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ONDERWERP    
Huisvesting nieuwe islamitische school Iqra 
 
 
Geachte raad, 
 
In 2021 heeft de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) een aanvraag ingediend bij 
het ministerie van OCW/DUO om in de gemeente Vlissingen een islamitische school op te 
kunnen richten. Op 30 mei 2022 heeft de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de 
bijzondere basisschool ibs Iqra met ingang van 1 augustus 2023 voor bekostiging in 
aanmerking gebracht. In deze aanvraag van SIPO bij de minister was nog sprake van het 
postcodegebied 4388, Oost-Souburg. Het college kan zelfstandig besluiten waar binnen de 
gemeente een voorziening wordt aangeboden. In deze brief informeren wij u nader over de 
locatie van de nieuwe school in de gemeente Vlissingen. 
 
De huisvestingsaanvraag van SIPO 
SIPO heeft een aanvraag ingediend op grond van de Verordening voorziening huisvesting 
onderwijs gemeente Vlissingen. Het bestuur vraagt om een tijdelijke voorziening, te 
beginnen met 5 groepen en 116 leerlingen. De prognose van het schoolbestuur is dat dit 
aantal groeit tot 184 leerlingen na 4 jaar (2027) en na 8 jaar (2031) tot 253 leerlingen. Bij de 
huisvestingsvraag van SIPO gaan we voorlopig uit van de ruimtebehoefte bij start van de 
nieuwe school, gebaseerd op huisvesten van 116 leerlingen in 780 m2. Eventuele 
uitbreidingsvragen worden beoordeeld op het moment dat die zich voordoen.  
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Bij ons onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden van de school is gebruik gemaakt van 
het gemeentelijk beleidskader voor onderwijshuisvesting. Dit beleid bestaat uit de door uw 
raad vastgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlissingen en 
het Strategisch huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039. Voor de huisvesting van een nieuwe 
school zijn conform de verordening meerdere scenario’s verkend. In volgorde is dat 
huisvesting in bestaande gebouwen, huisvesting in tijdelijke lokalen en nieuwbouw. 
Nieuwbouw is hier verder buiten beschouwing gelaten omdat de school op 1 augustus 2023 
moet starten. 
  
In het haalbaarheidsonderzoek is een aantal bestaande gebouwen en tijdelijke lokalen op 
andere locaties verkend. Dit betreft bijvoorbeeld de locaties Savornin Lohmanlaan 51 
(voormalig Springtij), Roerstraat 27 (Tweemaster), Falckstraat 2 en het Pablo Picassoplein 



Blad 2 behorend bij 2077920 / 2229681 
 

(brede school De Combinatie). Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat de bestaande 
onderwijslocatie De Combinatie in het Middengebied om meerdere redenen het best 
passend is. 
  
Besluitvorming 
Op basis van het gemeentelijk beleidskader (verordening) om bij nieuwe aanvragen te kijken 
naar huisvesting in bestaande schoolgebouwen hebben wij besloten om de nieuwe school 
van SIPO ruimte aan te bieden in leegstand in het bestaande schoolgebouw De Combinatie. 
In dit gebouw zijn reeds de scholen Het Vlot, Ravenstein en Sint Jozef gehuisvest, maar er 
is voldoende ruimte beschikbaar om te voorzien in de behoefte van de islamitische 
basisschool Iqra. Het voordeel van deze huisvesting is dat dit zonder veel kosten 
gerealiseerd kan worden en de school ook tijdig op 1 augustus 2023 kan starten. 
Het college is zich bewust van de consequenties die het besluit voor de betrokken 
schoolbesturen in De Combinatie kan hebben 
  
Financiën 
Voor de eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair) en beperkte bouwkundige 
aanpassingen van de school zijn structurele middelen opgenomen in de door uw raad 
vastgestelde programmabegroting 2023-2026, in het programma Leefbaarheid. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




