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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Hendrie van Assem, Egbert Egberts, Jan-Hubert van Rensen van de Fractie
van Inwonersbelangen over "Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs
genieten"

Beantwoording van de vragen:

De fractie van Inwonersbelangen geeft in de inleiding op onderstaande artikel 42 vragen aan, zich zorgen
te maken over de hoeveelheid thuiszitters in de gemeente Woerden en over een grote hoeveelheid
kinderen dat om welke reden dan ook problemen heeft met "het naar school gaan in andere gemeenten
omdat zij niet in de gemeente Woerden passend onderwijs kunnen krijgen". Eerder stelde de fractie
hierover al vragen en vervolgvragen, i.s.m. de fractie van ChristenUnie/SGP. Deze vragen heeft ons
college beantwoord met respectievelijk RIB 18R.00281 en RIB 18R.00406.
1. Bent u voornemens om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen SBO en/of
VSO scholen, en ook het zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere
onderwijsscholen, dit binnen een redelijke termijn terug te koppelen naar de gemeenteraad?
Nee, en wel om de volgende redenen:
»

In overleg met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben wij
bepaald dat we in onze regio uitgaan van de benadering "in de basis waar het kan, speciaal als het
moet". De scholen (voor VO) in Woerden bieden een krachtige en kwalitatief sterke
basisondersteuning, met financiële middelen van het samenwerkingsverband. Mocht de
basisondersteuning niet voldoende blijken, dan kunnen leerlingen gebruik maken van het SO of het
VSO (het samenwerkingsverband geeft daarvoor een indicatie af). Deze kinderen zijn dan beter af
in een kleinschalige en gespecialiseerde onderwijssetting.

»

In onze gemeente is een school voor Speciaal Basisonderwijs, SBO De Keerkring aan de
Rembrandtlaan. Deze school biedt passend onderwijs aan kinderen uit Woerden en omgeving van
4 tot 12/13 jaar. Voor kinderen van 4-7 jaar is er in samenwerking met het samenwerkingsverband
Passenderwijs een "kleutergroep plus/ behandelklas". Kinderen met een wat meer uitgebreide
ondersteuningsvraag krijgen middels een onderwijszorgarrangement in onze woonplaats onderwijs
en hoeven daardoor niet of pas later naar een school buiten Woerden. Zie voor nadere informatie
over passend onderwijs:
https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kon7
https://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden-en-gemeenten/wettelijke-taken/
»

In Woerden reizen 134 kinderen met het leerlingenvervoer naar scholen voor SO en VSO rondom
Woerden. Deze kinderen hebben diverse ondersteuningsbehoeften, die niet in 1 Woerdense school
voor VSO verenigd kunnen worden.
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»

Wettelijk gezien is er, conform bovenstaande systematiek, sprake van "passend onderwijs" en niet
van "inclusief onderwijs".

«

Het verwijzingspercentage is in onze regio relatief laag. Tot op heden heeft zich geen
schoolbestuur bij ons gemeld met een verzoek een VSO school in Woerden te stichten.

2. Bent u voornemens om spoedig nieuw beleid te ontwikkelen m.b.t. bovenstaande om het onze jongere
inwoners beter te doen krijgen op dit punt? Zij verdienen betere kansen. En hun ouders/verzorgers
betere
ondersteuning daarbij.
Nee, we maken hierop geen nieuw beleid. Daarbij maken we wel de volgende kanttekeningen:
« We zijn over het onderwerp "thuisnabij onderwijs" in blijvend gesprek met de schoolbesturen en de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. W e ontwikkelen met deze partners nieuwe vormen
van onderwijs-zorgcombinaties, zodat de kinderen zo lang mogelijk passende ondersteuning in het
regulier onderwijs krijgen. Hiervan zijn de jeugdhulpwerkers op SBO De Keerkring en in het VO
Woerden, maar ook het hoogbegaafdenonderwijs op de Andersenschool, een voorbeeld.
»
In Woerden staat (formeel) een aantal lokalen leeg. Deze zijn in goed overleg met de
schoolbesturen te benutten voor allerlei pilots op het terrein van passend onderwijs/thuisnabij
onderwijs. Aanpassingen in de huisvesting zouden bij voorkeur samenvallen met de reeds
geplande nieuwbouw/ renovatie-projecten.

Bijlage:
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From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
vrijdag 15 juni 2018 9:49:58
To:
!Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art. 42 - Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten
Attachments: artikel 42 vragen - laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten.pdf

Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake passend onderwijs in de
eigen gemeente. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 15 juli 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

Artikel 42 vragen - Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten
De fractie van Inwonersbelangen maakt zich zorgen over de hoeveelheid thuiszitters in de
gemeente Woerden en over een grote hoeveelheid kinderen die om welke reden dan ook
problemen hebben met het naar school gaan in andere gemeenten omdat zij niet in de
gemeente Woerden passend onderwijs kunnen genieten. Eerder stelde de fractie hierover al
vragen en vervolgvragen, i.s.m. de fractie van ChristenUnie/SGP.
De fractie van Inwonersbelangen stelt naar aanleiding van bovenstaande vragen aan het
college om het college van B&W van de gemeente Woerden onderzoek te laten doen naar
het creëren van kansen voor deze kinderen om in Woerden naar school te kunnen gaan. Het
gaat om enkele honderden kinderen, wat een substantieel aantal is waarvoor passend
onderwijs dichtbij huis geregeld zou kunnen worden. Hiermee zouden nevenkosten voor de
gemeente zoals leerlingenvervoer en verblijfskosten elders kunnen worden bespaard.
Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden denkbaar, zoals het oprichten van eigen SBO
en/of VSO scholen, maar ook het zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op
reguliere onderwijsscholen.
Een eigen klas voor gehandicapte kinderen in een gewone school. Of als dit niet mogelijk
blijkt een eigen school. Een mooie stap en veel beter dan dat kinderen twee tot drie uur per
dag in een busje zitten van en naar een school. Soms langer, als er weer eens problemen
zijn met leerlingenvervoer. Of geheel niet, als er geen passend vervoer is. Ver weg van hun
eigen leefomgeving, vriendjes en vriendinnetjes. En niet altijd nabij zorginstellingen, die de
kinderen naast school kunnen begeleiden met andere hulpvragen dan passend onderwijs.
De klassen/scholen zijn bedoeld voor kinderen met een meervoudige handicap, meervoudig
complexe ontwikkelingsachterstand of autisme, die nu vaak thuis moeten zitten omdat ze
niet naar school kunnen. Er is plek voor zo'n zes kinderen per klas die één op één
begeleiding krijgen. Of een combinatie van klassen die in kleine kring verschillende lessen
krijgen. Een deel die dit niet aan kan heeft ook een risico om thuiszitter te worden. Daar kan
dus op deze manier een oplossing voor komen.
Omdat er bij sommige soorten van regulier onderwijs ook krimp verwacht wordt kan het voor
scholen in het reguliere onderwijs ook aantrekkelijk zijn om het passend onderwijs dat nu
extern plaatsvindt te integreren.
Vragen aan het college:
1. Bent u voornemens om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten
van eigen SBO en/of VSO scholen, en ook het zorgen voor inclusie van speciale
onderwijsklassen op reguliere onderwijsscholen, dit binnen een redelijke termijn terug
te koppelen naar de gemeenteraad?
2. Bent u voornemens om spoedig nieuw beleid te ontwikkelen m.b.t. bovenstaande om
het onze jongere inwoners beter te doen krijgen op dit punt? Zij verdienen betere
kansen. En hun ouders/verzorgers betere ondersteuning daarbij.
Hendrie van Assem, fractievoorzitter Inwonersbelangen
Egbert Egberts, fractie assistent Inwonersbelangen
Jan-Hubert van Rensen, fractie assistent Inwonersbelangen

