
 

 

 

 

Aanpak passend onderwijs geeft vertrouwen, aansluiting jeugdzorg knelpunt 

Wat is de rol van de gemeente bij de aanpak van het passend onderwijs in ’s-

Hertogenbosch? Die vraag heeft de rekenkamercommissie onderzocht. Zij concludeert dat 

het onderwijsveld daar vertrouwen in heeft. Wel kunnen jeugdzorg en passend onderwijs 

beter op elkaar aangesloten worden. De gemeenterraad heeft te weinig zich op het 

beleidsterrein en kan hierdoor geen samenhangende keuzes maken. De commissie geeft 

hiervoor een aantal aanbevelingen.  

 

Reden onderzoek 

De rekenkamercommissie stelt vast dat het thema passend onderwijs onderbelicht is bij de 

gemeenteraad. In het voorjaar 2016 startte zij daarom een onderzoek. Zij onderzocht hoe het 

passend onderwijs in ‘s-Hertogenbosch is georganiseerd. En welke rol de gemeenteraad in 

dit beleidsveld speelt.  

 

Vertrouwen in rol gemeente 

De commissie concludeert dat ‘s-Hertogenbosch een goede ambitie heeft. Want, alle 

jongeren verdienen een passende onderwijsplek en daarna passend werk. Het onderwijsveld 

heeft vertrouwen in de manier waarop de gemeente hierin het onderwijs ondersteunt. Zo is 

de gemeente actief in het voorkomen dat leerlingen thuis zitten. En om het onderwijs zo dicht 

mogelijk bij het kind te organiseren. 

 

Aansluiting met jeugdzorg moet beter 

De rekenkamercommissie ziet een belangrijk knelpunt: jeugdzorg en passend onderwijs 

sluiten niet goed genoeg op elkaar aan. Daardoor moet het onderwijs te veel zorgtaken op 

zich nemen. Jongeren worden niet altijd op tijd ondersteund en professionals in het onderwijs 

worden overbelast. De rekenkamercommissie adviseert om deze aansluiting te verbeteren 

via de sociale wijkteams. Door de rol van de wijkteams zijn er problemen in de toegang tot 

de jeugdzorg. 

 

Gemeenteraad heeft te weinig zicht en keuzemogelijkheden 

Er zijn veel verschillende beleidsmaatregelen voor het passend onderwijs. Het college legt 

die niet in samenhang voor aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie vindt dat het 

voor de gemeenteraad moeilijk is daar samenhang in te zien. Hierdoor is het voor de raad 

moeilijk ambities voor dit beleidsterrein te bepalen. Ook is het voor de raad moeilijk om 

goede afwegingen te maken bij de beleidsvoorstellen. Waarbij ook de financiële 

consequenties inzichtelijk zijn. 

 

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 

De raad heeft de rekenkamercommissie ingesteld. Zij is onafhankelijk van het college van 

burgemeester en wethouders en stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie 

werkt met onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Met haar onderzoek richt 

zij zich vooral op de effectiviteit en doelmatigheid van beleid. De Rekenkamercommissie 

heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de 

politieke sturing van de raad kan verbeteren.  

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de 

voorzitter) en twee raadsleden. 

 

Rapport ‘Passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch – Resultaten en sterke verbinding 

bieden vertrouwen’ 

U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie vinden op: 
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http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer 

 

Meer informatie: 

Afdeling Communicatie: pers@s-hertogenbosch.nl 

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer

