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Uw kenmerk
Uw brief van 2 december 2019

Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 36 inzake Tienerscholen

Geachte mevrouw Höcker,  

Op 3 december 2019 stelde u schriftelijke vragen op grond van ex. Artikel 36 van het 
Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
gemeente Amstelveen 2019. Hieronder beantwoorden wij uw cursief weergegeven vragen.

Kinderen van 12 jaar staan voor de keuze welke middelbare school het zal worden, vmbo, 
havo of vwo. Met behulp van het schooladvies en de resultaten van de eindtoets worden 
de vervolgstappen bepaald. Steeds meer kinderen kiezen voor de Tienerschool waarvan er 
nu 15 in Nederland zijn en er volgend jaar 10 starten. Het huidige kabinet wil meer 
experimenteren met deze vorm van onderwijs. Volgens minister Slob en 
onderwijssocioloog Sara Geven hebben kinderen meer kans op slagen om de juiste richting 
te kiezen, passend bij hun talenten. 
Op Internationaal niveau wordt het schoolniveau in Nederland vroeg bepaald. Hoe jonger 
het kind, hoe meer de sociaal-economische status van ouders invloed heeft maar 
leerlingen die van huis uit minder middelen hebben, hebben meer tijd nodig om hun 
talenten tot hun recht te laten komen, zoals vermeld op NOS d.d 15 november.
De PO raad vindt het heel belangrijk dat dit soort initiatieven de overgang van basis naar 
voortgezet onderwijs kunnen versoepelen.Een groot deel van de 12 jarige kinderen vindt 
de keuze die zij moeten maken, te vroeg komen.

1) Is het college bekend met Tienerscholen en heeft het college hier al onderzoek 
naar gedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van het onderzoek en zo nee, is het college 
bereidt een onderzoek te starten en de resultaten mee te nemen naar de commissie B&S?
2) De PO-raad en vo-raad volgen de ontwikkelingen betreffende de Tienerscholen op 
de voet, ook volgt men de resultaten uit bv. Scandinavië en andere Europese landen. In 
welke mate wordt het college op de hoogte gehouden betreffende ontwikkelingen binnen 
het onderwijs en heeft het college nauw contact met SLO?
3) De Onderwijsraad waarschuwde dit jaar in een rapport:
www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/02/22/doorgeschoten-differentiatie-
onderwijs voor een relatief vroeg keuzemoment in het Nederlands schoolsysteem.
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Volgens het rapport komt er met de Tienerscholen meer kansengelijkheid op 
samenlevingsniveau.
Deelt het college de mening dat de groeiende noodzaak van kansengelijkheid d.m.v 
Tienerscholen ook voor Amstelveen telt?
Zo ja, ziet het college kans om in de toekomst een Tienerschool in Amstelveen te 
realiseren? 
Zo nee, wat is dan de reden?

De gemeente heeft geen onderzoek uitgevoerd naar tienerscholen en zal dit ook niet doen. 
Het primaat voor vraagstukken over wat de beste onderwijsinrichting en onderwijsvorm is, 
ligt nadrukkelijk bij onderwijsbesturen. Zij hebben hiervoor de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuishuisvesting voor primair- en 
voortgezet onderwijs. Op 2 december 2019 zijn wij ons gesprek gestart met de 
gemeenteraad en onderwijsbesturen over het integrale huisvestingsplan. Op deze avond is 
gezamenlijk afgesproken dat de onderwijsbesturen de gemeente onderwijskundige input 
geven bij het in beeld brengen van de huisvestingsbehoefte. De (toekomstige) organisatie 
en inrichting van het onderwijs maakt deel uit van deze onderwijskundige input. 

Wij informeren u graag over dit proces in een volgende raadsbijeenkomst voor de zomer in 
afstemming met de agendacommissie. Wij zullen uw vraag ook bij de schoolbesturen 
neerleggen zodat hun reactie in de sessie voor de zomer kan worden meegenomen.  
 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens


