
Fractie Pro!
T.a.v. mevrouw  Tuit
Staringstraat 25
7081  BN GENDRINGEN

Bezoekadres:
Staringstraat 25, 
Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
E-mail: info@oude-
ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-
ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:    Verzenddatum: 31 maart 2021
Ons kenmerk: 239931

Onderwerp: Antwoord schriftelijke vragen mevrouw Tuit, fractie Pro!  d.d. 26-01-2021
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Allereerst bedanken wij u voor uw vragen waaruit betrokkenheid blijkt met de problematiek inzake 
Corona en onderwijsachterstanden. Uw vragen hebben we hieronder vet gedrukt opgenomen en de 
antwoorden op uw vragen vindt u cursief weergegeven.

Dagelijks verschijnen er publicaties in de media over de toenemende achterstanden in het onderwijs.
De berichten zijn onderhand alarmerend. Het Nederlands jeugdinstituut doet hierna regelmatig
onderzoek. Het meeste recente onderzoek is van januari 2020. Daar staat te lezen, dat kinderen inde
bovenbouw circa 3 maanden onderwijsachterstand hebben opgelopen. De leerachterstand is vooral
hoog bij kinderen die een verhoogd risico hebben. Ook komt het regelmatig voor dat men leerlingen
kwijt is tijdens het volgen van digitaal onderwijs. Vooral bij het volgen van de eerste les ’s morgens.
Nu hebben we in de Oude-IJsselstreek al te kampen met forse onderwijsachterstanden in 2019:
Silvolde/Terborg 21%, Ulft Etten 16%, totaal 14 %. (CBS cijfers)

1. Onderkent het college van B&W de problematiek van het oplopen van leerachterstanden
veroorzaakt door de coronacrisis?

Het college onderkent dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de sluiting 
van de scholen en de restricties ten aanzien van stages, een zware wissel trekt op leerlingen en 
studenten, op ouders, leraren en docenten, en op vele anderen in en om de scholen en instellingen. 
En dat in het gehele land daarover zorgen zijn. En ondanks het feit  dat scholen –ook in OIJ- hard 
gewerkt hebben om via afstands- en hybride onderwijs voldoende aandacht te geven aan de 
ontwikkeling van hun leerlingen is, is het mogelijk dat een deel van de leerlingen vertragingen heeft  
opgelopen in de cognitieve ontwikkeling, maar ook in de sociaal-emotionele en executieve 
ontwikkeling. 
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2. Kan het college inzicht verschaffen hoe ernstig deze problematiek is bij de basisscholen in de
Oude-IJsselstreek?

Nee, exacte cijfers zijn hierover niet bij de gemeente beschikbaar. Van alle scholen in het funderend 
onderwijs wordt verwacht dat ze vóór de zomervakantie van 2021 de (eventuele) cognitieve, 
executieve en sociale achterstanden van hun leerlingen vanwege corona hebben gebracht.
 
3. Is het college er van verzekerd dat alle basisschoolleerlingen over middelen beschikken, om
goed digitaal onderwijs te kunnen volgen zoals laptop/ipad, voldoende verbindingssnelheid en
een goede werkplek?

Het onderwijs heeft vanuit het rijk extra middelen ontvangen voor aanvullende voorzieningen ten 
behoeve van het digitaal onderwijs etc. Door de schoolorganisaties hier in OIJ is aangegeven dat zij 
voldoende  faciliteiten hebben.

4. In de richtlijnen van de Rijksoverheid staat dat voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van
ouders een uitzondering gemaakt kan worden.
Wat is het percentage kwetsbare leerlingen dat daar gebruik van maakt?
Gelieve te specificeren naar basisscholen in de gemeente Oude-IJsselstreek.

Binnen scholen is extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Waar nodig  zijn deze leerlingen tijdens de 
periode van thuisonderwijs op school opgevangen en hebben daar extra ondersteuning gekregen.  Het 
aantal leerlingen en daarmee het percentage varieert per school. 

5. Is de capaciteit van deze scholen toereikend om deze kwetsbare leerlingen les te geven?

Door de schoolorganisaties is aangegeven dat hun capaciteit toereikend is om deze kwetsbare 
leerlingen les te kunnen geven.

6. Is er sprake geweest van lesuitval en zo ja wat is dan het percentage?

De schoolbesturen hebben aangegeven dat er door de invulling van onderwijs op afstand nauwelijks 
sprake is geweest is van structurele lesuitval.  Incidenteel is er natuurlijk wel lesuitval geweest doordat 
kinderen en/of docent in quarantaine moesten en/of ziekteverschijnselen hadden. Een percentage is 
daarvoor niet te geven.

7. Kan het college aangeven welke activiteiten zijn ondernomen om de genoemde knelpunten
zoals de digitale faciliteiten, extra thuishulp voor onderwijsondersteuning op te lossen?

Scholen hebben, zoals al eerder aangegeven, extra middelen ontvangen vanuit het Rijk voor digitale 
faciliteiten, maar ook voor ‘extra handen in de klas’, zodat er voldoende onderwijsondersteuning kan 
worden geboden. De gemeente heeft waar nodig via het kindpakket ondersteuning geboden aan 
individuele gezinnen. In 2020 zijn daarbij 42 computers verstrekt. 
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8. Het kabinet heeft in december € 15 mln. beschikbaar gesteld voor 60.000 laptops voor leren op
afstand. Wat is het bedrag wat de gemeente Oude-IJsselstreek heeft ontvangen en hoe is de
besteding geweest? Ook vorig jaar maart is er een extra ondersteuning gegeven van 2,5 mln.
voor het onderwijs.

Deze gelden zijn ter beschikking gesteld van het onderwijs en onderwijsorganisaties hebben 
zelfstandig de mogelijkheden gehad om hun automatisering op deze wijze aan te vullen. De gemeente 
heeft hiervoor geen extra middelen voor ontvangen. Zie het antwoord op vraag 7 ten aanzien van de 
verstrekkingen vanuit de gemeente. 

9. Zijn er signalen van Buurtzorg jong omtrent leerproblemen in het basis of speciaal onderwijs
i.v.m. corona?

Buurtzorg Jong heeft, samen met de scholen en leerplicht, in de afgelopen periode geen structurele 
toename geconstateerd in het aantal leerlingen dat problemen ondervindt door de huidige situatie. 
Buurtzorg Jong, de betreffende scholen en de leerplichtambtenaren hebben  extra ondersteuning daar 
waar nodig aangeboden, juist  om te voorkomen dat leerlingen problemen gaan ondervinden.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester
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