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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Per brief van 11 november 2020 hebt u ons raadsvragen gesteld over basisschool de Horizon. 
Hieronder gaan wij op uw vragen in. 

 
1. Waarom is de raad niet geïnformeerd of bij de plannen voor deze basisschool betrokken? 

 
De raad is in 2016 geïnformeerd via de aanvraag kadernota nieuw beleid in 2017 – 2020. De 

school is er met name gekomen door de komst van asielzoekers in eerst de aanvullende opvang 
(AVO) Willemstraat en later de Havezatenlaan. Almelo en Enschede hadden en hebben al een 

specifieke locatie voor deze kinderen, daar was echter onvoldoende ruimte voor de kinderen uit de 
AVO Willemstraat. Later kwamen daar de kinderen uit de locatie Havezatenlaan bij. Vervolgens zijn 

ook kinderen van in Hengelo wonende statushouders naar deze school gegaan. Het besluit tot het 
vestigen van een afzonderlijke school is genomen in afstemming met de gezamenlijke 

schoolbesturen. Gezamenlijk zagen we dat als beste optie om passend onderwijs in de nabijheid 
voor deze kinderen aan te bieden. 

  
2. Sinds wanneer is deze school geopend? 

  
De school is sinds december 2015 geopend. 

  
3. Er is ons ter ore gekomen dat de kinderen gratis met de bus van en naar school gaan, klopt dat? 

  
Het vervoer is een aangelegenheid van het COA voor wat betreft de kinderen van asielzoekers uit 

de AVO (‘s). De kosten komen voor rekening van het COA. Voor de kinderen van statushouders 
gehuisvest in Hengelo gelden de regels rond het leerlingenvervoer zoals bij alle leerlingen in 

Hengelo. 
  

4. Op de website van De Horizon is te lezen dat kinderen al aangemeld kunnen worden, terwijl ze 
nog niet in Nederland wonen, maar moeten aangeven wanneer ze van plan zijn naar 

Nederland te komen, daarover heeft de PVV de volgende vraag: 
Is deze school alleen bedoeld voor statushouders of ook voor mensen die nog asiel moeten 

aanvragen e/o nog in de asielprocedure zitten? 
  

De school is bedoeld voor kinderen van zowel statushouders als kinderen van ouders die in de 
procedure zitten. Deze specifieke passage is opgenomen voor expats.  

  
5. Waar wordt dit alles van bekostigd? 
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De school ontvangt de reguliere onderwijsbekostiging van het Rijk en een bedrag vanuit de 
gemeente voor de huisvesting (is namelijk een dislocatie) en de extra ondersteuning voor taal en 

begeleiding in kleine groepen. Tevens zijn er extra financiële middelen ten behoeve van deze 
doelgroep aan te vragen bij het ministerie. De schoolbesturen verzorgen deze aanvragen.  

  
6. Het is algemeen bekend dat kinderen onderling erg snel leren met elkaar te communiceren, 

denk aan vakanties in het buitenland. Is het college het met de PVV eens, dat kinderen onze taal 
en de Nederlandse gebruiken veel sneller zouden leren als zij met Nederlandse kinderen op school 

zouden zitten? 
  

Dat zijn we niet met u eens. Onderzoek laat zien dat kinderen uit deze doelgroep een specifiek 
aanbod nodig hebben, om de Nederlandse taal en gebruiken eigen te maken. De kwaliteit van dit 

aanbod en de deskundigheid van leerkrachten is essentieel. Als je deze leerlingen verspreid op zou 
vangen dan is dan is de kwaliteit van het onderwijs vaak niet goed genoeg. Dat heeft vooral te 

maken met het gebrek aan deskundigheid van de leraren. Zij hebben niet altijd de expertise om 
Nederlands als tweede taal aan te leren of om trauma’s te herkennen. Verder ontbreekt goed 

lesmateriaal. Dit is mede het advies van de onderwijsraad (2017).  
Omdat het onderwijsbeleid  er in Hengelo op gericht is om segregatie tegen te gaan stromen de 

kinderen van statushouders vervolgens door naar het reguliere onderwijs. Voor kinderen van 
asielzoekers is dat niet mogelijk omdat deze nog in een procedure zitten.  

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


