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Plan van scholen - Islamitisch basisonderwijs 

Verzenddatum 

1 2 HAARI 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

In januari 2013 heeft zowel het bestuur van de Stichting Islamitische scholen El Amal (El 
Amal) te Amsterdam, als het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) 
te Zaanstad, uw raad verzocht om opname van een islamitische basisschool in het plan van 
scholen 2014-2017. 

D.d. 20 juni 2013 heeft uw raad besloten om beide verzoeken niet te honoreren. Uw raad 
heeft daarbij overwogen dat zowel de gemeente Amersfoort als de gemeente Zaanstad, 
gelet op de verstedelijkingsgraad, de leerlingendichtheid en de samenstelling en spreiding 
van niet-westerse allochtonen, niet gehanteerd kunnen worden als vergelijkbare gemeente. 
De belangstellingspercentages van beide gemeenten kunnen dan ook niet worden gebruikt 
voor de prognoses in Haarlemmermeer. 

Tegen uw besluit hebben beide schoolbesturen administratief beroep ingesteld bij het rijk. 
Met besluiten van 13 en 19 februari 2014 (El Amal resp. SIOZ) heeft de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beide beroepen ongegrond verklaard. Zowel de 
gemeente Amersfoort als de gemeente Zaanstad zijn inderdaad niet aan te merken als 
vergelijkbare gemeente met de gemeente Haarlemmermeer. 
Uw raad heeft dan ook terecht de aangevraagde basisscholen niet opgenomen in het plan 
van scholen 2014-2017. 
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Beide schoolbesturen kunnen nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zullen wij u hierover nader 
informeren. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de bufcifemeester. 


