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18R.00281

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door H. van Assem/ E. Egberts en S. Brouwer/ H. Bulk van de Fractie van
Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP over passend onderwijs, jeugdhulp en
schoolverzuim

Beantwoording van de vragen:

1. Is de gemeente Woerden op de hoogte van het feit dat er naast school verzuimende
kinderen/jongeren
die in beeld zijn - omdat er voor deze leerlingen een hulpvraag ligt bij één van de instellingen die het
passend onderwijs verzorgt en de leerplicht hun zaak kent - ook kinderen/jongeren zijn die langdurig
schoolverzuim hebben, maar niet door scholen bij de toezichthoudende

leerplichtconsulent

zijn gemeld?

In de notitie Van Thuiszitten naar Schoolgaan (zie corsa 17R.00405 RIB Notitie van thuiszitten naar
schoolgaan) beschreven wij de ambitie en de aanpak van de gemeenten in Utrecht West en de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Utrecht West dat er in 2020 geen enkel kind langer dan
drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
Op donderdag 19 april 2017 bespraken wij de voortgang van deze notitie in het bestuurlijke Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) passend onderwijs. Tijdens die vergadering constateerden wij
dat er inderdaad een groep kinderen is die een geldige grond voor verzuim heeft (ziekte is namelijk een
geldige grond voor verzuim), maar waarbij het in het belang van het kind is om in (les-)contact met school
te blijven. We weten op dit moment niet hoe groot deze groep kinderen is. De signalering van deze
kinderen ligt op schoolniveau.
In het komende jaar zullen de gemeenten in UW in samenwerking met de netwerkpartners (scholen, GGD,
RBL, samenwerkingsverband VO RUW) [de problematiek speelt vooral in het VO], acties ondernemen om
deze groep leerlingen eerder te signaleren en een preventieve aanpak voor deze doelgroep te
ontwikkelen. Het samenwerkingsverband VO RUW heeft de aanpak Thuiszitters als speerpunt
opgenomen in het Ondersteuningsplan SWV VO RUW 2018-2022.
2. Hoeveel kinderen/jongeren
krijgen geen passende vorm van onderwijs, terwijl zij dat als kind/jongere
wel moeten krijgen? Denkt u hierbij aan langdurig zieke kinderen/jongeren
of kinderen die 'geoorloofd
thuiszitten'

omdat er door de scholen c.q. samenwerkingsverbanden

geen onderwijs is te vinden dat bij hen

past.
Het aantal kinderen dat langdurig ziek is, is bij de gemeente niet exact bekend; in 2017 ging het om 14
leerlingen. De primaire verantwoordelijkheid rondom de ondersteuning van langdurig zieke kinderen ligt
bij de scholen en de ouders. De scholen kunnen gebruikmaken van de consulenten
onderwijsondersteuning van de onderwijsadviesbureaus. (zie ook corsa 18R.00141).
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Elk kwartaal maakt het RBL in samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een
overzicht van het aantal "thuiszitters". De Woerdense cijfers van april 2018 zijn als volgt:

Vrijstellingen categorie 5A bepaalde tijd

PO

VO

2

3

1

0

1

0

0

0

5

4

1

4

10

11

Kind/jongere is voor bepaalde tijd (1 schooljaar) vrijgesteld van onderwijs
als gevolg van psychische of lichamelijk ongeschiktheid
Vrijstellingen categorie 5A onbepaalde tijd
Kind/jongere is voor de resterende onderwijsperiode vrijgesteld van
onderwijs als gevolg van psychische of lichamelijke ongeschiktheid
Vrijstellingen categorie 5B
Kind/jongere is vrijgesteld van onderwijs vanwege bedenking tegen de
richting van alle scholen in de omgeving
Absoluut verzuim
Leerplichtig (5-16 jaar) of kwalificatie plichtig (16-17) kind/jongere die niet
staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim cat. 2A
Leerplichtige leerling die tussen de 4 weken en 3 maanden ongeoorloofd
verzuimt
Relatief verzuim cat. 2B
Leerplichtige leerling die langer dan 3 maanden ongeoorloofd verzuimt
Bron: cijfers RBL en Samenwerkingsverbanden
2018

passend onderwijs, d.d. april

Uit deze cijfers blijkt, dat
»

Er 7 Woerdense kinderen met een vrijstelling

op grond van artikel 5 van de leerplicht zijn;

»

14 Woerdense kinderen die tussen de vier weken en meer dan drie maanden ongeoorloofd
verzuimen (bv spijbelen, of kinderen die vanwege vagere ziekteklachten niet geregeld naar school
gaan).

Voor deze 14 kinderen zijn de samenwerkingsverbanden in samenwerking met de school, het RBL en
eventueel met jeugdhulp, actief op zoek naar mogelijkheden om de leerlingen weer duurzaam terug naar
de eigen school te krijgen. Of om voor deze leerlingen een andere onderwijs- of jeugdhulpplek te vinden.
Een vernieuwend initiatief hiervoor is de Woerdense BovenSchoolseZorgvoorziening (BOZ) van
Samenwerkingsverband VO RUW en jeugdhulpaanbieder Timon (pilot gestart per 1 april). Ook wordt
ingezet op het ontwikkelen van 1 gezamenlijk verzuim/ thuiszittersprotocol voor VO-scholen, SWV VO
RUW, RBL en de GGD.
3. Wat gaat de gemeente hieraan doen om de in de vorige twee vragen kinderen/jongeren
te laten volgen, waar deze groepen jonge inwoners recht op hebben en die bij hen past?

wél onderwijs

Zie antwoord bij 1.
4. Hoeveel kinderen/jongeren

krijgen jeugdhulp

aangeboden omdat zij

thuiszitten?

De bij vraag 2 genoemde 14 Woerdense leerlingen zijn actief bekend en ontvangen ondersteuning vanuit
passend onderwijs en/of jeugdhulp al naar gelang dat in de individuele situatie nodig is.
De leerlingen genoemd onder vraag 1 zijn op dit moment niet actief bekend. Daarom is ook onbekend of
deze leerlingen jeugdhulp ontvangen.
5. Welke kosten gaan met dit alles gepaard en is er voldoende budget voor gereserveerd om voor deze
kinderen/jongeren

jeugdhulp

en begeleiding om weer naar school te kunnen gaan te regelen? Zo nee, hoe
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denkt het college deze kosten dan wel te kunnen dekken?
De kosten voor hulpverlening aan thuiszitters wordt vergoed uit het budget van de
samenwerkingsverbanden e n / of het jeugdhulpbudget van de gemeente Woerden. De precieze kosten zijn
niet te bepalen. De gemeente Woerden heeft tot op heden het beleid dat de jeugdigen de hulp ontvangen
die zij nodig hebben. Er zijn wat dat betreft geen budgetplafonds.
De kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een preventieve aanpak thuiszitters is in 2018
onderwerp van gesprek tussen de gemeenten in UW en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
N.B. afkortingenlijst:
OOGO passend onderwijs: Op Overeenstemming Gericht Overleg (obv de Wet Passend Onderwijs),
waarbij de wethouders passend onderwijs, de bestuurders en directeuren van de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs en SWV VO RUW) en de manager van het
RBL aanwezig zijn. De wethouder van de gemeente Woerden is voorzitter van het OOGO passend
onderwijs. Frequentie is 1 of 2 keer per jaar.
RBL: Regionaal Bureau Leerplicht, leerplichtbureau voor gemeenten in Utrecht West.
UW: Utrecht West, de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht
SWV VO RUW: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West, zie http://swvvo-ruw.nl
Passenderwijs: Samenwerkingsverband Basisonderwijs Utrecht West, zie www.passenderwijs.nl

Bijlage:
De ingekomen brief met corsanummer 18.007505

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kj
K

MBA

nboer
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From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
vrijdag 13 april 2018 11:56:03
To:
!Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art. 42 - passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim
Attachments: art. 42 vragen - passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim.pdf

Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van de fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP inzake
passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te
weten vóór 13 mei 2018.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl

Art. 42 Vragen aan college over passend onderwijs, jeugdhulp en
schoolverzuim
De fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP stellen het probleem aan de orde dat er in de
gemeente Woerden kinderen in de leeftijd van het basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs
ingeschreven zijn op scholen, maar vanwege het ontbreken van passend onderwijs langdurig thuis
zitten.
Een nog onbekend aantal kinderen heeft te maken met grote onzekerheid in het leven. Ook wordt
het belang van deze kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale
aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben.
Zo stelde Uw Ouderplatform in de gemeente Woerden onlangs dat er kinderen zijn die tussen de wal
en het schip vallen omdat zij formeel wel leerling van een school zijn, maar in de praktijk daar geen
lessen meer volgen. Sommige van deze leerlingen zijn wel in beeld van de gemeente, omdat er voor
deze leerlingen een hulpvraag ligt bij één van de instellingen die het passend onderwijs verzorgt en
de leerplicht hun zaak kent. Maar voor andere leerlingen die thuiszitten geldt dit niet, omdat de
school hiervan geen melding heeft gemaakt. Bij Uw Ouderplatform is bekend dat in één geval een
leerling zelfs al een jaar geen onderwijs meer volgt, terwijl deze leerling gewoon bij een school is
ingeschreven.
Een kwalijke zaak, want elk kind, ongeacht welke achtergrond het heeft, al dan niet met een
beperking of sociale indicatie vanwege onder meer problemen thuis of verblijf elders, heeft recht op
(passend) onderwijs.
De fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP hebben daarom de volgende vragen aan het
college van B&W.
1. Is de gemeente Woerden op de hoogte van het feit dat er naast school verzuimende
kinderen/jongeren die in beeld zijn - omdat er voor deze leerlingen een hulpvraag ligt bij één
van de instellingen die het passend onderwijs verzorgt en de leerplicht hun zaak kent - ook
kinderen/jongeren zijn die langdurig schoolverzuim hebben, maar niet door scholen bij de
toezichthoudende leerplichtconsulent zijn gemeld?
2. Hoeveel kinderen / jongeren krijgen geen passende vorm van onderwijs, terwijl zij dat als
kind/jongere wel moeten krijgen? Denkt u hierbij aan langdurig zieke kinderen/jongeren of
ki de e die geoo loofd thuiszitte o dat e doo de schole c. .
samenwerkingsverbanden geen onderwijs is te vinden dat bij hen past.
3. Wat gaat de gemeente hieraan doen om de in de vorige twee vragen kinderen/jongeren wél
onderwijs te laten volgen, waar deze groepen jonge inwoners recht op hebben en die bij hen
past?
4. Hoeveel kinderen/jongeren krijgen jeugdhulp aangeboden omdat zij thuiszitten?
5. Welke kosten gaan met dit alles gepaard en is er voldoende budget voor gereserveerd om
voor deze kinderen/jongeren jeugdhulp en begeleiding om weer naar school te kunnen gaan
te regelen? Zo nee, hoe denkt het college deze kosten dan wel te kunnen dekken?
Namens de fracties,
Hendrie van Assem en Egbert Egberts, Inwonersbelangen
Simon Brouwer en Hugo Bulk, ChristenUnie/SGP

