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Datum 12 december 2022 

Betreft 	Beslissing Woo-verzoek (2022-119) 

Geachte 

Op 28 november 2022 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) uw Woo-verzoek van 23 november 2022 ontvangen. Hierover heeft u 
diezelfde dag nog contact gehad met een beleidsmedewerker van OCW. In goed 
overleg is de reikwijdte van u verzoek vastgesteld. De beleidsmedewerker heeft u 
dit per e-mail als volgt teruggekoppeld: 

Zoals aangegeven ben ik het aanspreekpunt aangaande dit Woo-verzoek. Je hebt 
aangegeven dat het verzoek met name gericht is op het Bibob-onderzoek dat de 
gemeente Amsterdam in 2018-2019 naar de school heeft laten uitvoeren en 
eventuele correspondentie die daarover binnen, aan of vanuit het ministerie is 
gevoerd. Ik heb daarover al aangegeven dat in het huidige aanwijzingstraject in 
ieder geval de relatie met de betreffende moskee geen rol heeft gespeeld (anders 
dan de geconstateerde overtredingen rondom de weekendscholen). Je gaf aan 
ook bereid te zijn de zoekperiode in te perken tot, zeg, begin 2020. Ik zal zoveel 
mogelijk ook proberen bij geautomatiseerde zoekopdrachten dit door te trekken 
naar heel 2020 of zelfs eventuele verwijzingen binnen het huidige 
aanwijzingstraject, maar na begin 2020 zal de zoekopdracht dan wel beperkter 
zijn. 

U heeft aangegeven dat u het eens bent met het in behandeling nemen van uw 
verzoek als hiervoor beschreven. De uiterlijke beslistermijn was 27 december 
2022. In deze brief wordt een besluit genomen conform het bovenstaande. 

1. Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als bedoeld als een verzoek op basis van artikel 4.1 van de 
Wet open overheid (hierna: Woo). 

2. Besluit 

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen documenten over de door 
u gevraagde aangelegenheid aangetroffen bij het ministerie, waaronder begrepen 
de Inspectie van het Onderwijs. 
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3. Toelichting 

Naar aanleiding van uw verzoek heeft de beleidsmedewerker het 
documentmanagementsysteem geraadpleegd en geconstateerd dat er geen 
documenten m.b.t. de door u gevraagde scholen (of bijbehorende stichting) en 
een eventueel Bibob-onderzoek zijn aangetroffen. Verder is bij andere 
medewerkers van de beleidsdirectie Primair Onderwijs, bestuursondersteuning en 
de Inspectie van het Onderwijs die zich bezighouden of ooit mogelijk zouden 
kunnen hebben beziggehouden met dit dossier navraag gedaan. Zij hebben ook 
hun e-mailboxen geraadpleegd. Hiermee is met voldoende zekerheid vast komen 
to staan dat er geen documenten bij het ministerie berusten m.b.t. een eventueel 
Bibob-onderzoek van de gemeente Amsterdam. 

Overigens meen ik dat het, gelet op de geheimhoudingsplichten die horen bij de 
Wet Bibob en een (eventueel) Bibob-onderzoek, niet geheel vreemd zou zijn als 
het ministerie niet op de hoogte zou zijn gesteld door de gemeente. Dit zou enkel 
voor de hand liggen wanneer een dergelijk onderzoek resultaten oplevert die 
nopen tot ingrijpen omdat het onderwijs in gevaar zou zijn of komen. 

Deze brief wordt op www.rijksoverheid.nl  gepubliceerd. 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

Alfred Roos 
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