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 passend onderwijs

Aan de rand van Sneek groeit de 
Campus Speciaal. De stichting 
Odyssee voor openbaar pri-
mair onderwijs in de gemeente 

Súdwest Fryslân, waarvan Sneek de be-
langrijkste plaats is, spreekt van een on-
derwijsboulevard, en die naam past zeker 
bij de uitstraling. In een ruim en licht pand 
uit de jaren 70, dat vorig jaar ingrijpend is 
verbouwd, zit de openbare SBO Sneek. Ook 
het expertisecentrum is er gevestigd. Van 

hieruit wordt de ondersteuning verzorgd 
van de openbare scholen van Odyssee, de 
stichting De Gearhing in de aangrenzen-
de gemeente Gaasterlân-Sleat en van de 
algemeen toegankelijke jenaplanschool 
De Opbouw in Bolsward. Het werkgebied 
beslaat grofweg de driehoek Afsluitdijk-
Stavoren-Lemmer,met daarin de steden 
Bolsward en Sneek, met in het primair 
onderwijs in totaal bijna 3500 kinderen.

Met ingang van het volgend school-
jaar zullen leerlingen van de openbare 
Conventschool voor (voortgezet) spe-
ciaal onderwijs hun intrek nemen in 
een gloednieuw pand. Terwijl er nu op 
de campus hard wordt gewerkt aan die 
nieuwbouw, zitten de (v)so-leerlingen 
nog in een oud pand elders in Sneek. Op 
de Campus Speciaal staat ook De Diken, 
waarin de openbare Praktijkschool Sneek 
en de christelijke praktijkschool Zuider-
poort met elkaar samenwerken. Het 
is een opmerkelijk en modern gebouw 
met glazen driehoeken in de gevel. Het 
interzuilaire samenwerkingsverband 
Fultura voor voortgezet onderwijs dekt 
hetzelfde werkgebied als dat voor het pri-
mair onderwijs, met in totaal circa 5000 
leerlingen.

Elkaar gemakkelijk vinden
De naam Campus Speciaal benadrukt de 
positieve uitstraling van de nieuwe voor-
zieningen. ‘Leerlingen voor wie buiten het 
reguliere onderwijs ondersteuning nodig 
is, verdienen geen negatief stempel’, ver-
telt bestuursvoorzitter Betske Salverda 
van Odyssee. ‘Er moet trots van uitgaan’, 
zegt zorgcoördinator en interim-directeur 
Tinie Sterenborg van SBO Sneek. 

Zuidwest-Friesland 
heeft het al voor elkaar
passend onderwijs zoals het bedoeld is. het openbaar onderwijs in zuidwest-friesland 
heeft het al, dus de nieuwe regio-indeling mag de boel nu niet in de war gaan schoppen!

De campus is het resultaat van de goede 
samenwerking tussen de verschillende 
betrokken partijen. Salverda: ‘Sinds 2005 
zijn wij als besturen zelf verantwoorde-
lijk voor het runnen van ons samenwer-
kingsverband. We werken niet meer met 
een externe coördinator en hebben dus 
korte lijnen, ook met ROC Friese Poort, 
het regionaal expertisecentrum RENN4 
voor cluster 4-leerlingen en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. De tussenlagen 
zijn verdwenen, we weten elkaar heel 

gemakkelijk te vinden en dat is natuur-
lijk goed voor de kinderen.’ Sterenborg 
voegt daaraan toe dat er ook goed wordt 
samengewerkt met de kinderopvangor-
ganisatie Sisa, met het Friese centrum 
voor gespecialiseerde jeugdzorg Tjal-
lingahiem en zeer zeker ook met de ge-
meenten. 

Met de samenwerking die de afgelopen 
jaren tot stand is gekomen, laat het zuid-
westen van Friesland zien dat passend 
onderwijs zoals het bedoeld is, daar al 
voor het grootste deel realiteit is. ‘Wij 
werken oplossingsgericht’, aldus Salver-
da. Sterenborg maakt het meer concreet: 
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Tinie Sterenborg van SBO Sneek: 
‘Problemen voorkomen’.

Kinderen 
kunnen in 

eigen omgeving 
blijven
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Zuidwest-Friesland 
heeft het al voor elkaar

‘We proberen problemen te voorkomen 
door er in de basisscholen al vroegtijdig 
bij te zijn. Soms kunnen we een aantal 
dagdelen per week vanuit de Campus 
Speciaal ambulante begeleiding bieden, 
zodat een leerling met een bepaalde 
zorgbehoefte op zijn of haar school kan 
blijven. Zodra blijkt dat de zorg kan wor-
den afgebouwd, doen we dat. Zo kunnen 
kinderen in hun eigen omgeving blijven 
functioneren.’

‘Maar als dat niet kan’, aldus Salverda, 
‘dan kiezen we voor plaatsing op de cam-
pus. We houden de scholen bewust klein, 
maar wel in stand. Je moet realistisch 
blijven: niet alle leerlingen passen in 
het reguliere onderwijs. Wij kiezen hier 
heel duidelijk voor passend en niet voor 
inclusief onderwijs.’

Hoezo doorgaande zorglijn?
Het oprechte succesverhaal van Salver-
da en Sterenborg lijkt met de invoering 
van de Wet op het passend onderwijs 
te worden verstoord, en dan hebben ze 
het niet eens zozeer over de bezuiniging 
van 300 miljoen euro die minister Marja 
van Bijsterveldt van OCW doorvoert. De 
voorgestelde regio-indeling van samen-
werkingsverbanden in Friesland is vol-
gens Salverda zo onlogisch, dat zij er bij 

de Tweede Kamer per brief over aan de 
bel heeft getrokken. 

Ze illustreert het probleem aan de hand 
van de kaartjes in de rapportage over de 
regio-indeling, zoals het ministerie van 
OCW die afgelopen najaar uitgaf. ‘Kijk, 
het primair onderwijs gaat in Friesland 
naar één samenwerkingsverband voor 
de hele provincie, terwijl er voor het 
voortgezet onderwijs drie regio’s komen. 
Dat vind ik al niet logisch. En nu blijkt 
ook nog eens dat wij verplicht worden 
ons bij het grote provinciale verband aan 
te sluiten, dat dus niet samenvalt met de 
regio-indeling van het voortgezet onder-
wijs. Hoezo doorgaande zorglijnen?’

‘Waar wij ons in Zuidwest-Friesland ook 
ernstig zorgen over maken, is dat wij 
straks moeten meebetalen aan de ont-
wikkeling van passend onderwijs in delen 
van de provincie waar dit nog niet goed is 
geregeld. Met andere woorden: omdat wij 
alles al op poten hebben gezet, en andere 
besturen nog onvoldoende, zijn wij straks 
in het nadeel. En dan gaan we ook nog te-
rug naar een centraal provinciaal punt? 
Ik voel er niets voor om daar weer met de 
hoed in de hand langs te gaan om geld los 
te krijgen. Waren we juist van de bureau-
cratische stroperigheid af…’ <

Kogel door  
de Kamer
De Tweede Kamer heeft ingestemd 
met het wetsvoorstel voor de invoe-
ring van passend onderwijs. De coa-
litiepartijen VVD en CDA, gesteund 
door de gedogers PVV en SGP, vinden 
het ook prima dat er 300 miljoen euro 
wordt bezuinigd.
 
Op 15 maart stemde de Kamer over het 
wetsvoorstel voor passend onderwijs 
en de bezuiniging daarop. Slechts 
een aantal moties en amendementen 
die mede afkomstig waren van 
de regeringspartijen konden op 
goedkeuring rekenen. Alle voorgestelde 
wijzigingen die exclusief door de 
oppositie waren aangedragen, werden 
verworpen. 
Zo had de oppositie voorgesteld 
het gereserveerde geld voor 
prestatiebeloning te gebruiken om de 
bezuiniging op passend onderwijs te 
verzachten. In het onderwijs is weinig 
steun voor prestatiebeloning, maar 
dat was voor de coalitiepartners en de 
PVV geen reden om de voorgestelde 
wijziging over te nemen.
Wél aangenomen is een amendement 
dat ouders een sterkere positie geeft. 
Het gaat hier om een wijziging die 
was voorgesteld door CDA, PvdA 
en ChristenUnie. De strekking van 
dit amendement is dat scholen het 
ontwikkelingsperspectief pas kunnen 
vaststellen na op overeenstemming 
gericht overleg met de ouders. Dit 
vinden VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs een goede zaak.
Het is ook positief dat de Kamer 
niet is meegegaan met het 
amendement om meer ruimte te 
geven voor het vormen van landelijke 
samenwerkingsverbanden naar 
richting. Als dat was aangenomen, 
zouden er landelijke protestants-
christelijke, katholieke, islamitische 
enz. samenwerkingsverbanden 
kunnen ontstaan. Een dergelijke 
indeling, gebaseerd op oud zuilair 
denken, zou het idee van een 
dekkend aanbod in de regio hebben 
ondergraven.

Betske Salverda van Odyssee: ‘Voorgestelde regio-indeling onlogisch…’
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