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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
voortgezet onderwijs in Den Helder 

 
 

Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 12 januari 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen inzake voortgezet 

onderwijs in Den Helder, onder de vraag vindt u de beantwoording: 

 

1. Hoeveel kinderen behoren er nu op Scholen aan Zee te zitten in verhouding met de kinderen 

in Den Helder leerjaar (2017/2018) 

Van het aantal leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaat ongeveer 70% naar Scholen 

aan Zee. 

 

2. Hoeveel kinderen zitten er vanuit Den Helder op het Regiuscollge in Schagen, en wat is 

daarvoor de reden?, Indien u dit niet weet of kunt verklaren verzoeken wij u om daar een 

onderzoek naar te doen en de uitkomsten daarvan te delen met de raad voor 15 maart 2018 

(leerjaar 2017/2018) 

De leerlingen die niet naar Scholen aan Zee gaan volgen het MBO of gaan naar het voortgezet 

speciaal onderwijs. Slechts 6% van de leerlingen volgt voortgezet onderwijs buiten Den Helder, 

waarvan ongeveer de helft naar het Regiuscollege en de helft naar het Clusiuscollege.  De keuze voor 

het onderwijs is aan de ouders/leerlingen en niet aan de gemeente. Wij kunnen het 2
de

 deel van uw 

vraag daarom niet beantwoorden en zullen daarom geen nader onderzoek uit (laten) voeren. 

 

3. Heeft u enig idee hoeveel kinderen er straks bij het nieuwe schooljaar 2018/2019 kiezen voor 

voortgezet onderwijs buiten Den Helder, en wat de reden daarvoor is?, indien u dit niet weet 

verzoeken wij u om daar een onderzoek naar te doen en de raad voor 1 oktober 2018 daarover 

te informeren 

Nee, die aantallen zijn ons niet bekend.  Wij kunnen de raad na 1 oktober 2018 informeren over de 

werkelijke aantallen leerlingen die zijn ingeschreven in het voortgezet onderwijs. 

 

4. Worden de ouders/kinderen die voor het Regiuscollege kiezen maandelijks gecompenseerd 

door de gemeente voor de gemaakte reiskosten?, indien nee waarom dan niet? 

Nee, ouders en kinderen worden niet gecompenseerd voor reiskosten indien gekozen wordt voor 

regulier voortgezet onderwijs buiten de gemeentegrenzen. De vergoeding van reiskosten is alleen 

bedoeld voor kinderen die speciaal onderwijs volgen of kiezen voor een bepaalde 

levensbeschouwelijke vorm van onderwijs. 

 

5. Bent u het als college met ons eens dat het onderwijs in Den Helder gegeven dient te worden 

door bevoegde leraren? 

Onderwijs dient te worden gegeven door bekwame leerkrachten. Het college is niet bevoegd dit te 

beoordelen. Wij stellen voor dat u deze vraag rechtstreeks stelt bij de bestuurder van Scholen aan 

Zee. 

 

6. Deelt u onze mening dat indien het voortgezet onderwijs in Den Helder niet van de kwaliteit 

is die verwacht mag worden (bevoegde leraren enz) dat dan de ouders/kinderen recht hebben 

op een volledige reiskosten vergoeding als de kinderen buiten Den Helder naar het voorgezet 

onderwijs gaan?, indien nee dan graag u uitleg over het waarom u onze mening niet deelt 

Het is niet aan het college om de kwaliteit van onderwijs te beoordelen. De onderwijsinspectie is 

daarvoor de juiste instantie om daarover objectief te rapporteren. In het tussentijds 

kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie van januari 2017 is opgenomen dat de kwaliteit van het 

onderwijs(leer)proces is verbeterd. Dit betekent dat de school zich in positieve richting ontwikkelt. 
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Onderwijs is belangrijk voor de toekomst van Den Helder. De kwaliteit van het onderwijs en dus de 

kwaliteit van het voortgezet onderwijs heeft altijd onze aandacht. Wij zijn veelvuldig in contact met de 

schoolbesturen en waar mogelijk trekken wij samen op. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 7 februari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


