
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: A. Reussing 

Onderwerp: Ontheffingen voor onderwijs 

Datum indiening vragen: 11 februari 2016 

 

In de landelijke pers hebben berichten gestaan over, dat ondanks passend onderwijs, er 

groeiende aantallen ontheffingen voor onderwijs worden afgegeven. 

Vooral voor leerlingen met meerdere beperkingen. 

Het CDA is benieuwd hoe dat in onze gemeente is en heeft daarom de volgende vragen: 

 

Vragen: 

1. Groeit het aantal ontheffingen van leerplicht in Noordoostpolder? 

Antwoord: 

 

Het aantal ontheffingen van leerplicht in de gemeente Noordoostpolder stabiel. 

Wel zien we een toename van het aantal kinderen met een speciale onderwijs-

zorgbehoefte. 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5 6 6 

Tabel: Ontheffingen op lichamelijke of psychische gronden 

 

2. Waarom worden de ontheffingen verleend? 

Antwoord: 

Er kan volgens de Leerplichtwet een ontheffing worden verleend op vier 

gronden: 

 De jongere is op lichamelijke of psychische gronden niet in staat 

om tot een school te worden toegelaten. 

 De jongere staat ingeschreven op een school in het buitenland en 

bezoekt deze ook. 

 Ouders hebben overwegende bedenkingen tegen de richting van 

alle scholen die binnen een redelijke afstand van hun woning 

liggen. 

 Ouders leiden een trekkend bestaan waarbij de jongere hen 

vergezelt. 

 

3. Hoe gaat de procedure van ontheffingen? O.a. Positie onderwijs. 

Antwoord: 

Als de onderwijsontwikkeling van een jongere ernstig stagneert wordt deze 

jongere in het ZAT (Zorg Advies Team) besproken. In deze gevallen is er vaak 

sprake van ernstige kind- en gezinsproblematiek. Het ZAT zal daarop een 

onderzoek doen naar de mogelijkheden van de jongere. Als een behandelend 

specialist vervolgens aangeeft dat de jongere echt niet in staat is om onderwijs 

te volgen kan overgegaan worden tot het ontheffen van de jongere uit de 

leerplicht.  

 

Echter, is het uitgangspunt van de gemeente Noordoostpolder is dat elk kind in 

een bepaalde mate leerbaar is en daarom onderwijs verdient. Het is in het 

belang van de jongere dat een ontheffing voorkomen wordt. De gemeente zoekt  

daarom samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs naar een 



mogelijkheid voor de leerling om onderwijs te genieten, ook als dit slechts 

gedeeltelijk kan of hiervoor buiten de kaders moet worden gedacht. 

 

4. Hoe gaat het met de financiering van de dagbesteding van de ontheven leerlingen? 

5. Is dit allemaal ten laste van de wlz of wordt dit ook door de gemeente gefinancierd? 

Antwoord: 

Dagbesteding voor ontheven leerlingen wordt gefinancierd door de gemeente. 

Omdat de gemeente deze ontheffingen probeert te voorkomen worden echter in 

plaats daarvan  steeds meer onderwijs-zorgarrangementen gemaakt. Voor de 

financiering van deze arrangementen zijn informele afspraken gemaakt met het 

onderwijs, maar in de praktijk komen deze arrangementen nog vaak ten laste 

van het jeugdhulpbudget. De komende periode wordt eraan gewerkt om deze 

afspraken met het onderwijs te formaliseren, zodat onderwijs en jeugdhulp 

gezamenlijk de kosten voor een onderwijs-zorgarrangement voor hun rekening 

nemen. 

 

Datum beantwoording vragen: 19-02-2016 

Contactpersoon: Shanna Hakvoort 

E-mail adres:  s.hakvoort@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-27086033 
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