SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer :
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 18-9-2018
Aan de voorzitter van de raad.
Steller(s) van de vragen:
Selgei Gabin en Diana van Reenen, GroenLinks Lansingerland
Onderwerp:
Thuiszitters
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 In de gemeentelijke jaarstukken 2017 wordt in paragraaf 2.2.3 “Beleidsveld
Onderwijs en kinderopvang beschreven dat 10 leerlingen in 2017 langdurig
thuiszitten. Hoe lang zitten deze leerlingen inmiddels al thuis zonder gebruik te
(kunnen)maken van de onderwijsvoorzieningen binnen Lansingerland of
omgeving?
 Heeft het college elk persoonlijk dossier in beeld? (Wie zijn het?,welke leeftijd
hebben deze kinderen en welke onderwijsbehoefte hebben zij nodig?)
 Heeft 1 of meer van deze leerlingen een “vrijstelling van onderwijs” verklaring
ontvangen van de leerplichtambtenaar en om welke reden?
 Wat doet het college in samenwerking met de scholen en jeugdzorg om het
aantal thuiszitters terug te dringen? Welke stappen zijn er door de gemeente en
leerplichtambtenaar gezet om deze leerlingen passend onderwijs aan te bieden?
 Hoe verhouden de cijfers van 2017 zich tot de voorgaande jaren? Is er een
toename/afname te constateren m.b.t het aantal thuiszitters?
 Welke vooruitzichten heeft het college omtrent het aantal thuiszitters binnen
Lansingerland voor het jaar 2018 en de jaren erna? Verwacht men een toename
of afname?
 Is het college bereid om in gesprek te gaan met ouders van Thuiszitters om de
problemen en oplossingen voor Thuiszitters in kaart te brengen?
 Welke rol ziet het college voor het onderwijsveld om het aantal Thuiszitters te
voorkomen dan wel te beperken?
 Hoe is de afstemming tussen gemeente en onderwijsveld binnen Lansingerland
geregeld om het aantal thuiszitters te voorkomen? Werkt de gemeenten samen
met samenwerkingsverbanden door op overeenstemming gericht overleg
(OOGO?) Hoe vaak is er afstemming?
 Is het college bekend met het Thuiszitterspact, dat in 2016 gesloten is tussen
scholen, gemeenten en ministeries, waarbij opgenomen is dat in 2020 geen
enkele leerling langer dan 3 maanden thuis zit zonder passend onderwijsaanbod?
https://vng.nl/files/vng/201606_thuiszitterspact.pdf. Zo ja, is er door het
college een sluitende thuiszittersaanpak voor onze gemeente opgesteld?
* Aangegeven wat van toepassing is.
Indien nodig
Toelichting:

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en
hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor
zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan
leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Een
kind gaat naar een gewone school als dat kan, een kind gaat naar het speciaal
onderwijs als intensieve, persoonlijke begeleiding nodig is; kinderen met een zorgvraag
die niet binnen het reguliere onderwijs niet op te vangen is. De mogelijkheden van een
leerling staan hierbij centraal niet de beperkingen.
Passend onderwijs is sinds 2014 ingevoerd en is nog in ontwikkeling.Dit geldt zeker in
combinatie met de gelijktijdige invoering van de transities van de jeugdhulp en de
zorg, die sterk samenhangen met passend onderwijs. Deze nieuwe stelsels moeten zich
nog verder door-ontwikkelen en veranderde werkwijzen moeten beter op elkaar
aansluiten. Dat kost tijd. Extra inzet van alle betrokkenen blijft nodig om ervoor te
zorgen dat alle leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen:
leraren, scholen, ouders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, de
landelijke organisaties en het Rijk.
Via deze schriftelijke vragen wil de fractie van GroenLinks inzicht krijgen en toezicht
houden op de stand van zaken omtrent Passend Onderwijs binnen onze gemeente.
Ondertekening en naam,
Mevr.drs. D.van Reenen

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

Mevrouw S. Gabin

