
 

 

Beste raadsleden, 

 

Graag wil ik reageren op het door de PvdA ingebrachte stuk  

Werk maken van onze Roosendaalse Jeugd . 

Terecht dat zij zich zorgen maken en een mooi gebaar dat zij daar extra  geld voor willen vrijmaken. 

 

Maar het zou economischer en bewuster zijn als er eens kritischer naar het probleem gekeken 

wordt, Ik doel dan specifiek op de hoog sensitieve en hoogbegaafde leerlingen die  schooluitvallen 

op school.  

We hebben een onderwijsprobleem.  

 

Er is geen zicht of een verkeerd inzicht, ons inziens, op de bron van deze problematiek. 

Scholen zijn niet voorzien van 

• van de juiste kennis, 

•  het juiste inzicht   

• de juiste sensitiviteit om deze leerlingen te begeleiden. 

 

 

Dit is vaak een kwestie van ervaring en niet van alleen maar kennis.   

 

Einstein: 

 

Een probleem ontstaan binnen een denkwijze krijg je niet opgelost binnen diezelfde denkwijze. 

 

  

Het verbaast mij dat: 

 

 

1. Dezelfde mensen als bij wie het probleem is ontstaan  de oplossing gevonden moet 

worden. 

En daar geld voor gevraagd wordt zonder dat de bron, en dus de oplossing, bij hen in 

zicht  is. We praten hier niet over geld voor een wetenschappelijk onderzoek, maar geld 

om een gevonden oplossing te realiseren. 

2. Er nog 400.000 voor  passend onderwijs, bestemd  voor het jaar 2015,  op de plank ligt en er 

toch leerlingen blijven uitvallen. 

3. Ditzelfde samenwerkingsverband te kennen heeft gegeven een dekkend aanbod van 

arrangementen te hebben. 

4. Scholen aangeven dat arrangementen veelal worden afgewezen. 

5. Ouders aangeven dat scholen om die reden geen arrangementen meer aanvragen en 

kinderen maar moeten meevaren op andermans budget, en dus met de problematiek 

blijven zitten. 

6. Scholen en samenwerkingsverbanden zich vast blijven houden aan het reguliere naar blijkt 

niet geheel functionerende onderwijs en zorgsysteem. 

7. Dat wij als gemeenschap, maar vooral de overheid, zelf een probleem creëren of in 

stand houden door aan dezelfde kaders te blijven vasthouden, waarbinnen dit 

probleem is ontstaan. 

 

Natuurlijk chargeer ik, maar ik zit er niet ver naast.  

 

 



Iemand moet nu wakker worden voordat er weer  € 750.000  naar onderwijs of een  andere reguliere 

instantie gaat, die het probleem nu ook niet opgelost krijgen door gebrek aan inzicht, ervaring en 

out of de box mind. Er ligt nog € 400.000 ongebruikt! 

 

  

 Ik vraag u van leerlingen geen patiënten meer te laten maken.   

 

We hebben een onderwijsprobleem ,  de bron van alles. 

 

Niet voldoen aan de kwalificatieplicht, terechtkomen in de participatie wet, in aanraking 

komen met armoede of het ontstaan van (jeugd) criminaliteit allemaal ontstaan in het 

onderwijs.  

 

 

De wet Passend onderwijs is een WET teneinde onderwijs passend te laten zijn, en die dient 

gehandhaafd te worden. 

• Wie voert de controle uit, 

• Wat zijn de sancties naar scholen en SWV den  

• Hoe kunnen ouders aangifte doen als deze wet overtreden wordt. 

• Wie beschermd leerlingen en ouders tegen nog meer “geweld” en intimidatie met een AMK 

melding.  

• Hoe wilt u dat doen met de participatie wet. Wij creëren een visvijver met aanvragers door 

de huidige onderwijs setting een wiel te laten uitvinden dat ze nooit gezien hebben, gezien 

de hoeveelheid uitvallers.  

• We doen onze eigen inwoners geweld aan maar zien het niet. 

 

Het wordt tijd dat u eens met andere mensen praat dan die uit het systeem, waar nu problematiek is 

ontstaan. 

 

Dank u wel. 


