
 

Inleiding bijeenkomsten passend onderwijs 
 
Op 17 juni heeft minister Marja van Bijsterveldt van OCW aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang rond  passend 
onderwijs. 
 
De minister geeft onder meer aan dat: 
 
• De bezuinigingen getemporiseerd zijn; 
• Er na de veldgesprekken met de swv’s voortgang is geboekt. 
 
Naast veel respect voor het veld, zegt zij een beter beeld te hebben 
gekregen van de problemen als gevolg van de bezuinigingen. 
 
Het tijdpad is nu: 
 
1. Schooljaar 2011-2012: voorbereiding, nog geen bezuiniging. 
 
2. Augustus 2012: wetsvoorstel in werking. 
 
3. 1 november 2012: bestuurlijke inrichting van de 
samenwerkingsverbanden (swv’s) klaar. 
 
4. 1 maart 2013: zorgplannen van swv’s bij Inspectie van het Onderwijs. 
 
5. 1 augustus 2013: zorgplicht treedt in werking. 
 
De bedragen die moeten worden bezuinigd, zijn opgeschoven. 
Daarnaast blijft de expertisebekostiging in stand tot de volgende 
evaluatie passend onderwijs. Dit wil zeggen dat de bekostiging van 
bijvoorbeeld scholen voor leerlingen met epilepsie en/of doofheid 
grotendeels behouden blijft. Er vindt een korting van 10 procent plaats, in 
lijn met de 10 procent bezuiniging op de groepsgrootte van het (v)so. 
 
Wat opvalt is dat in het schooljaar 2013-2014 bezuinigd wordt op onder 
andere de bureaucratie. Daar zit de grootste uitdaging voor de nieuwe 
swv’s. De gehele operatie omvat immers een bestuurlijke inrichting van 
de nieuwe verbanden die per 1 november 2012 klaar moet zijn.   
 
In de tussentijd mag het aantal indicatiestellingen voor vso niet groeien. 
De groei van het aantal leerlingen binnen de zogenoemde zware zorg 



 
sinds 2003 met 65 procent  (van 65.000 naar 107.000) was immers de 
aanleiding voor de bezuinigingsoperatie. Daar zit een zorgpunt, omdat 
deze leerlingen niet allemaal een onterechte indicatie zullen hebben.  
 
Hoewel vele scholen druk doende zijn met het invullen van hun 
zorgprofiel, kent iedere leraar zo z’n eigen zorgplafond. Binnen het 
actieplan Leraar 2020 –een krachtig beroep wil de minister veel geld en 
aandacht voor de scholing van leraren om beter met de verschillen 
tussen leerlingen om te kunnen gaan. De inspectie zal hier vanaf 2012 
explicieter op gaan toezien. 
 
Of passend onderwijs gaat aansluiten bij decentralisatie van de 
jeugdzorg is nog maar de vraag. Dit vereist veel samenwerking tussen 
de gemeenten. 
 
Woerden, juni 2011 


