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Datum 30 september 2011 

Betreft Invoering Passend onderwijs 

 

Geachte schoolbestuurder, 

 

Met deze brief wil ik u inlichten over een aantal zaken rond de invoering van 

passend onderwijs. Een korte introductie: mijn naam is Fred Voncken, directeur 

van het programma Implementatie Passend Onderwijs. Namens de minister van 

OCW ga ik u, samen met mijn team, ondersteunen bij de invoering van passend 

onderwijs. 

 

Met passend onderwijs willen we alle kinderen het best mogelijke onderwijs 

bieden. Voor veel kinderen zal dat een plek in het reguliere onderwijs zijn, voor 

kinderen die meer aandacht nodig hebben is dat het speciaal onderwijs. Scholen 

worden ervoor verantwoordelijk dat elk kind op de goede plek wordt geplaatst en 

gaan daarvoor in regionaal verband samenwerken. Afgelopen voorjaar hebben 

gesprekken plaatsgevonden met schoolbesturen. Een van de 

gespreksonderwerpen was de vorming van de samenwerkingsverbanden. Naar 

aanleiding van deze gesprekken is de regio-indeling aangepast. Nu de regio-

indeling is vastgesteld en de schoolbesturen kunnen overgaan tot het oprichten 

van nieuwe samenwerkingsverbanden, willen wij graag in gesprek komen met een 

(of meer) vertegenwoordiger(s) van uw samenwerkingsverband (in oprichting).  

 

De gesprekken met de samenwerkingsverbanden hebben de volgende doelen:  

• De samenwerkingsverbanden goed informeren over wanneer welke 

stappen genomen moeten worden. Op de hoogte gebracht worden over 

de contacten met de gemeenten, wat er goed gaat, welke knelpunten er 

zijn en hoe het ministerie daarbij behulpzaam kan zijn. 

• Een overzicht geven van de samenstelling en kenmerken van uw regio. 

Het samenwerkingsverband ontvangt: 

o Een overzicht van scholen voor regulier en speciaal onderwijs in 

de regio.  

o De totale leerlingenaantallen en de aantallen in het speciaal 

basisonderwijs, het (v)so en het aantal leerlingen met leerling 

gebonden financiering in de regio.  

o Een voorlopig overzicht van het budget dat zij op basis van het 

huidige aantal leerlingen en op basis van een gelijke verdeling van 

middelen over het land (de zogenaamde verevening van 2019) 

ontvangen voor het bieden van passend onderwijs aan alle 

leerlingen. 

 

Graag vernemen wij van u met welke vertegenwoordiger(s) van uw 

samenwerkingsverband (in oprichting) wij de gesprekken kunnen voeren, waarbij 

wij in ieder geval een vertegenwoordiger van het (v)so verwachten. In de 

maanden oktober, november en december trekken medewerkers van OCW het 

land in om deze gesprekken te voeren. Wij zullen daarom binnenkort contact 

opnemen met de vertegenwoordiger(s) van de samenwerkingsverbanden (in 

oprichting) om een afspraak te maken. 
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Contact 

 

Vijf medewerkers van het ministerie coördineren de gesprekken met de 

vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden. Hun namen en gegevens 

treft u hieronder aan. Zowel de vertegenwoordigers van de nieuwe 

samenwerkingsverbanden als de schoolbestuurders kunnen met hun vragen en 

opmerkingen bij de betreffende regiocoördinator terecht. Meer informatie over 

passend onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl. De laatste stand 

van zaken wat betreft de regio-indeling kunt u ook op deze website vinden. 

 

Regio Regiocoördinator Telefoon en e-mail 

Noord-Oost Joop Groos 

 

06-15038131 

j.groos@minocw.nl 

Noord-West Gerda Brinkman 

 

06-15038057 

g.brinkman@minocw.nl 

Midden-West  Jeroen de Weger 

 

06-11038733 

j.deweger@minocw.nl 

Zuid-West 

 

Amina Saydali 

 

06-52367492 

a.saydali@minocw.nl 

Zuid-Oost  

 

Lucie Beaufort 

 

06-15038207 

l.beaufort@minocw.nl 

 

Ik wens u veel succes met de vorming van uw samenwerkingsverband en de 

implementatie van passend onderwijs in uw regio. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de programmadirecteur Implementatie Passend Onderwijs 

 
Fred Voncken 


