
 

 

MV SP: passend onderwijs in Utrecht 

Duizenden kinderen in Nederland zitten volstrekt onnodig thuis, als we Marc Dullaert in De 

Volkskrant mogen geloven.  Kinderen die naar school zouden kunnen, mits er aanpassingen worden 

gedaan in onderwijs, toegankelijkheid of begeleiding in de school.  

Twee jaar na invoering van het passend onderwijs maakte DUO in juni al eens de balans op, met het 

rapport: Onderzoek passend onderwijsi. Voornaamste conclusie voor wat betreft de leerlingen: 

volgens de meeste docenten zijn leerlingen met het passend onderwijs nu niet beter af dan 

voorheen. En dat geldt zowel voor leerlingen die de aanpassing nodig hebben als voor de leerlingen 

die geen aanpassing nodig hebben. 

Naast deze signalen kwamen bij de SP Utrecht ook meldingen binnen van ouders met kinderen met 

een lichamelijke beperking en kinderen met een gedragsstoornis en/of leermoeilijkheden, waarbij 

plaatsing zeer moeilijk was. In sommige gevallen leidden dit tot conflicten tussen ouders, scholen, 

het samenwerkingsverband (svo), de leerplichtambtenaar en de gemeente. Met als laatste oplossing 

onderwijs aan huis, een situatie die door geen van de partijen een gewilde uitkomst was.  

Bij de SP roept dit alles vragen op, namelijk: 

- Hoeveel leerlingen volgen langer dan 3 maanden helemaal geen onderwijs in PO en VO 

wegens niet goed geplaatst krijgen?  

- Hoeveel leerlingen in PO en VO volgen thuisonderwijs van particuliere instellingen of 

instituten voor huiswerkbegeleiding?  

- Is het aantal kinderen met een vrijstelling van de leerplichtwet wegens een beperking of 

gedragsstoornis in Utrecht toegenomen? Zo ja, met hoeveel? En zo ja, hoe verklaart het 

college deze toename? En zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat dit aantal omlaag 

gaat?  

- Is het college bekend met de oorzaken van thuiszitten door leerplichtigen?  Zo ja, wat zijn 

deze oorzaken? Zo nee, Is het college bereid deze uit te zoeken? 

- Welke concrete afspraken worden er met alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, 

schoolbesturen, leerplichtambtenaar en gemeente) gemaakt om thuiszitterspact zo goed 

mogelijk te kunnen naleven?  

- Is het college bereid om de cases die bij de SP bekend zijn te onderzoeken en zo mogelijk 

actie te ondernemen? 
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i http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2016/06/Rapportage-Passend-

Onderwijs-22-juni-2016.pdf 

 


