
 
 
 
 

 
 
Aanvulling op D66 vragen: 
 
Een instroomstop voor de VMBO-kader opleiding is in feite een opheffing van een gedeelte 
van de school. In de statuten staat onder artikel 8, lid 4 dat:  
 
Het College van Bestuur is- met inachtneming van artikel 76q van de Wet bevoegd tot het 
verrichten van rechtshandelingen. Een aantal hierna specifiek te benoemen besluiten zijn 
onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.  
Onder sub g staat vervolgens:  
het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot opheffing of afsplitsing van (een deel 
van) de door de stichting in stand gehouden school. 
 
Nu de directie al publiekelijk communiceert dat er een instroomstop is, rijst de vraag of een 
dergelijk voorstel überhaupt naar de gemeenteraad komt. 
 

1. Deelt de wethouder de stellingname dat een instroomstop feitelijk een opheffing van 
een deel van de school is?  

2. Wanneer is de wethouder op de hoogte gebracht over deze ontwikkelingen en op 
welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij deze ontwikkelingen in het 
onderwijs conform artikel 8, lid 4, onder sub g? 

 
Daarnaast: het jaarverslag 2015 laat zien dat in het leerjaar 2015/2016 voor de Stein 53,4% 
van de leerlingen uit Utrecht afkomstig is. Bekend is dat in Leidsche Rijn in 2018 een nieuwe 
grote middelbare school opengaat die directe concurrentie vormt voor de Stein. Eveneens 
zal er later nog een tweede middelbare school opengaan in Leidsche Rijn, dit speelt al 
enkele jaren. 
 
De vraag rijst welke plannen de Minkema heeft ontwikkeld of welke samenwerkingen er 
worden gezocht in de Woerdense regio met andere schoolgemeenschappen. In het 
beleidsplan 2016-2020 staat de uitdaging als volgt: Het Minkema college blijft een 
streekschool met als voedingsgebied Woerden en de omliggende gemeenten. De komende 
vier jaar vragen demografische en marktontwikkelingen binnen de regio om aandacht. 
 
25% van de leerlingen op de Stein komt uit Woerden, zo blijkt uit de jaarcijfers van de 
Minkema. Van de 955 leerlingen komen er dus zo’n 500 uit Utrecht. 
 

3. Hoe is de verdeling van leerlingen in het leerjaar 2016/2017 c.q. wat zijn de trends 
voor de thuismarkt? 

4. Heeft de Minkema concrete plannen of scenario’s, anders dan stoppen met de 
kaderopleiding, ontwikkeld om haar positie in de thuismarkt Woerden en regio te 
verstevigen om zo een instroomstop te voorkomen? 
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