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Geachte commissieleden,

In de commissievergadering van 29 april jl. heb ik u toegezegd (Toezegging 15bb3474) dat ik
samen met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) in gesprek zal gaan over
de inrichting van het vervolgproces inzake vrijstellingen onder 5b van de Leerplichtwet.
Na de commissievergadering is er ambtelijk meerdere keren intensief gesproken met de
NVvTO. In deze gesprekken is vooral gezocht naar een gemeenschappelijke taal waarin over
en weer standpunten en doelstellingen aan elkaar duidelijk zijn gemaakt. De gemeente
Rotterdam heeft haar bedoelingen toegelicht en de NVvTO heeft namens haar leden hier
verduidelijkende vragen over gesteld. De gemeente heeft op basis van deze gesprekken een
tekst opgesteld die de NVvTO kon voorleggen aan haar leden. De ouders zijn hier, naar wij
hebben begrepen, enkele keren voor bij elkaar gekomen.
Omdat wij deugdelijk met vrijstellingen van de Leerplichtwet om willen gaan hebben wij vanaf
het begin aangegeven de gesprekken te willen voeren vóór de start van het nieuwe schooljaar.
Wij hebben dan ook in week 24 de uitnodigingsbrieven aan de ouders verstuurd. De
uitnodiging hebben wij gepaard laten gaan van telefonisch contact met alle ouders, om ook
mondeling de uitnodiging te doen. Vooralsnog hebben wij helaas 10 afmeldingen gehad en 2
toezeggingen, waarvan 1 gesprek reeds gevoerd is op 26 juni jl. Van 4 ouders hebben wij nog
geen bericht gehad.
Onderdeel van de toezegging is ook dat ik in gesprek met de NVvTO zal ingaan op de wijze
waarop het toezicht kan worden ingericht. Het resultaat hiervan is dat de NVvTO voornemens
is om met ingang van het nieuwe schooljaar in Rotterdam een pilot te starten. De gemeente
Rotterdam zal hierover afstemmen met het ministerie van OCW.
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Ik ga ervan uit middels deze brief bovengenoemde toezegging te kunnen afdoen.
Vanzelfsprekend zal ik de commissie informeren over het vervolgproces. Ik verwacht u in
november te kunnen informeren over de voortgang, alsmede de vormgeving van het toezicht.
Met vriendelijke groet,
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H.M. de Jonge
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

