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De Kinderombudsman daagt onze beroepsgroep uit een actieve houding bij passend onderwijs en
vooral bij het oplossen van thuiszitten te nemen.
Passend onderwijs en het voorkomen van thuiszitten is in de eerste plaats een taak waar het
onderwijs aan zet is. Immers, passend onderwijs vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het
onderwijs. Onze collega’s werken echter nauw samen met het onderwijs om het recht op onderwijs
te waarborgen.
Daarom ook is de samenwerking met de scholen, met de samenwerkingsverbanden, met de
onderwijsconsulenten, jeugdzorg en jeugdhulp meer en meer onderdeel van onze taak geworden.
Waar de samenwerkingsverbanden zoeken naar de beste manier om passend onderwijs vorm te
geven, zoekt ook de gemeente naar de mogelijkheden die er zijn voor jeugdhulp en ondersteuning
van jongeren.
Een nieuwe rol voor de scholen, een nieuwe rol voor de gemeente. In die ontwikkeling vindt onze
beroepsgroep ook haar nieuwe rol. Hoe kunnen we zoveel mogelijk samen inzetten op het
voorkomen van verzuim, uitval en natuurlijk het thuiszitten van ingeschreven leerlingen. Al met al:
hoe beschermen we met al die partners op zoek naar hun nieuwe rol, met alle nieuwe kansen het
recht op onderwijs?
Die uitdaging gaat Ingrado aan. Daar staat onze beroepsgroep voor, al lang voor passend onderwijs
een feit was. Dat doen we lang niet altijd in de frontlinie. Daar ligt ook de focus niet. Wel hebben wij
een aantal jaar geleden thuiszitters op de kaart gezet. We lieten onderzoek doen naar de omvang
en de achtergronden van de problematiek. De zorg voor het recht op onderwijs stond daarbij
voorop.
Daarom ook wordt bij een verzoek tot een vrijstelling van de leerplichtwet wegens ziekte meer en
meer de vraag gesteld: is het niet mogelijk om onderwijs te volgen of is het –nog- niet mogelijk om
naar school te gaan?
Daarom ook kijken we vol verwachting uit naar de ontwikkelingen rond onderwijs op een andere
locatie die dit najaar bekend worden gemaakt. En niet in de laatste plaats: daarom zijn we ook
geregeld met de inspectie van het onderwijs in gesprek over de mogelijkheden die passend
onderwijs nu al biedt voor maatwerk.
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