
 

Pagina 1 van 2 

Aan de gemeenteraad   

   

   

  J.M.M. Stolk RBK MMI 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van: 4 november 2022 Ons kenmerk:656927  

Uw kenmerk:  Contactpersoon: E. Boender  

Bijlage(n):  Cluster: Maatschappij  

Onderwerp: Schakelklassen in Barendrecht Doorkiesnummer:  

 Datum: 18 november 2022  

 

 

Geachte raadsleden,   
 
 

Vanuit PvdA zijn raadsvragen gesteld over de drukte in de schakelklassen in Barendrecht. Onderstaand treft 

u de antwoorden aan. Maar eerst wil ik u informeren dat we voor een enorme complexe opgave staan, die we 

alleen gezamenlijk met de maatschappelijke partners en het Rijk opgelost krijgen. Er is sprake van perso-

neelstekorten in het onderwijs, er is ruimtedruk binnen de scholen en de kinderen hebben gezien hun achter-

grond bijzondere zorg nodig. Het VNG heeft aandacht voor de complexiteit gevraagd. We volgen de ontwik-

kelingen nauwgezet.  

 

Naar aanleiding van de raadsvragen die PvdA stelde wil ik u hierbij informeren over de antwoorden:  

 

Vraag: Hoeveel kinderen van statushouders ontvangen op dit moment onderwijs in Barendrecht? 

Antwoord: 17 kinderen van statushouders, 6 Oekraïense kinderen, 9 kinderen van het AZC en 8 kinderen van 

statushouders uit Rhoon. 

 

Vraag: Staan er momenteel kinderen op de wachtlijst? Zo ja, hoeveel? 

Antwoord: er staan op dit moment geen kinderen op de wachtlijst. Voor 11 Oekraïense kinderen uit Albrands-

waard wordt gekeken of ze in Ridderkerk of in Barendrecht naar de schakelklas kunnen gaan.  

 

Vraag: Is de onderwijssector berekend op de verwachte toestroom de komende jaren? Zijn de middelen, klas-

sikale ruimtes en expertise toereikend? Zo nee, wat zijn de plannen om hierin te ondersteunen? 
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Antwoord: De onderwijssector voor de schakelklassen is bekend met de mogelijke toestroom van statushou-

derskinderen voor het komende jaar. Samen met alle betrokken partijen zijn we in overleg om te zorgen dat 

de schakelklassen berekend zijn op de mogelijke toestroom. Er zijn (rijks)middelen beschikbaar. We werken 

aan het beschikbaar stellen van nog meer klassikale ruimtes. De expertise van de leerkrachten binnen de 

schakelklas is ruim te noemen en er gaat werving van een extra leerkracht plaatsvinden. 

Nogmaals benadrukken wij de complexiteit van het zorgen voor adequaat onderwijs aan kinderen van  status-

houders, Oekraïners en asielzoekers. 

 
 
Hoogachtend, 

 

 

 

J.M.M. Stolk RBK MMI 


