______ · .. ---

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. leder - ·--·
afzonderlijk lid van het College van Bestuur is bevoegd de desbetreffende akte te .. - · - - -



verlijden. · ·· · ---·····---- ·- -- - ....... --- ..... __ - ...... __ -- ... ·---- ..... .. . - - - "---· 
3. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht op het kantoor van het - ........ - - · 

handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied 
waar de stichting haar zetel heeft, neer te leggen een authentiek afschrift van de notariële 
akte waarin de wijziging is opgenomen of van de gewijzigde statuten van de stichting. - -·-

ONTBINDING EN VEREFFENING - -· .. __ - .. - ·- - ---.. .. .. __ ... .... _ .. 
Artikel15 - ···-------------··"- -- ... .. - - ...... __ 
1. Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van · -·-· 

Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het 
bepaalde in artikel 6 lid 4 van toepassing. De stichting blijft na haar ontbinding --·- - 
voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vennegen nodig is. - - · · - - - ...... - -

2. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het College van Bestuur, --
voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft aangewezen. - ···-- .. .. _______ .- -

3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving ---
plaatsvindt in het register , bedoeld in artikel 14lid 3. ___ . __ .. _ _ ... ·--- ............. -- _ .. __ 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveelmogelijk van 
kracht. · --·- --- _.. --. - - ... _____ . __ .... _ .. ___ _ .... _____ .. 

5. Een overschot na vereftening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen, in 
ieder geval zodanig als het meest met het doel van de stichting zal overeenstemmen. - _ .... -

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende zeven jaren bemsten onder de jongste vereffenaar, dan wel een andere 
(rechts-) persoon, aan te wijzen door de vereffenaars. - .... -- .. · -- .. .... -----.. ·- --··· 

SLOTBEPALING - - · - - -·-·-- -.. - . - - ... ____ ... .... - . .. ·----- · · ...... _ 
Artikel16 ·-- - --.. ____ .. _ _ ___ .. __ . ___ .. .. _. __ .... _. -- ... _ - --· ..... ___ ........ 
1n alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het ------- · -
College van Bestuur na voorafgaande sclu·iftelijke goedkeming van hei College van de Raad .... · 
van Toezicht. . .. __ .. ______ - - ------- - .... _- -·--.... ·---- .......... _ .. ·-- · . .. __ - ..... .. -- ----.. . 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, zijnde de identiteit van de comparanten, voor zover 

vereist, door mij , notaris, vastgesteld aan de hand van de hie1voor gemelde en daartoe --- - ....... 
bestemde documenten . - .. ____ .. 
Wamvan akte . .. ---··--·-- ----- - · .. - ... ... __ .. _________ _ __ .... ___ .. _ ... ____ _ 

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer akte vem1eld. --· --·- - - ....... -- .... 

Van de zakelijke inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparanten mede_deling gedaan -
en ik heb aan hen een toelichting daarop gegeven. ··-- ..... ____ .. _____ _ ___ ._ -- .. - .. ·----

De comparanten hebben verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en 
met beperkte voorlezing in te stenunen. - - --- ·- __ .. ___ ..... _ .. - -· ---- ...... ·---

V eivolgeus is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezi ng door de comparanten en mij, ----
notaris, ondertekend. -- - ------ ___ .... _ .. __ .. ·-·- _ _ ....... --- -- .... _ _ ....... _ .. ____ .. _ __ _ ___ ......... 



I Volgt ondertekening -· 
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el armol 
AANGETEKEND & PER FAX 
Gemeente Haarlemmermeer 
T.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 250 
2130 AG te Hoofddorp 

Amsterdam, 28 januari 2013 

Gemeente Haarlemmermeer 

Datum: 

Briefnr.: 

J 
29 JAN/2013 
/3 / é-/9-i 

Afschrift 
aan: . 

Betreft: AANVRAAG opneming bijzondere school op Plan van Scholen 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Bij deze verzoekt de Stichting Islamitischs Scholen El Amal, gevestigd te Slotermeerlaan 69-D, 1064 
HA te Amsterdam, om opneming van een school voor primair onderwijs op het Plan van Scholen. De 
richting van de school betreft onderwijs op islamitische grondslag. Het onderwijs zal in de gemeente 
Haarlemmermeer worden gegeven en de voorgestelde datum van bekostiging betreft 1 augustus 
2014. 

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de statuten en een uitreksel van de Kamer van Koophandel. 

De overige bescheiden zoals bedoeld in artikel 76 lid 2 jo. Artikel 75 lid 1 WPO, te weten het 
belangstellingspercentage voor het basisonderwijs op islamitische grondslag binnen een 
vergelijkbare gemeente, een prognose van het te verwachten aantal leerlingen en een beschrijving 
van het voedingsgebied, zullen zo spoedig mogelijk ingediend worden om de aanvraag aan te vullen. 
Graag ontvangt de Stichting Islamitische Scholen El Amal van u een termijn waarin de aanvraag 
aangevuld kan worden. 

Deze brief ontvangt u per fax en per aangetekende post. 

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben en verblijf in afwachting van uw reactie. 

Hoogachtend, 

Het bestuur van de stichting Islamitische school El Amal, 
M. Z. Bhoelan, Functioneel Bestuurder 

Bijlagen: 
Statuten 
Uitreksel Kamer van Koophandel 

Stichting Islamitische Scholen El Amal 

Slotermeerlaan 69-D, 1064 HA > 

020 -611 12 22 020-447 35 f 

stbus 67009,1060 JA Amsterdam 

www.stichtingelamal.nl 



Ret: 201 Iü2iy/sli 

STATUTENWIJZIGING 
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Op heden, de a c h t e n t w i n t i g s t e j u 1 i 
tweeduizend elf. 
verschenen voor mij, Mr. Sharianaaz Hussain-Soeltan, notaris te Haarlem: 
1 de heer Said Amezguiou. wonende te 1034 TA Amsterdam. Westerlengte 105. geboren 

te Targuist (Marokko) op elf januari negentienhonderd tweeënzeventig, houder van 
Nederlands paspoort nummer NP6115175. — 
de heer Mostapha Boukarfi. wonende te 1067 AG Amsterdam. Cornelis Roobolstraat 
29, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op vier januari negentienhonderd zeventig, -
houder van Nederlands papspoort nummer NWLK3R2P3, 

te dezen handelende respectievelijk als voorzitter en bestuurslid van de te Amsterdam  
gevestigde en te 1062 HA Amsterdam, Slotermeerlaan 69 D (Postbus 9441. 1006 AK  
Amsterdam) kantoorhoudende stiching: Stichting Islamitische Scholen El-Amal 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Amsterdam onder 
dossiernummer 41212765 en alszodanig tezamen die stichting krachtens artikel 7 harer 
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. 
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat tot na te melden statutenwijziging is 
besloten in de vergadering van het bestuur van genoemde stichting gehouden op vierentwintig 
april tweeduizend elf; 
blijkende van het verhandelde in evengemelde vergadering uil het aan deze akte gehechte 
uittreksel van de notulen van die vergadering. 
Ter uitvoering van hel vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de 
statuten van genoemde stichting, opgericht bij akte, op dertig juni negentienhonderd drieën-
negentig voor notaris Mr. J.C.Y. Roze te Amsterdam verleden en laatstelijk gewijzigd bij akte. 
op vijfentwintig april tweeduizend acht verleden voor Mr. L.B.E.W. van der Putt, destijds 
notaris te Haarlem, bij deze akte te wijzigen en thans in hun geheel opnieuw vast te stellen als 
volgt: 
Naam, Zetel en Duur -
Artikel 1 
1 De stichting draagt de naam: Stichting Islamitische Scholen El-Amal. hierna ook te — 

noemen: "de stichting". •—— 
2 De stichting heefthaar zetel in de gemeente Amsterdam. 
3 De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Doel/Middelen 
Artikel 2 
a De stichting heeft als doel: 

I a het oprichten en instandhouden van een of meer scholen en het in verband 
daarmee geven of doen geven van onderwijs aan moslimkinderen, ongeacht de 
richting, die deze binnen de islamitische gemeenschap vertegenwoordigen, —— 
waarbij de leerling een levensbeschouwing op basis van de Qur-an en Sunnah 
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kan opbouwen door de Qu-ran en Sunnah als uitgangspunt te nemen en van 
daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens-
en maatschappijbeschouwing van anderen; 

b het geven of doen geven van onderwijs aan niet-moslimkinderen, mits de 
ouders hiertoe hebben verzocht of anderszins er om hebben verzocht, waarbij 
de leerling een levensbeschouwing op basis van de Qu-ran en Sunnah kan 
opbouwen door de Qu-ran en Sunnah als uitgangspunt te nemen en van daaruit 
een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en 
maatschappijbeschouwing van anderen. 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevordelijk kan zijn. alles in de ruimste zin van het woord. 

b De stichting tracht haar doel te bereiken door het stichten en beheren van scholen en 
voorts door alle wettige middelen. 

Geldmiddelen 
Artikel 3 
De (financiële) middelen van de stichting bestaan uit: 
a het stichtingskapitaal; ~ 
b 
c 

subsidies en andere uitkeringen van de overheid: 
schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen. met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 6 lid d; 

d 
e 

door het bestuur vast te stellen ouderbijdragen; en 
eventuele andere verkrijgingen. — 

Bestuur 
Artikel 4 
a 1. Bestuursleden moeten belijdend moslim zijn volgens de Qu-ran en de Sunnah. 

2. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. 
3. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. 
4. Personen in dienst van de stichting kunnen geen lid van het bestuur zijn. 
5. Bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps ((G)MR). 
6. Een bestuurslid mag niet: —-

als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn 
len behoeve van de stichting; 
als gemachtigde of als adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van 
collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in die hoedanigheid 
deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Qverleg (DGO); 
als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het 
aangaan van overeenkomsten met de stichting; 
rechtsreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 
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1 
2 

3 
4 
5 

het aannemen van werk ten behoeve van de stichting; 
het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden 
ten behoeve van de stichting; 
het verhuren van roerende zaken aan de stichting: 
het venverven van betwiste vorderingen ten laste van de stichting; 
het van de stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of 
beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; 
het onderhands huren van de stichting. 

Het bestaan van één van deze incompatibiliteiten staat in de weg aan de benoeming als 
bestuurslid en is wanneer deze ontstaan tijdens het bestuurslidmaatschap van de stichting 
reden voor beëindiging van het bestuurslidmaatschap. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Tevens worden hun 
plaatsvervangers gekozen. Een functie als plaatsvervanger is onbeperkt met andere — 
functies in een persoon verenigbaar. 
Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende 
bestuursleden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte 
stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk maar in ieder 
geval binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door — 
benoeming van één of meer opvolgers. 
Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, 
alsmede wanneer op enig moment alle bestuursleden mochten ontbreken, en voorts 
indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen twee maanden na het 
ontstaan van de vacature hierin te voorzien, zal die voorziening geschieden door de 
Rechtbank te Amsterdam, op verzoek van de meest gerede partij of op vordering van het 
Openbaar Ministerie. 

d Mocht het bestuur om welke reden dan ook niet meer voltallig zijn, dan vormen de 
overige bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig 
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7 en behoudens de plicht de vacatures zo 
spoedig mogelijk te laten vervullen. 

e Wijziging in de bezetting v an bestuurszetels dient te worden gemeld aan het 
handelsregister. Dit register wordt gehouden door de Kamer van Koophandel binnen het 
gebied waarvan de stichting haar zetel heeft. — 
De secretaris houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden van het 
bestuur zijn opgenomen. ———— 

g De leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde 
van hun functie te kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak 
volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging 
van het lidmaatschap van het bestuur. 
De leden van het bestuur zullen zich ervan onthouden: 
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1 
2 

middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting: 
middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of 
te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel 
van (potentiële) leveranciers van de stichting; 
van ouders/leerlingen of van derden met wie zij door hun functie in aanraking 
komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen: 
zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het bestuur personen in dienst 
van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of 
iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken; — 
zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het bestuur deel te nemen aan 
het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk 
producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offreren dan wel -
samenwerken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking 
komen. 

Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 5 
a De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Het rooster 

dient zodanig te zijn, dat zo mogelijk elke zetel eens per vier jaar beschikbaar komt en 
zodanig dat zo mogelijk elk jaar ongeveer één/derde deel van het aantal bestuursleden — 
aftreedt. — — 
In afwijking hiervan kan. uitsluitend teneinde een rooster van aftreden te kunnen 
opmaken, voor één of meer bestuursleden een kortere of langere zittingsduur vastgesteld 
worden. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Tussentijds benoemde 
bestuursleden nemen de plaats van hun voorganger in op het rooster van aftreden. 
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 
1 
2 
3 schriftelijk bedanken; 
4 ontslag door de rechtbank, als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek: 
5 ontslag door het bestuur. Het desbetreffende besluit dient te worden genomen met 

inachtneming van hel bepaalde in artikel 10; 

periodiek aftreden als bedoeld in het vorige lid: 
overlijden; 

opzegging door hel bestuur van de stichting, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 10; 
het verlies door een bestuurslid van het vrije beheer of van de beschikking over het 
eigen vermogen; 

8 
9 

bij hel aangaan van een dienstverband mei de stichting: 
bij geconstateerde overtreding van een of meer der in artikel 4 sub h vermelde 
verbodsbepalingen. 
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c Degene die opgehouden heeft lid van het bestuur te zijn. dient alle bescheiden, gelden en 
goederen, die hi j van de stichting onder zich heeft, onmiddellijk aan het bestuur ter hand 
te stellen. 

Bestuurstaak en -bevoegdheden 
Artikel 6 
a Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 
hem opgedragen taak. — — — 

b Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging of 
vervreemding of bezwaring van registergoederen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 10. • 
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbi j de stichting zich als 
borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

d Het bestuur kan conform het bepaalde in artikelen 30a en artikel 29 van de Wet op het 
primair onderwijs (Wpo)(die per één augustus tweeduizend tien in werking is getreden en 
op grond waarvan de invoering van het intern toezicht per één augustus tweeduizend elf 
in werking zal treden), de aan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en 
bevoegdheden, alleen overdragen aan de Algemeen Directeur van de stichting of diens 
plaatsvervanger voor zover die belast is met managementtaken met betrekking tot de 
scholen. 

e Het bestuur is slechts bevoegd aan de stichting opgekomen erfenissen te aanvaarden 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
Het bestuur kan zich bij de ven ulling van zijn taak doen bijstaan door adviseurs. Het 
bestuur kan de adviseurs uitnodigen de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en 
aan de beraadslagingen deel te nemen. -

g De leden van het bestuur genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben  
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun taak gemaakte  
onkosten.  

Vertegenwoordiging  
Artikel 7 
a De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en ook door 

twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
b Hel bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordingen. 
Best u u rsvergaderi ngen  
Artikel 8 
a leder jaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden, waarvan in één - de 

jaarvergadering - ten minste worden vastgesteld: — 
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de balans en de winst- en verliesrekening (de jaarrekening) met de daarbij 
behorende toelichting over het voorafgaande boekjaar; 
de begroting voor het komende boekjaar; 
het verslag van de activiteiten van de stichting in het afgelopen boekjaar; 
het beleid van de stichting. 

2 
3 
4 
Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht, 
of indien tenminste twee andere bestuursleden, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige 
opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. 
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig, dat de 
vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers zelf 
bevoegd de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 
De oproep tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid b bepaalde - door of 
namens de voorzitter, tenminste veertien dagen tevoren, de dag van de oproep en die van 
de vergadering niet meegerekend, aan alle leden van het bestuur door middel van 
oproepbrieven, die als brief verzonden worden aan de hiervoor in artikel 4 lid g 
genoemde adressen. 
De oproepbrieven vermelden, behalve de plaats en het tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens -
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 
Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in de 
vergaderingen notulen gehouden door de secretaris of - bij diens afwezigheid - door één 
van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 
De notulen worden, na in een volgende vergadering te zijn vastgesteld, door de dan 
fungerende voorzitter en secretaris getekend. 

f De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats, tenzij de 
meerderheid van de bestuursleden ten genoegen van de voorzitter te kennen geeft zich 
ermee te verenigen, dat een bepaalde vergadering in een andere plaats wordt gehouden. —— 

Bestuursbesluiten 
Artikel 9 
a Behoudens het bepaalde in artikel 10, dient de meerderheid van de zittende bestuursleden 

aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 
Indien aan voormelde voorwaarde niet wordt voldaan kan de voorzitter van die 
vergadering een nieuwe vergadering uitschrijven. Deze tweede vergadering zal worden 
gehouden tenminste tien en ten hoogste dertig dagen daarna. In deze tweede vergadering 
kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. 
Dit dient in de oproep voor die vergadering te worden gemeld. 
Alle besluiten - met uitzondering van die genoemd in artikel 10 - worden genomen met 
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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Elk bestuurslid heeft één stem. 
Stemmen bij volmacht is toegestaan, met dien verstande, dat een bestuurslid slechts één 
mede-bestuurslid kan vertegenwoordigen, onder overlegging van een - ter beoordeling 
van de voorzitter van de vergadering - voldoende schriftelijke volmacht. • 
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de 
stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de bestuursleden zich daartegen 
verzet. 
Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden 
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. — 
Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden 
beslist tussen welke personen zal worden herstemd. 
Staken bij de tussenstemming of de herstemming de stemmen, dan beslist het lot. 

f Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken van stemmen als verworpen 
beschouwd. — 

g ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de -
voorzitter. 

Bijzondere bestuursbesluiten 
Artikel 10 
a Het bestuur is ondermeer bevoegd besluiten te nemen tot: 

wijziging van de statuten; —-
ontbinding van de stichting; 
ontslag van een bestuurslid, anders dan op eigen verzoek; 
het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 6 sub b en c; 
wijziging van het aantal bestuursleden; — ——— 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Besluiten als bedoeld in lid a onder 1, 2, 4, 5 en 6 kunnen slechts worden genomen met 
een meerderheid van drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen in een — 
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in 
het bestuur enige vacature bestaat. 

vaststelling, wijziging of opheffing van één of meer reglementen. 

Een besluit als bedoeld in lid a onder 3 kan slechts worden genomen met algemene 
stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd 
is, eventueel met uitzondering van degene over wiens ontslag gestemd wordt. 

c Indien het volgens het vorige lid vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of — 
vertegenwoordigd is. wordt een tweede vergadering gehouden, tenminste tien en ten 
hoogste dertig dagen daarna. In deze tweede vergadering kan - ongeachte het aantal 
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aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden - het betreffende besluit worden 
genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte 
stemmen. ———————————————— 
In beide gevallen dient in de oproep tot de vergadering te worden vermeld, dat een 
onderwerp als omschreven in lid a aan de orde komt. 

e Zolang in een bestuursvergadering alle in funktie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, 
ook die vallende onder de onderwerpen die genoemd zijn in lid a, mits met algemene 
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 
houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

f Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, ook die vallende onder de onderwerpen, die zijn genoemd in lid a, mits alle 
bestuursleden zich schriftelijk en met algemene stemmen voor het voorstel uitspreken. 
Een dergelijk besluit of een afschrift daarvan dient met de binnengekomen verklaringen 
van de bestuursleden bij de notulen te worden gevoegd. 

Medezeggenschapsraad —————————————— 
Artikel 11 
1 Aan een van de stichting uitgaande school is een medezeggenschapsraad verbonden; in -

plaats daarvan kan er van de stichting ook een overkoepelende medezeggenschapsraad 
uitgaan. —— 

2 Bij afzonderlijk reglement worden de bepalingen vastgesteld met betrekking tot de taak. 
samenstelling en bevoegdheden van de (overkoepelende) medezeggenschapsraad, welke 
bepalingen in overeenstemming moeten zijn met de geldende wettelijke regelgeving ter 
zake van de medezeggenschap in het onderwijs. 

Raad van Advies 
Artikel 12 
Onverminderd het in artikel 6 sub e bepaalde is het bestuur bevoegd een Raad van Advies in te 
stellen waarvan de bevoegdheden nader bij het in artikel 13 bedoelde reglement kunnen 
worden geregeld. 
Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 13 
a Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
b Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze 

een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 
Jaarlijks worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de secretaris en 
penningmeester die stukken opgemaakt, die volgens het bepaalde in artikel 8 lid a in de 
jaarvergadering dienen te worden behandeld, alsmede eventuele andere stukken die het 
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bestuur mocht wensen. 
Van de goedkeuring van de financiële stukken over het afgelopen boekjaar blijkt uil 
ondertekening daarvan door alle bestuursleden. 
Vaststelling van de financiële stukken over het afgelopen boekjaar door het bestuur strekt 
het bestuur tot décharge. 

f Van de balans en de staat van baten en lasten dient jaarlijks een rapport te worden 
opgemaakt door een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent. 

Reglementen 
Artikel 14 • 
a Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden 

geregeld, die niet in deze statuten worden behandeld, of onderwerpen, die in deze 
statuten zijn vernield, nader worden uitgewerkt. 

b Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en met de 
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. 

c Het bestuur is te allen tijde bevoegd reglementen te wi jzigen of op te heffen. 
d Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement dient genomen te 

worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. -
Statutenwijziging — — — — — 
Artikel 15 
a Het bestuur is bev oegd de statuten te wijzigen. Een besluit tot wijziging van de statuten 

dient genomen te worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. Deze 
wijziging dient bij notariële akte tot stand te komen, leder bestuurslid is bevoegd deze 
akte te doen verlijden en te ondertekenen. 

b De leden van het bestuur zijn verplicht op het kantoor van het handelsregister, dat 
gehouden wordt door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarvan de stichting 
haar zetel heeft, neer te leggen: 
1 een authentiek afschrift van de notariële akte waarin de wijziging is opgenomen en 
2 de gewijzigde statuten van de stichting.  

Ontbinding 
Artikel 16 
a Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding van de 

stichting dient te worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. De 
stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 

b Voorzover de rechten geen andere vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. 
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 
plaatsvindt in het register, bedoeld in artikel 14 lid b. — 

d Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
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kracht. 
Bij het besluit tot ontbinding van de stichting dient eveneens de bestemming van een 
eventueel batig liquidatiesaldo te worden aangegeven. Die bestemming moet zoveel 
mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. 

f Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, dan wel een 
andere (rechts-) persoon, aan te wijzen door de vereffenaars. 

Slotbepaling 
Artikel 17 
ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten als eventuele reglementen niet voorzien, 
beslist het bestuur. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, zijnde de identiteit van de comparanten, voorzover — 
vereist, door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe 
bestemde documenten. 
Waarvan akte. 
Aldus verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. 
Van de zakelijke inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparanten mededeling gedaan -
en ik heb aan hen een toelichting daarop gegeven. 
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en — 
met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij. 
notaris, ondertekend. 
Volgt ondertekening. 

VOOR AFSCHRIFT: 



Dossiernummer: 41212765 Blad 00001 
U i t t r e k s e l u i t het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze i n s c h r i j v i n g v a l t onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam 
Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Naam 
St a t u t a i r e z e t e l 
Akte van o p r i c h t i n g 
Akte l a a t s t e statuten
w i j z i g i n g 

:Stichting 
:Stichting I s l a m i t i s c h e Scholen El-Amal 
:Amsterdam 
:30-06-1993 , 
28-07-2011 

Hoofdvestiging: 
Na (a) m (en) 
Vestigingsnummer 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnummer(s) 
Faxnummer 
Domeinnaam 
E-mailadres 
Datum v e s t i g i n g 
A c t i v i t e i t 

: Stichting I s l a m i t i s c h e Scholen El-Amal 
:000021302413 , 
:Slotermeerlaan 69 D, 1064HA AMSTERDAM , 
:Postbus 67009, 106OJA Amsterdam , 
:0206111222 , 
:0204473565 , 
:www.elamal.nl , 
:info@elamal.nl , 
:30-06-1993 , 
:Basisonderwijs voor l e e r p l i c h t i g e n 

Bestuurder(s): 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
T i t e l 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
T i t e l 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 

:Amezguiou, Said / 7 
: 11-01-1972, Targuist, Marokko 
:24-10-2006 
:Voorzitter 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 
;El-Morabit, Hassan / 8 
; 04-03-1966, Beni Touzine, Marokko 
;26-02-2007 
;Secretaris 
;Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 
Yasbah, Moussa / 10 
01-03-1971, Midar, Marokko 
11-03-2011 

13-09-2012 Blad 00002 v o l g t . 



Dossiernummer: 41212765 Blad 00002 
T i t e l :Penningmeester 
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
Naam rCharif, Abdessamad / 11 
Geboortedatum en -plaats :14-02-1968, Beni Sidel, Marokko 
I n f u n c t i e t r e d i n g :ll-03-2011 
Bevoegdheid rGezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
Naam :Boukarfi, Mostapha / 12 
Geboortedatum en -plaats : 04-01-197 0, Beni Boughafer, Marokko 
I n f u n c t i e t r e d i n g :05-06-2011 
Bevoegdheid rGezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 
Gevolmachtigde(n): 
Naam :Bhoelan, Mohamed Zabar / 13 
Geboortedatum en -plaats :25-09-1953, d i s t r i k t Nickerie, Suriname 
I n f u n c t i e t r e d i n g :01-08-2011 
T i t e l :MBA 
Bevoegdheid :Volledige volmacht 
Er kunnen functionarissen z i j n die een u i t s l u i t e n d t o t vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het u i t t r e k s e l van de 
betreffende v e s t i g i n g ( e n ) . 
Vestiging(en): 
Vestigingsnummer :000021302421 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool Al Wafa 
Adres :Buskenblaserstraat 65, 1055AG Amsterdam 
Vestigingsnummer :000021302448 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool Al Wafa 
Adres :Harry Koningsbergerstraat 30, 1063AD Amsterdam 
Vestigingsnummer :000021302693 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool Al Islaah 
Adres :Bosboom-Toussaintstraat 1, 3842ZZ Harderwijk .. 
Vestigingsnummer :000021302707 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool An-Nasr 
Adres rTooroplaan 1, 1816XA Alkmaar 
Vestigingsnummer :000021302898 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool Al Ikhlaas 
13-09-2012 Blad 00003 v o l g t . 



Dossiernummer: 41212765 Blad 00003 
Adres : F l o r i s van Adrichemlaan 102, 2035VD Haarlem 
Vestigingsnummer :000021302901 
Na(a)m(en) :Islamitische Basisschool E l Kadisia 
Adres :Piet Mondriaanplein 2, 1061SC Amsterdam .... 
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Amsterdam, 13-09-2012 
U i t t r e k s e l i s vervaardigd om 12.07 uur 
Voor u i t t r e k s e l 

N. Snijders 
p l v . d i r e c t e u r 
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el amal 

Aan de Raad der gemeente Haarlemmermeer 
Postbus 250 
2130 AG te Hoofddorp 

Amsterdam, 27 maart 2013 

PER POST /PER FAX (023-5639550)/PER E-MAIL (g.pontier@haarlemmermeer.nl ) en BEZORGD 

Betreft: aanvullende gegevens aanvraag opneming bijzondere school op Plan van Scholen 

Uw kenmerk: 1-13.5173/jwi/ohv 

Hierbij doen wij u toekomen de bescheiden zoals bedoeld in artikel 76 lid 2 jo. artikel 75 lid 1 WPO, 

te weten het belangstellingspercentage voor het basisonderwijs op Islamitische grondslag in een 

vergelijkbare gemeente, een prognose van het te verwachten aantalleerlingen en een beschrijving 

van het voedingsgebied . Gewenste datum voor ingang van bekostiging is 1 augustus 2014. 

De gewenste plaats van vestiging is Hoofddorp en dan met name de wijken Graan voor Visch of Pax. 

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben . 

Hoogachtend, 

Stichting islamitische scholen El Amal, 

~.~- ---:---===--~-___;:,) 
l J "\ ~-__::> 

I ."V 
M.Z. Bhoelan 
Functioneel Bestuurder 

Stichting Islamitische Scholen El Amal 

Postbus 67009,1060 JA 

info@elamal.nl www.stichtingelamal.nl 


