
RIS-nummer: 313496    
  
Schriftelijke vragen: Ernstige zorgen om ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ in Den Haag 
Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP)  
  
Datum: 24 oktober 2022  
  
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,  
  
Vandaag berichtte het NRC over ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ in Den Haag. 
 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op vragen van Hart voor Den 
Haag stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Lotte van Basten Batenburg 
(VVD), Caroline Peeck (VVD) en Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:  
  

1) Is het college bekend met het NRC-artikel: “Oud-bestuurder Haga Lyceum begint een 
islamitische privéschool: Het Achterhuis Lyceum’’?1 

 
Uit het artikel blijkt dat ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ buiten zicht van de overheid lesgeeft aan een klein 
groepje ‘thuisonderwijsleerlingen’ en dat er onder meer onduidelijkheid is over de locatie en de 
financiering. Ouders kunnen zich op het thuisonderwijs beroepen bij gebrek aan islamitische scholen 
in Den Haag. 
 

2) Kan het college aangeven hoeveel leerlingen thuisonderwijs op het beroep van gebrek aan 
islamitische scholing ontvangen in Den Haag? Zijn er meer signalen bekend dat deze 
leerlingen geen thuisonderwijs ontvangen maar naar de facto privéscholen gaan? Is dit een 
wettelijk toegestane invulling van het recht op thuisonderwijs? 

 
3) Kan het college aangeven of het huidige aanbod van onderwijs, zoals dat wordt beschreven in 

genoemd NRC-artikel, op deze niet-formele privéschool is toegestaan? Zo nee, wat 
onderneemt het college hiertegen?   

 
4) Waren er signalen bekend over de groep die les krijgt op ‘’Het Achterhuis Lyceum’’? Klopt het 

dat ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ sinds 2021 lesgeeft aan leerlingen buiten het zicht van de 
gemeente? Is bijvoorbeeld bij het college bekend waar het onderwijs plaatsvindt? 

 
5) Kan het college aangeven of de gemeente bevoegdheden heeft op ‘thuisonderwijs’ of zijn die 

naar een andere organisatie gedelegeerd? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
‘thuisonderwijs’? 

 
6) Is er op enige wijze sprake van betrokkenheid van de gemeente bij ‘’Het Achterhuis Lyceum’’, 

bijvoorbeeld middels een subsidierelatie?  
 

7) Kan het college aangeven of er zicht is op de herkomst van financiering van ‘’Het Achterhuis 
Lyceum’’? Zo nee, wat wordt (door de landelijke overheid) ondernomen om hier zicht op te 
krijgen?) 

 
Over de oprichter van ‘’Het Achterhuis Lyceum’’, is in eerdere berichtgeving volgens NRC bevestigd 
door zowel de AIVD en CTIVD dat hij ‘’sinds 2000 in een salafastische en radicale omgeving verkeert’’. 
Verder wordt in het artikel duidelijk dat de oprichter van ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ voornemens is van 
‘’Het Achterhuis Lyceum’’ een officiële privéschool te maken. 
 

8) Herkent het college de signalen van de AIVD en CTIVD? 
 

9) Op welke wijze verwacht het college dat de burgerschapstaak van een school en de 
integratieve functie van een school geborgd kan zijn bij een bestuurder die in salafistische 
kringen verkeert? 
 

 
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/23/oud-haga-directeur-heeft-nu-priveschool-a4146057 



10) Hoe beoordeelt het college het voornemen om over te gaan tot een officiële privéschool? Deelt 
u de zorgen van ChristenUnie/SGP, VVD en CDA over de wijze waarop deze school invulling 
zal geven aan diens burgerschapstaak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk handelen leiden 
deze zorgen?  

 
‘’Het Achterhuis Lyceum’’ is vernoemd naar Anne Franks schuilplaats. Want moslims die „niet aan de 
leiband lopen van de overheid” worden opgejaagd „als de Joden in de Tweede Wereldoorlog”, zegt de 
oprichter van ‘’Het Achterhuis Lyceum’’, verwijzend naar zijn jarenlange, vaak juridische strijd tegen 
de overheid om een eigen school. „Wij worden nog niet vergast, maar wel besmeurd en bespat. Onze 
rechten vervallen.”  
 

11) Is het college het met de ChristenUnie/SGP, VVD en CDA eens dat dit gezien bovenstaande 
uitleg in het NRC-artikel een misplaatste en smakeloze keuze is voor de naam van de 
instelling? Welke instrumenten heeft het college om aan deze constatering een gevolg te 
geven? 

 
Indieners maken zich, op basis van al het bovenstaande, grote zorgen over het welzijn van de 
leerlingen die onderwijs krijgen op ‘’Het Achterhuis Lyceum’’. 

 
12) Welke mogelijkheden heeft het college, formeel en informeel om goed onderwijs, zowel 

inhoudelijk als op het gebied van burgerschap en de daarbij behorende normen en waarden, 
van leerlingen op ‘’Het Achterhuis Lyceum’’ te borgen? 
 

13) Welke mogelijkheden heeft de gemeente om, als daar voldoende aanleiding voor is, het 
vormen van een privéschool tegen te houden in Den Haag? 
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