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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 25 APRIL 2013 VAN DE 
COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), Van der Bruggen (PvdA), Rutten (VVD), Schouten 
(Sociaal Lokaal), Snoek (CDA), Stapelkamp (Haarlem Plus), Trompetter (Actiepartij) en Wiersma 
(CDA) en de dames Breed (D66), Huijsse (GroenLinks), Kerbert (D66), De Leeuw (OPH), Özogul-
Özen (SP) 
 
Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), Nieuwenburg (wethouder), en mevrouw 
Taets van Amerongen (secretaris) 
 
Verslag: de heer Timmermans (Notuleerservice Nederland) 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
 
De heer Seyferth vindt dat de GMR van Dunamare ten onrechte geen rol gespeeld heeft bij de sluiting 
van het Teyler College. Op brieven van de DMR aan de GMR waarin aangedrongen werd op 
agendering in de GMR is volgens hem nooit een antwoord gekomen. Wel kwamen er brieven van het 
CvB waarin stond welke zaken er wel of niet in de GMR besproken dienden te worden. Het wekte bij 
spreker de indruk dat de heer Strijker de dienst bepaalde bij de GMR. Op brieven van de DMR over 
onrechtmatigheden bij de DMR-verkiezingen werd door de GMR evenmin gereageerd. Ook bij 
statutenwijzigingen zijn volgens hem laakbare zaken voorgevallen. Op de website van de GMR zal 
men vergeefs zoeken naar de openbare notulen van de GMR-vergaderingen. Hij acht dat de sluiting 
van het Teyler College ongeldig is, omdat de DMR niet is geconsulteerd zoals had moeten gebeuren 
volgens de richtlijnen die bij BRIN-nummers horen. 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt of de inspreker op de hoogte is van de casus bij de Huibersschool waar 
de MR zich met succes verzet heeft tegen sluiting. 
 
De heer Seyferth zegt begrepen te hebben dat er verschillen zijn in regelgeving tussen primair en 
voortgezet onderwijs, maar dat de MR daar inderdaad met succes een beroep heeft gedaan op de 
geschillencommissie op grond van een vergelijkbare argumentatie. 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt waar de leerlingen nu formeel onderwijs krijgen als BRIN 25FU04 is 
opgeheven. 
 
De heer Seyferth zegt dat zij les krijgen op het Teyler College. De locatiedirecteur is nog aan het 
uitzoeken welke naam er op de diploma’s moet worden gezet. 
 
Mevrouw Gun en een mede-leerlinge van het Teyler College vinden dat de raad zijn werk niet goed 
doet. In 2012 heeft zij de raad als brugklasser toegesproken over de dreigende sluiting van het Teyler 
College. Zij heeft toen de indruk gekregen dat er een goed onderzoek zou komen. De leerlingen 
hebben zelf ook een onderzoek uitgevoerd. Alle docenten van groep 7 en 8 van de basisscholen in de 
buurt gaven daarbij aan dat het Teyler open moest blijven. De school wordt echter toch gesloten. Ze 
begrijpen niets van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd en weten alleen dat het allemaal te lang 
duurt. Veel gegevens zijn volgens hen via het internet zo te achterhalen en de klanten en scholen wordt 
in het onderzoek niets gevraagd. 
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Zij hebben van hun leerlingenvertegenwoordiger in de MR begrepen dat Dunamare er alles aan doet 
om het proces voor een doorstart te vertragen. Zij voelen er weinig voor elke dag een lange fietstocht 
te moeten gaan maken naar een school waar ze eigenlijk niet heen willen. Als het Teyler gewoon had 
kunnen doorgaan, zouden volgens haar ook niet de perikelen rond de loting nodig zijn geweest. 
 
De heer Aynan (PvdA) merkt op dat er een nieuw onderzoek komt waarvan de resultaten vóór het 
zomerreces in deze commissie zullen worden besproken. Hij zegt zelf ook niets begrepen te hebben 
van het eerste onderzoek. 
 
Mevrouw Gaase wil het verhaal van de docenten van het Teyler College naar voren brengen. Het 
personeel durft volgens haar niet zelf naar voren te komen uit angst zijn baan te verliezen, maar zet 
zich wel loyaal in om de afbouw zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij de aanvang van de afbouw 
heeft Dunamare aangegeven dat er met elke docent met gepaste zorg zou worden gekeken naar de 
mogelijkheden. Alle wensen, perspectieven en boventallige uren zijn al twee jaar bekend. Maar veel 
punten uit het mobiliteitsplan worden niet nagekomen. Interne vacatures worden niet doorgegeven. Bij 
herplaatsing lijken de eigen wensen van docenten niet mee te tellen, evenmin als de opgebouwde 
expertise met een moeilijke doelgroep. Haarlem dreigt zo onderwijskanjers te verliezen. De 
belangstellingsregistratie wordt niet jaarlijks geactualiseerd zoals volgens de cao zou moeten. 
Dunamare lijkt in geen enkel opzicht actief op zoek naar mogelijkheden, maar uitsluitend af te 
wachten tot zich vacatures aandienen. De docenten hebben al eens aangegeven zich zo langzamerhand 
het afvoerputje te voelen van Dunamare terwijl zij nu al twee jaar loyaal les blijven geven onder 
enorme emotionele spanning en onzekerheid over hun toekomst. 
 
De heer Veldman stelt zich voor als oud-voorzitter van de MR van het Teyler College en van de 
Huibersschool. Hij zegt zich belazerd te voelen door Dunamare. De wereld van Dunamare ervaart hij 
als een schril contrast met die van het Teyler zelf, waar eerlijkheid en openheid troef zijn. Hij stelt een 
aantal vragen voor de wethouder. Hij vraagt waarom de Raad van Toezicht van Dunamare zich hier 
nooit heeft hoeven te verantwoorden. Hij vraagt hoe het mogelijk is dat zoveel overheidsgeld naar een 
stichting als Dunamare gaat waarvan het bestuur zich niet houdt aan de cao, wetgeving en 
medezeggenschap. Hij vraagt waarom hier voor het derde jaar op een rij ouders hun boosheid komen 
uiten over de loting. Hij vraagt hoe het zit met de vrije schoolkeuze. De groep boze ouders uit 
Schalkwijk blijft volgens hem groeien vanwege alle leugens. Hij vraagt waarom de opbrengst van een 
verhuizing naar een goedkoper pand niet ten goede komt aan de doorstart en de kwaliteit van het 
onderwijs door akkoord te gaan met het beleidsplan van de DMR van het Teyler. In plaats daarvan 
gaat het geld naar dure experttrainingen. Hij vraagt waarom er nog steeds geen goed onderzoek ligt en 
waar het college bang voor is. Hij pleit voor het dichtdraaien van de geldkraan totdat er orde op zaken 
gesteld is bij Dunamare. Voor het personeel van het Teyler is het leven volgens hem een hel geworden 
nu ze zich hebben uitgesproken voor een doorstart en een gang naar de geschillencommissie. Ze 
worden voor hun inzet en afzien van persoonlijke loopbaankansen dus beloond met een schop na. Hij 
vraagt waarom hij nooit meer antwoord heeft gekregen van de wethouder op zijn mails van anderhalf 
jaar geleden. 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt hoe het verzet van de ouders tegen het besluit van Spaarnesant om de 
Huibersschool  te sluiten zich verhoudt tot dit geval. Ook daar voelden de ouders zich immers niet 
gehoord door het bestuur. 
 
De heer Veldman zegt dat het bij de Huibersschool ging om een besluit tot directe sluiting en dat daar 
een advocaat was die erbovenop zat. Bij het Teyler ging het om een afbouw op termijn en dan kan 
men niet meteen naar de geschillencommissie. Dunamare past volgens hem vertragingstactieken toe 
door niet of laat te reageren op alles wat de DMR voorstelt. 
 
Mevrouw Maas uit haar zorgen over de communicatie naar haar dochter en 27 lotgenoten die voor de 
tweede keer zijn uitgeloot. Na het overleg tussen de gemeente en schoolbesturen op vrijdag 19 april 
bracht een koerier om 17.00 uur een brief van de gezamenlijke schoolbesturen. Daarin stond niet het 
beloofde maatwerk, maar een groepsaanbod om in te schrijven op het Schoter. Bij wijze van troost 
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stond er echter ook een aanbod bij van een garantie dat deze leerlingen in het volgende schooljaar 
2014/15 een overstap kunnen maken naar een school naar keuze. Haar dochter ging toch met een 
zekere opsteker het weekeinde in. Tijdens een bijeenkomst op het Schoter de maandag daarna meldde 
de rector van de Sancta Maria – haar voorkeursschool – echter dat die garantie geen goede weergave 
was van de vrijdag gemaakte afspraken tussen schoolbesturen. Er werd een schriftelijke toelichting 
beloofd, maar die is nog steeds niet gekomen. Wel heeft de wethouder de raad per brief geïnformeerd 
over de garanties. Maar zij weet niet meer wat ze haar dochter nog met vertrouwen kan laten lezen. 
Zij vraagt wie die brief van 19 april heeft opgesteld en ondertekend en wanneer de ouders een 
duidelijk en definitief bericht van de schoolbesturen en de gemeente kunnen verwachten over 
individuele, passende oplossingen. Zij vraagt of niet eerst alle belanghebbenden gehoord moeten 
worden voordat er sprake kan zijn van maatwerk. Zij wijst erop dat de tweede loting al drie weken 
geleden heeft plaatsgevonden. 
 
De heer Herremans zegt zich genoodzaakt te zien ten tweeden male te komen inspreken. Hij noemt 
het optreden van gemeente en schoolbesturen getuigend van onvermogen, onzorgvuldigheid en onwil. 
Er zou vrijdag overleg plaatsvinden van de gemeente met de schoolbesturen, waarna er overleg zou 
komen met de ouders over individuele passende oplossingen. In plaats daarvan kwam per koerier de al 
eerder genoemde brief. Op een bijeenkomst erkende de directies dat die brief namens de 
schoolbesturen was verstuurd, maar werd ook gemeld dat men de garantie geen gestand kon doen. 
Intussen had de wethouder al een brief naar de raadscommissie gestuurd die de indruk wekt dat alles 
opgelost is en dat er voor veertien kinderen nog een plek gevonden moet worden. Spreker vindt dat de 
wethouder weinig reden voor tevredenheid heeft als het niet lukt veertien kinderen te plaatsen op één 
van de twintig havo-klassen in hun buurt. Bovendien vindt hij de brief prematuur. Hij vraagt zich af 
wat de meerwaarde van de coördinatie van de gemeente is als het toegezegde maatwerk niet geleverd 
wordt. Op die bijeenkomst was ook de heer Van Gils, die echter meteen naar de verantwoordelijk 
ambtenaar verwees toen hem gevraagd werd naar zijn rol. De ouders hadden de gemeente en de 
schoolbesturen uitgenodigd voor een open overleg op dinsdagavond in Dreefzicht om te praten over 
diverse voorstellen. De ouders hebben daar echter vergeefs zitten wachten. Wel werd in een mail op 
dinsdagmiddag alles van tafel geveegd. Voor de ouders zijn de luiken nog steeds gesloten en zij weten 
niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Naar zijn mening zouden de gemeente en de schoolbesturen zich 
na deze treurige gang van zaken moreel verplicht moeten voelen om hier tot een bevredigende en 
creatieve oplossing te komen met behoud van de garantie voor het tweede schooljaar. 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt of er ook mogelijkheden buiten het Schoter werden aangeboden en of de 
ouders die garantie voor het tweede schooljaar een aanvaardbare optie vinden. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) informeert naar de gevolgen voor de motivatie van de kinderen. 
 
De heer Herremans zegt dat in de brief alleen sprake was van het Schoter voor het eerste jaar met die 
garantie van vrije schoolkeuze voor het tweede jaar. Die garantie zou het voor ouders en kinderen 
makkelijker kunnen maken te leren leven met het Schoter in het eerste jaar. De motivatie neemt af. 
Bovendien hebben de kinderen het er erg moeilijk mee als hun klasgenoten vol vuur vertellen over de 
school waar zij heen gaan of de voorbereiding van de afscheidsmusical. 
 
Mevrouw Maas zegt dat zij niet meer weet wat garanties waard zijn en dat haar dochter nergens meer 
in gelooft. 
 
De heer Aynan (PvdA) onderstreept het grote belang van glasheldere communicatie naar kinderen in 
deze belangrijke levensperiode. Hij vraagt aan de wethouder hoe dat verschil over de garantie heeft 
kunnen ontstaan. Hij wil weten wanneer een evaluatie in deze commissie te verwachten valt. 
 
Mevrouw Özogul (SP) zegt dat de wethouder overleg had toegezegd, maar dat de ouders alleen 
eenzijdige communicatie hebben gekregen, geen overleg. Zij vraagt de wethouder aan te dringen op 
een overleg van de besturen met de ouders. 
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De heer Snoek (CDA) informeert wat die regisserende rol van de gemeente inhoudt. Het CDA is daar 
zoals bekend geen voorstander van, maar de wethouder wel. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat de commissie pas inhoudelijk over deze loting in discussie gaat bij 
de evaluatie. Maar zij constateert dat er nu weer dubbele boodschappen zijn afgegeven aan de ouders 
en vraagt de wethouder er bij de schoolbesturen op aan te dringen de vereiste duidelijkheid te 
verschaffen aan de ouders en de leerlingen. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vraagt of de wethouder het eens is met de observatie dat met deze 
kinderen gesold is. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat de gemeente geen regisserende taak heeft, maar een coördinerende. 
De gemeente heeft geen enkele bevoegdheid om kinderen ergens op een school te plaatsen. Hij heeft 
vanuit zijn verantwoordelijkheid en conform de toezegging afgelopen maandag een brief naar de 
commissie gestuurd om melding te maken van de afspraken die tijdens het overleg door de 
schoolbesturen zijn gemaakt. Dat overleg vond op zijn initiatief plaats. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders en de leerlingen. Hij wil de kwalificaties van 
de heer Schouten niet overnemen, maar benadrukt dat elke ouder en elke leerling het recht heeft door 
de schoolbesturen fatsoenlijk, tijdig en correct geïnformeerd te worden. In het overleg heeft hij er ook 
op aangedrongen dat persoonlijk en zorgvuldig te doen. De schoolbesturen hebben de heer Van Gils 
met een duidelijke instructie aangesteld als hun contactpersoon naar de ouders. Na afloop van de 
loting als alle kinderen geplaatst zijn, vindt de evaluatie met de besturen plaats. Hij verwacht dat de 
evaluatie in juni in de commissie aan de orde kan komen. 
 
De voorzitter dankt de insprekers voor hun bijdragen. 
 
3. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
De heer Snoek (CDA) en de heer Aynan (PvdA) kondigen elk een rondvraag aan voor wethouder 
Nieuwenburg. 
 
De heer Snoek (CDA) kondigt aan een motie te overwegen over de loting.  
 
Wethouder Nieuwenburg deelt mee dat het college deze week brieven verstuurt naar alle instellingen 
en organisaties in het sociaal domein waarmee een subsidierelatie bestaat. Om formele gronden wordt 
in die brief de subsidierelatie per 1 mei 2014 opgezegd. Conform de afspraken wil het college ook na 
die datum de relatie met de meeste instellingen voortzetten, maar wel de vrijheid hebben om daar een 
andere invulling aan te geven of met nieuwe partners in zee te gaan. Dat is hier al eerder besproken en 
ook de instellingen is vooraf al meermalen aangekondigd dat deze formele opzegging zou komen. De 
komende weken zal er ook weer veel overleg plaatsvinden om de bedoeling uit te leggen. Hij doet 
deze mededeling omdat het in de lijn der verwachtingen ligt dat organisaties bij raadsleden aan de bel 
zullen trekken. 
 
De heer Aynan (PvdA) toont zich overvallen door deze mededeling en vraagt een toelichting op de 
formele gronden. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat hier aanzeggingstermijnen gelden voor het opzeggen van een 
subsidierelatie. Anders blijft de gemeente gehouden aan de bestaande subsidie, terwijl het vastgestelde 
beleid er de komende tijd op gericht is tot herschikkingen te komen binnen het sociaal domein. 
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Een tweede mededeling betreft het overleg dat vandaag op zijn initiatief is gevoerd met Paswerk en 
Spaarnelanden over De Schalm. Spaarnelanden en Paswerk hebben de helpende hand aangeboden op 
het gebied van bedrijfsvoering en personeel en zullen daar een brief over sturen naar De Schalm. Het 
is nu aan De Schalm zelf om stappen te ondernemen. 
 
Er klinkt een verzoek om schorsing uit de PvdA-gelederen. De voorzitter besluit in plaats daarvan een 
pauze in te lassen. 
 
Overige punten ter bespreking 
 
5. Thuiszitters: leerplichtige jongeren die zonder geldige reden of ontheffing meer dan vier 
weken verzuimen 
 
Insprekers 
 
Mevrouw Van der Plas stelt vast dat er weinig gebeurd is sinds zij dit onderwerp hier negen maanden 
geleden te berde bracht. Er is een semantische strijd gevoerd over de definitie van thuiszitters en voor 
haar was het optreden van de coördinator van het samenwerkingsverband tijdens de raadsmarkt voor 
schoolbesturen een absoluut dieptepunt dat het probleem in haar ogen volkomen bagatelliseerde. Er is 
geen enkele beweging gemaakt in de richting van een oplossing. Thuiszitters worden afgeschilderd als 
multiprobleemgevallen, alsof het om asocialen gaat. Zij citeert enkele regels van Annie M.G. Schmidt 
over het gezin Hagelslag-Bakenbrij met hun zes speelse kinderen die nu zonder twijfel tot 
problematische hangjongeren bestempeld zouden worden door die coördinator. Zij vindt het onnodig 
kwetsend thuiszitters zo te stigmatiseren. Zij kent veel thuiszitters die in haar ogen heel normale 
kinderen zijn, maar zich wel buitengesloten, gepest en gediscrimineerd voelen. Maar er wordt geen 
oplossing gezocht. Wel strooit men met subsidies om schooluitval te voorkomen, maar de 
schoolbesturen en de manier waarop scholen georganiseerd zijn worden nooit als mogelijke oorzaken 
genoemd. Dat vindt zij buitengewoon treurig.  
 
Mevrouw Keizer wil graag haar persoonlijke relaas toevoegen aan alle theoretische stukken. Haar 
kind zit nu naar tevredenheid op de SBO-school De Trapeze, maar heeft daarvoor enkele maanden 
thuisgezeten nadat hij in mei geschorst was van De Zonnewijzer. De situatie was daar voor hem en 
voor zijn ouders onhoudbaar geworden. In overleg met de huisarts hebben zij daarop hun zoon 
thuisgehouden. Daarvan heeft zij de leerplichtambtenaar in kennis gesteld, maar die zei dat voor 
kennisgeving aan te nemen omdat er geen dossier was. Kennelijk worden dossiers alleen aangemaakt 
als de schoolleiding daarom vraagt. Dat verbaast haar, zeker gezien de schorsing vlak daarvoor. Haar 
zoon heeft gedragsproblemen. Enkele jaren geleden heeft er een onderzoek plaatsgevonden en is er 
een behandelplan opgesteld. Volgens de interne begeleiders van de school was er een prima match. 
Anderhalf jaar later is er weer een onderzoek verricht met een volledig andere diagnose. De nieuwe 
intern begeleider zei dat zij op grond van haar ervaring zag dat haar zoon behoefte had aan veiligheid 
en geborgenheid en koos voor een andere insteek. Dat leidde tot een golfbeweging in de 
gedragsproblemen. De schooldirectie nam disciplinaire maatregelen die haaks stonden op dit nieuwe 
behandelplan, uiteindelijk uitmondend in die schorsing. De directie belegde een bijeenkomst voor de 
andere ouders uit zijn klas, waarin zij haar zoon onder meer de schuld gaven voor lagere leerprestaties 
van zijn klasgenoten. Op aandringen van die andere ouders ging de school toen op zoek naar een 
school voor speciaal onderwijs. De PCL wees in juni dit verzoek af en verwees naar Rebound als 
oplossing. Daar was spreekster het niet mee eens en in september kreeg zij alsnog toestemming haar 
zoon op de Trapeze te plaatsen. Daar voelt hij zich veilig en niet meer bestempeld. Volgens een 
onlangs geraadpleegde deskundige, dokter Swaab, heeft haar zoon overigens een vorm van ADHD. 
Maar hij heeft wel meer dan drie maanden thuisgezeten. 
  
De heer Theunisz heeft een zoon van negentien jaar die problemen heeft met het opnemen van 
informatie en soms kan blokkeren, zonder overigens gedragsproblemen te vertonen. Hij is in de steek 
gelaten door de onderwijswereld. In 2010 is hij uitgevallen bij de Daaf Gelukschool, een onderdeel 
van de Gunningschool. Die school heeft toen tot de zomervakantie wel contact onderhouden, maar is 
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daar daarna mee gestopt omdat men in de veronderstelling verkeerde dat hij toen onderwijs volgde bij 
het REA College. Door administratieve blunders heeft het echter een halfjaar geduurd voordat het 
zover was. Een klacht tegen REA is gegrond verklaard, maar al die tijd bleef Dunamare wel 
verantwoordelijk. Maar al die tijd is er niets van zijn rugzakgeld aan hem besteed. Aanvankelijk werd 
hij voor een halfjaar op het REA geplaatst. Maar de afdelingsleider en de onderwijsconsulent stemden 
ermee in dat hij nog een jaar zou blijven. De directie wees dat echter af. De Gunningschool zei toen 
een regeling te willen treffen met Megakids. Maar door stroeve en later vastgelopen onderhandelingen 
over het tarief en het aandeel dat de school daarin zou hebben, is dat uiteindelijk gestrand en is zijn 
zoon verstoken van onderwijs. De schriftelijk toegezegde toetsing heeft echter nooit plaatsgevonden. 
Hij heeft een brief van de inspectie over deze kwestie. Hij zegt weinig te verwachten van gemeentes 
zolang schoolbesturen lastige gevallen terzijde kunnen schuiven en wethouders beweren dat alles 
onder controle is omdat er een jaarlijkse evaluatie plaatsvindt. 
  
De heer Aynan (PvdA) vraagt of de inspreker verwacht dat de nieuwe Wet passend onderwijs het 
onmogelijk zal maken moeilijke gevallen links te laten liggen. 
 
De heer Theunisz zegt daar weinig vertrouwen in te hebben omdat ook dan de ouders weinig inbreng 
zullen hebben. Hij zegt zich te hebben willen wenden tot de MR van de Gunningschool en daarop als 
antwoord gekregen te hebben dat er geen formeel benoemde MR was. 
 
Mevrouw Özogul (SP) is benieuwd in hoeverre ouders betrokken zijn bij deze processen. 
 
Mevrouw Keizer zegt altijd te hebben meegewerkt met de school. Haar vraag of de school wel 
geschikt was voor haar kind is altijd bevestigend beantwoord. Zij is altijd uitgegaan van de goede wil 
en de aanwezigheid van expertise op de school. Zij dacht altijd dat ze betrokken werd en voelt zich 
daarin nu teleurgesteld. 
 
De heer Theunisz zegt altijd geprobeerd te hebben in gesprek te blijven, maar dat alles door de 
scholen op de lange baan werd geschoven. Een overleg met de inspectie bleek alleen maar informeel te 
zijn. De dossiers zijn bijvoorbeeld nooit opgestuurd naar de inspectie, terwijl dat wel was toegezegd. 
Daardoor kon de inspectie achteraf zeggen dat ze nooit iets had ontvangen en daarom niet had kunnen 
adviseren. 
  
Mevrouw Van der Plas zegt dat ouders helemaal niet serieus genomen worden. Schoolbesturen zijn 
ook volgens rapporten van de onderwijsinspecties vooral bezig met structuren en niet met de kwaliteit 
van het onderwijs. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) vraagt of er ooit sprake is geweest van extern advies. 
 
De heer Theunisz zegt dat hij meende voldoende te hebben aan de adviezen van de 
onderwijsconsulent over mogelijke schoolkeuzes. De inspectie heeft de consulent later teruggefloten 
omdat hij niet eens zou hebben mogen adviseren. 
 
Mevrouw Keizer zegt dat zij indertijd een onderzoek heeft laten uitvoeren door een gerenommeerde 
deskundige en de resultaten daarvan heeft voorgelegd aan jeugdzorg, die dat positief beoordeelde. 
Anderhalf jaar later heeft de school toen weer een ander onderzoek laten uitvoeren. Na alle gedoe 
hebben zij als ouders toen besloten een gedegen driedaags onderzoek te laten uitvoeren aan de 
Universiteit van Leiden door iemand die niet ter discussie staat. 
  
Mevrouw Özogul (SP) gaat in op de antwoorden op haar schriftelijke vragen. Zij vindt vraag 1 niet 
echt beantwoord. Bij vraag 2 ging het erom waarom het samenwerkingsverband niet over een lijst met 
thuiszitters beschikt. Het echte zorgpunt is dat door definitiekwesties thuiszitters uit beeld verdwijnen, 
waardoor het probleem dus niet echt opgelost wordt. Verder is zij benieuwd of de ouders ook 
uitgenodigd worden voor de thuiszitterstafel. Bij vraag 7 merkt zij op dat op de website van Sancta 
Maria staat dat ouders anders dan hier staat in beginsel niet uitgenodigd worden voor het eerste 
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verzuimgesprek. Bij vraag 8 betwijfelt zij de onafhankelijkheid van de PCL als de samenstelling 
bepaald wordt door de schoolbesturen. Bij de antwoorden op vraag 9 mist zij informatie over de 
werkwijze en resultaten van deze teams. Bij vraag 10 zegt zij nergens het genoemde document te 
hebben kunnen achterhalen. 
Uit de beantwoording van de vragen heeft zij niet kunnen opmaken welke individuele zorg de scholen 
nu precies verlenen aan leerlingen. Een belangrijk zorgpunt vindt zij dat de ouders niet voldoende 
betrokken worden. Zij is benieuwd wat de wethouder vindt van de opmerkingen van de advocaat over 
de aansluiting van het SBO op brugklassen. Zij vraagt wat de gemeente doet als scholen in strijd met 
alle afspraken wel dossiers over leerlingen uitwisselen zonder toestemming van betrokkenen. Zij 
vraagt waar ouders kunnen aankloppen als zij het daar niet mee eens zijn. De Wet passend onderwijs 
kan deze problematiek hopelijk ondervangen, maar uit contacten met scholen maakt zij op dat die daar 
nog niet klaar voor zijn, terwijl Haarlem die wet al een jaar eerder gaat uitvoeren. Bovendien gaat ook 
daar weer een bezuiniging mee gepaard. Zij is benieuwd wat de wethouder daaraan gaat doen. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) zegt het achteraf ongelukkig te vinden dat de naam raadsmarkt is gebruikt 
voor het gesprek met de schoolbesturen dat voortkwam uit het onderwijsinitiatiefvoorstel van D66. Bij 
volgende gelegenheden kan de raad wellicht ook ouders en andere partijen uitnodigen. Dat was voor 
dat gesprek niet de bedoeling. 
Zij wil graag van de wethouder horen of naar diens mening de schoolbesturen grip hebben op de 
problematiek van thuiszitters. 
  
De heer Snoek (CDA) zegt dat het bij deze groep niet gaat om een harde aanpak zoals bij spijbelen. 
Hij dankt de SP en D66 voor hun voorzetten. Hier gaat het om een passende aanpak en hij heeft 
begrepen dat daar op alle scholen wel aan gewerkt wordt. Hij is benieuwd of de wethouder in de 
dagelijkse praktijk problemen op dat gebied tegenkomt. Hij vindt dat scholen verplicht moeten worden 
ouders hier van meet af aan bij te betrekken. Hij vraagt of de wethouder nog meer mogelijkheden ziet 
om dit probleem aan te pakken buiten de overal in den lande gehanteerde actietafels. Hij merkt op dat 
er relatief weinig processen-verbaal voor thuiszitters worden opgemaakt en is benieuwd of daarmee 
nog iets gedaan zou kunnen worden of dat dit juist contraproductief zou uitpakken. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) signaleert dat de antwoorden op de duidelijke vragen van de SP 
niet zo duidelijk zijn. Hij maakt een verschil tussen leerlingen met echte problemen en gewone 
spijbelaars. Het bijhouden van presentielijsten aan het begin van de les acht hij een eerste 
noodzakelijke stap. Vervolgens moeten scholen ook meteen telefonisch contact zoeken om de reden 
van verzuim te achterhalen. Ook de registratie en afhandeling moeten op pijl zijn. Verder is een goede 
afstemming tussen de instanties nodig, omdat er nog steeds veel langs elkaar heen gewerkt wordt. Een 
betere signalering in het voortraject kan volgens hem ook preventief werken. Hij denkt dan 
bijvoorbeeld aan het voorkomen dat leerlingen een te hoog of juist te laag schooladvies krijgen, zodat 
de kans toeneemt dat ze terechtkomen op een school die bij ze past. 
  
De heer Aynan (PvdA) sluit zich aan bij de waardering voor de initiatieven van SP en D66. Het heeft 
inderdaad lang geduurd voordat dit onderwerp op de agenda gekomen is. Hij laat zijn opmerkingen 
over de antwoorden op de SP-vragen even achterwege. Ieder kind verdient de volle aandacht van alle 
betrokkenen om de opvoeding en scholing goed te laten verlopen. De samenleving kan het zich naar 
zijn mening niet veroorloven dat kinderen op achterstand geraken, al was het maar omdat de rekening 
daarvoor later dubbel en dwars gepresenteerd wordt. Hij heeft een positieve indruk van de Wet 
passend onderwijs die schoolbesturen dwingt passende onderwijsplekken te vinden en een einde moet 
maken aan de landelijke bureaucratie en de medicalisering van jongeren. Haarlem gaat er het volgend 
jaar al mee beginnen in het basisonderwijs. Hij ziet dat met vertrouwen tegemoet. 
De instructies voor de leerplichtambtenaar vindt hij te veel blijven steken in schriftelijke zaken. Hij 
pleit voor meer instructies om actief op zaken af te stappen en ter plekke uit te zoeken vanaf het eerste 
signaal, dus niet totdat er minimaal zestien uur in vier weken verzuimd is. Geen enkele leerling mag 
worden afgeschreven. Hij wil eveneens weten hoe het zit met het doubleren in de brugklas. Hij 
attendeert de wethouder op het RMC Utrecht, dat op drie eenvoudige A4’tjes een helder protocol met 
de rollen en verantwoordelijkheden rond deze gevoelige materie heeft opgesteld. 
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De heer Trompetter (Actiepartij) bedankt de SP en deelt de mening van het CDA over de actietafel 
en de ouderbetrokkenheid. Het aantal thuiszitters is iets verminderd, maar nog steeds te hoog. Hij 
vraagt of dit betekent dat scholen er niet klaar voor zijn of dat ze de poorten gesloten houden, zeker 
voor leerlingen met medische achtergronden. Hij pleit voor een herinvoering van het aanbod voor 
EVC-trajecten dat sinds het faillissement van het betreffende NOVA-onderdeel verloren is gegaan. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) pleit ervoor de inbreng van ouders serieuzer te nemen en oppert 
daarin een sturende of adviserende rol van de gemeente. 
  
De heer Azannay (GroenLinks) merkt op dat hij de afgelopen zeven jaren verschillende initiatieven 
heeft zien langskomen om iets te doen aan het probleem van de thuiszitters. Hij heeft zelf een aantal 
jaren meegedraaid in een mentorenteam en gemerkt dat men niet vroeg genoeg optreedt totdat een 
punt bereikt wordt waar de keuze er een wordt tussen het belang van de school en dat van de leerling. 
Mits zorgvuldig toegepast denkt hij dat Rebound een goed instrument is om leerlingen die het even 
niet redden op een gewone school ergens in een klein team zichzelf te laten hervinden. Hij wil het 
zeker niet bij voorbaat afschilderen als een afvalputje. Volgens hem zijn de docenten van Rebound 
goed betrokken, maar missen kinderen vaak een goede begeleiding en stimulans van het thuisfront, 
zodat ze niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Daarom moeten er meteen afspraken gemaakt 
worden met ouders. Soms weten scholen ook niet welke zaken er op de achtergrond spelen. Soms 
worden meisjes thuisgehouden omdat ze ongesteld zijn. Als de school niet weet wat er aan de hand is, 
kan ze ook niet de juiste instrumenten inzetten. Dat pleit voor maatwerk, zodat kinderen bij de les 
kunnen blijven. 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) deelt de complimenten voor SP en D66. Zij vindt dat scholen een 
protocol voor nabellen bij verzuim moeten hanteren. 
  
Wethouder Nieuwenburg zegt dat er dit jaar dertien jongeren tussen de vijf en achttien jaar zijn die 
voldoen aan de officiële definitie voor thuiszitters. Dat was vorig jaar nog het dubbele aantal. Volgens 
dit formele criterium is er dus een daling. Daarnaast zijn er ook leerlingen die wel een of andere 
vrijstelling hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat die gevallen probleemloos zijn. De 
schoolbesturen hebben daarin een grote verantwoordelijkheid, zoals ook in de antwoorden staat 
beschreven. Maar de gemeente zit er de afgelopen drie jaar dichter op en gaat erop af om de 
achtergronden van verzuim te achterhalen en preventief te kunnen acteren. Ook de schoolbesturen 
onttrekken zich naar zijn ervaring niet aan hun verantwoordelijkheid, ook al omdat ze beseffen dat ze 
het snoeihard op hun bordje terugkrijgen als leerlingen uit het schoolproces vallen. Er vindt 
afstemming plaats in de regio, waar een grote mate van schoolkeuzevrijheid borg staat voor de 
kwaliteit en diversiteit van het onderwijs. Dat betekent nog niet dat iedereen naar elke school kan. 
Sommige doen het beter dan andere en daar gaat een aanzuigende werking van uit. Als de gemeente 
die beweging onbeperkt zou faciliteren, zou dat leiden tot de massale scholen die niemand wenselijk 
acht. Daarom blijft er een goede spreiding over de stad en is er een grote mate van vrijheid waarmee 
ingespeeld kan worden op de wensen van ouders en leerlingen. Een motiverend leefklimaat ziet hij als 
een goede preventieve remedie tegen het ontstaan van thuiszitters. Hij vindt ouderbetrokkenheid erg 
belangrijk en zal laten nagaan wat de scholen daar zelf over publiceren en of de afspraken daar worden 
nageleefd. Hij ziet de Rebound uitdrukkelijk niet als afvalputje, maar als een goede voorziening om 
jongeren die dreigen uit te vallen, te enthousiasmeren voor een terugkeer naar hun school. Alles is 
erop gericht te zorgen dat de situatie voor jongeren zo snel mogelijk genormaliseerd wordt. Hij is blij 
dat de regio een rijksbudget gekregen heeft om al een jaar eerder met het passend onderwijs te 
experimenteren. Hij verwacht daar veel van en hij ziet het als een beloning voor de Haarlemse aanpak 
om schoolverzuim tegen te gaan en daar scholen op wijkniveau bij te betrekken. Er wordt gewerkt met 
actietafels waar de ouders bij betrokken worden. Hij staat verder open voor elke goede suggestie om 
deze aanpak te verbeteren of aan te vullen. 
De regelgeving rond de EVC-trajecten is veel strenger geworden. Daarom heeft het mbo besloten geen 
EVC-trajecten meer aan te bieden. In Haarlem liepen 45 trajecten via het NOVA. Voor werkgevers 
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bestaan er nog wel mogelijkheden. Er zijn buiten de ROC’s geen instituten die trajecten mogen 
certificeren of diploma’s kunnen afgeven. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt dat er, gehoord de insprekers, waarschijnlijk nog wel iets te 
verbeteren valt in de begeleiding van ouders bij het maken van een goede en verantwoorde 
schoolkeuze. 
 
Wethouder Nieuwenburg beaamt dat. 
 
De heer Snoek (CDA) had bij interruptie willen vragen welke instrumenten de wethouder wil inzetten 
om de diversiteit van het scholenaanbod te waarborgen. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt via het strategisch huisvestingsplan dat in samenwerking met de 
schoolbesturen wordt gemaakt, wordt de diversiteit bewaakt. De schoolbesturen zijn zelf ook geen 
voorstander van onderwijskolossen of te grote klassen. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) zegt juist zijn waardering uitgesproken te hebben voor Rebound. 
 
Mevrouw Özogul (SP) zegt dat zij herhaald heeft wat de advocaat heeft gezegd over het te vlug 
verwijzen naar. Zij herhaalt haar vraag over het tegen alle afspraken in uitwisselen van dossiers tussen 
scholen waardoor kinderen niet aangenomen worden bij een volgende school. Verder wil zij antwoord 
op haar vraag over het doubleren in de brugklas. Zij informeert verder naar het informatiedocument. 
Haar vraag over de onafhankelijkheid van de PCL zal zij schriftelijk herformuleren. Verder is zij 
benieuwd hoe het staat met de uitvoering van de motie van de Actiepartij over speciaal onderwijs. Zij 
vraagt tot slot of de wethouder bij de schoolbesturen kan aandringen op inzagemogelijkheden voor de 
ouders in de dossiers van hun kinderen om daar eventueel zaken in te kunnen laten corrigeren. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat privacyregelingen in Nederland worden bewaakt door het CBP. 
Ouders kunnen daar met klachten terecht of bij de schoolbesturen, maar dit is geen taak van de 
gemeente. Het doubleerbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid van een school en is evenmin 
een bevoegdheid van de gemeente. Het informatiedocument ligt bij het samenwerkingsverband en is 
niet openbaar, omdat het persoonsgegevens bevat. Hij stelt voor dat mevrouw Özogul (SP) een 
afspraak maakt met de directeur van het samenwerkingsverband om zich uitgebreid te laten 
voorlichten over de werkwijze die men daar hanteert.  
 
De voorzitter sluit hierna deze bespreking van dit onderwerp af. 
 
6. Monopolie positie Dunamare 
 
Mevrouw Kerbert (D66) brengt in herinnering dat op 13 mei 2012 bij de eerste bespreking over het 
AVO-onderzoek in Schalkwijk ter sprake kwam dat Dunamare in het RPO een meerderheid van 
stemmen heeft. Bij de fusie van Dunamare is destijds afgesproken dat er geen monopolisten mochten 
ontstaan. Er zijn nu diverse symptomen dat Dunamare zich inderdaad gedraagt als een monopolist, 
zegt zij met een verwijzing naar de insprekers eerder op de avond. Het gaat weliswaar om 
beeldvorming, maar over de ouderbetrokkenheid en RvT bij Dunamare zijn hier al eerder kritische 
noten gekraakt. Het lijkt erop dat er bij Dunamare nauwelijks sprake is van een tegenmacht tegenover 
het bestuur. Om al die redenen is dit onderwerp nu geagendeerd zonder onderliggende nota. Het lijkt 
haar ongewenst dat één partner in een samenwerkingsverband met een meerderheid van stemmen 
zaken kan tegenhouden. 
 
De heer Aynan (PvdA) sluit zich daarbij aan. Bij de fusie heeft iedereen gezegd dat er geen moloch 
mocht ontstaan, maar daar heeft het nu alle schijn van. Dunamare is nu zo groot dat het naar believen 
en op ondoorgrondelijke wijze met BRIN-nummers kan schuiven, een zaak waarover hij weer vragen 
zal stellen. Hij wil dat die zorg weggenomen wordt. Het moet volgens de wet iedereen vrijstaan een 
school te stichten en het is de minister die daarover beslist, niet een schoolbestuur met een 
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meerderheid in het RPO. Bij de besluitvorming over het nieuwe RPO heeft de raad weer enige invloed 
op het verlenen van een licentie. Hij denkt dat deze discussie aan de orde zal komen bij het bespreken 
van het onderzoek. 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt waarom Dunamare zo vasthoudt aan die licentie als het zelf toch geen 
school in Schalkwijk meer wil beginnen. De wethouder dwingt kinderen nu naar een school ver weg 
van hun huis te gaan om de belangen van Dunamare te dienen. Hij is benieuwd of de wethouder bereid 
is volgend jaar een ander schoolbestuur te faciliteren als dat een school wil beginnen in Schalkwijk. 
Als het gaat om huisvesting heeft de gemeente wel een regierol en die moet dan niet misbruikt 
worden. Spreker wil vasthouden aan de financiële kaders van het huisvestingsplan. Maar hij is wel 
benieuwd hoever de wethouder wil gaan om de scholen van Dunamare overeind te houden ten koste 
van de wens van veel ouders en kinderen voor een plek op een school in Haarlem Zuidwest. Hij vraagt 
niet om gigantische verschuivingen of het volledig meedeinen met populariteitsbewegingen, maar om 
enige flexibiliteit om tegen geringe extra kosten een voorziening te treffen als de schoolbesturen dat 
willen. Voor hem wegen de belangen van de ouders dan zwaarder, ook al blijft hij voorstander van de 
diversiteit en tegenstander van het ongebreideld bouwen van nieuwe lokalen. Hij is voornemens een 
motie met die insteek in te dienen. Dat was ook de strekking van zijn aangekondigde rondvraag 
geweest. 
  
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt dat hij erbij was toen de toenmalige wethouder bezwoer dat 
de raad zeggenschap zou behouden toen de raad besloot de regie aan Dunamare over te dragen. Nu 
ziet men wat er keer op keer gebeurt: het Teyler en het Schoter draaien slecht, er wordt gespeeld met 
scholen en de belangen van kinderen en Dunamare heeft het de facto voor het zeggen. Hij vraagt 
wanneer de gemeente weer een stuk van de regie terugpakt en zelf weer andere partijen kan toelaten 
zonder Dunamare om toestemming te hoeven vragen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) valt de heer Schouten bij over de toenmalige wethouder. Dunamare heeft nu de 
licentie en daarmee een grote vinger in de pap om andere partijen ook na 2016 buiten de deur te 
houden. Dat is in haar ogen een monopoliepositie. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) stelt de vraag of dingen niet te groot worden. Macht corrumpeert 
naar zijn mening en het wordt tijd de toezichtfunctie van de gemeente weer op te eisen. Nu komen er 
elke keer weer insprekers hun beklag doen over Dunamare en het antwoord is telkens dat de gemeente 
niets kan doen. Dat lijkt hem een onwenselijke situatie. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) zegt zich te storen aan de licentiekwestie. Heel Schalkwijk spreekt 
zich uit voor een school, maar het bestuur met die licentie op zak weigert aan die wens van het volk 
tegemoet te komen. De burger kan elke vier jaar een nieuw gemeentebestuur kiezen, maar op de 
benoeming van het schoolbestuur hebben zij geen invloed. Hij roept Dunamare op de licentie aan een 
andere onderwijsaanbieder te gunnen die wel een school wil bouwen waar die hard nodig is. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vraagt wat de raad en de wethouder nu kunnen doen om een 
einde te maken aan de huidige onwenselijke situatie waarin Dunamare een meerderheid heeft in het 
samenwerkingsverband. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat verschillende dingen door elkaar lopen. Dunamare heeft volgens 
hem geen monopoliepositie. De stichting beheert weliswaar twintig scholen, waarvan er drie 
regelmatig op een negatieve manier in de belangstelling komen, maar dat betekent ook dat het bij 
zeventien scholen goed gaat. Een groot schoolbestuur loopt een groter risico op missers en daarmee op 
een negatieve beeldvorming. Daarnaast zegt hij Dunamare ook meermalen erop gewezen te hebben dat 
de omvang ook een dure plicht met zich meebrengt de kwaliteit van het onderwijs op orde te houden. 
Door de verzelfstandiging faciliteert de gemeente het openbaar onderwijs op dezelfde manier als alle 
andere onderwijsbesturen. De nieuwe licentie voor het Teyler is aangevraagd omdat de school door het 
oude BRIN-nummer de erfenis van het mislukte Spaarne Lyceum met zich meedroeg met alle 
negatieve beeldvorming van dien. Dat acht hij een begrijpelijke reden. Met het nieuwe nummer droeg 
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de school dat verleden niet meer met zich mee. De licentie voor een school in Schalkwijk is volgens 
hem geen groot punt. Er hebben zich geen andere kandidaten aangediend en hij verwacht ook niet dat 
dit gaat gebeuren, omdat er in de stad per saldo nu eenmaal voldoende aanbod van voortgezet 
onderwijs is. Elke nieuwe school zal daar te maken krijgen met exploitatietekorten. Hij denkt dat 
Dunamare de licentie zal overdragen op het moment dat daar een aanleiding toe is.  
 
Mevrouw Kerbert (D66) acht de licentie wel relevant, omdat de bestuurder Van Dunamare hier in de 
commissie gezegd heeft dat hij die niet wilde teruggeven. Op zijn minst heeft Dunamare dus de schijn 
tegen zich met die meerderheid van stemmen en de onwil de licentie af te staan. In verslagen staat 
genoteerd dat Dunamare een beslissende stem heeft om zaken tegen te houden. 
Zij denkt dat de gemeenteraad wel de verantwoordelijkheid heeft om een goede organisatie van de 
tegenmacht aan de orde te stellen. Dat staat volgens haar een goede samenwerking niet in de weg. 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt of de bestuurder van Dunamare in de openbaarheid zou willen 
verklaren dat hij bereid is afstand te doen van de licentie. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) citeert een krantenartikel waarin gesteld wordt dat Dunamare de 
komende jaren als grote speler bepaalt of er een nieuwe school mag komen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) zegt dat de wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar ook vaker 
vergelijkbare uitspreken hebben gedaan. 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt of Dunamare dan niet kan aangeven af te zien van de licentie als men er 
binnen twee jaar geen gebruik van wenst te maken. Hij herhaalt zijn vraag of de wethouder andere 
schoolbesturen wil faciliteren als zij een school in Zuidwest willen starten. 
 
De heer Rutten (VVD) signaleert dat er kennelijk iets mankeert in de organisatie van de tegenmacht 
in de sfeer van medezeggenschap van ouders, leerlingen en docenten. Hij denkt dat het van belang is 
dat als gemeente en als raad aan te kaarten.  
 
De heer Aynan (PvdA) merkt op dat er ook twijfels zijn over het functioneren van de RvT. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vraagt of elk schoolbestuur tegen het vraagstuk van een negatief 
exploitatiesaldo voor een nieuwe school in Schalkwijk zal aanlopen. 
   
Wethouder Nieuwenburg zegt toe het bestuur van Dunamare bij het komende overleg op 14 mei te 
vragen waarom ze aan die licentie willen vasthouden, maar hij kan zich het antwoord al voorstellen. 
Hij zal de commissie daarover informeren. Hij vraagt zich wel af wat de vraagstellers daarmee denken 
te bereiken. Voor andere scholen is er volgens hem geen enkel beletsel een school te starten, mits men 
voldoet aan de wettelijke voorwaarden, maar er is niet voldoende vraag en dus zal men met een 
exploitatietekort te maken krijgen. In 2016 is de kwestie van de licentie weer open. Dunamare heeft 
weliswaar een meerderheid aan stemmen in het RPO, maar er is in het RPO of in het bestuurlijk 
overleg nog nooit gestemd. In de praktijk is die meerderheid dus niet relevant en hij ziet dan ook geen 
aanleiding daar iets aan te veranderen. Hij neemt kennis van de verschillen van mening in de 
commissie, maar blijft er bij dat de theoretische stemverhoudingen geen praktische betekenis hebben. 
Hij zegt het betreffende artikel in de krant te kennen, maar meer waarde te hechten aan echte 
documenten.  
Het openbaar onderwijs in Haarlem is verzelfstandigd en dat heeft naar zijn mening gezorgd voor een 
goed en divers onderwijsaanbod en een goed onderwijsklimaat in Haarlem. Als er conflicten zijn 
betekent dat niet dat de gemeente meteen tussenbeide moet komen. Alle vormen van onderwijs hebben 
nu een gelijkwaardige positie ten opzichte van de gemeente en hij wil als wethouder graag rolvast 
blijven. In het verleden was er een zekere onbalans tussen de relatie met het openbaar en bijzonder 
onderwijs. Die nieuwe balans heeft ook zijn eigen waarde omdat hij op dezelfde titel met alle 
schoolbesturen kan handelen zonder scheve gezichten te veroorzaken. Hij ervaart een goede 
samenwerking met de schoolbesturen en die acht hij echt nodig. 
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Hij wenst niemand het recht te betwisten gebruik te maken van het inspreekrecht bij deze commissie. 
Maar hij denkt wel dat veel insprekers hier aan het verkeerde adres zijn. Volgens hem moet men zich 
primair tot het schoolbestuur wenden. Hij zal bij het volgende gesprek met schoolbesturen het belang 
van een transparante klachtenprocedure nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Daar moeten de 
schoolbesturen hun verantwoordelijkheid nemen. Hij wil de rollen duidelijk onderscheidbaar houden. 
Hij heeft binnenkort een gesprek met de RvT en met de bestuurder en zal de commissie informeren 
over de uitkomsten. Hij wil elk schoolbestuur faciliteren, maar zelfs het ECL en het Mendel College 
hebben aangegeven niet meer verder te willen groeien.  
Hij spreekt vaker zelf met de schoolbesturen over de medezeggenschap, maar de raad heeft daarvoor 
volgens hem elk jaar ook een uitgelezen gelegenheid bij de bespreking van de jaarverslagen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. 
 
7. Rondvraag 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt of de gemeente in het kader van de decentralisatie jeugdzorg de 
komende maand een plan voor de regionale inbedding gaat indienen. Hij heeft daarover gehoord op 
een bijeenkomst van de provincie. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat er vóór 31 mei een gevraagde notitie naar de VNG gestuurd zal 
worden over de regionale schaalgrootte. Het gaat hier om Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en 
IJmond. Hij zal de notie ook naar de commissie sturen. 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt om nadere informatie over het komende experiment met passend 
onderwijs in het primair onderwijs. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt toezending van de betreffende informatie toe. 
 
8. Agenda komende commissievergadering 
 
Mevrouw Kerbert (D66) wil het stuk over bestuursbenoemingen bij Spaarnesant agenderen om te 
bewerkstelligen dat de invoering van het RvT-model bij Spaarnesant wordt uitgesteld tot na de 
discussie over het Dunamare-onderzoek, waar dit element ook een rol speelt. De commissie stemt 
daarmee in. 
 
De heer Aynan (PvdA) wil de brief van 11 april over de SZW-gegevens conform de afspraak 
agenderen in samenhang met het rapport van de werkgroep Minima. De commissie stemt daarmee in. 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
  
 
 
 
 
 
 
 


