
 
 
 
 
‘Lerende aanpak’ kritisch blijven volgen. 
 
 
Het centrale uitgangspunt bij passend onderwijs is maatwerk voor ieder kind. 
Waar heeft het kind de beste kansen: het regulier of het speciaal onderwijs? 
Of een combinatie van beiden? De komende jaren zullen regionale 
netwerken worden gevormd en deze netwerken zullen deze vragen 
beantwoorden. Daarbinnen moet een passend onderwijs aanbod aan de 
zorgleerlingen worden geboden.  
(Zie voor een samenvatting van beleid tot nu toe en het invoeringsplan 
Passend onderwijs www.passendonderwijs.nl ). 
Kerndoelen zijn: Alle leerlingen een plek, minder bureaucratie, geld bij de 
leerling, beter kwaliteit van onderwijs en zorg. Op basis van experimenten en 
veldinitiatieven wordt er wetgeving uitgewerkt, die in 2011 in werking zal 
treden. Over de centrale plek van het kind binnen het Invoeringsplan 
Passend Onderwijs van Staatssecretaris Sharon Dijksma, is men het op 19 
december wel eens.  
 
Alle betrokken kamerleden stellen kritische vragen ten aanzien van de 
invulling, implementatie, tijdspanne, monitoring en financiering van het 
Invoeringsplan.  
 
Terugkerende elementen in het overleg waren: 
 
Het invoeringstraject 
Staatssecretaris beantwoordde vragen over de tijdslijn. Volgens Groen Links 
(De heer Dibi) is het Invoeringsplan in  2009 ,rond de toetsing ‘Go or no go’,  
een rijdende trein en behoort een ‘no go’ daarmee niet tot de 
mogelijkheden. Liever zou hij 2011 als streefdatum loslaten. Of dat een termijn 
is die later of vroeger ligt komt niet boven water. Dijksma wijst op de 
complexiteit van wetgeving passend onderwijs. Ze acht de term “go of no 
go” niet zo sterk, alsof er sprake is van een vrijblijvende operatie die de 
huidige problemen van wachtlijsten, complexe regelgeving en de kwaliteit 
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van het speciaal onderwijs zou kunnen ontkennen. Zij sprak liever van “how to 
go”. 
 
Toezeggingen: 
- Er wordt een schema geproduceerd over de invoering van het proces.  
- Samen met de Commissie Lambrechts zullen daarvoor ijkpunten worden 
  ingericht.  
- In 2009 ontstaat bij de wetgeving sowieso een “go or no go” moment. 
 
 
Evaluatie- en adviescommissie  & wetgeving 2011 
Op vragen over wat de taken van de evaluatie- en adviescommissie Passend 
onderwijs (Commissie Lambrechts) nu daadwerkelijk zijn en hoe er 
gemonitord gaat worden is door de Staatssecretaris besloten in het voorjaar 
van 2008 tot een voorzet te komen waarin de werkzaamheden nader zullen 
worden beschreven. Hoe alles verder gemonitord wordt moet, aldus de 
Staatssecretaris, nog op een rijtje worden gezet. “U krijgt het zodra wij het 
hebben.” De commissie bestaat inclusief de voorzitter Mevrouw Ursie 
Lambrechts uit 5 leden. De adviestaak van de voormalige LCTI (Landelijk 
Commissie Toezicht Indicatiestelling) valt onder de verantwoordelijkheid van 
de commissie Lambrechts. Het toezicht op de indicatiestelling valt onder de 
Inspectie.  
 
Toezeggingen: 
- Twee maal per jaar zal de commissie verslag doen over haar functioneren.  
  Er zal daarbij een reactie van de overheid worden toegevoegd. 
- In het voorjaar komt een beschrijving van de werkzaamheden van de 
  Commissie Lambrechts 
 
 
Voor de juiste inrichting van het wetgevingstraject vindt de Staatssecretaris 
het van belang in 2008 in ieder geval 30 startsubsidies, 5 experimenten en 10 
veldinitiatieven te honoreren. Niet in de laatste plaats als ‘lerende aanpak’. 
Het later starten met een wettelijk kader en het kader opbouwen op basis 
van de ontwikkelingen in het veld was een punt van discussie. Mevrouw 
Dijksma heeft in haar Invoeringsplan gekozen voor dit ‘open’ proces.  Zij 
onderkent dat er door de ‘lerende’ aanpak een spanningsveld ontstaat en 
dat ook een aantal vragen helaas onbeantwoord blijft. Dat is de 
consequentie van het werken met een lerende aanpak en veel 
inrichtingsvrijheid voor het veld. 
Verder wordt gesproken over een op te leveren overzicht van de komende 
experimenten en welke succescriteria worden gehanteerd. In andere 
woorden wanneer is een experiment geslaagd en wanneer niet. Dit zal voor 1 
maart 2008 plaatsvinden. 
 
Docent/ouder 
Besloten is de positie van zowel de docent als de ouder te verbeteren. 
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Voor de opleiding/nascholing van leerkrachten is aandacht en geld. Ook  de 
PABO en de opleidingen voor leraren in het VO zullen een kwaliteitsimpuls 
krijgen.  
Als het gaat om de positie van leraren en de vermindering van de werkdruk 
verwijst de bewindsvrouwe nadrukkelijk naar het actieplan n.a.v. het advies 
Rinnooy Kan. 
Mevrouw Dijksma hoopt dat de onderwijsbonden weer in het overleg zullen 
participeren. 
Voor de ouders bestaat de mogelijkheid van een individuele ondersteuning 
en collectieve belangenbehartiging.  Wanneer ouder(s) en docent(en) niet 
op een lijn zitten kan een landelijke geschillencommissie een oplossing 
bieden. Mevrouw Kranenveldt (PvdA) vindt de uitleg van Mevrouw Dijksma 
niet bevredigend en meldt dat ze overweegt hierover een motie te gaan 
indienen.  
 
 
Financiering 
Er wordt gestreefd naar meer transparantie in de financiering In veel gevallen 
kan het ook efficiënter. De inzet van de Rugzak is in het reguliere onderwijs 
vaak ondoorzichtig. Ook werd als voorbeeld de inzet van Ambulante 
Begeleiding genoemd. Om te voorkomen dat de financiering een 
bodemloze put wordt, heeft het Kabinet gekozen voor stabilisatie van het 
budget. Er zijn veel vragen bij kamerleden of deze budgettering niet leidt tot 
ontoereikende zorg. 
 
Toezeggingen: 
- In de monitor wordt onderzocht hoe de inzet van de Rugzakmiddelen 
plaatsvindt en de Commissie Lambrechts zal adviseren over en de 
bekostiging en de verschuiving naar meer preventieve mogelijkheden. 
 
- In 2008 komt een aparte notitie budgetfinanciering. 
 
Wat verder ter tafel kwam. 
 
Kwaliteitsverbetering 
In 2008 wordt een bestandsopname gemaakt van SBO/(V)SO scholen. De 
‘zwakke scholen’, waar de leeropbrengst te laag is, worden zo in kaart 
gebracht. Door het bepalen van kerndoelen en het uivoeren van 
verbeteringen (zie de kwaliteitsagenda van de WEC raad) moet het 
percentage zwakke scholen worden teruggebracht tot 10% . 
 
Allochtone groepen 
Er is gesproken over zorggebruik van de allochtonengroep. Op verzoek van 
de heer Dibi (Groen Links) en, via een andere insteek,  de heer Bosma (PVVD) 
zal worden gekeken naar  de mate van gebruik van speciale voorzieningen. 
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Relatie SWV en Regionale netwerken 
Mevrouw Dijksma zal in een nadere notitie ingaan op de 
verantwoordelijkheden van de schoolbesturen in samenwerkingsverbanden 
en REC’s en de relatie met de verantwoordelijkheden van het regionale 
netwerk. 
 
11 actiepunten  
1. Voorzet taakstelling evaluatie commissie Lambrechts. 
2. Aparte notitie budgetfinanciering. 
3. vormgeving van de monitoring.  
4. Ambulante Begeleiding:  verschuiving van de middelen naar meer   
    preventieve inzet. 
5. Voorstel buitenschoolse opvang Speciaal Onderwijs  na onderzoek). 
6. 2x per jaar voortgangsrapportage Commissie 
    Lambrechts en beleidsreactie. 
7. Schema invoering proces.  
8. Overzicht experimenten en slagingscriteria. 
9. onderzoek naar zorgvraag van allochtone doelgroepen. 
10. Resultaten overleg VNG/OCW /WEC over knelpunten praktijklokalen. 
11. bestuurlijke verhoudingen in samenwerkingsverbanden/REC’s en de 
      regionale netwerken Passend onderwijs.  


