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Geachte ouders of verzorgers, 

Vandaag heb ik een belangrijk besluit genomen over het Cornelius Haga Lyceum, 

de school van uw kind of kinderen. Het bestuur van de school moet vervangen 

worden. De school blijft voorlopig wel open. In deze brief leg ik u uit waarom ik 

dit besluit heb genomen. 

 

Als minister van Onderwijs moet ik ervoor zorgen dat alle leerlingen in Nederland 

goed onderwijs krijgen. Ieder kind moet zich in een veilige omgeving kunnen 

ontwikkelen. Na het lezen van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs heb 

ik er geen vertrouwen in dat het bestuur van de school daar nu voor zorgt.  

 

De school blijft in principe gewoon open. Daarvoor is het wel nodig dat het 

bestuur mijn besluit uitvoert en op tijd opstapt.  

 

Er gaat veel mis 

In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat dat er belangrijke zaken 

misgaan bij de school. Volgens de inspectie komt dat door de bestuurders. Ik 

noem vier voorbeelden.  

 

De inspectie heeft kritiek op het burgerschapsonderwijs. Er is bijvoorbeeld te 

weinig aandacht voor democratische vaardigheden. Ook blijft de school in contact 

met personen die een negatieve invloed hebben op goed burgerschap. Zelfs nadat 

de school is gevraagd dit niet meer te doen. 

 

Ook heeft de directeur de wet overtreden. Hij liet zichzelf een salaris uitbetalen 

dat hoger is dan toegestaan. 

 

Bovendien werkt de school niet samen met andere scholen en de gemeente. Die 

samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig 

hebben. Maar ook voor de stap naar een vervolgopleiding, als uw kind 

bijvoorbeeld naar het mbo of het hoger onderwijs gaat. 

 

En tot slot zorgt het bestuur voor een slechte sfeer. Ouders die het niet eens zijn 

met het bestuur of kritiek hebben, zijn bang om dat te zeggen. Ook dat heeft de 

inspectie vastgesteld. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Er moeten nieuwe bestuurders komen voor de school. Met het hele bestuur 

bedoel ik het bestuur, de directeur-bestuurder, de interne toezichthouder en de 

penningmeester. Het huidige bestuur heeft volgens de wet een belangrijke rol in 

het vinden van een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur moet voor het begin van 

het nieuwe schooljaar bekend zijn. 

 

Het nieuwe bestuur moet de situatie op de school verbeteren. De bestuurders 

gaan dat doen met de leraren, want zij mogen wel blijven.  
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Ik laat dat vandaag aan de Tweede Kamer weten. De Kamer krijgt vandaag ook 

het rapport van de inspectie. De samenvatting van het uitgebreide rapport zit bij 

deze brief. U kunt dus zelf nalezen wat de conclusies zijn van de inspectie.  

 

Meer informatie 

Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft na het lezen van deze brief.  

Daarom is er een informatielijn voor ouders: telefoonnummer 050-599 9820 of 

stel uw vragen via hagalyceum@duo.nl.  

Bekijk ook de informatie op www.rijksoverheid.nl/hagalyceum   

 

Het is de taak van de school om u te informeren over hoe het verder gaat. 

 

Ik begrijp dat deze situatie heel vervelend is voor u en uw kind. Maar er is geen 

andere oplossing. Alleen met een nieuw bestuur kan het Cornelius Haga Lyceum 

weer een school worden die goed islamitisch onderwijs geeft. En dat is waar uw 

kind recht op heeft. Daarom hoop ik op uw begrip voor dit ingrijpende besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

Arie Slob 
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