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Vragen van het lid Paul (VVD) aan de Minister voor Primair en Voortgezet 
Onderwijs over het initiatief «Agora Underground» (ingezonden 18 november 
2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het Roermondse initiatief «Agora Underground» om een 
digitale school te beginnen?1 

Vraag 2
Wat vindt u van dit initiatief waarbij wordt gepoogd om onderwijs te bieden 
aan duizenden thuiszittende leerlingen? Deelt u de mening dat we om het 
beoogde doel van nul thuiszitters te realiseren, zoals vastgelegd in het 
coalitieakkoord, alle passende middelen moeten inzetten, waaronder ook de 
«digitale school»? 

Vraag 3
Wat vindt u er in dat licht van dat de Inspectie van het Onderwijs heeft 
moeten concluderen dat de digitale school niet voldoet aan de Leerplichtwet 
en hoe verenigt u deze zienswijze met uw eigen voornemen om «good 
practices» uit de coronaperiode, bijvoorbeeld op het vlak van online 
onderwijs, voort te zetten voor de leerlingen die hier aantoonbaar baat bij 
hebben? 

Vraag 4
Welke stappen neemt u om de circa vijftienduizend thuiszitters onderwijs te 
bieden en op welke termijn bent u voornemens om de digitale school, zoals 
omschreven in het coalitieakkoord en in uw brief van juli 20222, hier actief in 
te zetten? Wilt u de Kamer op de hoogte houden van deze ontwikkelingen? 

Vraag 5
Bent u zich ervan bewust dat er onder andere veel hoogbegaafde kinderen 
thuiszitten en dat digitaal onderwijs voor (een deel van) hen dé manier kan 
zijn om toch onderwijs te krijgen? 

1 De Limburger, 12 november 2022. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221111_95113582.
2 Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 189.
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Vraag 6
Bent u bereid de Inspectie te vragen, vooruitlopend op bovengenoemde 
stappen, op (meer) welwillende en constructieve wijze te kijken naar 
initiatieven zoals «Agora Underground», gezien de waardevolle rol die zij 
voor veel kinderen vervullen? 

Vraag 7
Kan een initiatief, zoals «Agora Underground», binnen de kaders van het 
experiment onderwijszorgarrangementen vallen? Zo nee, bent u bereid dit 
mogelijk te maken?
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