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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Thuiszittende kinderen 
 

Datum 

 
4 januari 2017 

 

Nummer 

 
RV-1701 

  
Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA 
 

Portefeuillehouder 

 
M. Schlösser 

 

Steller 

  
B. Winantz 

  
Datum afdoening 19-01-2017 
 
 
 
Vraag 

 
Op 1 januari jl. werden we tijdens de toespraak van de burgemeester verrast door de 
opmerkingen over thuiszittende kinderen. Uiteraard is aandacht vragen voor knellende 
vraagstukken prima. Zeker als het om kinderen gaat die niet op een school terecht zou-
den kunnen terwijl ze leerplichtig zijn en er recht op hebben. Het verbaasde ons echter 
omdat we dit nu voor het eerst horen in de nieuwsjaarspeech en er verder nooit over 
gerept is in bijvoorbeeld de commissie Samenleving of via een raadsinformatiebrief ge-
zien de ernst die vanuit de speech naar voren kwam.  
 
Daarom hebben we de volgende vragen: 
1. Om hoeveel kinderen gaat het in Deurne die geen onderwijs krijgen omdat ze niet 

op een school in Deurne terecht kunnen? 
2. Hoe lang is dit al bekend binnen de gemeente? 
3. Wat is de reden geweest vanuit de informatieplicht de raad hierover niet eerder, 

eventueel vertrouwelijk, te informeren?  
4. Wat is er, sinds dit bekend is, gedaan om al deze thuiszittende kinderen weer op 

school te krijgen? 
5. Welke rol en verantwoordelijkheid hebben scholen hierin en in welke mate en vorm 

is de gemeente hierbij betrokken? 
 
 
Beantwoording 

 

Toelichting vooraf 

De aanleiding om de Wet Passend Onderwijs te benoemen in de nieuwjaarstoespraak was 
niet het aantal leerlingen dat thuis zit, maar het signaal dat de burgemeester ontving van 
een ouder uit Deurne. De burgemeester ontving, vlak voor nieuwjaar, een wanhoops-
kreet van een ouder over de situatie waarin zijn dochter zit. De burgemeester vond dat 
hij dit signaal niet naast zich neer kon leggen. Door dit te benoemen in de nieuwjaars-
toespraak wilde de burgemeester geen verwijt maken richting een organisatie of perso-
nen, maar vooral de tekortkomingen in het systeem bespreekbaar maken, waardoor kin-
deren tussen wal en schip vallen. Daarom heeft hij de minister opgeroepen om iets aan 
dit systeem (de wet) te doen.  
 
 



 2

De Samenwerkingsverbanden SWV Helmond-Peelland VO (Voortgezet Onderwijs) en SWV Hel-

mond-Peelland PO (Primair Onderwijs) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

passend onderwijs.  
 
 
Vraag 1: Om hoeveel kinderen gaat het in Deurne die geen onderwijs krijgen omdat ze 
niet op een school in Deurne terecht kunnen? 
 
Het samenwerkingsverband meldt tweemaandelijks aan de inspectie het aantal thuiszit-
ters. Op peildatum 15 december 2016 gaat het om één leerling in Deurne. 
 
Op basis van de laatste informatie die bekend is bij onze afdeling leerplicht zijn er op dit 
moment 6 kinderen die thuis zitten. Hierbij is in de meeste gevallen geen sprake van 
ongeoorloofd verzuim en dus ook niet van thuiszitters in de officiële definitie. Het betreft 
voornamelijk kinderen die thuis zijn vanwege diverse achtergronden en waar hard ge-
werkt wordt aan een oplossing om de schoolloopbaan weer te hervatten. 
 
Vraag 2: Hoe lang is dit al bekend binnen de gemeente? 

 
Antwoord: Het thema thuiszitters speelt al langere tijd maar heeft met de komst van de 
wet Passend Onderwijs in 2014 extra aandacht gekregen. Zoals aangegeven ligt de ver-
antwoordelijkheid voor deze wet bij het onderwijs via de samenwerkingsverbanden. 
 
Vraag 3: Wat is de reden geweest vanuit de informatieplicht de raad hierover niet eer-
der, eventueel vertrouwelijk, te informeren?  
 

Antwoord: Uw raad wordt jaarlijks geïnformeerd met het regiojaarverslag VSV en 

schoolverzuim. De laatste keer dat dit is gebeurd is op 5 augustus 2016 geweest. In de 
griffiemail van die datum bent u erop gewezen dat een brochure hierover in uw postvakje 
lag én dat het rapport ter inzage lag in de raadskamer. 
 
Vraag 4: Wat is er, sinds dit bekend is, gedaan om al deze thuiszittende kinderen weer 
op school te krijgen? 
 
Zoals aangegeven ligt deze verantwoordelijkheid bij de samenwerkingsverbanden. Een 
en ander staat dan ook omschreven in voornoemde brochure en rapport die wij opnieuw 
ter inzage zullen leggen. Daarnaast kan u via het presidium verzoeken om het samen-
werkingsverband een presentatie te laten geven in de commissie samenleving.   
 
Vraag 5: Welke rol en verantwoordelijkheid hebben scholen hierin en in welke mate en 
vorm is de gemeente hierbij betrokken? 
 

Zoals omschreven is onderwijs verantwoordelijk. Wat betref de gemeente heeft de leer-
plichtambtenaar een handhavende taak wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim. 
Daarnaast is de leerplichtambtenaar bevoegd voor het geven van een vrijstelling voor 
inschrijving op een school, op basis van de leerplichtwet.  
 
 


