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Analyse door Anna Schipper van VOS/ABB 

Wetsvoorstel passend onderwijs 
 

Op 30 november is het wetsvoorstel passend onderwijs naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Later volgt de aanbieding van het 
referentiekader en de indeling van de samenwerkingsverbanden. 
 
De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel: 
 
- In augustus 2012 wordt passend onderwijs ingevoerd 
- Op 1 november 2012 moet de vorming van de 
samenwerkingsverbanden (swv’s) als rechtspersoon rond zijn, inclusief 
de scholen van de clusters 3 en 4.  
- Per 1 augustus 2013 moeten de swv’s operationeel zijn en gaat de 
bezuiniging in, te beginnen met 100 miljoen euro tot en met 300 miljoen 
euro in 2015.  
- De leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft, wachtlijsten zouden 
taboe moeten zijn, voor elk kind zou er een passende plek moeten zijn 
en de landelijke indicatiecommissies worden opgeheven. 
- Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs 
(Pro) blijven buiten het stelsel. Het budget wordt gebaseerd op de 
leerlingentelling van 1 oktober 2010 en de bekostiging van het 
kalenderjaar 2011. 
 
Het wetsvoorstel brengt geen grote verrassingen meer. Toch vallen 
enkele zaken op. Zo is het woord ‘zorg’ geheel verdwenen. In plaats 
daarvan wordt voortaan over ‘ondersteuning’ gesproken. In het 
wetsvoorstel staan dan ook woorden als ‘ondersteuningsplan’ en 
‘schoolondersteuningsprofiel’. De terminologie is nu meer gericht op het 
onderwijs dan op (medische) zorg. Dit kan als een verbetering worden 
gezien, maar uiteindelijk is het slechts een kwestie van terminologie.  
 
Van bovenaf opgelegd 
Wat schuurt aan de plannen, is dat ondanks de toegezegde autonomie 
voor schoolbesturen en decentralisatie, de minister van OCW wel 
degelijk met algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) komt en dus 
zaken van bovenaf oplegt. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de 
indeling van de samenwerkingsverbanden. Ook voor de samenstelling 
van de adviescommissie (die komt in de plaats van de vroegere 
plaatsingscommissie leerlingenzorg (PCL)) wordt de noodzakelijke 



 

VOS/ABB, 1 december 2011 

deskundigheid vastgelegd in een amvb. Dat geldt ook voor de criteria 
voor plaatsing en de procedure voor ondersteuning aan leerlingen. 
 
Collectief krijgen ouders en personeel in de ondersteuningsplanraad 
zeggenschap (instemmingsrecht) op samenwerkingsverbandniveau. Op 
schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. De positie 
van individuele ouders wordt niet steviger, omdat een 
ontwikkelingsperspectief (het vroegere handelingsplan) geen 
instemmingsrecht van ouders vergt. Het moet slechts jaarlijks met 
ouders worden geëvalueerd. 
 
Op overeenstemming gericht overleg 
Voor het regionale ondersteuningsplan dient het swv met alle gemeenten 
op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren, in verband met 
belangen van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg, het 
leerlingenvervoer en huisvesting. Gelukkig gaat het voorstel niet zover 
dat de 36 grote gemeenten instemmingsrecht krijgen, waar zij onlangs 
nog stevig op aandrongen. Toch zal het voor grote regio's, bijvoorbeeld 
provincies, lastig zijn om met alle gemeenten te gaan overleggen. 
 
Verder blijft recht overeind dat de bezuiniging van 300 miljoen euro op 
het speciaal onderwijs uiteindelijk ook de swv’s gaat treffen, wanneer de 
scholen voor speciaal onderwijs uit de clusters 3 en 4 in 2013 aan de 
swv’s worden toegevoegd. 
 
Wat vindt u? 
VOS/ABB inventariseert graag commentaar op de wetsvoorstellen, met 
als doel de Tweede Kamer  hierover te informeren. U kunt uw reactie 
mailen aan Anna Schipper: aschipper@vosabb.nl.  
 
Anna Schipper werkte voor deze analyse samen met stagiaire 
onderwijskunde Simone Baalhuis BSc van de Universiteit Utrecht. 


