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Art. 41 Vragen over lesorganisaties in Hilversum met sterk salafistische 

invloeden 

 

10 september j.l. verscheen in NRC in samenwerking met Nieuwsuur het onderzoeksartikel ‘In de 

koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is’. 

Dit onderzoek (een tweeluik) richt zich op het geloofsonderwijs in het islamitische basisonderwijs. Het 

artikel van 10 september j.l. concentreert zich op lesorganisaties in Nederland met sterk salafistische 

invloeden. Te lezen is dat salafisten steeds meer greep krijgen op het islamitisch onderwijs in Nederland. 

Uit het onderzoek is o.a. gebleken dat kinderen op salafistische moskeescholen te horen krijgen dat 

mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren 

van de Nederlandse samenleving. 

Uit het onderzoek blijkt ook, dat er in Hilversum drie van deze koranscholen met sterk salafistische 
invloeden actief zijn. Dit is een onevenredig aantal, wanneer wij dit vergelijken met de aanwezigheid van 
dergelijke lesorganisaties in de overige steden in Nederland. 
 
Voor het CDA is de vrijheid van godsdienst een groot goed. De vrijheid van godsdienst ligt ingebed in de 
rechtstaat die ons aller vrijheid beschermt, religieus en niet-religieus en zorgt dat we in een vrije 
samenleving kunnen wonen. Wij trekken echter de grens bij het verwerpen van onze rechtsstaat en 
onze democratie. 
 
Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 
1. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van NRC en Nieuwsuur inzake salafistische 
lesorganisaties?  
2. Was het college bekend met de aanwezigheid van drie van dergelijke ‘scholen’ in de gemeente 
Hilversum?  
3. Is er een verklaring waarom er in Hilversum een naar verhouding groot aantal van deze ‘scholen’ 
aanwezig is? 
4. Deelt het college onze mening dat het een zorgelijke ontwikkeling is als er in Hilversum aan kinderen 
wordt geleerd zich af te keren van onze samenleving en onze inwoners en dat dit een voedingsbodem 
kan zijn van extremisme? 
5. Welk beleid voert de gemeente Hilversum om alle burgers betrokken te houden bij onze 
samenleving? 
6. Is er naar aanleiding van het onderzoek van NRC en Nieuwsuur reden voor het college om extra 
maatregelen te nemen? 
 
We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  
 
Namens de fractie van het CDA, 
 
Gerben van Voorden 
Jacobine van Dijk 
 
 
 


