(D{D

Gemeente

Roosendaal

(D

@

Datum

22-09-2015

Onderwerp

Thuiszittende leerlingen

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

Nee

in de cyclus?
Beleidsterrein

Bestuur

Portefeuiltehouder

wethouder Verbraak

Nu de Wet Passend Onderwijsl ruim één jaar in werking is, zijn er de afgelopen tijd diverse berichten
in de medía verschenen over thuiszittende leerlingen. Zo telt de gemeente Amsterdam volgens onze

bronnen 2300 thuiszittende leerlingen.
De CDA-fractie ís benieuwd naar de situatie in Roosendaal en stelt hierbij de volgende vragen aan
het college.

1. Zijn er in de gemeente Roosendaal ook thuíszittende leerlingen?
2. Zo ja, hoeveel?
3. Zo ja, gaat het om leerlingen:
a) die wel bij een onderwijsinstelling staan ingeschreven maar langere tijd (langer dan 4
b)

c)

weken) thuiszÍtten?
die nergens staan ingeschreven?
die een ontheffíng hebben?

Namens de fractie van het CDA,
Sandra van den Nieuwenhof

1

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passencf Onderwijs van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen,
ook als zij extra zorg nodig hebben, een plek kri¡gen op een reguliere schoo¡. De school heeft voor deze kinderen een
zorgplicht. De school moet een passende onderwi.jsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
lndien dit niet mogelük is op de reguliere school, moet de school op zoek naar een andere (speciale) school die deze
combinalie van onderwijs en zorg wel kan bieden. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van een samenwerk,ngsverband,
waär¡n verschillende schoolbesturen samenwerken. Dat samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aenbod ¡n een
regio en moet de begele¡ding en doorverwijzing voor de scholen ¡n een regio regelen.

Beantwoording:

1.

ln de gemeente Roosendaalzijn ook thuiszittende ieerlingen aanwezig

2en3.
Op dit moment zijn er in Roosendaal I leerplichtige of kwalificatieplichtige jongeren die
aangemerkt zijn als "thuiszitter" (volgens de definitie van OC&W).
Voor alle I wordt aan een oplossing gewerkt. Voor een aantal is de oplossing voor 1 oktober
2015 geregeld.
b,
Op dit moment zijn er 22 leerplichtige of kwalificatieplíchtíge jongeren met een werkproces "
absoluut schoolverzuim" .
Van deze 22 staat er bíj 18 jongeren genoteerd dat men in añrvachting ís van de inschríjving. Dit
betekent dat de jongeren inmiddels een school hebben gevonden maar dat de officiêle
inschrijving via DUO nog venverkt moet worden. Dít is een automatísche handeling tussen 2
systernen waar wij geen invloed op hebben.
1 jongere heeft een onderzoek op zijn adres gegevens (mogelijk verhuizing buiten de gemeente).
Voor 3 jongeren is het absoluut verzuim nog in onderzoek. Allen gaan waarschijnlijk resulteren in
êen onderzoek op adresgegevens (heeft mogelijk een verhuizing plaatsgevonden) of in een
vrijstelling wegens schoolbezoek buitenland.
c. Leerlingen met een ontheffing van de leerplichtwet zijn van rechtswege vrijgesteld om als leerling
op een school in Nederland ingeschreven te moeten worden. Deze leerlingen behoren niet tot de
thuiszitters of tot de thuiszittende leerlingen. Met andere woorden, zij hebben een geoorloofde
reden
niet als leerling in Nederland ingeschreven te staan
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