
Schriftelijke vragen inzake: 
Achterstanden in het basisonderwijs

Aan het college van burgemeester en wethouders. 
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)
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Vraagsteller: Mevr. Suzan Tuit, fractievoorzitter Pro.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

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

2. Kan het college inzicht verschaffen hoe ernstig deze problematiek is bij de basisscholen in de 
Oude-IJsselstreek?

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? 

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.

5. Is de capaciteit van deze scholen toereikend om deze kwetsbare leerlingen les te geven?
6. Is er sprake geweest van lesuitval en zo ja wat is dan het percentage?
7. Kan het college aangeven welke activiteiten zijn ondernomen om de genoemde knelpunten

zoals de digitale faciliteiten, extra thuishulp voor onderwijsondersteuning op te lossen?
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.

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

Met vriendelijke groet,

Mevr. Suzan Tuit
Fractievoorz. Pro.
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