
Artikel 38 vragen Thuiszitter 

  

1.  

Per 1/8/2014 is Wet Passend onderwijs van kracht. Sterker nog, de Motie Meenen legt 
schoolbesturen op in hun aannamebeleid voor 2014-15 hier al op vooruit te lopen.  

Doel : meer leerlingen op regulier onderwijs met passende begeleiding.  

Per 1/8/14 zouden dus ook in Z-Kennemerland leerlingen van Speciaal naar Regulier onderwijs 
moeten zijn over gestapt.  

A.Zijn er door het passend onderwijs meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs gebleven of nieuw 
ingeschreven?    

B.Hoeveel leerlingen betreft het en wat is de herkomst en de totstandkoming van die cijfers?  

C.Op welke scholen zijn deze leerlingen terecht gekomen en is dit conform wens (vrije schoolkeuze!) 
van leerling en zijn ouders?  

D.Krijgen deze leerlingen nu passende ondersteuning en zijn leerling en ouders hier tevreden over?  

2.  

Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 24/9 j.l.  

A.Is er bij het regionale ROC en zijn VAVO sprake van weigering van leerlingen?  

B. Hoeveel leerlingen betreft het en wat is de herkomst en de totstandkoming van die cijfers?  

C.Is de weigeringsgrond voor toelating gelegen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling? Hoe 
valt dit te rijmen met de WGB?  

D.Is er sprake van een andere objectief controleerbare weigeringsgrond?  

E.Impliceren leerrecht, leerplicht en kwalificatieplicht niet dat er voor iedere leerwillige een passende 
plek op het regionale ROC beschikbaar moet zijn?  

3.  

A.Heeft de Wet Passend onderwijs geleid tot bedoelde afname van het aantal thuiszitters?  

B. Hoeveel leerlingen betreft het en wat is herkomst en de totstandkoming van die cijfers, wat is de 
peildatum (recent)?  

C.Wat is het absoluut verzuim (niet ingeschreven) in de regio en wat is herkomst en de 
totstandkoming van die cijfers? Graag recente, controleerbare gegevens uit objectieve bron.  



D.Wat is het relatief verzuim in de regio en wat is herkomst en de totstandkoming van die cijfers? 
Graag recente, controleerbare gegevens uit objectieve bron.  

E.Hoeveel leerlingen bezoeken de school niet ondanks inschrijving en met medeweten van de 
leerplichtambtenaar?  

F.Hoeveel ingeschreven leerlingen bezoeken de school (tijdelijk?) niet op verzoek of met goedkeuring 
van het schoolbestuur?  

G.Hoeveel leerlingen hebben vrijstelling van de leerplicht op psychische gronden? Is dit aantal aan 
het stijgen? Hoeveel van hen zijn volgens ouders en hulpverleners wel "leerbaar"? In hoeverre wordt  
art.5 LPW gebruikt als een vluchtweg voor onderwijs via zorgbudgetten, die daar niet voor bedoeld 
zijn omdat schoolbesturen weigeren onderwijs te verstrekken?  

H.Hoeveel leerlingen zitten onvrijwillig op Rebound of Plusvoorziening met een onvolledig 
onderwijsprogramma? Vind de Wethouder deze situatie ongewenst en wat kan hij doen om deze 
leerlingen weer volwaardig onderwijs te laten krijgen?  

I.Krijgen alle zorgleerlingen in de regio een volledig volwaardig en passend onderwijsprogramma en 
waar blijkt dit uit? Hier graag niet alleen de visie van de schoolbesturen maar ook die van ouders en 
leerlingen!  

J.Hoe komt het toch dat ouders en leerlingen zich steeds weer niet kunnen vinden in de cijfers die 
door SWV, leerplicht en schoolbesturen m.b.t. thuiszitters worden verstrekt?  

K.Deelt de wethouder de mening dat het bestempelen van thuiszitters als multi-probleem kinderen 
(SWV, Dieleman), onnodig grievend is en niet bijdraagt aan een goede oplossing van het probleem 
waarvoor ouders en leerlingen onmisbaar zijn?  

Graag alle cijfers m.b.t. thuiszitters en leerlingen die geen volledig of volwaardig onderwijs 
ontvangen uitgesplitst naar VO en PO, met cijfers van eerdere jaren ter vergelijking.  

4.  

A.Klopt het dat ex-thuiszitters in de regio op die eigenkracht een diploma hebben gehaald, nu 
wederom thuiszitter zijn, omdat passend vervolgonderwijs hen wordt geweigerd?  

B.Wil de wethouder zich voor deze leerwillige, kwalificatieplichtigen inzetten, tot er een voor hen 
passende oplossing is bereikt? Over welke middelen beschikt hij daartoe?  

5.  

A.Hoeveel lessen worden in de regio onbevoegd (docent heeft geen bevoegdheid voor vak en/of 
leerjaar) gegeven? Graag uitsplitsen naar PO/VO en onderwijsstroom.  

B.Hoeveel lessen worden in de regio andersbevoegd gegeven (docent is voor ander vak bevoegd dan 
wat hij geeft, dus feitelijk onbevoegd)? Graag uitsplitsen naar PO/VO en onderwijsstroom.  

C.Hoeveel lessen worden in de regio onderbevoegd (docent geeft in een hoger leerjaar les dan waar 
hij toe bevoegd is, dus feitelijk ook een vorm van onbevoegd doceren) gegeven?  Graag uitsplitsen 
naar PO/VO en onderwijsstroom.  



D.Waarom lichten schoolbesturen ouders niet in over onbevoegdheid, andersbevoegde lessen en 
onderbevoegdheid, via hun schoolgids.  

E.Is de wethouder van mening dat onbevoegdheid in het onderwijs, zelfs tijdelijk (onbevoegde 
studerenden), te allen tijde ongewenst is? Zo ja, wat voor stappen gaat hij in deze jegens 
schoolbesturen ondernemen?  

Graag controleerbare gegevens.                                                                                             


