Verklaring Arie Slob (Minister v oor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Gökhan
Çoban (waarnem end bestuurder SIVOR) over de ontwikkelingen op het Avicenna
College in Rotterdam 9 septem ber 2020

Beste docenten, leerlingen en ouders van het Avicenna College,
Graag informeren wij u over de zorgwekkende situatie op het Avicenna College en de stappen die
we de komende tijd gaan zetten om tot een oplossing te komen.
De situatie
Door een conflict tussen de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. en
personeelsleden van het Avicenna Collega, heeft een deel van de docenten zich ziek- of afgemeld.
Hierdoor krijgt een flink aantal leerlingen momenteel geen onderwijs. Dat leerlingen op deze
manier slachtoffer worden van een conflict, is onacceptabel. Zeker in een jaar waarin leerlingen
door de coronacrisis al minder les hebben gekregen dan ze gewend zijn.
Advies over hoe nu verder
Om te zorgen dat er een einde komt aan dit conflict en alle leerlingen weer het onderwijs krijge n
waar ze recht op hebben, heeft hoogleraar Vermeulen van TIAS / Tilburg University, in opdracht
van minister Slob, een advies uitgebracht over ‘hoe nu verder’. Het is voor ons allemaal belangrijk
dat zo snel mogelijk de rust terugkeert, of je nu lesgeeft of leerling bent.
Naar een veilige omgeving
Wij zijn het eens met het advies en zullen de aanbevelingen onverkort en zo snel mogelijk
uitvoeren. Concreet betekent dit voor de korte termijn dat iedereen op school zich voor honderd
procent richt op de leerlingen in de klas. De school moet weer een veilige plek worden.
Dat betekent:

Er worden zo snel mogelijk weer lessen gegeven aan alle leerlingen;

De teamleiders komen terug en beperken zich tot het coördineren van het eigen team; in
de besturing en de organisatie van de school spelen zij geen rol;

De huidige directeur stopt per direct en wordt vervangen door een nieuwe interim-directeur
die zich concentreert op het herstel van het onderwijs op school en het aansturen van de
teamleiders;

De twee leden van de Raad van Toezicht treden per 1 oktober 2020 af, zoals eerder door
hen besloten;

De huidige waarnemend bestuurder blijft nog een korte periode beschikbaar. De
waarnemend bestuurder richt zich op het vinden van een interim-bestuurder en werkt
samen met de huidige leden van de Raad van Toezicht aan vinden van nieuwe leden van de
Raad van Toezicht. Er komt een externe, ervaren bestuursadviseur om dit traject te
ondersteunen;

De medezeggenschapsraad beperkt zich tot de wettelijke taken;

Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs houden de situatie nauwlettend
in de gaten.
Ook nadat dit is geregeld, zal iedereen op school zich blijven richten op een veilige omgeving voor
de leerlingen en het personeel, waar we met respect met elkaar omgaan.
Het kan uiteraard even duren voor we dit met elkaar hebben bereikt. We zijn er echter van
overtuigd dat deze vergaande maatregelen ervoor zorgen dat alle leerlingen van het Avicenna
College per direct weer goed onderwijs krijgen.

