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Met deze brief informeren wij u over de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd aan 

de asielzoekers in de leerplichtige leeftijd jaar) gedurende de noodopvang. In de 

afgelopen weken hebben wij in nauwe samenwerking met het onderwijs gezocht naar 

mogelijkheden om adequate onderwijsvoorzieningen te realiseren. De ven/i/achting is dat 

vanaf begin mei kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar onderwijs kunnen volgen en dat vanaf 

medio mei dit ook geldt voor kinderen van 12 jaar en ouder.

Aantal leerplichtige kinderen 
Bij de aankomst van de asielzoekers in Leiderdorp bleek het aantal kinderen dat recht heeft 

op onderwijs beduidend hoger is dan eerder was gecommuniceerd door het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers Niet voor 32 kinderen dient onderwijs te worden georganiseerd,

maar voor 83 kinderen. Dit aantal kan gedurende de noodopvang echter variëren. Voor 26 

kinderen geldt namelijk dat zij mogelijk (op korte termijn) de noodopvang verlaten, omdat zij 

starten met de asielprocedure en als gevolg daarvan elders worden gehuisvest. Of en zoja,

hoeveel kinderen voor hen in de plaats komen, is niet bekend. Wij gaan vooralsnog uit van 83 

kinderen waarvoor onderwijs moet worden georganiseerd.

Basisonderwijs 
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) organiseert het 

basisonderwijs voor 62 leerlingen. Dit vindt plaats in het gebouw Doesrneer aan de 

Hoogmadeseweg 70. ln dit gebouw is eerder al basisonderwijs gehuisvest. Het is op dit 

moment nog niet duidelijk voor welke termijn deze huisvesting noodzakelijk is.

De asielzoekerskinderen stromen, als zij hiertoe in staat zijn, tussentijds door naar het regulier 

basisonderwijs op de al bestaande Leiderdorpse basisscholen.Gezien het feit dat velen al 

een halfjaar onderwijs hebben gevolgd, wordt deze route als zeer kansrijk gezien. ln 

september is hierover meer duidelijkheid.
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Doesmeer is ook in beeld als tijdelijke huisvestingslocatie gedurende de renovatie van de 
basisscholen De Regenboog en de Hasselbraarn. Deze scholen verhuizen in de kerstvakantie 
2016 naar Doesmeer, zodat in januari 2017 met de renovatie gestart kan worden. Voor die tijd 
moet Doesmeer dus weer beschikbaar komen voor De Regenboog en De Hasselbraam.
Gedurende de voorbereiding van de renovatie wordt bekeken of gefaseerd renoveren een 
reële optie is. Alsdan bestaat de kans dat Doesmeer niet hoeft te dienen als tijdelijke 
huisvestingslocatie voor De Regenboog en De Hasselbraam. Over twee maanden verwachten 
wij daarover meer duidelijkheid.

Voortgezet onderwijs 
Met de gemeente Leiden en regiogemeenten is afgesproken dat asielzoekerskinderen 
voortgezet onderwijs kunnen volgen in de internationale Schakelklas van het Da Vinci 
College in Leiden. Hiertoe is de ISK recentelijk met zes lokalen uitgebreid. Het Da Vinci 
College heeft inmiddels de kinderen uit Leiderdorp getest op hun startniveau. De kinderen 
starten in de maand mei met de lessen. Het streven is dat de lessen starten op 9 mei, na de 
meivakantie met een maximale uitloop van de start met 2 weken.

Kosten en bekostiging 
De OBSG heeft aangegeven minimaal per leerling per jaar nodig te hebben om 
kostendekkend onderwijs te kunnen verzorgen. Scholen voor primair onderwijs ontvangen 
gedurende het eerste jaar dat de asielzoekerskinderen in Nederland verblijven een 
bekostiging van per leerling per jaar van het rijk. Voor een aantal kinderen geldt 
echter dat zij al enige tijd elders in Nederland zijn verbleven en aldaar onderwijs hebben 
gevolgd. De OBSG ontvangt in voorkomende gevallen alleen een bekostiging voor de 
maanden die nog resteren van het eerste jaar dat de asielzoekerskinderen in Nederland 
verblijven. Na het eerste jaar bedraagt de jaarlijkse bekostiging 6 4.300 per leerling.

De financiële risico*s voor de OBSG met betrekking tot het verzorgen van het onderwijs aan 
de aslelzoekerskinderen zijn beperkt. Het ministerie van OC&W heeft laten weten dat 
wanneer er een tekort ontstaat als gevolg van het aanbieden van onderwijs aan 
asielzoekerskinderen bezien wordt of aanvullende maatwerkfinanciering mogelijk is. Dit is 
echter geen reguliere regeling en het is nog niet duidelijk of de OBSG, mocht er sprake zijn 

van een tekort, voor al haar uitgaven volledig wordt bekostigd.

Verantwoordelijkheid gemeente 
Wij kunnen voor onze zorgtaak ten aanzien van de onderwijshuisvesting van basisonderwijs 

aan asielzoekerskinderen een aanvraag voor bekostiging indienen bij het COA. De uitkering 

bestaat uit:
een bijdrage in de investerings- dan wel de huuriasten van het schoolgebouw,
een bijdrage in de kosten van eerste inrichting, onderwijsleerpakket en meubilair,

een bijdrage in de kosten voor de gymnastiekaccommodatie,
een bijdrage in de onroerende zaakbelastingen,
een bijdrage in de kosten van de verzekering van de roerende en onroerende zaken.

De aan te vragen bekostiging dekt de kosten voor Doesmeer. Daarbij zal voor de inventaris zo 

veel als mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare leerlingensetjes van andere 

scholen.
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Ai met ai hebben wij de verwachting dat de kosten van deze onderwijsopgave binnen de 
beschikbare middelen kunnen worden gefinancierd. We zijn ons ervan bewust dat dit is 
gebaseerd op aannames. Zodra wij over de definitieve cijfers beschikken zuilen wij u hierover 
nader informeren.

Afspraken 
Wij hebben met de OBSG afgesproken dat wij bereid zijn de ioonkesten voor te financieren 
totdat de financiering door het rijk start. De eerstvolgende teidatum waarop de rijksbekostiging 
is gebaseerd is 1 juli 2016. Het voor te financieren bedrag bedraagt 

De OBSG heeft de maximale uitgaven met betrekking tot aanschaf inventaris, verhuiskosten 
ed. begroot op maxirnaai Wij hebben ingestemd dat zij dit bedrag voor deze 
bestemming mogen inzetten. Deze kosten zuilen worden gedekt door de uitkering van het 
COA.
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