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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jos de lange CDA 

Datum indiening: 19 augustus 2021 

Datum antwoord: 21 september 2021 

Onderwerp: Ontwikkelen scholengemeenschap Hocras terrein te Bussum 

 

Inleiding 
Onlangs hebben we informatie ontvangen voor de ontwikkeling van een scholengemeenschap op het voormalige Hocras 
terrein gelegen aan de Franse Kampweg te Bussum. Als CDA willen wij dat iedereen gelijke kansen heeft in het onderwijs. 
Door het te hebben over hoog- en laagopgeleid breng je een hiërarchie aan. Onder laagopgeleiden vallen mensen met als 
hoogst afgeronde opleiding het basisonderwijs, het VMBO, de eerste drie leerjaren van Havo/Vwo, of Mbo 1, Middelbaar 
omvat de bovenbouw van Havo/ Vwo en Mbo2 t/m 4. Hoogopgeleiden zijn mensen met een Hbo- of Vwo diploma.  
 
Vraag 1 
Wordt er nagedacht over de samenstelling van het te geven onderwijs op de genoemde locatie? 
 
 
Antwoord 
Het voornemen van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs het Gooi (SIVOG) is om de Vitusmavo en 
het Willem de Zwijger College te fuseren en de fusieschool te verhuizen naar nieuwbouw op de Hocras-locatie. Deze nieuwe 
school gaat uit van een nieuw onderwijsconcept, waarin het draait om de banen van de toekomst met onderwijs op het 
gebied van digitale technologie en kunstmatige intelligentie, cultuur, duurzaamheid en circulariteit. Deze ”ondernemende 
school” zal een aanbod bieden van vmbo-t, havo, vwo en vwo plus als enige school in Gooise Meren. De schoolbesturen 
hebben dus nagedacht over de samenstelling van het te geven onderwijs op de Hocras locatie. Op deze manier krijgen de 
leerlingen alle kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.  De doorstroommogelijkheden en de keuzemogelijkheden 
voor de leerlingen worden vergroot.  
 
Vraag 2 
Bestaat de kans of een mogelijkheid om verschillende niveaus van onderwijs te weten: laag, midden of hoog onderwijs aan te 
bieden op deze locatie. 
 
Antwoord 
De school biedt een aanbod van verschillende onderwijssoorten: vmbo-t, havo, vwo. Het College hecht eraan te benadrukken 
onderwijssoorten niet te bestempelen als laag, midden en hoog, maar bijvoorbeeld als meer praktisch en theoretisch 
onderwijs.  
 
Vraag 3 
Is de wethouder ook overtuigt dat het onderwijs iets kan doen als het gaat om het vergroten van kansengelijkheid. En dat je 
daarmee heel vroeg moet beginnen.  
 
Antwoord 
Het vergroten van kansengelijkheid doen we zo vroeg mogelijk. Dat gebeurt daar waar het kan al tijdens de zwangerschap 
van de moeder en in de eerste jaren van het kind. Dat betekent niet dat het vergroten van kansengelijkheid daar stopt. Ook 
op latere leeftijd, bijvoorbeeld in de middelbare school periode, kunnen we kansengelijkheid blijven vergroten. Dat doen we 
onder andere in samenwerking met de scholen.  
Het Onderwijskansenbeleid van gemeente Gooise Meren (vastgesteld door de raad op 22 april 2020) laat zien wat de 
gemeente en haar samenwerkingspartners doen om de kansengelijkheid te vergroten. 
 
Vraag 4 
Is de wethouder eens dat bij deze nieuwe scholen ontwikkeling de mogelijkheid moet worden aangegrepen om praktisch 
onderwijs ook op deze locatie gerealiseerd kan worden om meer met elkaar in contact kunnen blijven ondanks het verschil 
van laag, midden of hoogopgeleiden mensen. 
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Antwoord 
Het aanbod van de school op de Hocraslocatie is een samenvoeging van het aanbod van Vitusmavo en Willem de 
Zwijgercollege. Doordat de nieuwe school een brede scholengemeenschap wordt, kunnen leerlingen gemakkelijk met elkaar 
in contact komen. 


