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Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw
M. Moorman en de heer M.F. Poorter van 8 april 2013 op de nadere schriftelijke
vragen van de heer Bouwmeester inzake internaten voor Turkse kinderen.
Amsterdam, 17 juli 2013
Aan de gemeenteraad

Inleiding van vragenstellers.
Op vrijdag 5 april 2013 meldde Nieuwsuur dat het VVD-statenlid Köksal Gör vier
internaten voor Turkse kinderen beheert in Amsterdam. Op deze internaten zouden
20 tot 25 kinderen naast huiswerkbegeleiding ook worden onderwezen in de leer van
de Turkse moslimgeleerde Fethullah Gülen. Ook zouden de kinderen er regelmatig
blijven slapen. De internaten zijn gevestigd in woonhuizen. Gör heeft de internaten
geregistreerd als adviesbureau. Naast de internaten die worden beheerd door Gör
zouden er nog vier soortgelijke internaten in Amsterdam bestaan.
Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur heeft minister Asscher
aangekondigd onderzoek te doen naar de internaten. De minister geeft in zijn reactie
aan het niet wenselijk te vinden dat kinderen opgroeien afgezonderd van de
Nederlandse samenleving.
De PvdA in Amsterdam vindt dat kinderen, ongeacht hun geloof, les behoren te
krijgen in publieke scholen en moeten worden gestimuleerd onderdeel uit te maken
van de Amsterdamse samenleving. We hebben zorgen of de internaten hieraan
bijdragen.
Gezien het vorenstaande hebben vragenstellers op 8 april 2013, beiden namens
de fractie van de PvdA, op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de
raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen − op de nadere
schriftelijke vragen van de heer Bouwmeester, namens de fractie van D66 − tot het
college van burgemeester en wethouders gericht:
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1. Was het college reeds op de hoogte van het bestaan van de internaten?
Heeft het college eerder actie ondernomen/contact gehad met de organisaties
achter de internaten?
Antwoord:
Nee, pas na onderzoek is gebleken dat de internaten van de heer O. Gör feitelijk
bestaan uit 13 studentenhuizen. Het gaat in deze studentenhuizen dus niet om
internaatvoorzieningen.
Bij de stichting Ufuk en Ekmel gaat het wél om internaatvoorzieningen. De
gemeente heeft eerder onderzoek laten doen naar deze Turkse internaten in
Amsterdam, in reactie op vragen van de heer Bouwmeester (D66). Uit dit
onderzoek bleek dat er vier internaten zijn voor Turkse kinderen in Amsterdam,
waarvan drie reeds operationeel zijn. De vierde zal, zodra de vergunningen rond
zijn, in september 2013 operationeel zijn. Drie van de vier internaten zijn in
beheer van de stichting Ekmel en één daarvan is in beheer van de stichting Ufuk.
Voorts heeft Minister Asscher op 27 mei 2013 in een brief aan de Tweede kamer
laten weten dat deze internaten zich uiteraard moeten houden aan een landelijk
opgesteld kwaliteits- en toetsingskader.
Antwoord op 2e deel van de vraag: Nee, maar naar aanleiding van de uitzending
van Nieuwsuur op 5 april 2013 heeft de gemeente contact gezocht met de
stichting Witboek en gesproken met de voorzitter, de penningmeester en
coördinator van de stichting en 6 studenten die in deze studentenhuizen wonen
om hun reactie te vragen op de uitzending van Nieuwsuur.

2. Is het aan college bekend op welke adressen de internaten gevestigd zijn?
Antwoord:
Ja, de adressen zijn inmiddels bekend.

3. In hoeverre zijn de woningen waarin de internaten zijn gehuisvest geschikt om
groepen kinderen te onderwijzen en te laten verblijven? Is dit een veilige
omgeving voor de kinderen?
Antwoord:
De gemeente heeft de adresgegevens in haar bezit. Inmiddels zijn 3 van de 13
woningen waarin de studenten zijn gehuisvest, bezocht. Er wordt in deze
woningen geen onderwijs gegeven aan de studenten. Deze woningen voldoen
naar ons oordeel aan de landelijke veiligheidsregels die gelden voor
kamerbewoning door studenten.
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4. Is het bekend op welke scholen de kinderen zitten die deze internaten bezoeken?
Zijn de scholen op de hoogte dat de kinderen op deze internaten zitten? Wordt er
samengewerkt tussen de scholen en de internaten?
Antwoord:
Ja, van de 44 bewoners volgen 42 een MBO-, HBO- of WO-opleiding. Deze 42
bewoners zijn meerderjarig; in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar oud. 2 jongeren
worden binnen een paar maanden 18 en zitten op het Montessori lyceum in
Amsterdam oost (Cosmicus).

5. In Nieuwsuur was sprake van ronselpraktijken om de kinderen op de internaten te
krijgen. Is het college op de hoogte van deze ronselpraktijken?
Antwoord:
Na ambtelijk onderzoek ziet het college geen aanleiding om nu bezorgd te zijn
over eventuele ronselpraktijken op of rond deze internaten. Er zijn geen signalen
gevonden die daarop wezen.
Dit ambtelijk onderzoek bestond uit een aantal indringende gesprekken. Ten
eerste met de voorzitter van de stichting Witboek. Deze ontkent dat er sprake is
van ronselpraktijken.
Daarnaast zijn 6 studenten gevraagd of zij bekend zijn met ronselpraktijken of
hiervan kennis hebben. Zij hebben allen verklaard dat zij niets afweten van
ronselpraktijken.
Tevens is gesproken met de bestuurder van Montessori Scholengemeenshap
Amsterdam. Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur heeft hij
onderzoek gedaan binnen MSA en onderzocht of er ook sprake is van
ronselpraktijken voor de studentenhuizen. Hij heeft gemeld dat er geen sprake is
van ronselpraktijken binnen het MSA.
Omdat er twee minderjarige leerlingen van het Cosmicus, onderdeel van MSA, in
de studentenhuizen wonen, is ook gesproken met de directeur van het Cosmicus,
hij heeft verklaard dat er geen sprake is van ronselpraktijken binnen het Cosmicus
voor de studentenhuizen.
Ook is gesproken met de betreffende docent van het Cosmicus, die in de
uitzending is genoemd als de docent die de betreffende leerling zou hebben
geronseld. Hij heeft verklaard dat hij door deze leerling in de betreffende
uitzending ten onterechte is beschuldigd van ronselen.
Tot slot heeft de vader van de betreffende leerling verklaard dat zijn zoon niet is
geronseld door Stichting Witboek.
Er is kortom door veel verschillende betrokkenen verklaard dat er geen sprake is
van ronselpraktijken op of rond deze internaten. Het College blijft echter wel alert
op signalen.
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6. Is het college van mening dat de internaten gevolgen hebben de integratie van de
kinderen in de Amsterdamse samenleving?
Antwoord:
Het college vindt het in het algemeen niet wenselijk dat kinderen afgezonderd van
de Nederlandse samenleving opgroeien.
In de huizen van de stichting Witboek is sprake van studentenhuisvesting; er
wonen 44 studenten, die huur afdragen aan de stichting Witboek. Er zijn geen
signalen gevonden dat deze huisvesting de integratie belemmert op een wijze die
ingrijpen rechtvaardigt. Deze studenten volgen allen opleidingen aan reguliere
Nederlandse instellingen: ROC’s, hogescholen en universiteiten.
Overigens heeft Minister Asscher opdracht gegeven om opnieuw onderzoek te
doen naar de Gulenbeweging in Nederland.

7. Welke actie is het college van plan te nemen naar aanleiding van de uitzending
van Nieuwsuur?
Antwoord:
Er is door de gemeente uitgebreid navraag gedaan naar de activiteiten van de
stichting Witboek. Het college is van mening dat er op dit moment geen zorgelijke
informatie is gevonden die nader onderzoek of handelen op dit moment
noodzakelijk maakt, maar blijft wel alert op signalen.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris

E.E. van der Laan, burgemeester
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