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Samenvatting
Op basis van eerdere toezeggingen willen wij de commissie Burgers informeren over de
onderwerpen die te maken hebben met het leerlingenvervoer.
Het gaat om de onderwerpen:
1. Alternatief kinderen Mozaïek (voorheen Vuurvogel) 1
2. Ervaringen leerlingenvervoer schooljaar 2012-2013
3. Klanttevredenheidsonderzoek mei 2011
1. Alternatief Mozaïek
Werkbezoek NT2-onderwijs Helmond
Om een indruk te krijgen van het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) bij het
kindcentrum Mozaïek in Helmond hebben de wethouder van Asten en ambtenaren van
Someren en Asten op 13 september jl. een bezoek gebracht aan het kindcentrum. Hieronder
volgt een korte samenvatting van het bezoek.
In Helmond krijgen NT2-leerlingen een voltijdsprogramma aangeboden.
Er zijn drie groepen: onder-, midden- en bovenbouw en er zitten tussen de 12 en 15 leerlingen
in een klas, bestaande uit verschillende nationaliteiten. Een voorwaarde om deel te kunnen
nemen aan de schakelklas is: de leerlingen mogen niet langer dan 1 jaar in Nederland zijn.
De leerlingen blijven een vol jaar in een schakelklas, ongeacht het moment waarop de
leerlingen instromen. Daarna gaan de leerlingen naar het regulier onderwijs, doorgaans in hun
eigen wijk/gemeente.
Als de leerlingen komen wordt er een nulmeting afgenomen om te beoordelen welk niveau de
leerlingen hebben. Er zijn leerlingen bij die in het land van herkomst nooit naar school zijn
geweest en analfabeet zijn. Er zijn ook leerlingen bij die al kunnen lezen en schrijven. Om de
tien weken worden de leerlingen getoetst. De eerste periode is een gewenningsperiode,
vervolgens taalbad en daarna toeleiding naar het regulier onderwijs. De ervaring leert dat de
meeste leerlingen in de laatste twee maanden nog flinke vooruitgang boeken.
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Voorheen werd het NT2-onderwijs gegeven op De Vuurvogel in Helmond, a.g.v. ruimtegebrek is het NT2-onderwijs verplaatst naar het
Kindcentrum Mozaïek Helmond.
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De leerlingen hebben vooral de eerste periode behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Ze
kunnen zich vaak alleen uitdrukken d.m.v. (wilde) gebaren, in het regulier onderwijs worden
ze dan vaak niet begrepen.
Bij NT2-onderwijs is ook ruim aandacht voor de tradities en gebruiken van ons land. Als de
leerlingen naar het regulier onderwijs gaan weten ze wat Sinterklaas, carnaval etc. is. Voor dit
aspect is op het reguliere onderwijs weinig aandacht.
De leerlingen worden meestal geacht gewoon mee te doen, wat voor hen vaak lastig is omdat
ze niet weten wat het is.
De leerkrachten moeten communicatief heel vaardig zijn, zowel naar de leerlingen toe als naar
de ouders. Het is van belang dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd tussen leerling en
leerkracht, vooral omdat een kind in deze periode zich vaak ontheemd voelt. Ook wordt van de
leerkrachten verwacht dat ze verschillende leerlijnen en leerniveaus tegelijkertijd en naast
elkaar kunnen hanteren. Er wordt met de leerlingen de hele dag Nederlands gesproken en de
leerlingen moeten onderling ook zoveel mogelijk Nederlands praten.
Er vindt altijd een warme overdracht plaats naar de school waar het kind na een jaar naar toe
gaat. Na 6 weken wordt nogmaals contact opgenomen om te vragen hoe het gaat.
NT2-leerlingen worden in het regulier onderwijs gezien als leerlingen die gemotiveerd zijn en
goed en geconcentreerd kunnen werken.
Een schakelklas kost gemiddeld:
- Leerkracht € 50.000,=;
- + Huisvestingslasten (afhankelijk van lokale situatie);
- + Materialen.
De schakelklas in Helmond wordt als volgt gefinancierd:
- De normale bijdrage van het rijk per leerling;
- Indien aan de orde extra middelen omdat het kind ook een gewichtenleerling is;
- Extra middelen van de gemeente Helmond;
- Middelen NT2 regeling van het Rijk (minimaal 4 leerlingen korter dan 1 jaar in
Nederland).
Conclusie: Er staat in Helmond een goede voorziening voor NT2-onderwijs.
NT2-leerlingen komen hier in een warm bad terecht en kunnen het eerste jaar wennen aan de
nieuwe situatie. Naast onderwijs maken ze ook kennis met de normen, waarden en gebruiken
van ons land. Het onderwijs wordt gegeven door bekwame leerkrachten die uitsluitend zijn
gericht op NT2-leerlingen.
De jaarlijkse kosten van een schakelklas zijn erg hoog. De gemeente Helmond stelt jaarlijks
extra middelen beschikbaar t.b.v. de schakelklassen in Helmond. De gemeente Helmond
brengt geen extra kosten in rekening bij de regiogemeenten. De regiogemeenten dienen wel
de kosten voor leerlingenvervoer te betalen.
Vanuit Asten gaan op dit moment 2 leerlingen naar het kindcentrum Mozaïek.
Gemiddeld gaan er per jaar 5 kinderen vanuit Asten naar de Mozaïek.
Voor dit schooljaar zijn de kosten voor de taxi voor de terug rit € 5.820,=. De heen rit is op dit
moment een gecombineerde rit, dus daarom moeilijk aan te geven wat de kosten hiervoor zijn.
Vorig schooljaar was de rit naar de Mozaïek niet te combineren waardoor de kosten een stuk
hoger lagen.
Werkgroep
In de Notitie Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Asten 2012-2014 is als actiepunt
opgenomen: ‘De gemeente nodigt schoolbesturen uit om de haalbaarheid van een schakelklas
of een variant daarop te onderzoeken’.
Een speciaal geformuleerde werkgroep bestaande uit een afvaardiging van de schoolbesturen
en een ambtenaar van de gemeente komt op 1 november a.s. voor een eerste overleg bijeen
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om dit actiepunt uit te werken. De bedoeling is dat deze werkgroep de knelpunten m.b.t. de
taalachterstand bij leerlingen in het basisonderwijs in kaart brengt. Daarbij dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen NT2-leerlingen en autochtone leerlingen met een
taalachterstand. Als de knelpunten zijn geanalyseerd zal vervolgens gekeken worden welke
voorzieningen het beste kunnen worden gerealiseerd in Asten om de taalachterstand aan te
pakken. Bij de afweging welke voorzieningen er het beste in Asten kunnen worden
gerealiseerd zal de werkgroep zeker ook oog hebben voor het feit dat in Helmond een goede
voorziening beschikbaar is voor NT2-leerlingen. Niet alleen vanuit het aspect kwalitatief goed
onderwijs, maar ook vanuit het aspect financiële haalbaarheid.
Advies: Nu er op dit moment nog geen adequate voorziening in Asten aanwezig is waar NT2leerlingen taalonderwijs kunnen volgen wordt voorgesteld om de kosten voor leerlingenvervoer
naar Helmond vooralsnog te blijven vergoeden.
Uw college en de commissie worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen
omtrent een schakelklas in Asten.
2. Ervaringen leerlingenvervoer schooljaar 2012-2013
De Raad heeft de nieuwe verordening leerlingenvervoer 15 mei 2012 vastgesteld. Dit houdt in
dat kinderen die naar de Brigantijn gaan, geen recht meer hebben op leerlingenvervoer.
Op dit moment worden er 8 kinderen vanuit het leerlingenvervoer naar de Brigantijn vervoerd.
Hiervan wonen 3 kinderen meer dan 6 kilometer van de Brigantijn af en moeten vanuit onze
wettelijke taak voor leerlingenvervoer vervoerd worden en hebben dus ook op basis van de
nieuwe verordening recht op leerlingenvervoer.
De 5 andere kinderen zouden op basis van de nieuwe verordening geen recht meer hebben op
leerlingenvervoer, maar zij hadden de aanvraag ingediend voor 1 juni 2012. Deze 5 kinderen
hebben alleen dit schooljaar nog recht op leerlingenvervoer.
Alle andere ouders in Asten die kinderen op de Brigantijn hebben zitten, zijn zelf
verantwoordelijk om de kinderen op de Brigantijn in Someren te krijgen.
Sommige ouders brengen de kinderen zelf (met de auto of fietsen mee). Andere ouders laten
de kinderen zelfstandig fietsen.
Navraag bij de Brigantijn levert onderstaande reactie op:
Het blijkt dat diegene die sociaal het zwakst zijn en die kinderen hebben die eigenlijk niet
veilig, zelfstandig kunnen reizen hun kind met grote zorgen met de fiets laten gaan.
Hierbij gaat het over 2 kinderen uit Asten. Ouders kunnen zelf niet meefietsen gezien hun
gezinssituatie en hun kinderen zijn echt niet capabel om veilig aan het verkeer deel te nemen.
De directeur geeft aan dat hij zijn hart vast houdt en dat het helaas lijkt te wachten op een
ongeluk.
Er is navraag gedaan bij de adviesraad of zij misschien een oplossing wisten voor deze
kinderen (meerijden met een andere ouder) maar dit heeft tot op heden geen resultaat
opgeleverd.
3. Klanttevredenheidsonderzoek
In mei 2012 heeft Munckhof in opdracht van de gemeenten Asten en Someren een
klanttevredenheidsonderzoek gedaan.
In totaal zijn 228 ouders aangeschreven. Er zijn 97 formulieren retour ontvangen. Dit is een
respons van 42,5%.
Het gemiddelde rapportcijfer van dit onderzoek is 7,7.
Uit het rapport komt naar voren dat er vooral verbetering nodig is op het gebied van
communicatie. Het rapport is inmiddels besproken met de adviesraad leerlingenvervoer en
Munckhof en er zijn verbeterpunten opgesteld.
De belangrijkste verbeterpunten zijn:
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Volgend schooljaar 2013-2014 wordt door Munckhof, 2 weken na start van het
schooljaar, gekeken of geplande rittijden reëel zijn. Hierover wordt gecommuniceerd
met ouders.
Bij een nieuw tevredenheidsonderzoek wordt deze opgesteld in samenwerking met de
adviesraad leerlingenvervoer.
De adviesraad leerlingenvervoer wordt op de hoogte gehouden over de
klachtenrapportage.

Het rapport is te vinden in de bijlage.

p.vandekruijs@asten.nl

