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Onderwerp Zorgen ten aanzien van onderwijsinstelling in Amsterdam

Geachte burgemeester Halsema,

Zoals u weet is onlangs de Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste
Buitenlandse Financiering opgericht, bestaande uit afgevaardigden van het
ministerie van SZW, BZK (mcl. de AIVD) en J&V (mcl. de NCTV). Deze Taskforce
heeft tot doel om het mogelijk te maken uitwassen tegen te gaan die op basis van
ideologische of religieuze overtuigingen leiden tot actieve onverdraagzaamheid en/of
het belemmeren van anderen in het uitoefenen van hun grondwettelijke rechten en
vrijheden. Dit doet de Taskforce door de verschillende inspanningen binnen de
Rijksoverheid op het gebied van informatievergaring, duiding en het ontwikkelen
van handelingsperspectief beter bijeen te brengen en door daarover onder andere
gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Naar aanleiding van uw
verzoek om gezamenlijk handelingsperspectief en de door u uitgesproken zorg, en
gelet op het feit dat de inschrijvingsperiode voor middelbare scholen in Amsterdam
op 15 maart as. sluit, informeer ik u als volgt.
Op 26 februari jongstleden heeft de NCTV het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland (49) gepubliceerd. Daarin wordt de onderstaande zorgelijke ontwikkeling
gesignaleerd.
“Salafistische voormannen of ‘aanjagers’ zetten voortdurend nieuwe educatieve
en vormende initiatieven op en domineren mede hierdoor het niet reguliere
islamitisch onderwijs. Met succes zamelen zij in binnen- en buitenland gelden in
waarmee zij deze nieuwe projecten financieren.”
Tevens wordt helder omschreven waarom de Rijksoverheid dit zorgelijk vindt. In het
DTN staat daarover:
“Ten eerste kunnen de centrale beginselen van het salafisme leiden tot radicalisering
en extremisme en ook tot isolement en vervreemding van de rest van de
samenleving. Ten tweede zijn er salafistische ‘aanjagers’ die off- en online
onverdraagzaamheid, intolerantie of haat prediken en daarmee uiteindelijk kunnen
aanzetten tot radicalisering en extremisme. Deze predikers worden daarom
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beschouwd als een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid. Nederland
kent tientallen salafistische ‘aanjagers’, die veelal verbonden zijn aan salafistische
centra in hun woonomgeving, maar daarnaast prediken op allerlei plaatsen in het
land. De meesten hebben een sterke online presentie. Een deel van deze ‘aanjagers’
heeft, ten derde, een rol binnen of een relatie met de Nederlandse jihadistische
beweging. Deze groep aanjagers draagt daarmee bij aan de instandhouding van de
Nederlandse jihadistische beweging.”
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Op 15 januari 2019 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
zorgelijke signalen overgebracht over antidemocratische en anti-integratieve
gedragingen van een onderwijsinstelling in uw stad, te weten het Cornelius Haga
Lyceum. Deze signalen hielden in dat bepaalde richtinggevende personen binnen de
school de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsieer willen wijden en
van plan zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun
invloedssfeer te brengen. Voorts stellen sleutelfiguren binnen de school onderling
vast dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de
overheid. Tevens komt uit inlichtingen naar voren dat er ten minste een
godsdienstles bewust is geannuleerd op het moment dat de Onderwijsinspectie
kwam controleren.
Daarnaast hielden de signalen ook in dat die richtinggevende personen sinds 2000
in een salafistische en radicale omgeving verkeerden. Het is bekend dat zij in de
periode 2009-2012 contact zouden hebben onderhouden met de terroristische
groepering “het Kaukasus Emiraat”. Het Emiraat was met name actief in de periode
2007 tot en met 2015, waarna een deel van de strijders zich aan heeft gesloten bij
IS. Het Kaukasus Emiraat is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die
in de metro in Moskou in 2010.
De signalen geven ook aan dat zij zich omringen met salafistische aanjagers.
De door de AIVD beschreven situatie past in het bredere beeld dat in het DTN 49 is
geschetst. De genoemde gedragingen zijn niet in lijn met het gezicht dat het
schoolbestuur naar buiten toe toont. De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd een
lopend onderzoek van oktober 2018 voort te zetten. Het inspectierapport van dit
onderzoek is niet vastgesteld vanwege de hiervoor genoemde signalen. Woensdag 6
maart jl. heeft de inspectie onaangekondigd de school bezocht. Helaas heeft de
inspectie moeten vaststellen dat door de opstelling van de schoolleiding op dat
moment onderzoek op de school niet verantwoord was. Het onderzoek zal uiteraard
wel op zeer korte termijn worden voortgezet. Naar verwachting wordt de rapportage
in juni afgerond. De school heeft aangekondigd te overwegen om via een kort
geding te willen afdwingen dat het onderzoek niet wordt voortgezet, en dat een
concept-rapport van het onderzoek dat de inspectie uitvoerde in oktober 2018,
vastgesteld zou moeten worden.
Om een weerwoord te bieden aan dergelijke (in het licht van onze democratische
rechtsstaat zorgelijke) ontwikkelingen is de Taskforce bijeengekomen. Samen met
onder andere het ministerie van OCW en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur
hebben zij gesproken over hoe ze deze ontwikkeling kunnen adresseren, en daarbij
handelingsperspectieven te formuleren.
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Iedereen heeft het recht op vrijheid van religie of levensbeschouwing. Het kabinet
acht het niet de rol van de overheid om zich te mengen in religieuze of
levensbeschouwelijke discussies. Het kabinet ziet wel een rol voor zichzelf om de
verspreiding van onverdraagzaamheid en antidemocratisch gedachtengoed tegen te
gaan en groepen in de samenleving hiertegen weerbaarder te maken. De overheid
wil actief kunnen ingrijpen bij signalen dat er in onderwijs antidemocratische
opvattingen en een actieve afkeer van de Nederlandse samenleving worden
verspreid of een parallelle samenleving wordt aangeprezen die haaks staat op de
waarden van de Nederlandse samenleving. Dat het kabinet hier actief werk van
maakt blijkt ook uit het bij het ministerie van OCW in voorbereiding zijnde
wetsvoorstel ‘Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het
funderend onderwijs’.
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In gezamenhijkheid is de conclusie getrokken dat het tn ieder geval wenselijk is om
de bovenstaande informatie openbaar te maken voor het einde van de
inschrijvingsperiode. Door de informatie in deze brief openbaar te maken kunnen
toekomstige middelbare scholieren en hun ouders/verzorgers er kennis van nemen
en goed geïnformeerd een schoolkeuze maken. Via deze brief wil ik u daarom inzicht
geven in de gezamenlijke zorgen, en u in staat stellen deze informatie aan te
wenden in het belang van alle schoolgaande kinderen in Amsterdam.
Ie tussentijd blijft de Taskforce zeer gemotiveerd antidemocratisch en anti
atief gedrag tegen te gaan binnen de mogelijkheden die de rechtsstaat ons
Stap voor stap wordt gewerkt aan handelingsperspectieven om dergelijk
aan te pakken en concrete maatregelen te (kunnen) nemen.

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
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