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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw A. Sahin van 
8 december 2011 inzake toelating van leerlingen met een havo-advies. 
 
Amsterdam, 3 februari 2012 
 
Aan de gemeenteraad 

 
Inleiding. 
 
Het St. Nicolaaslyceum heeft in het kader van de kwaliteitsverbetering met ingang 
van het schooljaar 2012-2013 besloten leerlingen met enkel havo-advies niet toe te 
laten. 
De school heeft vanaf komend schooljaar alleen een tweejarige havo/vwo-brugklas. 
Voor deze tweejarige brugklas moeten leerlingen minimaal een havo/vwo-advies 
hebben. Het betekent dat het St. Nicolaaslyceum geen havo-brugklas meer heeft en 
dat leerlingen met een havo-advies niet meer worden toegelaten. Als bijlage is 
bijgevoegd de brief van de directie van het St. Nicolaaslyceum, gericht aan de 
directeuren en leerkrachten van groep 8 van Amsterdamse basisscholen. 
 
Gezien het vorenstaande heeft vragenstelster op 8 december 2011, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht: 
 
1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling op het St. NIcolaaslyceum? 
 

Antwoord: 
Het College is bekend met de voorgenomen plannen van het Nicolaas. Het 
College keurt de plannen van het Nicolaas nadrukkelijk af. Kinderen met een 
mono-havo-advies hebben gewoon recht op toegang tot de havo-opleiding, ook 
van het Nicolaas. Het College is in gesprek met het Nicolaas en andere 
schoolbesturen VO om tot een oplossing te komen. 

 
2. Is het college bekend met andere scholen die op een soortgelijke dan wel 

dezelfde manier hun kwaliteitsnorm proberen te hanteren dan wel door te voeren? 
 

Antwoord: 
Ja, het College is bekend met een soortgelijk geval. Fons Vitae lyceum neemt wel 
leerlingen op met een mono-havo-advies, alleen minder dan in voorgaande jaren. 
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3. Is deze trend waar te nemen bij evaluatie van de Kernprocedure? 
 

Antwoord: 
In de evaluatie van de Kernprocedure is dit niet ter sprake gekomen. Deze 
ontwikkelingen doen zich voor in aanloop naar de komende inschrijfperiode. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
  
 


