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Fractie  D66 
Naam en telefoonnummer  
Vragensteller: 

Sedi van Loon 
Raadslid D66 Tilburg 
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Datum en tijdstip indienen 
vraag 

8 januari 2016 

Onderwerp 
 

Onderwijs vluchtelingen kinderen 

Korte uitleg van de te stellen 
vraag geven 
 
 
 
 
 

In het Brabant Dagblad van vrijdag  8 januari lazen we 
hoe leuk de kinderen die in de Tilburgse wijk Fatima 
verblijven, het vinden op de basisschool Noorderlicht. 
Eindelijk kunnen ze weer naar school! Hetzelfde geldt 
voor de jongeren van 12 tot 18 jaar die les krijgen in 
internationale schakelklassen. 
We weten hoe hard verschillende mensen hebben 
moeten werken om dit voor elkaar te krijgen. We 
vinden het dan ook een geweldige prestatie dat het 
voor de eerste groep gelukt is om op een passende 
manier onderwijs te organiseren.  
  
Natuurlijk hebben alle kinderen recht op onderwijs. 
Dat geldt ook voor de kinderen die tijdelijk in het 
voormalig belastingkantoor aan de Cobbenhagenlaan 
in Tilburg verblijven omdat het immers de intentie is 
hen daar voor langere duur te huisvesten. Wat is de 
stand van zaken om ook voor deze groep kinderen 
onderwijs te organiseren, zowel voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd, als voor kinderen boven de 12 
jaar? 
 

Portefeuillehouder(s)  Wethouder Hendrickx 

Beantwoording 
 

Voor de volledigheid eerst een overzicht van de 
verdeling van bevoegdheden als het gaat om het 
organiseren van onderwijs: 

- Het onderwijs is verantwoordelijk voor het 
organiseren van onderwijs. 
Financieringsregelingen richten zich op een 
bevoegd gezag dat de verantwoordelijkheid 
draagt voor het realiseren van onderwijs. 

- De gemeente is verantwoordelijk voor 
huisvesting 

- Het COA is verantwoordelijk voor 
leerlingenvervoer 

 



Als het gaat om primair onderwijs dan zijn we 
(gemeente, ministerie OCW en onderwijs) met elkaar 
in gesprek op welke wijze en in welk tijdsbestek 
onderwijs gerealiseerd kan worden. In de eerste week 
van februari kunnen we hopelijk meer zeggen over het 
tijdpad. 
 
Als het gaat om voortgezet onderwijs dan gaan de 
vluchtelingen na de carnavalsvakantie naar school. In 
overleg met OMO en Onderwijsgroep Tilburg is 
gebleken dat het op dit moment alleen mogelijk is om 
dat te doen in twee shifts op de locatie Schakelcollege. 
De leerlingen die worden opgevangen in Jozefzorg en 
in prof Cobbenhagenlaan gaan ieder 20 uur naar 
school (de ene groep s ochtends en de andere groep s 
middags) in plaats van de gebruikelijke 30-32 uur. Het 
is onze gezamenlijke ambitie om zo snel als dit kan de 
gebruikelijke onderwijstijd aan te bieden. Gelet op de 
relatief korte tijd dat de prof Cobbenhagenlaan 
beschikbaar is voor vluchtelingenopvang, het feit dat 
de locatie prof Cobbenhagenlaan niet geschikt is als 
onderwijslocatie en het feit dat het 'reguliere' 
Schakelcollege al overvol zit en je in dit scenario snel 
kwalitatief onderwijs kunt realiseren is dit een 
realistisch scenario. 
 

Datum commissievergadering 
 

18 januari 2016 

 


