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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z13773
Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat het Pax Christi College in
Druten voornemens is om de huidige techniekprofielen vanaf het schooljaar
2021 te laten vervallen (ingezonden 10 juli 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Grote zorgen omtrent toekomst techniekonderwijs Pax»?1
Vraag 2
Klopt het dat de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voornemens is op
het Pax Christi College te Druten de vmbo-uitstroomprofielen Bouw, Wonen
en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Economie en
Ondernemen te vervangen door één profiel Dienstverlening en Producten en
dat daarmee het specifieke techniekgerichte onderwijs komt te vervallen?
Vraag 3
Hoe rijmt dit met het regeerakkoord waarin structureel 100 miljoen euro per
jaar beschikbaar is gesteld voor een dekkend aanbod en versterking van de
kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo?
Vraag 4
Klopt het dat er juist recent geïnvesteerd is in infrastructuur voor de
techniekprofielen?
5. Kunt u aangeven, rekening houdend met andere vmbo’s in de regio, op
welke wijze er een «witte vlek» ontstaat wanneer in Druten de techniekprofielen niet meer worden aangeboden? Wat is voor jongeren in Druten, Beuningen, West Maas en Waal en Wijchen dan de dichtstbijzijnde vmbo met een
«hard» techniekprofiel?
Vraag 6
Bent u bekend met de zorgen van de ondernemers in de regio? Wat is er
nodig om de techniekprofielen wél in stand te houden bij het Pax Christi
College en hoe kunt u daarbij helpen?
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Vraag 7
Bent u bekend met de uitspraak van uw ambtsvoorganger die heeft gezegd
dat hij het eens was dat ieder kind op fietsafstand (van een uur) vmbotechniek moet kunnen kiezen? Ten tijde van die uitspraak (2016) was dat een
probleem in o.a. de regio’s Leeuwarden, de gehele provincie Drenthe,
Deventer, een deel van de Betuwe, Utrecht, Haarlem, Zeeland en de kop van
Noord-Holland. Is de situatie sindsdien verbeterd?
Vraag 8
Bent u bereid een «omgekeerde macrodoelmatigheidstoets» te ontwikkelen,
die gebruikt kan worden bij het voornemen van een school tot het stoppen
met aanbieden van een (technisch) profiel?
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