
Geachte heer en mevrouw Aslan, 
 
Naar aanleiding van uw email aan de gemeenteraad over mogelijke fraude, discriminatie en intimidatie 
door scholen van TWijs wil ik u graag over het volgende informeren.  
 
Uw vermoeden van fraude m.b.t. subsidie door TWijs 
In uw email beschrijft u dat scholen van TWijs frauderen om extra subsidie van de gemeente te 
ontvangen. Ook schrijft u dat er geen extra ondersteuning aan allochtone kinderen in kwetsbare 
gezinssituaties gegeven wordt. Hieronder vindt u een korte toelichting over de manier waarop de 
gemeente Haarlem subsidie voor onderwijskansenbeleid geeft en hoe u uw bevindingen bij de school 
en/of het schoolbestuur bespreekbaar kan maken. 
 
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft onderzocht welke kenmerken het risico op een 
onderwijsachterstand van een leerling het best voorspelt. Op basis hiervan berekent het CBS de 
schoolweging van alle scholen in Nederland en dus ook van de scholen in Haarlem. De gemeente 
Haarlem ontvangt op basis van deze CBS berekening een budget van de rijksoverheid voor 
onderwijsachterstanden. De schoolbesturen (scholen) ontvangen ook een deel van hun rijksbudget op 
basis van de achtergrondkenmerken van hun gehele leerlingenpopulatie. Vanaf 2018 kunnen scholen en 
gemeenten het schoolgewicht niet terug herleiden naar de individuele leerling. Kortom, deze nieuwe 
manier van schoolweging kan niet beïnvloed worden door schoolbesturen (scholen) en/of gemeente.  
Bij de gemeente Haarlem kan een school met een CBS-schoolweging van 34 of hoger een aanvraag voor 
een subsidie voor het bestrijden van onderwijsachterstand (OAB) indienen. De onderwijsinspectie 
controleert de inhoudelijke uitvoering hiervan op school. Hiernaast toetst de accountant van het 
schoolbestuur of de OAB-subsidie op de juiste manier is besteed (toets op de doelmatigheid en 
rechtmatigheid). Er wordt dus gecontroleerd of de besteding van de subsidie voldoet aan wet- en 
regelgeving, de algemene subsidieverordening gemeente Haarlem en het Haarlemse 
Onderwijsachterstandenbeleid. Het schoolbestuur moet een goedkeurende accountantsverklaring als 
verantwoording over de bestede middelen aan de gemeente kunnen laten zien. TWijs heeft tot nu toe 
altijd zo’n goedkeurende accountantsverklaring ingediend.  
 
Uw bevindingen discriminatie en intimidatie op TWijs scholen 
In uw mail geeft u aan dat er naast fraude ook sprake is van discriminatie en intimidatie op school. Ik 
adviseer u om in gesprek te gaan met de school en/of het schoolbestuur.  
Elke school kent een klachtenregeling. Hierin staat beschreven hoe de school omgaat met klachten en 
hoe u als ouder een klacht kan indienen. Meestal staat deze regeling in de schoolgids of op de website 
van de school. 
Hiernaast is het mogelijk om als ouder een gesprek met het schoolbestuur aan te vragen. U kunt het 
bestuur dan vertellen wat er op school gebeurt/is gebeurd. U kunt daar dan voorbeelden van geven. Het 
schoolbestuur is namelijk verantwoordelijk voor hoe het op haar scholen gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over de kwaliteit van het onderwijs, dat gegeven wordt. Maar ook over hoe zaken op school 
georganiseerd worden en hoe leerlingen (extra) begeleid worden. 
Tot slot kunt u als ouder ook een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) indienen. 
De meeste scholen zijn hierbij aangesloten. Deze commissie zal met u in gesprek willen gaan. Daarna kan 
de commissie u: 
a) doorverwijzen naar het schoolbestuur, 
b) mediation aanbieden, of  
c) uw klacht via een procedure tot formele klachtbehandeling bij de LKC laten ingaan. 
 



Ik hoop dat u met deze informatie in gesprek kunt gaan met de school en/of het schoolbestuur van TWijs 
over wat volgens u niet goed gaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irene Out 
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