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In januari heeft de – inmiddels ex – minister van OCW in een brief aan de Tweede Kamer 
haar laatste opvattingen over Passend Onderwijs aangegeven: 
“In het Algemeen Overleg heb ik toegezegd om de uitgangspunten voor passend onderwijs te 
vertalen in een proeve van wetgeving. De uitwerking van deze proeve bleek gecompliceerder 
dan aanvankelijk verwacht, door het zoeken naar een goed evenwicht tussen enerzijds het 
bieden van ruimte aan het veld en anderzijds het formuleren van voorwaarden om de 
resultaatsverplichting passend onderwijs te realiseren. Inmiddels is een aantal wetsartikelen 
geformuleerd. Het gaat om globale artikelen die de verhouding tussen de ouders en de school 
regelen (aanmelding en realiseren van een passend onderwijs) en artikelen die de 
samenwerkingsrelatie tussen scholen vastlegt. In het overleg met de organisaties voor bestuur/ 
management, personeel en ouders is gebleken dat de globale artikelen tot veel vragen leiden. 
Artikelen worden gelezen tegen de achtergrond van het huidige stelsel waarin zaken zeer 
gedetailleerd zijn geregeld. De proeve geeft geen uitgewerkt beeld hoe passend onderwijs 
concreet wordt georganiseerd in de toekomst. Dat is immers een verantwoordelijkheid die 
komt te liggen bij samenwerkende besturen en scholen. Het ontbreken van dit beeld, leidt 
ertoe dat de vele vragen die de proeve oproept nog niet beantwoord kunnen worden. 
Geconcludeerd is daarom dat alleen de proeve onvoldoende houvast biedt om de 
ontwikkelingen in het veld richting de resultaatsverplichting passend onderwijs te realiseren. 
Naar aanleiding hiervan is afgesproken op korte termijn naast de proeve een 
ontwikkelingskader op te stellen waarin wordt beschreven hoe het veld de komende jaren 
organisatorische aanpassingen ontwikkelt om de resultaatsverplichting passend onderwijs te 
realiseren. Op die manier ontstaat een integraal beeld. In het overleg met de organisaties is 
geconcludeerd dat het, gelet op het draagvlak in het onderwijsveld voor passend onderwijs 
sterk de voorkeur verdient om de proeve van wetgeving alleen in samenhang met het op te 
stellen ontwikkelingsplan naar buiten te brengen. Bij deze brief is dan ook nog geen proeve 
van wetgeving gevoegd. Het streven is het ontwikkelingskader zo spoedig mogelijk op te 
stellen. Belangrijke voorwaarde bij dit ontwikkelingsplan is het financiële kader waarbinnen 
de organisatorische aanpassingen kunnen plaatsvinden. Het nieuwe kabinet zal op dit punt 
voorwaarden moeten formuleren. De afronding van het ontwikkelingsplan is van deze 
besluitvorming afhankelijk.” 
(brief aan Tweede Kamer - 22 januari 2007) 
 
Inmiddels schieten we aardig op als het om de 100 dagen gaat en hebben de bewindspersonen 
op OCW aangegeven dat zij begin juni een beleidsbrief aan de Kamer zullen sturen over het 
in de januaribrief genoemde ontwikkelkader. Op 5 juli zal de Kamer in een Algemeen 
Overleg met de beide staatssecretarissen over deze komende beleidsbrief debatteren. 
In deze brief zal ook worden voorgesteld hoe beide bewindspersonen willen omgaan met de 
groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs en dan met name in cluster 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groei cluster 4 
 
 2000 2006 
Plaatsen speciaal onderwijs 8.690 12.082 
Plaatsen voortgezet speciaal onderwijs 7.127 14.348 
Ambulante begeleiding basisonderwijs     457   7.268 
Ambulante begeleiding voortgezet onderwijs        562       6.133 
 
 



 
In het overleg met de organisaties wordt stevig gediscussieerd over zogenaamde 
groeibeheersende maatregelen. 
VOS/ABB heeft voorgesteld dat een gezamenlijke regionale aanpak van scholen en besturen 
in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs (liefst ook met het MBO en met 
medewerking van externe partijen als Bureau Jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk) de 
beste resultaten kan opleveren. Bij regionale aanpak heeft VOS/ABB voorgesteld de regio van 
het samenwerkingsverband VO-SVO als werkeenheid te gebruiken. Dat wil zeggen dat er niet 
een verplichting voor die regiokeus moet zijn, maar het samenwerkingsverband VO te zien als 
eerste oriëntatie op samenwerkende partijen. 
Uit een enquête van het Steunpunt Passend Onderwijs i.o. onder ca. 60 initiatieven blijkt het 
samenwerkingsverband (45 %) ook veelal als geografische eenheid te zijn gekozen. 
 

 
In de meeste gevallen zijn ook de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden WSNS en 
die van het VO, samen met REC-scholen de initiatiefnemers geweest. 
In deze initiatieven hanteert men de volgende definitie voor Passend Onderwijs: 
“Een organisatorische en/of onderwijs-kundige setting (lokaal of regionaal) waarbij 
gezamenlijke schoolbesturen hun onderwijsbeleid zo hebben ingericht dat er voor alle 
leerlingen in die lokale/regionale situatie een passend onderwijsarrangement is.” 
 
Voor OCW is deze vrijwillige aanpak niet voldoende, met name door Financiën wordt ook 
een strakkere lijn noodzakelijk geacht. Men wil daarbij vooral het criterium “ontoereikende 
zorg” gaan aanscherpen. 
 
Voor reacties en informatie: 
hkeesenberg@vosabb.nl  
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