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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 14 september 2015  
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) n.a.v. de  uitzending van “Nieuwsuur” ( 11 september 2015) waarin werd 
aangegeven dat door hoge kosten leerplichtigen niet naar het mbo gaan. 
 
 
Geacht college, 
 
De uitzending van “Nieuwsuur”, op 11 september 2015 ging over leerplichtigen die door hoge kosten 
geen MBO opleiding kunnen volgen.  In deze aflevering werd gesproken over het feit dat door het hele 
land kinderen uit minima-gezinnen niet aan een mbo-opleiding kunnen beginnen, omdat hun ouders 
daar niet voldoende financiële middelen voor hebben. Het is voor gezinnen, welke moeten rondkomen 
van een minimuminkomen, vaak onmogelijk om extra schoolkosten te betalen. Het gaat om een 
bedrag tussen de 500 en 1500 euro.  
 

Zie artikel; http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2057114-leerplichtigen-door-hoge-kosten-niet-naar-
mbo.html 
 
Vanwege het lage aantal technisch opgeleide, praktijkgerichte jongeren en het uitsterven van oude 
ambachten achten wij de praktijkgerichte mbo opleidingen van groot belang! Naar aanleiding van deze 
uitzending van “Nieuwsuur” leggen wij een aantal vragen aan u voor, die wij graag beantwoord zien;   
 
 

1. Kunt u aangeven óf dit probleem in Ridderkerk ook aanwezig is? 
2. Mocht u vraag 1 met “ja” hebben beantwoord, kunt u dan ook aangeven hoe vaak dit zich 

heeft afgespeeld in het afgelopen jaar? 
3. Kunt u aangegeven of er binnen het huidige beleid in Ridderkerk voor dergelijke problemen 

een mogelijkheid bestaat waar inwoners aanspraak op kunnen maken als dit probleem zich 
voordoet? 

4. Kunt u aangeven óf bij de schuldhulpverlening Ridderkerk MBO leerlingen zijn aangemeld?  
Zo ja hoeveel zijn dit er? 

5. Kunt u aangeven wat er preventief wordt gedaan om schulden bij jongeren te voorkomen? 
 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Irene Parren 
Leefbaar Ridderkerk  
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