
 

 

Sliedrecht, maart 2011 

 

Open brief aan: 

Bewindspersonen, leden van de Tweede Kamer, leden van de Vaste 

Kamercommissie Onderwijs, Besturenraden, Vakbonden en Wethouders jeugd in de 

gemeenten van Samenwerkingsverband PO 40.01. 

 

Betreft: 

Reactie van het bestuur van Samenwerkingsverband PO Zuid-Holland Zuid (40.01) 

op de koers passend onderwijs, zoals geformuleerd in de brief van de minister van 

OC&W, mw. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthaert, aan de Tweede Kamer (januari 

2011). 

 

Mijne dames en heren, 

 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband PO Zuid-Holland Zuid (40.01) heeft 

met verbazing kennis genomen van de koers passend onderwijs. Het kabinet Rutte 

legt het onderwijs een nieuwe en onwerkbare samenwerkingsstructuur op, in plaats 

van zuinig te zijn op de verworvenheden in bestaande samenwerkingsverbanden. 

Bovendien is het kabinet niet zuinig op de verworven expertise in het onderwijs met 

haar forse bezuinigingsplannen. 

 

Besturen PO, VO en REC’s in onze regio Drechtsteden zijn een aantal jaren geleden 
ambitieus gestart met de vorming van één grootschalig samenwerkingsverband 

voor onderwijs en zorg onder de naam ROUTE 41. Het proces bleek keer op keer 

gefrustreerd door verschillen in uitgangspunten en visies van de partners. Het 

“bestuurlijk gedoe” bleek in onze regio de bestuurlijke inrichting van grotere 

samenwerkingsstructuren in de weg te staan. De heroverweging passend onderwijs 

onder het vorige kabinet heeft op basis van landelijke ervaringen rondom het 

“bestuurlijk gedoe” o.a. geleid tot het verlaten van de verplichting tot de vorming 

van grootschalige samenwerkingsverbanden. In de regio Drechtsteden is de 

bestuurlijke samenwerking binnen het project ROUTE 41 gestopt. 

 

In de huidige koers passend onderwijs blijkt de overheid niet consistent. De 

rijksoverheid kiest wederom voor de vorming van grotere 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Nu niet beperkt tot samenwerking 

met onderwijsorganisaties en zorginstellingen, maar ook met een groot aantal 

autonome gemeenten in een regio. De AmB voor regio indeling is momenteel niet 

bekend, terwijl op 1 augustus 2012 de nieuwe bestuurlijke inrichting een feit zou 

moeten zijn. Er ontstaat hiermee een niet haalbare en onwerkbare situatie. 

Bestuurders van deze samenwerkingsverbanden weten straks niet langer wie, wat 

en hoe zij moeten besturen gelet op de grootschaligheid, de afstand naar de 

werkvloer in de scholen, de diversiteit aan identiteit, de personele verplichtingen 

onder het aantal autonome bevoegde gezagen. 

 

 

 

 



 

 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband PO Zuid-Holland Zuid (40.01) heeft in 

het Zorgplan o.a. haar kernwaarden vastgelegd. De bezuinigingen op het passend 

onderwijs door het kabinet Rutte zullen ertoe leiden dat deze kernwaarden niet 

langer gehandhaafd kunnen  blijven. Het bestuur formuleert hieronder een aantal 

gevolgen van de voorgenomen wetswijziging, tussen haakjes gevolgd door de 

uitgangspunten, zoals geformuleerd in het Zorgplan van het SWV. 

 

Als gevolg van deze bezuinigingen op passend onderwijs: 

-komen meer leerlingen thuis te zitten en het risico op vroegtijdig schoolverlaten 

neemt toe (wij zorgen ervoor dat alle leerlingen binnen het swv naar school gaan) 

-komen meer leraren als gevolg van werkdruk thuis te zitten  

(wij werken samen) 

-staan de banen van 6.500 gespecialiseerde leraren op de tocht 

(wij organiseren de speciale zorg zo dicht mogelijk bij het kind) 

-gaat er belangrijke expertise voor het reguliere en het speciaal onderwijs verloren 

(wij stellen het werk van de leraar in de groep centraal) 

-komt het opbrengstgericht werken onder druk te staan 

(wij kunnen omgaan met verschillen in de opbrengsten van het onderwijs) 

-komt de toekomst van veel leerlingen in gevaar 

(wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de 

kinderen en de kwaliteit van het onderwijskundig handelen in de scholen) 

 

Het bestuur is zeer verbaasd over de constatering in de brief aan de Tweede Kamer 

aangaande de toename van de kosten voor extra zorg aan leerlingen met 500 

miljoen. Volgens de cijfers van het CBS en van het ministerie van OC&W zijn 

in de periode 2003 t/m 2010 de kosten voor zorg in het PO afgenomen met 

ruim 66 miljoen euro.  

Het PO (bao, sbo en cluster 1 t/m 4) is niet verantwoordelijk voor het toenemen 

van de kosten voor extra zorg aan leerlingen. 

 

In de periode 2003 t/m 2010 zijn de kosten voor zorg in het VO 

toegenomen met ruim 411 miljoen euro. 

De afname in het PO is een groot compliment waard. Het zou prachtig zijn als de 

gehele sector PO beloond zou worden met het verlenen van middelen om passend 

onderwijs succesvol in te voeren. 

 

Niet de voorgenomen bezuiniging, maar juist de beloning voor al geboekt succes in 

passend onderwijs houdt de professional voor de klas enthousiast en positie 

gemotiveerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van het Samenwerkingsverband PO Zuid-Holland Zuid (40.01) 

 

 

Kees Groeneveld, 

Coördinator SWV 

ch.groeneveld@tele2.nl 


