
        
Aan de minister van Onderwijs 
Mevr. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
p/a Ministerie van OCW 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
 
Roden, 8 februari 2011 
Betreft: voorstellen invoering passend onderwijs 
 
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 
Met spanning hebben wij uw notitie met voorstellen over de invoering van passend 
onderwijs afgewacht. Die spanning werd maandag 31 januari doorbroken om plaats 
te maken voor verbijstering. 
In de voorstellen herkennen wij een aantal uitgangspunten van Passend onderwijs 
die bij ons al een aantal jaren regelmatig op de werkagenda staan. Het zoeken naar 
thuisnabije oplossingen, professionalisering van leerkrachten, sterkere 
samenwerking in de regio  in combinatie met decentralisatie, aansluiting Rec’s bij 
samenwerkingsverbanden, herindeling samenwerkingsverbanden (interzuilair) 
spreken ons bijzonder aan. 
Grote zorgen hebben wij echter bij de genoemde snelheid van invoering in 
combinatie met de beoogde bezuinigingen. Dit bovenop de zeer forse bezuinigingen 
van de afgelopen periode, zoals verdwijnen vergoeding Bestuur en Management, 
fors verlagen vergoeding leerlinggebonden financiering speciaal basisonderwijs. 
Ogenschijnlijk bent u voornemens fors te bezuinigen op het speciaal onderwijs. Dit 
verklaart u met het mislukken van de daar verleende zorg. Die verklaring laten wij 
graag voor uw rekening, daar wij die in het geheel niet delen. De zorg binnen het 
speciaal onderwijs is de laatste paar jaar enorm verbeterd, met name omdat primair 
en speciaal onderwijs bij elkaar aan tafel zitten in regionale overleggen Passend 
onderwijs. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd en de tevredenheid is groot 
bij ouders en basisscholen. De minachtende toon waarop u over het speciaal 
onderwijs en over al het onderwijspersoneel in het algemeen spreekt is voor ons 
stuitend. Er wordt door bijna iedereen ontzettend hard gewerkt met heel veel 
aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit geldt voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs èn speciaal onderwijs. 
Fors bezuinigen op speciaal onderwijs heeft een direct gevolg voor het regulier 
onderwijs. Alle kinderen die geen plaats krijgen binnen het speciaal onderwijs en/of 
de specialistische hulp vanuit het speciaal onderwijs moeten ontberen, zullen moeten 



worden opgevangen door de reguliere basisscholen. Binnen het speciaal 
basisonderwijs is voor deze kinderen geen plaats. 
Zij hebben de laatste jaren al te maken met een forse groei. 
Enerzijds laat u de aanwezige expertise van het speciaal onderwijs onvrijwillig 
vertrekken, anderzijds wilt u de leerkrachten extra scholen om deze kennis te 
vergaren. Voor de ambulant begeleiders en andere specialisten van het speciaal 
onderwijs is in het regulier onderwijs geen plaats. Het regulier basisonderwijs 
inclusief het speciaal basisonderwijs heeft geen middelen deze specialisten binnen 
boord te houden. Er is nu al een overschot door de bezuinigingen en daar bovenop 
komt in onze regio nog een forse krimp van het leerlingenaantal. Er gaat dus alleen 
maar personeel uit en er komt niemand binnen de komende jaren. 
  
In de regio waar wij werkzaam zijn, is na gedegen onderzoek besloten dat het 
Samenwerkingsverband Leek-Noordenveld (deels provincie Groningen, deels 
provincie Drenthe) aansluiting heeft gezocht bij het Regionetwerk Passend Onderwijs 
Noord-, Oost- en West Groningen. Dat is gebeurd op basis van leerlingenstromen 
po-vo en po-so. In dat gebied, dat bijna de gehele provincie Groningen beslaat en 
een deel van Noord-Drenthe, zijn 7 sub-regio’s gevormd. Westerkwartier-
Noordenveld is er daar één van. Een redelijk groot gebied met in totaal ongeveer 
10.000 leerlingen po-vo-so. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat we 
hier in een plattelandsgebied werken en niet de Randstedelijke maat kennen. In onze 
regio werken zes schoolbesturen primair onderwijs, twee besturen voortgezet 
onderwijs, Rec 2,3, 4 en twee Samenwerkingsverbanden samen. (zie bijlage) 
We hebben beperkt contact met de rest van de subregio’s, zeker nu de 
veldinitiatieven voortijdig gestopt zijn. Wij ervaren het gehele werkgebied 
Groningen/Noord-Drenthe als te groot, te afstandelijk, te weinig bindend. 
Wij werken al ruim 3 jaar samen in de regio en maken goede vorderingen: er is een 
inventarisatie van het zorgniveau van alle scholen in de regio, we hebben een 
werkgroep scholing voor primair en voortgezet onderwijs waarbij de specialistische 
kennis van de Rec’s wordt benut, we hebben een voortvarende werkgroep 
aansluiting primair-voortgezet onderwijs en we hebben een werkgroep 
ouderbetrokkenheid waarbij de Rec’s ook een prominente rol vervullen. 
Het is voor ons dan ook ondenkbaar dat de regio-indeling van de 
samenwerkingsverbanden van bovenaf wordt opgelegd. Dit is op geen enkele wijze 
verenigbaar met het behouden van draagvlak voor Passend onderwijs waarvoor wij 
ons de laatste jaren enorm hebben ingespannen. Wij verwachten van u dat per regio 
wordt bekeken wat ‘passend’ is.  
Het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld doet een 
klemmend beroep op alle betrokkenen om passend onderwijs gefaseerd in te voeren 
met inachtneming van reeds ontwikkelde initiatieven met betrekking tot regiovorming. 
 
 
 
Namens het Regionaal Overleg Passend Onderwijs 
Westerkwartier-Noordenveld  
 
 
 
J.Boelman MA (vz.) 
 



 
i.a.a.  Vaste commissie OC&W 
 PO-Raad 
 VOS/ABB 
 Besturenraad 
Deelnemende besturen: 
 Openbaar Primair Onderwijs Nooordenveld 
 Stichting Westerwijs 
 Penta Primair, Vereniging Christelijk Primair Onderwijs 
 Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Nuis-Niebert 
 Stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe 
 Stichting rsg de Borgen 
 AOC Terra VMBO Groen Oldekerk 
 Rec Noord-Oost Nederland cluster 3 
 Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4 
 Regionaal Expertisecentrum 2.1 Noord Nederland 
 Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn 
 Samenwerkingsverband 206, Westerkwartier-Roden 
 Samenwerkingsverband 404, Leek-Noordenveld 
 
 


