
 

 
 

   
 

Persbericht         
 

Raad van State oordeelt: Islamitische basisschool Harderwijk ten onrechte zeer zwak 
verklaard 
 
De onderwijsinspectie is in 2018 tot het oordeel gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs op de 
Islamitische basisschool Al Islaah te Harderwijk zeer zwak was. De Stichting Islamitische Scholen El 
Amal, bestuur van de school, was het daarmee niet eens. Na een lang traject van bezwaar en beroep 
heeft de hoogste bestuursrechter El Amal in het gelijk gesteld en het oordeel van de Inspectie 
herroepen (uitspraak van 25 mei 2022; ECLI:NL:RVS:2022:) 
 
Een oordeel ‘zeer zwak’ heeft verstrekkende gevolgen. Zo moet het schoolbestuur de ouders van dat 
oordeel in kennis stellen. Bovendien kan de minister besluiten de bekostiging van de school te 
beëindigen. Het beëindigen van de bekostiging betekent feitelijk dat een school moet sluiten. De 
minister heeft die subsidiestop voor Al Islaah indertijd ook aangekondigd. De besluitvorming 
daarover was echter al ingehaald door een later oordeel van de Inspectie dat de onderwijskwaliteit 
van Al Islaah was verbeterd. Recent heeft de inspectie geoordeeld dat het onderwijs inmiddels aan 
de kwaliteitseisen voldoet. Daarmee de school niet meer onder verscherpt toezicht staat. Met de 
uitspraak van de Raad van State staat vast dat er in het geheel geen grond voor een informatieplicht 
naar ouders, laat staan voor een subsidiestop.  
  
Het negatieve oordeel van de Inspectie en het voornemen om de bekostiging te beëindigen, hebben 
grote gevolgen gehad voor de school. Ouders hebben hun kind(eren) van school gehaald of besloten 
hen niet als leerling bij Al Islaah aan te melden. Met de grote krapte op de arbeidsmarkt was het 
bovendien extra moeilijk om medewerkers te houden en nieuwe medewerkers te werven. El Amal is 
echter dankbaar voor het onverminderde vertrouwen dat veel ouders en medewerkers in de school 
zijn blijven stellen.  
 
Dat El Amal het oordeel ‘zeer zwak’ heeft aangevochten, betekent niet dat het de ogen sloot voor  
inhoudelijke kritiek van de Inspectie. Samen met het schoolteam is hard gewerkt aan het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit. El Amal is dankbaar dat dat is gelukt. Bestuur en school zijn vast besloten 
dat vast te houden en verder te versterken, in het belang van de leerlingen die aan hun zorg zijn of 
zullen worden toevertrouwd. Daarbij blijven schoolbestuur en school onverminderd open staan voor 
het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs.    
 
Amsterdam, 7 juni 2022 
 
Het bestuur van de Stichting Islamitische Scholen El Amal 
 
 
 
 
 
 
 


