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Memorie van antwoord passend onderwijs 
Samenvatting 
Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB 

 

Algemeen 

Samenwerking met jeugdzorg 

De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs bevatten 

complementaire bepalingen over deze samenwerking. In beide wetsvoorstellen wordt 

bepaald dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een plan 

dienen te maken, dat beschrijft  hoe de jeugdhulp respectievelijk het passend 

onderwijs wordt ingericht. Beide wetsvoorstellen kennen de verplichting om deze 

plannen in een op overeenstemminggericht overleg met elkaar te bespreken. Dit 

overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden moet leiden tot goede 

afstemming en samenwerking. In de wetsvoorstellen wordt daarnaast een 

verplichting opgenomen voor het samenwerkingsverband en de gemeenten om te 

komen tot een procedure voor het beslechten van geschillen.  

De regering gaat er vanuit dat de stelselwijziging rondom jeugdzorg doorgang vindt.  

Kwaliteit wetsvoorstel 

Het terugdraaien van de bezuinigingen op passend onderwijs en het verruimen van 

de implementatieperiode hebben geen gevolgen voor de kwaliteit van het 

wetsvoorstel.  

Invoering nieuwe systeem 

Geen bezuiniging:  

Doordat de bezuiniging op passend onderwijs niet doorgaat, ontstaat er meer ruimte 

om de samenwerkingsverbanden in oprichting ook financieel te faciliteren in het 

schooljaar 2012/2013. Hiervoor wordt de huidige subsidieregeling aangepast en 

verlengd. De huidige regeling loopt af per 1 augustus 2012. Mocht er de komende 

jaren nog sprake zijn van groei in het aantal indicaties, dan is (een deel van) dit 

bedrag mogelijk nodig ter dekking van de incidentele kosten daarvan. Eventuele 

verdere inzet van deze middelen ter ondersteuning van de invoering in schooljaar 

2013-2014 is hiervan afhankelijk. De regeling wordt waarschijnlijk aangepast:  

- Indien het samenwerkingsverband al een rechtspersoon heeft ingericht, dan 

worden de middelen toegekend aan het nieuwe samenwerkingsverband 

passend onderwijs. Als nog geen rechtspersoon is opgericht, worden de extra 

middelen toegekend aan een door het samenwerkingsverband in oprichting 

aangewezen penvoerder.  
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- Om in aanmerking te komen voor de middelen, dient voldaan te worden aan in 

ieder geval de volgende voorwaarden: 

o Het samenwerkingsverband heeft een stappenplan/werkagenda voor 

de schooljaren 2012-2013 /2013-2014 opgesteld voor de inhoudelijke 

vormgeving van passend onderwijs. Belangrijke thema’s daarbij zijn het 

inventariseren van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in de 

regio, inclusief de thuiszitters, en van het huidige aanbod in de regio.  

o In de agenda is in beide schooljaren ruimte gecreëerd voor overleg en 

inbreng vanuit de medezeggenschap (ondersteuningsplanraad) en 

gemeenten en voor afstemming tussen de samenwerkingsverbanden 

voor primair- en voortgezet onderwijs in de regio.  

 

Samenwerkingsverband registreren bij DUO 

Samenwerkingsverbanden die al een rechtspersoon zijn, kunnen zich bij DUO laten 

registreren zodra het wetsvoorstel en de ministeriële regeling met de regio-indeling 

zijn gepubliceerd. Voorwaarde voor registratie is dat wordt voldaan aan de wettelijke 

eisen.  

Inspectie 

Eind 2012 wordt het concept van het toezichtkader op samenwerkingsverbanden 

beschikbaar.  Op basis van dit concept worden pilots uitgevoerd, waarbij reeds 

ontwikkelde ondersteuningsplannen aan het concept van het toezichtkader worden 

getoetst. In de zomer van 2013 moet het toezichtkader op samenwerkingsverbanden 

definitief vastgesteld worden. In het nieuwe stelsel passend onderwijs gaat de 

Inspectie van het Onderwijs ook toezicht houden op de kwaliteit van 

tussenvoorzieningen.  

De inspectie houdt in haar toezicht rekening met de leerlingenpopulatie van een 

school. Hiertoe behoort ook het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig 

heeft. Daarbij krijgt de school, wanneer de resultaten onder gemiddeld zijn, de 

gelegenheid om aan te tonen dat de behaalde resultaten passend zijn bij de 

kenmerken van de leerlingen en niet worden veroorzaakt door tekortschietende 

kwaliteit van het onderwijs.  

Overgang indicatiestelling tot ingang passend onderwijs 

Samenwerkingsverbanden kunnen reguliere scholen ondersteunen bij de huidige 

indicatiestelling voor (v)so/lgf.  Met de scholen kan nagegaan worden welke 

mogelijkheden er zijn om binnen de reguliere scholen ondersteuning te bieden, 

zonder dat een indicatie aangevraagd hoeft te worden. Daarmee kan een betere 

beheersing van de leerlingontwikkeling (v)so/lgf worden gerealiseerd. 

Tijdpad 
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- Augustus 2012: publiceren Wet passend onderwijs en de ministeriële regeling 

met de regio-indeling samenwerkingsverbanden  (na publicatie kunnen 

samenwerkingsverbanden zich aanmelden bij DUO). 

- Schooljaar 2012/2013:  

o Vormgeving samenwerkingsverband 

o Inrichting ondersteuningsplanraad en vormgeving ondersteuningsplan 

- Uiterlijk 1 november 2013: samenwerkingsverband is een rechtspersoon  

- Uiterlijk 1 februari 2014: ondersteuningsplan voorleggen aan 

ondersteuningsplanraad 

- Uiterlijk 1 mei 2014: eerste ondersteuningsplan is vastgesteld en ingediend bij 

de inspectie 

- 1 augustus 2014:  

o Invoering zorgplicht. 

o Huidige samenwerkingsverbanden en REC’s vervallen. 

o Samenwerkingsverband passend onderwijs is verantwoordelijk voor de 

toedeling van extra onderwijsondersteuning.  

o (V)so wordt bekostigd op basis van de telling 1-1-2013. 

o Samenwerkingsverband ontvangt het reguliere schooldeel van de 

rugzakmiddelen op basis van de stand op 1 oktober 2013. 

o Indien het samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de 

overdracht van personeel met alle (v)so-scholen waarvan het 

ambulante begeleiding ontving, kan het geld voor de ambulante 

begeleiding naar het samenwerkingsverband (opting out). De omvang 

van de opting out wordt gebaseerd op het aantal rugzakken op 10 

oktober 2013. Deze systematiek zal ook gaan gelden voor de 

budgetten preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding (PAB 

en TAB).  

o Samenwerkingsverband passend onderwijs ontvangt een aantal 

budgetten dat eerder onderdeel uitmaakte van de categorie 

‘bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging’ in de 

bezuinigingen.  

- 1 augustus 2015: 

o Nieuwe bekostigingssystematiek gaat volledig van start. 

Samenwerkingsverbanden ontvangen het nieuwe normbudget voor de 

zwaardere vormen van extra onderwijsondersteuning. 

o Verevening start. De overgangsregeling wordt gebaseerd op het aantal 

leerlingen op 1 oktober 2011 

o Middelen voor ambulante begeleiding gaan naar het 

samenwerkingsverband. 

- 1 augustus 2020: gelijke verdeling naar rato van ondersteuningsmiddelen over 

het land (overgangsregeling afgerond). 

  



 

 4 

Geen bezuinigingen, wel personele consequenties 

De voorgenomen stelselwijziging passend onderwijs brengt een verlegging van 

geldstromen met zich mee, die personele consequenties heeft. De middelen die het 

(v)so momenteel ontvangt voor onder andere de ambulante begeleiding,  gaan over 

naar de samenwerkingsverbanden die deze middelen in principe vrij kunnen 

besteden. Het ministerie is in gesprek met vak- en sectororganisaties om tot een 

kader te komen voor de personele consequenties van het nieuwe stelsel. 

Uitgangspunt hierbij is behoud van bestaande expertise en zo veel mogelijk 

voorkomen van ontslagen.  

Het totale budget voor ambulante begeleiding blijft beschikbaar voor extra 

ondersteuning aan en begeleiding van leerlingen. De manier waarop die 

ondersteuning of begeleiding wordt vormgegeven, kan verschillen van de huidige 

situatie.  

Medezeggenschap 

Ouders en leraren en in het v(s)o ook leerlingen krijgen op twee niveaus inspraak op 

het beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op schoolniveau 

krijgt de medezeggenschapsraad adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel en 

in het samenwerkingsverband krijgt de nieuwe ondersteuningsplanraad 

instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad krijgt 

verder de mogelijkheid om een bindende voordracht te doen voor de invulling van 

een kwaliteitszetel in de raad van toezicht van het samenwerkingsverband.  

Leden van het bevoegd gezag kunnen geen lid worden van de 

ondersteuningsplanraad. Leden van de ondersteuningsplanraad zijn afgevaardigd uit 

en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen die 

deelnemen in het samenwerkingsverband en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit 

personeel en ouders/leerlingen, elk de helft van het aantal leden van de raad 

bedraagt. 

Professionalisering  

Voor de professionalisering van  leraren en schoolleiders in primair, voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs is 100 miljoen euro beschikbaar in 2012 en 150 miljoen 

euro structureel vanaf 2013.  

Schoolondersteuningsprofiel/ondersteuningsplan 

Het door de school opgestelde schoolondersteuningsprofiel vormt het vertrekpunt 

voor ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bij het vaststellen van het 

ondersteuningsplan kunnen door het samenwerkingsverband slechts beperkingen 

worden gesteld aan de door de school gewenste invulling van het 

schoolondersteuningsprofiel, indien dat voor het samenwerkingsverband met het oog 

op de beschikbare ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen een onevenredige 

belasting zou vormen.  
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Het samenwerkingsverband wordt verantwoordelijk voor de toewijzing van de extra 

ondersteuning en voor de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en het (v)so. 

De daarvoor geldende criteria en procedures worden vastgelegd in het 

ondersteuningsplan.  

Ouderlijke keuze denominatie 

Indien ouders bewust kiezen voor onderwijs van een bepaalde pedagogische visie of 

denominatie, dient de school van aanmelding daar rekening mee te houden bij de 

invulling van de zorgplicht door na te gaan of er binnen het samenwerkingsverband 

of eventueel daarbuiten een school kan worden gevonden die de gewenste 

combinatie van richting en ondersteuningsaanbod kent.  

Wachtlijsten/plaatsing 

Het is van belang dat scholen een consistent beleid voeren ten aanzien van 

wachtlijsten en plaatsing en hier transparant over zijn. De zorgplicht treedt feitelijk in 

werking indien een leerling bovenaan de wachtlijst staat. Wanneer een leerling 

inderdaad extra ondersteuning nodig heeft, moet de school vervolgens voor deze 

leerling een passende plek, mogelijk op een andere school, vinden. 

Met dit wetsvoorstel wordt ook geregeld dat een leerling met extra 

ondersteuningsbehoefte niet kan worden verwijderd voordat er een andere school 

bereid is gevonden om de leerling toe te laten. Voor leerlingen die al onderwijs 

volgen op een school maar bij wie de vraag naar extra ondersteuning is gerezen, 

geldt dat de school eerst zelf probeert om de gevraagde ondersteuning te bieden. 

Wanneer het bevoegd gezag de ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het 

bevoegd gezag voor een plek op een andere school zorgen.  

Ouders  

Ouders moeten betrokken worden bij de opstelling, evaluatie en bijstelling van het 

ontwikkelingsperspectief. Er is op overeenstemminggericht overleg over het 

ontwikkelingsperspectief tussen ouders en school, voorafgaande aan de vaststelling 

of bijstelling. Ten minste jaarlijks wordt het ontwikkelingsperspectief met de ouders 

geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  

Als ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief zoals dat uiteindelijk 

door het bevoegd gezag is vast gesteld, kunnen zij een oordeel vragen aan de 

tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs.  

Alleen als de school na zorgvuldig onderzoek zelf geen passend aanbod kan bieden, 

wordt na overleg met de ouders een aanbod bij een andere school gedaan. Als 

ouders het niet eens zijn met het aanbod, kunnen ze ervoor kiezen hun kind niet in te 

schrijven bij de aangeboden school en aan te melden bij een andere school. Zij 

kunnen ook in overleg treden met de school over de toelatingsbeslissing, eventueel 

met ondersteuning van een onderwijsconsulent.  
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Ambulante begeleiding 

- Het budget voor cluster 3 /4 gaat over naar de schoolbesturen in de 

samenwerkingsverbanden.  

- Het budget voor cluster 1/ 2 gaat over naar de instellingen cluster 1/ 2. 

- Het budget voor het mbo gaat over naar de mbo-instellingen.  

 

Informatie: Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl  

 

 


