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Uw brief

Ons kenmerk 2021.0002221 
Bijiage(n) Geen

onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over Stichting 
KOOS

Verzenddatum

2 2 SEP. 2821

Geachte heer, mevrouw.

Op 23 augustus 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over Stichting 
KOOS. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Wanneer wordt de opening van Stichting KOOS feestelijk gevierd met een bezoek van de 
wethouder van Onderwijs en Doelgroepenbeleid?

Antwoord:
De directie van Stichting KOOS heeft de wethouder uitgenodigd voor een feestelijk werkbezoek 
in november 2021.
In overleg met het bestuursbureau van Stichting KOOS in februari/maart 2020 is van beide 
kanten afgezien van een feestelijke opening met de wethouder. Op dat moment zat er nog 
maar één kind in de groep. Kort daarna begon de coronaperiode en was bezoek niet mogelijk. In 
plaats daarvan is er na afstemming met Stichting KOOS voor gekozen een groot artikel te 
plaatsen in InforMeer. Sinds de start van Stichting KOOS is er intensief ambtelijk contact 
geweest en ook ambtelijk bezoek.

Vraag 2
Is de gemeente bekend met deze proeftuinen en experimenten? En wordt er ook gekeken welke 
mogelijkheden er zijn voor stichting KOOS om hierin te participeren als initiatief om zorg en 
onderwijs in Haarlemmermeer te versterken?
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Antwoord:
Wij zijn bekend met het beleid inzake onderwijs-zorg arrangementen en de proeftuinen. Ook 
relevant is de landelijke ontwikkeling van leerplicht naar leerrecht en het zoveel mogelijk 
inperken van vrijstellingen leerplicht. Dat betekent dat maatwerkaanbod in de vorm van 
onderwijs-zorg arrangementen, zoals dat van Stichting KOOS, nodig is voor kinderen die zowel 
onderwijs als intensieve jeugdhulp/-zorg nodig hebben.
Met Stichting KOOS wordt binnenkort nader overlegd welke mogelijkheden er zijn om hen te 
betrekken in de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs-zorg arrangementen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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