
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

5 november 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.J. Visser en de 

heer C.J. Pen en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Jur Visser/Cees-Jan Pen 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Onderwijs  

  

Betreft: Gemeente en de schoolkrant  

 

 

Geacht college, 

 

De gemeente Amsterdam participeert in een schoolkrant concept voor het 

voortgezet onderwijs. Amsterdam is nu nog de eerste gemeente die dit doet. Voor 

weinig geld hebben scholen nu een eigen glossy schoolkrant en maken leerlingen 

kennis met een professionele magazineproductie. De gemeente Amsterdam heeft dit 

aangegrepen om jongeren te informeren over vrijetijdsactiviteiten en te betrekken 

bij beleid.  

 

Wij delen de mening van de gemeente Amsterdam dat het maken van een 

schoolkrant een goed middel om journalistieke ervaring op te doen. Scholieren 

krijgen zo de kans om buiten de leermethoden spelenderwijs de Nederlandse taal 

nog beter onder de knie te krijgen en extra ervaring op te doen in teksten schrijven, 

vormgeven, samenwerken en deadlines halen.  

 

Dit schooljaar worden per editie drie pagina’s met gemeentelijke informatie 

geplaatst. Uit onderzoek (O&S, juli 2007) van de gemeente Amsterdam blijkt dat 

jongeren beter geïnformeerd willen worden over het vrijetijdsaanbod. 

Schoolmagazine kan daar een bijdrage aanleveren. De gemeente informeert 

jongeren in de schoolkrant over onder andere Amsterdamse jongerencentra, de 

Amsterdamse jongerenkaart XXXS, maar ook over activiteiten om jongeren die 

voortijdig school dreigen te verlaten, te motiveren een diploma te halen. Daarnaast 

wil de gemeente via de schoolkrantredacties Amsterdamse jongeren betrekken bij 
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beleid met artikelen waarin jongeren hun mening geven. Ook zijn er plannen de 

redacties uit te nodigen om een kijkje te nemen binnen het gemeentebedrijf. De 

gemeente is mening dat zij een grote en gevarieerde werkgever is die stage- en 

opleidingsmogelijkheden heeft voor jongeren. 

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

 

1. Bent u bekend met het schoolkrantproject uit Amsterdam? Wat vindt u van 

dit initiatief? 

2. Bent u van mening dat met dit project de betrokkenheid van jongeren bij 

gemeentelijk beleid en de kennis over de gemeente kan worden vergroot? 

Zo ja, bent u met ons van mening dat de nadruk in eerste zou moeten liggen 

op sport/vrije tijdsbesteding, alcohol en drugs en de gemeente als 

werkgever? 

3. Bent u bereid samen met de scholen te onderzoeken of een dergelijke 

aanpak ook in Haarlem uitvoerbaar is?  

- Zo nee, kunt u dit toelichten? 

- Zo ja, binnen welke termijn kan dit onderzoek worden afgerond?  

- Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam om u 

hierbij te helpen?  

4. Bent u bereid te onderzoeken wat de gemeente extra kan doen scholieren 

via stage en opleidingsmogelijkheden te interesseren voor werken bij de 

gemeente? De gemeente zal de komende jaren veel vers jong bloed nodig 

hebben en daarbij kan dit een hulpmiddel zijn. 

 

   

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jur Visser 

Cees-Jan Pen 
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Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan de heer J.J. Visser 

lid van de gemeenteraad 

Eindenhoutstraat 48 

2012 MK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 5 november 2007 

schoolkrant 

 

 

Geachte heren Pen en Visser,  

 

U zond ons een brief met raadsvragen inzake deelname van het voortgezet 

onderwijs aan een schoolkrantproject.  

 

In de beantwoording is de inhoud van uw brief overgenomen en schuingedrukt het 

antwoord van het College.  

 

De gemeente Amsterdam participeert in een schoolkrant concept voor het 

voortgezet onderwijs. Amsterdam is nu nog de eerste gemeente die dit doet  Voor 

weinig geld hebben scholen nu een eigen glossy schoolkrant en maken leerlingen 

kennis met een professionele magazine productie. De gemeente Amsterdam heeft 

dit aangegrepen om jongeren te informeren over vrijetijdsactiviteiten en te 

betrekken bij beleid.  

 

Wij delen de mening van de gemeente Amsterdam dat het maken van een 

schoolkrant een goed middel is om journalistieke ervaring op te doen. Scholieren 

krijgen zo de kans om buiten de leermethoden spelenderwijs de Nederlandse taal 

nog beter onder de knie te krijgen en extra ervaring op te doen in teksten schrijven, 

vormgeven, samenwerken en deadlines halen.  

 

Dit schooljaar worden per editie drie pagina’s met gemeentelijke informatie 

geplaatst. Uit het onderzoek ( O&S, juli 2007) van de gemeente Amsterdam blijkt 

dat jongeren beter geïnformeerd willen worden over het vrijetijdsaanbod. 

Schoolmagazine kan daar een bijdrage aanleveren. De gemeente informeert 

jongeren in de schoolkrant over onder andere activiteiten om jongeren die voortijdig 

school dreigen te verlaten, te motiveren een diploma te halen. Daarnaast wil de 

gemeente via de schoolkrantredacties Amsterdamse jongeren betrekken bij beleid 

met artikelen waarin jongeren hun mening geven. Ook zijn er plannen de redacties 

uit te nodigen om een kijkje te nemen binnen het gemeentebedrijf. De gemeente is 

van mening dat zij een grote en gevarieerde werkgever is die stage- en 

opleidingsmogelijkheden heeft voor jongeren.  
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1. Bent u bekend met het schoolkrantenproject uit Amsterdam? Wat vindt u van 

dit initiatief? 

 

Antwoord 

Ja, wij vinden dit een goed initiatief en zeker waard om te onderzoeken of dit 

initiatief ook voor Haarlemse scholen benut kan worden.  

 

2. Bent u van mening dat met dit project de betrokkenheid van jongeren bij 

gemeentelijk beleid en de kennis over de gemeente kan worden vergroot? Zo 

ja, bent u met ons van mening dat de nadruk in eerste instantie zou moeten 

liggen op sport/vrije tijdsbesteding, alcohol en drugs en de gemeente als 

werkgever? 

 

Antwoord 

Ja. Om de betrokkenheid van jongeren te vergroten en vast te houden is het goed 

om  direct aan te sluiten bij hun eigen leefwereld.  

 

3. Bent u bereid met de scholen te onderzoeken of een dergelijke aanpak ook in 

Haarlem uitvoerbaar is? 

- Zo  nee, kunt u dit toelichten? 

- Zo ja, binnen welke termijn kan dit onderzoek worden afgerond? 

 - Zo ja, ben u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam om u 

hierbij te helpen? 

 

Antwoord 

Ja, daar zijn wij  toe bereid. Inmiddels zijn contacten gelegd met de organisatie die 

de contacten onderhoudt met de diverse scholen in Amsterdam en zorgdraagt voor 

het leveren van de schoolkranten.   

Binnenkort zal met de schoolbesturen voor V.O. worden overlegd om te 

onderzoeken welke scholen willen deelnemen. De Raad wordt hierover  

geïnformeerd. 

 

4. Bent u bereid te onderzoek wat de gemeente extra kan doen om scholieren via 

stage en opleidingsmogelijkheden te interesseren voor werken bij de 

gemeente? De gemeente zal de komende jaren veel vers jong bloed nodig 

hebben en daarbij kan dit een hulpmiddel zijn.  

 

Antwoord 

Op diverse afdelingen zijn stagiaires werkzaam. Na de afronding van de 

reorganisatie zal het College een stagebeleid vaststellen.  
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Wij hopen uw vragen in voldoende mate te hebben beantwoord. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


