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Definitie onderwijszorg 
 
 
Onderwijszorg 
 
Onder onderwijszorg wordt het volgende verstaan: Onderwijszorg is het realiseren van (ortho)pedagogische en 
(ortho)didactische arrangementen die kinderen in een problematische onderwijssituatie in hun leer- en 
ontwikkelingsproces (op basis van onderwijsbehoefte) extra ondersteuning bieden. Het betreft onderwijszorg aan alle 
leerlingen in de leeftijd van vier tot en met twintig jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Scenario’s SLO 
 
 
Vier perspectieven op het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
 
Het eerste scenario is het Inclusie scenario genoemd. Uitgangspunt van dat scenario is dat alle kinderen samen 
onderwijs volgen en dat mensen met een handicap niet minder, maar anders zijn. In dat scenario is het speciaal 
onderwijs opgeheven. Er zijn individuele leerwegen voor alle leerlingen en ieder kind heeft een eigen leerplan. Alle 
kinderen hebben een volwaardige plaats in het onderwijs; anders zijn is de norm. 
 
Het tweede scenario heet Samen apart. Ook in dat scenario wordt gekozen voor het uitgangspunt dat alle kinderen 
samen onderwijs volgen. In tegenstelling tot het eerste scenario geldt bij Samen apart dat kinderen met en handicap 
hun beperking hebben en daardoor minder kunnen presteren. Ook in dit scenario is het speciaal onderwijs is 
opgeheven. Speciale leerlingen gaan afgedwongen naar het reguliere onderwijs. Ze worden daar echter apart 
behandeld.  
 
Het derde scenario heet Segregatie. Uitgangspunt is dat kinderen met een handicap op aparte scholen moeten zitten 
en dat mensen met een handicap niet minder, maar anders zijn. In het derde scenario is het speciaal onderwijs een 
geprofessionaliseerde sector. Er is een strikte scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs. Speciale leerlingen 
krijgen onderwijs in aparte voorzieningen, waar andere eisen worden gesteld. 
 
Tot slot is er het scenario met de titel Eigen-wereld. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking apart moeten 
worden opgevangen en dat ze vanwege hun handicap minder kunnen presteren. In dit scenario is het onderwijs 
georganiseerd naar handicap. Speciale leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen werelden, waarin zij elkaars anders 
zijn accepteren en beleven. Er zijn sterke culturele ontwikkeling van handicapspecifieke identiteit en er is sprake van 
krachtenbundeling vanuit de eigen groep. 
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Preambule 
 
Met deze discussienotitie wil VOS/ABB de dialoog aangaan over de organisatie van onderwijszorg (in het 
kader is aangegeven wat wij verstaan onder onderwijszorg) in de toekomst. De notitie is opgesteld door 
het Team onderwijs van VOS/ABB in nauwe samenspraak met een resonansgroep, bestaande uit 
mensen uit de ledencommissies van VOS/ABB. Na bespreking met ca. 150 leden uit de ledencommissies 
PO, VO en WEC en de netwerken PO is de notitie bijgesteld. 
 
De notitie focust op de bovenschoolse onderwijszorg met een accent op de organisatorische, bestuurlijke 
en financiële inrichting. Uiteraard kan geen goede zorg worden geboden als een visie op zorg, een 
perspectief op onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften ontbreekt. VOS/ABB wil op dit 
punt ruimte laten aan de mensen in het onderwijsveld. Zij zullen voor zichzelf, voor hun school, voor hun 
regio invulling moeten geven aan dat perspectief op zorg. Een interessant aanknopingspunt voor 
mogelijke perspectieven is de scenariostudie die de SLO1 het afgelopen jaar heeft uitgegeven. Er zijn vier 
scenario’s of mogelijke toekomsten beschreven over het onderwijs aan leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. In het kader zijn deze scenario’s kort getypeerd. 
Deze vier scenario’s bieden vier perspectieven waarmee gekeken kan worden naar onderwijs aan 
kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Ze komen in het vervolg van deze discussienotitie niet meer 
terug, maar kunnen in het achterhoofd worden gehouden bij de meer bestuurlijk organisatorische kaders 
die in deze beleidsnotitie uiteengezet gaan worden. 
 
1 Waarom de discussie over de organisatie van onderwijszorg 
 
Goed onderwijs voor alle leerlingen is het motto van VOS/ABB. De organisatie voor het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs kiest er nadrukkelijk voor om ook de belangen te vertegenwoordigen van 
die leerlingen die extra aandacht nodig hebben, die een extra pakket naast het reguliere onderwijs vragen 
om maatschappelijk succesvol te kunnen zijn. Juist deze leerlingen hebben naast ouders en school de 
hulp van andere partijen nodig om een succesvolle onderwijsloopbaan te hebben. Uitgangspunt voor 
VOS/ABB is dat alle kinderen naar school gaan en het onderwijs zodanig georganiseerd is dat ieder kind 
zich in een traject van onderwijs, zorg en/of werk bevindt. Voor ieder kind moet er een perspectief zijn dat  
door de ouders van dat kind wordt onderschreven. 
 
De ervaring leert dat de huidige manier van organisatie van onderwijszorg niet adequaat is. De 
verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk, waardoor kinderen vaak niet de zorg krijgen die nodig is. Er zijn 
drie wetten, de WPO, de WVO en de WEC die ieder werken vanuit andere inhoudelijke, organisatorische, 
bestuurlijke en financiële kaders.2 Kinderen, ouders en scholen hebben last van het gebrek aan 
samenhang tussen de diverse trajecten die bedoeld zijn om extra ondersteuning of zorg te organiseren 
voor kinderen die dat nodig hebben (bijvoorbeeld de verschillende loketten voor indicatiestelling). Deze 
vaststelling wordt ook in Koers PO en VO3 gedaan. De verkaveling van zorg- en achterstandenbeleid in 
aparte arrangementen als WSNS, LGF en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid sluit niet aan 
op de dagelijkse realiteit waarin scholen hun leerlingen goed onderwijs proberen te bieden. 
Geconcludeerd wordt dat het geheel der arrangementen nog niet gelijk is aan de som der delen, laat 
staan dat het daar bovenuit stijgt. Scholen hebben te maken met aparte financieringsstromen en de 
bestuurlijke verantwoordelijkheden en verantwoordingslijnen zijn voor elk traject anders geregeld. 
Samenwerking met anderen wordt noodzakelijker, maar tegelijkertijd complexer. 
 
 
 
 

                                                 
1 Nekkers, J., J. ter Pelle en M. Limpens (2004). Ambities voor de toekomst: scenario’s en implicaties daarvan voor het onderwijs 
aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Enschede: SLO 
2 In bijlage 1 zijn deze verschillen systematisch naast elkaar gezet. 
3 OCW (2004). Koers Primair Onderwijs.Koers Voortgezet onderwijs. Den Haag: OCW 
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Koers PO zegt het volgende over zorg: 
 
“De Koersgesprekken laten zien dat scholen last hebben van het gebrek aan samenhang tussen de diverse trajecten 
die bedoeld zijn om extra ondersteuning of zorg te organiseren voor kinderen die dat nodig hebben.” 
 
“Sommige kinderen moeten in de praktijk verschillende keren geïndiceerd worden voor verschillende soorten hulp, 
zonder dat er sprake is van onderlinge afstemming. De verkaveling aan zorg- en achterstandenbeleid in aparte 
arrangementen als WSNS, leerlinggebonden financiering (LGF) en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 
(GOA) sluit niet aan op de dagelijkse realiteit, waarin scholen hun leerlingen goed onderwijs proberen te bieden.”  
 
“Het geheel van deze arrangementen is dus nog niet gelijk aan de som der delen, laat staan dat het daar bovenuit 
stijgt. Scholen hebben te maken met aparte financieringsstromen en de bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
verantwoordingslijnen zi jn voor elk traject anders geregeld. Bovendien zit er spanning tussen het streven naar 
autonomie voor de scholen en de diverse bevoegdheden die op bovenschools niveau zijn belegd. In het veld bestaat 
vrees voor een nieuwe ronde van herstructurering van de arrangementen rond zorg, zo blijkt uit de Koersgesprekken. 
Dit pleit ervoor om voorzichtig te zijn met structurele ingrepen.” 
 
“Het bevorderen van de samenhang tussen achterstandenbeleid en zorgbeleid geschiedt mede op basis van de 
volgende instrumenten” 
- Er verschijnt een samenhangende evaluatie van de werking van de drie trajecten WSNS, LGF en 

onderwijsachterstanden en de onderlinge fricties daarover. 
- Het thema van de samenhang tussen achterstandenbeleid en zorgbeleid krijgt vervolgens een nadere uitwerking 

in een beleidsnotitie. Ook het advies van de Onderwijsraad ‘Wat kan het onderwijs betekenen voor jongeren?’ zal 
hierin betrokken worden. 

Het vroegtijdig signaleren van problemen en de versterking van de samenhang met de hulpverlening in en om de 
school zijn acties op de Jeugdagenda van Operatie Jong: 
Acties in het kader van Operatie Jong: 
- Verspreiding van goede voorbeelden, zoals nu al via de inspanningen van WSNS+ en het Landelijk Centrum 

Onderwijs en Jeugdzorg (LCOJ). 
- Belemmeringen in het realiseren van ketenregie en sluitende zorgstructuren worden in het kader van Jong 

opgespoord en geagendeerd bij de verantwoordelijke instantie (departement, gemeente of instellingsbestuur).” 
 
 
 
 
Koers VO 
 
Het Kabinet zet in op verbetering van de leerlingenzorg, leerlingbegeleiding en achterstandenbeleid. Om te beginnen 
wordt de ingewikkelde procedure onder de loep genomen. Leerlingen met gedrag- en leerproblemen moeten de 
begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Vroegtijdig signaleren van problemen, waarbij de school een bijzondere 
verantwoordelijkheid heeft, en een sluitende zorg kunnen voortijdig schoolverlaten voorkomen. Het doel is in en om 
de school een zorgstructuur in te richten waardoor problemen bij leerlingen op tijd blijken en effectief kunnen worden 
behandelend. Op dit punt wordt interdepartementaal samengewerkt in het project ‘JONG’.  
 
Het bestaande stelsel voor leerlingenzorg staat niet ter discussie, omdat het net vruchten begint af te werpen. Er 
komen geen schoolsoorten bij. Wel gaat het Kabinet in op de hartenkreet van scholen, leerlingen en ouders om een 
oplossing te zoeken voor leerlingen die niet meer in het reguliere onderwijs te handhaven zijn. Voor die 
probleemleerlingen wordt het aantal voorzieningen uitgebreid. Het Plan van Aanpak Veiligheid, dat in mei 2004 aan 
de Tweede Kamer is gezonden, schetst een aantal concrete maatregelen die scholen in positie brengen een veiliger 
schoolklimaat te realiseren. 
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Concluderend onderkennen we 4 hoofdproblemen: 
 

1 overregulering – hierbij kan gedacht worden aan de vele regels inzake de verschillende 
bekostigingsstromen en de bureaucratisering bij de (ook weer) verschillende indicatietrajecten. 
Een 2e effect van de veelheid aan wet- en regelgeving is de verstarring van het systeem: weinig 
differentiatie tussen regulier of speciaal; 

2 verkaveling – op grond van soms politieke, soms op een medisch model gebaseerde criteria is 
een woud van voorzieningen, schoolsoorten en ondersteuningsvormen ontstaan die in de meeste 
gevallen slecht op elkaar zijn afgestemd; 

3 verantwoordelijkheidsverdeling – de wetgever heeft vele mogelijkheden gecreëerd om kinderen in 
een problematische onderwijsleer situatie “door te schuiven”. Hierdoor is een sterk aanbod-
denken ontstaan: er is vooral een discussie over waar een leerling terecht kan in plaats van welk 
traject voor een leerling het meest geschikt is. De aandacht is derhalve minder gefocust op het 
primaire proces. 

4 Aansturing - tot slot blijkt uit de evaluatie WSNS (WSNS welbeschouwd, 2004) dat de lijn via de 
samenwerkingsverbanden er één is die wel zorg draagt voor de bovenschoolse 
zorgvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld een zorgplatform), maar stokt bij de klassendeur. De 
beïnvloeding van het primaire proces, de professionalisering van leraren en het zorgbeleid in een 
school zijn aspecten waar samenwerkingsverbanden amper op kunnen sturen. Er wordt dan 
veelal verwezen naar de autonomie van de schoolbesturen. Er is dus ook een sturingsprobleem: 
federatieve verbanden hebben geen expliciete verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling. 

 
Bovenstaande probleembeschrijving en de conclusies uit Koers PO en VO gelden niet alleen voor de 
scholen. Vooral de leerlingen en hun ouders hebben dagelijks te maken met problemen van afstemming 
binnen en tussen scholen, samenwerkingsverbanden, REC’s en gemeenten. Met name de 
indicatiestelling is hier een bron van ergernis. Juist de kwetsbare groepen zijn de dupe van een stelsel dat 
onvoldoende afstemming in zich heeft. (zie bijvoorbeeld “Ouders over de Rugzak” – Oberon,2004) 
Als eerste zal de sector onderwijs zelf de zaken op orde moeten krijgen, zodat ouders, leerlingen en 
scholen eenvoudig het aanbod weten te vinden dat aansluit op hun behoeften. Daarna zal in overleg met 
andere partners moeten worden bepaald hoe de aansluiting en afstemming met het onderwijs het beste 
vormgegeven kan worden. 
 
VOS/ABB wil een fundamentele discussie over de organisatie van de onderwijszorg voeren. De conclusie 
die in Koers PO wordt getrokken dat het onderwijsveld bevreesd is voor een nieuwe ronde van 
herstructurering van de arrangementen rond zorg, wordt gedeeld. Maar de oplossingen die OCW 
voorstaat, namelijk alleen goede voorbeelden verspreiden, knelpunten inventariseren en agenderen en 
Operatie Jong als Haarlemmerolie presenteren, is in de ogen van VOS/ABB niet de juiste richting. WPO, 
WVO en WEC zijn dermate verschillend in uitgangspunten, bekostiging, organisatie en bestuurlijke kaders 
dat het niet mogelijk is daarin een zodanige afstemming te realiseren waardoor een integrale 
onderwijszorgketen tot stand komt waarin alle betrokken organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. 
Omdat in zo’n onderwijszorgketen ook organisaties als Jeugdzorg en de lokale overheid een 
verantwoordelijkheid hebben, wordt duidelijk dat er meer nodig is dan verspreiden van goede voorbeelden 
en inventariseren en agenderen van knelpunten. De organisatie van de onderwijszorg vraagt om nieuwe, 
eenduidige kaders waarbinnen het voor alle betrokken organisaties duidelijk is waar hun 
verantwoordelijkheden liggen en waarin ouders en kinderen op een adequate manier de zorg krijgen die 
nodig is. De onderwijszorgketen moet gesloten zijn, zodat geen kind tussen wal en schip kan vallen. 
Natuurlijk kost herstructurering tijd en een zorgvuldig invoeringstraject. Veel van onze leden zien daar 
tegen op, er zal dus ook samen met het veld een adequate ondersteuning moeten worden georganiseerd 
(zoals bijvoorbeeld het Landelijk en Regionaal Procesmanagement dat in 1991/1992 ondersteuning bood 
bij de inrichting van de samenwerkingsverbanden). Daarnaast zal er ruimte moeten zijn voor lokale en 
regionale experimenten: bewegingen van onder op. 
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ROZA 
 
In het geval dat de centrale overheid een regio voorschrijft dat er een ROZA moet komen, stelt de overheid een aantal 
mensen aan. Deze mensen krijgen de taak en bijbehorende bevoegdheden en middelen (in principe het totale 
budget) om een ROZA in te richten ten burelen van het RMC.  
 
De ROZA is verantwoordelijk voor: 
-       de inrichting van de onderwijszorg 
- de indicatiestelling in de regio 
- het toekennen van onderwijszorg op maat 
- het bewaken van de kwaliteit van de onderwijszorg 
- het inrichten van een klachtenregeling 
 
Ouders en scholen kunnen zich bij het ROZA melden en daar, na indicatiestelling, onderwijszorg inkopen. 
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2 De regio verantwoordelijk 
 
Onderwijszorg 
De focus van deze discussienotitie ligt zoals eerder opgemerkt op de bovenschoolse onderwijszorg. 
Onderwijszorg is overigens niet alleen van belang voor de zorgleerlingen. Onderzoek4 toont aan dat wat 
goed is voor zorgleerlingen goed is voor alle leerlingen in de school. Het blijkt dat wanneer in scholen op 
structurele wijze aandacht wordt besteed aan zorgleerlingen en dit op teamniveau wordt gedragen er 
sprake is van een positieve uitwerking op alle leerlingen. Leraren zijn bewuster bezig met de vraag welk 
onderwijs ze aan welk kind geven. Dit heeft een positief effect op de pedagogisch didactische vormgeving 
van het onderwijs en komt het gevoel van veiligheid ten goede. 
Dit verklaart mede onze keus voor een lijn via de schoolbesturen, zij zijn immers verantwoordelijk voor 
“goed onderwijs’! 
 
De regio centraal 
Centraal uitgangspunt is dat de bovenschoolse zorg regionaal wordt georganiseerd. Regionaal wil 
zeggen: alle schoolbesturen in de regio. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in een 
regio dat alle kinderen in die regio een adequaat onderwijsarrangement krijgen. Er blijft geen enkel kind 
achter. Alle kinderen zitten in een traject. 
De keus voor een regio is lastig. Zo bleek dat bij de discussies in het primair onderwijs er een sterke 
stroming is die de samenwerkingsverbanden WSNS (ca. 250) als regio wil zien, terwijl in het voortgezet 
onderwijs velen verwezen naar de samenwerkingsverbanden VO-SVO (ca. 80). Vergelijk de discussie in 
“WSNS, welbeschouwd” (2004). 
Ons inziens zijn er 2 criteria die bij de keus voor een regio-indeling een belangrijke rol spelen, dat zijn  

a) een duidelijke grensafbakening en  
b) een zekere schaal 

ad a. 
Het moet voor ouders volstrekt duidelijk zijn dat als zij een kind aanmelden voor extra onderwijszorg bij 
een voorziening die door de schoolbesturen (centraal of decentraal) is georganiseerd, welke besturen in 
een regio dan verantwoordelijk zijn voor een passend traject. Door een regio te koppelen aan 
gemeentegrenzen ontstaan in ieder geval geen “grensproblemen”. Een alternatief voor gemeentegrenzen 
zou een acceptatieplicht voor de school kunnen zijn. Een school moet dan wel – bij een indringende 
onderwijszorgvraag - kunnen terugvallen op een 2e en/of 3e lijn voorziening. Bij de keus voor de huidige 
samenwerkingsverbanden (die niet zijn terug te voeren op eenduidige geografische grenzen) als regio 
zou dat ook impliceren dat de samenwerkingsverbanden eveneens een wettelijke onderwijszorg 
verplichting kennen. 
Een 2e argument voor een heldere grensafbakening betreft de samenwerking met “anderen”. Gemeenten 
en provincies hebben taken als het gaat om de jeugdzorg. Bij een regio-indeling die ook kan worden 
teruggevoerd op provincie- en gemeentegrenzen is er in ieder geval duidelijkheid over de betrokken 
ketenpartners. 
Ad b. 
Aangezien in ons voorstel er wordt uitgegaan van alle leerlingen tussen de 4 en 20 jaar (20 jaar is nu de 
eindleeftijd van het (V)SO onderwijs) zal de regio, om te voldoen aan de verplichting van een dekkend 
netwerk van voorzieningen een voldoende schaal moeten hebben, dan wel moeten samenwerken met 
anderen om die dekkendheid te kunnen bieden. 
Wellicht kan er gekozen worden voor de systematiek van de 39 RMC-regio’s (zie www.rmcnet.nl ).  
Gemiddeld bestaat een dergelijke regio uit 60.000 leerlingen, 180 scholen voor primair en 20 scholen voor 
voortgezet onderwijs en 8 WEC-scholen. Gemiddeld omvat een regio zes samenwerkingsverbanden 
WSNS en twee samenwerkingsverbanden VO-SVO. In de voorbeelden in het kader van mogelijke regio-
aanpakken blijkt overigens overduidelijk dat de samenwerkingsverbanden een initiërende rol kunnen 
vervullen en ook volop bij de implementatie en uitvoering leidend kunnen zijn. Samenwerkingsverbanden 
hoeven dus zeker niet te worden opgeheven. Wel zal bij de samenwerkingsverbanden in het VO ook het 
HAVO en VWO moeten worden betrokken. 
                                                 
4 Meijer, C.J.W. (2004). Omgaan met verschillen in de klas . Woerden: WSNS+  
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Drie regionale varianten 
 
Een korte typering van de regio 
In een de regio functioneren vijf samenwerkingsverbanden primair onderwijs, twee samenwerkingsverbanden voor 
voortgezet onderwijs, drie scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, één school voor ernstige spraakgebrekkigen, 
één school voor lichamelijk gehandicapten, één school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in alleen de so-leeftijd. 
De regio telt 35.000 basisschoolleerlingen en 15.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het regiobudget bedraagt 
ongeveer 34 miljoen euro. 
 
Variant 1: Het gemengde model 
De gezamenlijke schoolbesturen in de regio hebben aan het begin van de invoeringsfase besloten het 
samenwerkingsverband als structuur voor overleg te hanteren. Nadat enkele besturen een besluit genomen hadden 
over de participatie van enkele van hun scholen in drie andere regio’s en er enige wijzigingen in de samenstelling van 
de verbanden waren opgetreden, is de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden gevraagd tot een 
inventarisatie van de onderwijszorg te komen. Vervolgens is gewerkt met een model waarbij sprake is van drie 
verschijningsvormen: 
1. Het eerste model betreft de onderwijszorg in de school. Het gaat om een systeem van interne begeleiding en het 

werken met een lokaal of wijkgebonden zorgteam.  
2. Het tweede model betreft de bijzondere onderwijszorg. Hierbij gaat het om speciale voorzieningen in de vorm van 

speciale klas parttime, speciale klas fulltime, kortdurende time out voorziening en langduriger time out. De 
plaatsing hiervoor gebeurt door de (gezamenlijke) zorgteams op gemeentelijk niveau. 

3. Het derde model is gericht op leerlingen die een zeer speciaal onderwijszorgarrangement nodig hebben Hiertoe 
is een drietal aparte voorzieningen ingericht. 

In overleg en overeenstemming met de andere schoolbesturen kan ieder bestuur een eigen richting kiezen. Zo is één 
vo-bestuur overgegaan tot een volledig inclusief model en heeft één samenwerkingsverband primair onderwijs vrijwel 
alle middelen ingezet op de 2e en 3e vorm. 
De drie verschijningsvormen zijn aangevuld met een model van samenwerking waarin de twaalf instellingen voor 
maatschappelijk werk, jeugdzorg en GG&GD deelnemen. Besloten is dat onderwijs- en zorginstellingen gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de indicatie, behandeling en financiering van onderwijszorg die verder gaat dan de school 
kan bieden. Gezien de groeiende groep leerlingen met ernstige gedragsproblemen heeft dit thema accent gekregen. 
Samen met twee regio’s is een gezamenlijke instelling opgezet voor deze groep kinderen in de leeftijd van 0 tot en 
met twintig jaar. 
De onderwijszorgstructuur is naast de vijf criteria gelegd. Vervolgens is een en ander uitgewerkt in een regionaal 
onderwijszorgplan. In dat plan zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. Het budget is op drie 
niveaus verdeeld: 1) bestuur, 2) gezamenlijke besturen in een gemeente en 3) een budget voor een centrale 
regionale onderwijszorgcommissie.  
 
Variant 2: De centrale aanpak 
Tijdens de invoeringsfase werd duidelijk dat de gezamenlijke schoolbesturen in de regio een grote diversiteit aan 
opvattingen over onderwijszorg hadden. Er is een extern bureau ingeschakeld, die deze opvattingen heeft 
geanalyseerd en op grond daarvan enkele scenario’s voor de regio heeft opgesteld. De diversiteit is echter zo groot 
dat ook deze scenario’s niet tot consensus over een gewenste aanpak hebben geleid. Teneinde de impasse te 
doorbreken, is besloten om voorlopig te werken met een deskundigen-model. 
Kern van dit model is dat vanuit de samenwerkingsverbanden de leden van de brede permanente commissies 
leerlingenzorg in een centraal zorgplatform (CZ) geplaatst worden. Onder leiding van een externe deskundige is een 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse opgesteld en zijn vervolgens subregionale teams gevormd. Ook is besloten al 
het personeel van het CZ onder te brengen in een centrale dienst. Alle besturen uit de ‘oude 
samenwerkingsverbanden’ hebben afvaardigers in het bestuur van het CZ. 
Het CZ functioneert als een regionale zorgautoriteit. Dat wordt vooral duidelijk aan de hand van de bevoegdheden die 
het CZ heeft bij de inzet van de middelen. Het CZ krijgt het grootste deel van het beschikbare budget overgemaakt. 
Een minimaal deel is voor de schoolbesturen, die in principe de ruimte hebben dat deel naar eigen inzicht aan 
onderwijszorg in hun scholen te besteden. Het CZ bepaalt op aanvraag van ouders of scholen welke tweede en derde 
lijns voorzieningen beschikbaar zijn. De scholen voor praktijkonderwijs, de WEC-scholen en de speciale scholen voor 
basisonderwijs worden, bij plaatsing, voor de meerkosten bekostigd door het CZ. Ook heeft het CZ contracten 
afgesloten met de instellingen voor jeugdzorg en overige instellingen. 
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Daarnaast worden de betrokken gemeenten en bureaus jeugdzorg betrokken. Daarbij mag het onderwijs 
niet afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van die organisaties. Er moet door wetgeving, onder andere 
via de Gemeentewet en de Wet op de Jeugdzorg, een wettelijke verplichting komen zodat ook jeugd- en 
gemeentelijke voorzieningen mee moeten werken aan de regionale structuur. De onderwijszorgketen 
dient immers gesloten te zijn voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar. Conform ook de 
doelstellingen van de operatie JONG ( www.operatiejong.nl ). 
Aangezien er voorafgaand aan het basisonderwijs sprake is van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
beleid en er vele arbeidsmarkt gerichte trajecten zijn in het MBO, zal in een regio bezien moeten worden 
hoe ook hier aansluiting bij wordt gezocht. 
 
Criteria voor regionale bovenschoolse onderwijszorg 
In principe regelen de besturen in een regio zelf de bovenschoolse onderwijszorg. De overheid hoeft daar 
geen aanvullende regelingen voor te formuleren. Het is aan de verschillende besturen in een regio om zelf 
inhoud en vorm te geven aan hun regionale structuur. Maar alle regionale onderwijszorgstructuren 
moeten voldoen aan vijf wettelijke criteria: 
1 De onderwijszorgketen moet dekkend zijn.5 De afstemming en aansluiting tussen eerstelijns 

onderwijszorg (de zorg in de groep en de school), de tweedelijns onderwijszorg (de zorg in 
bijvoorbeeld een zorgteam of een vorm van speciaal onderwijs in een tussen-voorziening) en de 
derdelijns onderwijszorg (de zeer specifieke zorg zoals REC) moet georganiseerd zijn, zodat ieder 
kind dat extra zorg nodig heeft de zorg krijgt die nodig is. 

2 De regionale onderwijszorgstructuur moet leiden tot een traject waar ouders en leerlingen zich in 
kunnen vinden. Er wordt in samenspraak met ouders en leerling een trajectplan opgesteld waar 
ouders en leerlingen het mee eens moeten zijn. Tevens wordt de tevredenheid over het traject 
gemonitord bij ouders en leerling. 

3 De regionale onderwijszorgstructuur is zodanig ingericht dat ieder kind een plek krijgt of heeft die 
leidt tot een diploma, tot arbeidstoeleiding of tot een beschermde (werk)omgeving. 

4 De regionale onderwijszorgstructuur moet van goede kwaliteit zijn. De gezamenlijke 
schoolbesturen formuleren zelf in samenspraak met de ouders hun kwaliteit en zetten hun eigen 
kwaliteitsbeleid op. Via de WOT kan de Inspectie van het Onderwijs uitspraken doen over de 
kwaliteit. Uiteraard wordt daarbij het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd. 

5 De aansluiting met andere instellingen zoals Bureau Jeugdzorg is dekkend en duidelijk. 
Onderwijszorg vormt de basis waarop deze instellingen gericht moeten zijn. 

 
Schoolbesturen en overheid 
Het primaat in de regio ligt bij de gezamenlijke schoolbesturen. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de 
inrichting van de onderwijszorg die voldoet aan bovenstaande vijf criteria. Als de gezamenlijke 
schoolbesturen in een regio er in slagen een organisatie van de onderwijszorg op te zetten die voldoet 
aan de vijf criteria is er geen bemoeienis van de overheid nodig. Ten behoeve van een zorgvuldige en 
gefaseerde invoering wordt ondersteuning vanuit de sector georganiseerd en zal er voldoende tijd moeten 
worden gegeven om zorgvuldige invoering te kunnen realiseren. Eveneens zal er ruimte moeten zijn voor 
ontwikkelingen van onder op. Deze ontwikkelingen kunnen veel informatie en oplossingen genereren. Ook 
kan volop geleerd worden van minder succesvolle ervaringen. Wellicht ontstaan hierdoor enkele 
scenario’s die zich bewezen hebben, waarbij ook de ervaringen uit het buitenland (zie o.a. de beschrijving 
in “WSNS, welbeschouwd”- 2004) meegenomen kunnen worden. 
 
Wanneer de gezamenlijke besturen het samen niet eens worden of als ze er niet in slagen de zorg 
zodanig te organiseren dat voldaan wordt aan bovenstaande criteria grijpt de overheid in. In dat geval 
zegt de overheid: er komt een Regionale Onderwijs-Zorg Autoriteit (ROZA – zie het kader). 
Uiteraard kunnen schoolbesturen ook zelf een regionale autoriteit, bijvoorbeeld een brede permanente 
commissie leerlingenzorg, in het leven roepen (zie de 2e variant in het kader). 
 
 
                                                 
5 Voor specifieke doelgroepen zoals ernstig meervoudige gehandicapten worden landelijke voorzieningen getroffen. 
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Variant 3: Continuering 
De schoolbesturen in de regio zijn gestart met een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid over de bestaande 
situatie. In de huidige structuur spelen de samenwerkingsverbanden een belangrijke rol. De WEC-scholen maken 
gebruik van het instrument “verbrede toelating’, waardoor er voor alle handicaps een plaatsingsmogelijkheid is. Ook is 
binnen de huidige situatie uitgesproken dat het beleid van alle schoolbesturen gericht is op integratie. Nagenoeg alle 
betrokkenen zijn te spreken over de bestaande onderwijszorgstructuur. Met uitzondering van één 
samenwerkingsverband primair onderwijs en drie grotere besturen is daarom besloten niets te wijzigen. 
De besturen die niet wensten te participeren in de continuering van de bestaande organisatievorm hebben gekozen 
voor een inclusieve aanpak. Zij hebben aangegeven – in principe – alle leerlingen in de eigen scholen op te vangen. 
Indien er toch leerlingen zijn die een aparte voorziening nodig hebben, is er door die besturen daarvoor een budget 
gereserveerd. 
Het budget wordt overgemaakt aan de samenwerkingsverbanden en de besturen van de aparte voorzieningen. 
Jaarlijks wordt per bestuur een overzicht opgesteld van de leerlingen die in aparte trajecten of voorzieningen zijn 
geplaatst en vindt per bestuur een eindafrekening plaats. 
Ieder samenwerkingsverband en de groep met de status aparte maakt afspraken met de voorzieningen in de 
jeugdzorg en overige instellingen. 
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Wettelijke taken voor de gezamenlijke schoolbesturen in een regio 
Het voorstel is om in elke regio een dekkende onderwijszorg (bijvoorbeeld via de lijn van de 
samenwerkingsverbanden) in te richten met, naast de 5 hoofdprincipes, een aantal wettelijke taken. Het 
betreft: 
- jaarlijks vaststellen van een (gedifferentieerd) onderwijszorgplan met daarin per schoolbestuur 

resultaatgerichte afspraken en een begroting; 
- jaarlijks verantwoording afleggen over de resultaten en de besteding van het regionale 

onderwijszorgbudget aan elkaar en aan het departement; 
- op aanvraag van ouders/scholen middelen en mensen beschikbaar stellen voor onderwijszorg op 

maat; 
- formuleren en vaststellen van kwaliteitsbeleid van de onderwijszorg; 
- inrichten van een onafhankelijke klachtencommissie; de uitspraken van de commissie zijn 

bindend. 
 
Financiering 
De wijze van financieren van onderwijszorg is van groot belang. Ervaringen uit het verleden en ervaringen 
uit het buitenland leren dat de geldstromen sterk bepalend zijn voor het gedrag dat besturen gaan 
vertonen.6 Uitgangspunt is de onderwijszorg- financieringsstromen te bundelen en toe te kennen aan de 
individuele schoolbesturen. Voorgesteld wordt om alle budgetten die op dit moment worden besteed aan 
extra zorg verevend toe te kennen aan de schoolbesturen. Voor het primair onderwijs betreft dat ongeveer 
€ 590 per leerling en voor het voortgezet onderwijs gaat het om ongeveer € 875 per leerling.7 Hieraan 
zouden ook de budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid (475 miljoen in 2008 volgens de begroting 
2004) via een toewijzingscriterium toegevoegd kunnen worden. Ook is het een overweging de budgetten 
die bestemd zijn voor jeugdzorg via de gezamenlijke schoolbesturen in de regio te laten lopen. Dit zou via 
een vorm van trekkingsrecht ingevuld kunnen worden. 
Kern is dat in principe alle middelen voor aanvullende zorg onder de zeggenschap van de gezamenlijke 
schoolbesturen vallen. De individuele schoolbesturen kunnen dus niet autonoom beslissen over de inzet 
van die gelden, maar moeten gezamenlijk besluiten over de bekostiging van hun (gedifferentieerde) 
regionale onderwijszorg. Zie ook de voorbeelden in het kader. 
 
Sturing 
De manier van aansturen van een regio is een zaak van de gezamenlijke schoolbesturen. Per regio kan 
men zoeken naar een invulling op maat. In het kader zijn ter illustratie drie mogelijke varianten 
beschreven. Het is wel zaak dat tegenover de regionale onderwijszorgstructuur voldoende tegenwicht 
staat. Daarom is de rol van de ouders gekoppeld aan een klachtenregeling van groot belang en moet ook 
de inspectie van het onderwijs in de positie worden gebracht om bindende uitspraken te doen over de 
kwaliteit van de zorg. De vijf eerder genoemde criteria zijn daarbij leidend. 
 
Noodzakelijke stappen 
De voorstellen in de richting van een regionale onderwijszorgorganisatie vraagt een zorgvuldig en 
gefaseerd invoeringstraject, waarbij door de sector ondersteuning wordt geboden. Gedacht kan worden 
aan een invoeringsperiode van 5 jaar. In dat traject zullen in ieder geval de volgende fasen doorlopen 
moeten worden: 
- Parlementaire behandeling van dit nieuwe model, zodat er kaderstellende wet- en regelgeving 

wordt opgesteld die de partijen in de regio met elkaar verbindt. Het onderwijs is daarbij het 
vertrekpunt; 

- Door de sector wordt een ondersteuningsorganisatie opgericht. Deze organisatie heeft de taak de 
schoolbesturen in de regio te ondersteunen bij de vorming van hun onderwijszorgstructuur. Die 
ondersteuning is zowel algemeen van aard als op maat. Bij die ondersteuning wordt aangesloten 

                                                 
6 Zie de website van de European Agency. Met name http://www.european-
agency.org/publications/agency_publications/finance/dutch.html 
7 Het gaat om de meerkosten voor sbo, proo, lwoo en wec-scholen en de budgetten voor samenwerkingsverbanden in het primair en 
voortgezet onderwijs en voor REC’s. Ook de middelen voor indicatiestelling (RVC en CvI) behoren hiertoe. 
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bij de huidige innovatiethema’s. Ook heeft deze organisatie de taak onderzoek uit te voeren naar 
succesfactoren voor samenwerking en naar succesvolle samenwerkingsmodellen. Zie ook de 
opmerkingen die gemaakt zijn over ruimte voor ontwikkelingen van onder op. 

- Op korte termijn kan de regionale samenwerking op het gebied van onderwijszorg worden 
versneld en gestimuleerd door zo snel mogelijk, voorafgaande aan landelijke wet- en regelgeving, 
schoolbesturen de mogelijkheid te bieden proeftuinen in te richten en regionaal vorm en inhoud te 
geven aan onderwijszorg. 

- De huidige samenwerkingsverbanden transformeren naar een organisatie uitgaande van RMC-
regio’s. Daarbij kunnen de samenwerkingsverbanden WSNS de dominante zorgstructuur in het 
basisonderwijs voor afstemming met Bureau Jeugdzorg en REC’s vormen. Hetzelfde geldt voor 
de samenwerkingsverbanden VO/SVO in het voortgezet onderwijs. 

 
 
3 Hoe verder met de discussienotitie 
 
Specifieke opdrachten voor VOS/ABB 
Allereerst heeft VOS/ABB het gesprek met vele leden georganiseerd. Op grond daarvan is de notitie 
bijgesteld. 
Vervolgens zal het gesprek gezocht gaan worden met de andere onderwijsorganisaties, deskundigen uit 
de academische wereld en de politiek. VOS/ABB wil dat gesprek zorgvuldig voeren en zal daar dan ook 
de verantwoordelijkheid voor nemen. 
 
Tijdpad 
Het volgende tijdpad wordt voorgesteld: 
 
- november bespreken met collega organisaties 
- december bespreken discussienotitie in panel van deskundigen  
- december opstellen van de definitieve beleidsnotitie  
- januari 2005 presentatie beleidsnotitie ten behoeve van de integrale parlementaire 

evaluatie WSNS, GOA, LGF en zorg in vmbo en praktijkonderwijs 
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Bijlage 1 De organisatie van de zorg in WPO, WVO en WEC 
 
 
           WPO           WVO          WEC 
Scholen Basisscholen en speciale 

scholen voor basisonderwijs 
(vaak onder apart bestuur of 
onder bao.bestuur) In ca. 5 
gevallen is er sprake van een 
zgn. federatie+ (= het bestuur 
van het SWV is eveneens 
bevoegd gezag van de SBO) 

Scholen(gemeenschappen) 
voor vmbo (leerwegen: bbl, 
kbl, gl, tl),havo en vwo en 
praktijkonderwijs en 
leerwegondersteunend 
onderwijs (laatste 2 zijn te 
kenschetsen als separate 
zorgvoorzieningen 

4 clusters 
I: visueel gehandicapt; II: doof, 
slechthorend en ernstig 
spraakgebrekkig;III: zeer 
moeilijk lerend, lichamelijk 
en/of verstandelijk 
gehandicapt, langdurig ziek 
(somatisch); IV: zeer moeilijk 
opvoedbaar, PI-scholen en LZ 
(psychiatrisch) 

Leeftijd 4-12 (14) 12(14)-vmbo: 5 jaar, havo/vwo: 
geen eindleeftijd, PRO: 18 jaar 

4 (2,5) – 20 jaar 

Type leerling 
in de zorg 
(generali-
serend) 

Leerproblemen, meestal 
gecombineerd met sociaal 
emotionele problematiek of 
laag IQ (tussen 60-80) 

Idem als bij PO Zintuiglijke handicaps, 
lichamelijke handicaps, 
meestal gecombineerd met 
bijkomende problematiek, 
ernstige gedragsproblemen 

Organisatie 
van de zorg 

248 Samenwerkings-
verbanden (SWV) gemiddeld 
28 basisscholen en 1,5 SBO. 
Jaarlijks zorgplan. 

83 SWV, gemiddeld 10 
scholen. Praktijkonderwijs 
komt voor als afdeling of als 
zelfstandige school. Jaarlijks 
zorgplan 

33 Regionale expertise centra, 
gemiddeld 9 scholen. 
Wettelijke taken: intake + 
ambulante begeleiding (AB) + 
formatiegarantie 

Bestuurlijke 
vormgeving 

Overeenkomst of een 
rechtspersoon (federatie) 
centrale dienst verplicht – 80% 
interzuilair 

Rechtspersoon + centrale 
dienst – 90 % interzuilair 

Aparte rechtspersoon voor het 
REC 
99% interzuilair 

Toegang tot 
de zorg 

Via beschikking van de eigen 
permanente commissie 
leerlingenzorg (PCL). In veel 
SWV is er sprake van een 
brede PCL: ook taken in het 
voortraject. De PCL heeft per 
SWV eigen criteria 
(opgenomen in het zorgplan). 
Ouders vragen aan 

Voor PRO geldt (net als SBO 
en WECschool) de beschikking 
als toelaatbaarheidseis. Hier 
komt beschikking van 
Regionale Verwijzings 
Commissie (aantal: 16), de 
RVC hanteert landelijke 
criteria. Apart voor LWOO en 
voor PRO. Een SWV heeft ook 
een PCL t.b.v. het voortraject. 
School vraagt aan 

Via een per REC ingestelde 
commissie voor de 
indicatiestelling. Geeft 
beschikking per schoolsoort en 
een cluster 4 beschikking 
volgens landelijke criteria. 
Iedere school heeft een  
begeleidingscommissie. 
Ouders vragen aan. 

Bekostiging Gebudgetteerd stelsel. 
SBO wordt voor 2% van het 
aantal leerlingen in een SWV 
voor de zorg door de overheid 
bekostigd. Bij meer leerlingen 
moet SWV zorgformatie 
overdragen (12,6 fre). SWV 
krijgt per leerling zorgformatie. 

Gemengd model. Bij 
beschikking van de RVC 
ontvangt de school ca. 3500 
euro. 
Een SWV ontvangt een 
regionaal zorgbudget, bedoeld 
voor LWOO leerlingen die (net) 
niet aan de criteria voldoen. 

Open eind regeling. Iedere 
geïndiceerde leerling brengt 
formatie mee. Ouders kunnen 
ook kiezen voor integratie, dan 
ontvangt de reguliere school 
een Rugzak en de WECschool 
formatie voor AB. 

Knelpunten Sturingsinstrumenten. Positie 
coördinator, handelen van 
leraren 

Positie LWOO, rol PCL, 
handelen docenten 

Centrale of decentrale 
besluitvorming, wachtlijsten 
(zeker in cluster 4), indicatie 

Projecten WSNS + ,  Kwaliteit van de 
Leerlingenzorg in vmbo en pro 

Kwaliteit Speciaal 

 


