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Hoofdstuk 1 INLEIDING 
 
 
 
In september 2005 heeft de minister de notitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs naar 
de Tweede Kamer gestuurd. In die notitie presenteert de minister haar plannen voor vernieuwing van 
de leerlingenzorg in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Kern van de plannen is 
het werken met een zogeheten zorgplicht. Dit betekent dat ieder schoolbestuur de 
verantwoordelijkheid heeft een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling 
die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is 
ingeschreven. Deze verplichting betekent niet dat ieder schoolbestuur alle mogelijke 
onderwijszorgarrangementen in huis moet hebben. Als een schoolbestuur een bepaald arrangement 
niet zelf in huis heeft, zal dat bestuur in samenspraak met besturen die dit arrangement wel kunnen 
aanbieden, bijvoorbeeld de huidige vormen van speciaal onderwijs, afspraken maken zodat de leerling 
dat onderwijszorgarrangement aangeboden krijgt. Wederzijdse samenwerking op basis van gemaakte 
afspraken tussen schoolbesturen is daarmee niet vrijblijvend, maar integraal onderdeel van de 
onderwijszorgplicht. 
Parallel aan die zorgplicht wordt voorgesteld ruimte te bieden om invulling te geven aan de nieuwe 
verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Dat betekent concreet dat wordt voorgesteld een aantal 
wettelijke kaders te laten verdwijnen. Te denken valt aan het verdwijnen van de wettelijke verplichting 
tot deelname aan samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en aan regionale 
expertisecentra. Ook is gewezen op het verdwijnen van de wettelijke basis van handicapspecifieke 
schoolsoorten. 
Naast de invoering van de zorgplicht en het verdwijnen van wettelijke verplichtingen is een derde 
belangrijke element in de notitie de positie van de ouders. De minister geeft aan dat deze positie 
versterkt gaat worden. 
 
De plannen zijn inmiddels besproken met de Tweede Kamer. Aangegeven is dat de minister in de 
periode februari tot en met juni een verkenning uitvoert naar de manier waarop de nieuwe ideeën 
ingevuld kunnen worden. In september 2006 zal ze de Tweede Kamer daarover rapporteren. 
Basis voor die verkenning is de uitwerkingagenda die de minister bij de notitie in september heeft 
gevoegd. Die agenda wordt langs drie lijnen uitgewerkt. Op de eerste plaats via de kaderlijn, waarin 
OCW samen met de onderwijsorganisaties invulling gaan geven aan de uitwerkingsagenda. Op de 
tweede plaats via de ouderlijn waarin OCW met de ouderorganisaties en oudervertegenwoordigers de 
positie van de ouders verder uitwerkt. Tot slot de veldlijn die het land ingaat om het onderwijsveld 
breed te informeren, te horen en voor te bereiden op de beleidsvoornemens. Het gaat dan met name 
om het informeren en reflecteren op de onderwijszorgplicht en de consequenties die dat kan hebben. 
Centraal hierin staat niet het uitleggen, maar het goed luisteren naar en in dialoog treden met lokale 
regionale betrokkenen (besturen, management en personeel). 
De informatie uit de veldlijn wordt teruggekoppeld naar de kaderlijn. Een belangrijk uitgangspunt is 
dat de invulling van de uitwerkingsagenda onderop plaatsvindt. Basis vormen de initiatieven en 
ontwikkelingen die er in het land zijn. Het is niet de bedoeling om van bovenaf voor te schrijven hoe 
de zorgplicht ingevuld moet worden. De veldlijn brengt de informatie, ideeën, opvattingen, 
ontwikkelingen, etc. uit het land bijeen en voedt daarmee de kaderlijn waarin de uitwerkingsagenda 
wordt ingevuld. De opbrengsten van de veldlijn zijn derhalve van groot belang voor de verdere 
invulling van de uitwerkingsagenda. 
 
In deze notitie worden de resultaten van de veldlijn Passend Onderwijs beschreven. Begonnen wordt 
in hoofdstuk 2 met een korte toelichting op de werkwijze en aanpak van de veldlijn. Vervolgens 
worden de resultaten beschreven aan de hand van thema’s. Het betreft: de toegang tot zorg en 
indicatiestelling (par. 3.1), bekostiging (par. 3.2), de samenwerking PO, VO, (V)SO (par. 3.3), 
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partners voor samenwerking (par. 3.4), expertise en behoud van expertise (par. 3.5), de rol van de 
ouders (par. 3.6), perceptie van stelselherziening (par. 3.7), de inrichting van het toezicht (par. 3.8), 
regulier onderwijs (par. 3.9) en invoering (par. 3.10). Hoofdstuk 4 tot slot geeft een samenvatting van 
de belangrijkste opbrengsten. 
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Hoofdstuk 2 VELDLIJN PASSEND ONDERWIJS 
 
 
 
De veldlijn Passend Onderwijs is eind januari gestart. Onder de verantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke onderwijsorganisaties is een projectbureau ingericht bij de Besturenraad, is er een 
coördinator benoemd, een bureaumedewerker aangesteld en zijn 22 veldlijners geselecteerd. De 
veldlijners hebben een scholing gehad waarin de in en outs van de plannen van de minister zijn 
besproken, de presentatie1 is geoefend en de rapportages zijn doorgesproken. Daarnaast zijn er 
gedurende de veldlijnperiode twee terugkomdagen geweest waarin de veldlijners ervaringen hebben 
uitgewisseld en hun presentaties hebben bijgesteld. 
 
Alle schoolbestuurders, schoolleiders, rectoren, coördinatoren van samenwerkingsverbanden en 
REC’s, interne begeleiders, leraren en docenten, ouders en MR-leden zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan de veldlijn. In totaal zijn er 430 veldlijnbijeenkomsten gehouden in de periode februari tot 
en met juni. De bijeenkomsten zijn overal in Nederland gehouden variërend van Maastricht tot 
Vlieland. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om op maximaal dertig autominuten van de 
woonplaats een bijeenkomst te bezoeken. De procedure was dat mensen zich konden inschrijven via 
www.passendonderwijs.nl.  
De schatting is dat een bijeenkomst gemiddeld door meer dan 25 deelnemers werd bezocht. Hierbij 
was echter sprake van een flinke variatie. De ondergrens was zes deelnemers, de bovengrens betrof 
ruim 130 deelnemers tijdens een inloop-veldlijnbijeenkomst op de WSNS-conferentie in Lunteren. Op 
grond van deze gegevens is de inschatting dat er in totaal meer dan 10.000 mensen bereikt zijn door de 
veldlijn. 
 
In bijlage 2 zijn de deelnamegegevens opgenomen. Daarin is in kaart gebracht hoe de deelname er uit 
ziet naar schoolsoort (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) en 
naar functie (bestuurder, directeur/rector, coördinator, interne begeleider, leraar, ouder). Het blijkt dat 
alle schoolsoorten en functies vertegenwoordigd zijn, maar dat er per schoolsoort en functie 
verschillen zijn. Het lijkt er op dat er meer mensen uit het primair dan uit het voortgezet en 
(voortgezet) speciaal onderwijs zijn geweest. Er waren met name veel verzoeken vanuit de 
samenwerkingsverbanden WSNS om een bijeenkomst te houden.  

                                                 
1 In bijlage 1 is de presentatie opgenomen. 
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Hoofdstuk 3 ONDERWERPEN UIT DE UITWERKINGSAGENDA 
 
 
 
Als bijlage bij de notitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs heeft de minister een 
uitwerkingsagenda gevoegd. In de uitwerkingsagenda worden de onderwerpen genoemd die tijdens de 
verkennende periode verder uitgewerkt worden. De onderwerpen uit deze uitwerkingsagenda zijn zo 
veel mogelijk als ‘kapstok’ gebruikt voor de beschrijving van de resultaten van de veldlijn. Per 
paragraaf wordt een onderwerp besproken. Begonnen wordt met een kader waarin de tekst uit de 
uitwerkingsagenda staat. Vervolgens worden daarna voor dat betreffende onderwerp de resultaten van 
de veldlijn beschreven. Er is niet gekozen voor het strikt handhaven van de volgorde van de 
uitwerkingsagenda. Ook zijn enkele aanvullende thema’s opgenomen die in de uitwerkingsagenda 
geen aandacht hebben gekregen, maar waarover in de veldlijn veel opmerkingen zijn gemaakt.  
 
 
3.1 De toegang tot zorg en indicatiestelling 
 
Uitwerkingsagenda 
In de uitwerkingsagenda Vernieuwing speciale leerlingenzorg po/vo wordt onder het kopje 
‘Indicatiestelling’ het volgende opgemerkt: 
 
Indicatiestelling  
In de uitwerkingsnotitie van april is een aantal maatregelen voorgesteld om de indicatiestelling LGF 
te verbeteren en vereenvoudigen. De uitwerking daarvan gaat door. Ook de afstemming van de 
indicatiestelling binnen het onderwijs wordt nader uitgewerkt. Vragen die daarbij aan de orde zijn:  
- Op welke wijze wordt de harmonisatie indicatiestelling binnen de onderwijskolom 

vormgegeven? Hoe kunnen de indicatiestelling LGF (Commissies voor de indicatiestelling 
(CvI’s) en de indicatiestelling in het voortgezet onderwijs (de Regionale 
verwijzingscommissies (RVC’s) worden geïntegreerd?  

- Wat gebeurt er met de sbao-populatie, is het mogelijk (een deel van) deze leerlingen te 
indiceren?  

- Wat gebeurt er met de Permanente commissie voor leerlingenzorg?  
- Wat zijn de gevolgen van voorstellen op het gebied van de indicatiestelling voor de 

leerlingontwikkeling.  
Daarnaast wordt in het kader van het JONG-traject onderzocht hoe de harmonisering van de 
indicatiestelling in het onderwijs met die van de zorg kan worden vormgegeven.  
 
Resultaten veldlijn 
Tijdens de veldlijn is veel gezegd en gevraagd over de toegang tot de zorg, de indicatiestelling en de 
bekostiging. Er is op hoofdlijnen aan een viertal onderwerpen aandacht besteed, namelijk: 
- snelle helderheid 
- toegang en indicatiestelling 
- mogelijkheid tot weigeren 
- zorgarrangementen 
 
Snel helderheid 
Een belangrijk onderwerp dat in alle bijeenkomsten aan de orde is geweest, is de toegang tot zorg, de 
wijze van indiceren en de bekostiging van zorg. Veelvuldig is de vraag gesteld voor welke groepen 
leerlingen er specifieke vormen van indicatie en bekostiging gaan gelden, hoe dat er uit gaat zien, voor 
welke groepen dat niet zo zal zijn en hoe dat dan geregeld wordt, wat de hoogte van de bedragen zijn, 
etc. De roep om snelle duidelijkheid op dit onderwerp is veelvuldig geuit. In veel gevallen is 



Opbrengsten veldlijn Passend Onderwijs  7

aangegeven dat deze informatie een belangrijke voorwaarde is voor het nemen van (vervolg)stappen 
het eigen bestuur en binnen de eigen regio. 
 
Toegang en indicatiestelling. 
Op dit punt is tijdens de veldlijnbijeenkomsten gesproken over de volgende thema’s: 
- Eén loket: 

o Er is veelvuldig gepleit voor het inrichten van één (regionaal) loket voor de gehele 
indicatiestelling. Het betreft dan het huidige primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal 
onderwijs en de zorginstellingen, zoals Jeugdzorg, AWBZ, GGZ en MEE. Uitgangspunt is 
de hulpvraag van het kind. Het doel is één kind, één plan. Andere trefwoorden die vaak 
zijn gebruikt, zijn: snel, efficiënt, korte lijnen en schoolnabij. Wel moet voorkomen 
worden dat er een voordeur is, maar dat achter die voordeur weer tal van loketten zijn. Er 
moet daadwerkelijke sprake zijn van één loket. 

o Het loket heeft taken op het gebied van indicatie en toegang. Indiceren voor een wachtlijst 
kan niet. Na indicatie moet er direct geplaatst kunnen worden. Dat is een taak waar dat 
loket verantwoordelijk voor is. 

o Het loket kan ook taken krijgen op het gebied van opstellen van het zorgarrangement. In 
overleg met ouders en school kan zo’n arrangement worden ingericht. Het loket voert de 
regie. 

- Diagnostiek: Over de diagnostiek zijn veel vragen gesteld. In de veldlijnbijeenkomsten is 
geregeld van gedachten gewisseld over wat een verstandige invulling van de diagnostiek zou 
kunnen zijn. Er is een voorkeur voor één diagnose die zowel dient om te bepalen of de 
betreffende leerling in aanmerking komt voor zorg en bekostiging (slagboomdiagnostiek) als 
om een onderwijszorgarrangement en handelingsplan (handelingsgerichte diagnostiek) op te 
kunnen stellen. Veel deelnemers geven aan dat het accent zou moeten liggen op de laatste 
functie van diagnostiek. Als de diagnostiek alleen een slagboomfunctie heeft is de kans 
aanwezig dat een kind een tweede ‘molen van handelingsgerichte diagnostiek’ in moet. 

- Bureaucratie en wachtlijsten: Er bleek in de veldlijnbijeenkomsten angst voor een grote mate 
van bureaucratie, voor veel en onduidelijke procedures, voor hoge kosten op het gebied van 
toeleiding en voor wachtlijsten als de indicatiestelling niet goed wordt geregeld. Als de 
toegang tot de zorg en de indicatiestelling niet goed worden geregeld, is het de verwachting 
van veel deelnemers dat ook in het nieuwe stelsel de knelpunten groot blijven. 

- Doelgroepen en criteria: 
o Er zijn veel vragen gesteld over de doelgroepen waar aanbodfinanciering voor geregeld 

zal worden. Uit de veldlijn blijkt dat er behoefte is aan landelijke objectieve criteria voor 
de groepen die er nu ook zijn. Soms wordt aangegeven dat deze doelgroepen uitgebreid 
moeten worden met nieuwe doelgroepen. 

o Onduidelijk is op welke wijze doelgroepen worden gekozen door de politiek. Hier wordt 
met de nodige scepsis over gesproken (de beste lobby wint). Ook zijn er vragen over de 
criteria die gaan gelden en over wie die criteria vast gaan stellen. 

o Tot slot is er van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om niet landelijk, maar 
regionaal doelgroepen en criteria te formuleren. Nadeel is dat het regionale verschillen 
vergroot. Als voordel is genoemd dat het de snelheid en het maatwerk bevorderd. 

 
Mogelijkheid tot weigeren 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
- Onduidelijkheid: Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de mogelijkheid 

die scholen hebben om een leerling te weigeren. Bijvoorbeeld: 
o Wat is het recht van de school, kan die een leerling weigeren? 
o Scholen die nu een leerlingenstop hanteren, mogen die dat in de toekomst ook blijven 

doen of moet iedere vraag met zorg beantwoord worden? 



Opbrengsten veldlijn Passend Onderwijs  8

o Wat zijn de mogelijkheden van de scholen om de eigen begrenzingen i.c. toelatingsbeleid 
vast te leggen en te hanteren? 

o Gaat de zorgplicht ten koste van het toelatingsbeleid met betrekking tot denominatie? 
o Wat als een leerling echt niet past. Moet een school iedereen aannemen? 
o Wat kan een school doen als bemerkt wordt dat de school het aangeboden 

onderwijszorgarrangement niet adequaat kan realiseren? 
o Wat kan er worden gedaan tegen ‘shoppende ouders’? 

- Strategisch beleid: Er worden opmerkingen gemaakt over strategisch gedrag van scholen. De 
kans is aanwezig dat scholen vooral ‘lichte zorgleerlingen’ toe zullen laten. Ook bestaat het 
risico van aanzuigende werking van zorgleerlingen. Als een school eenmaal de naam heeft, 
zullen er meer komen. Zo ontstaan er zorgscholen analoog aan zwarte scholen. 

- Naast de vragen en opmerkingen zijn er ook suggesties gegeven om als school om te gaan met 
de nieuwe verantwoordelijkheden. Zo is bijvoorbeeld gesuggereerd dat iedere school eerst 
goed moet bepalen welke zorg ze kunnen bieden en welke niet. Vervolgens kan binnen het 
eigen bestuur en later met andere besturen in een regio worden gekeken wat de reële grenzen 
zijn. Voor zorgleerlingen die niet binnen die grenzen passen kan dan beargumenteerd worden 
gezocht naar een arrangement buiten de school. 

- Tot slot zijn er ook vragen geweest over de mogelijkheid van ouders om te weigeren: 
o Het komt in het huidige stelsel regelmatig voor dat ouders plaatsing op een sbo-school of 

een indicatietraject voor het speciaal onderwijs weigeren. Als school zijn er dan weinig 
mogelijkheden om hier iets aan te doen. De vraag is of daar in de nieuwe plannen 
aandacht voor is. 

o Er is gevraagd naar de juridische mogelijkheden van de school als ouders het 
onderwijszorgarrangement niet accepteren. 

 
Onderwijszorgarrangement 
De term onderwijszorgarrangement roept reacties op: 
- Onduidelijkheid: Er is onduidelijkheid over wat er onder verstaan wordt: is het een 

handelingsplan, een contract. Ook zijn er vragen over het woord ‘passend’: wanneer is het 
passend, wie bepaalt dat. Tot slot zijn er vragen over de duur van een 
onderwijszorgarrangement: geldt het voor een schoolloopbaan, voor een schooljaar, voor een 
paar weken. 

- Maatwerk: In hoeverre is er straks echt sprake van maatwerk of zijn ouders verplicht om het 
onderwijszorgaanbod dat gezamenlijke schoolbesturen in een regio hebben afgesproken aan te 
nemen. 

- Kwaliteit: Voorgesteld is in veel veldlijnbijeenkomsten kwaliteitscriteria te formuleren waar 
een onderwijszorgarrangement aan moet voldoen. Die criteria betreffen bijvoorbeeld de 
procedure om tot een arrangement te komen, het in te vullen format, etc. 

 
 
3.2 Bekostiging 
 
Uitwerkingsagenda 
In de uitwerkingsagenda Vernieuwing speciale leerlingenzorg po/vo wordt onder het kopje 
‘Bekostiging’ het volgende opgemerkt: 
 
 Bekostiging 
Zoals gezegd is het uitgangspunt bij de herziening van de bekostiging dat het stelsel financieel 
beheersbaar blijft. Binnen die randvoorwaarde moet worden onderzocht op welke wijze de 
bekostiging zoveel mogelijk leerlinggerelateerd kan worden gemaakt. Daarbij zijn de volgende 
vragen aan de orde. 
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- Hoe wordt de bekostiging van de huidige sbao-populatie geregeld? 
- Hoe kan de leerlingenzorg in havo/vwo worden vormgegeven? 
- Wat zijn de gevolgen van het afbouwen van de aanbodssturende (school)financiering 

(herverdeeleffecten, personele gevolgen, etc.)? 
- Wat zijn de gevolgen van het combineren van verschillende systemen: een openeinde 

systematiek in het (v)so, een gebudgetteerd systeem voor de leerlingenzorg in het 
basisonderwijs en een gemengd model voor de leerlingenzorg in het vo? En, hoe kan het 
nieuwe systeem in volume en/of prijs beheersbaar worden gehouden? 

- Welke opbrengsten worden gerealiseerd door het schrappen van bureaucratie? 
- Hoe kan de bekostiging van specifieke expertise worden geregeld (gebarentaal; braille, 

autisme enz.)? 
- Wat zijn de uitvoeringskosten van de wijzigingen die worden voorgesteld? 
 
Resultaten veldlijn 
Tijdens de veldlijn is veel gezegd en gevraagd over de bekostiging. De resultaten worden beschreven 
aan de hand van drie thema’s, namelijk: 
- snelle helderheid 
- budgettair neutraal is niet mogelijk 
- oud-nieuw 
 
Snel helderheid 
Net als bij de toegang tot de zorg en de indicatiestelling geldt op het punt van bekostiging dat snel 
helderheid gewenst is over hoe de bekostiging en het bekostigingsniveau er uit gaat zien. Er blijkt 
onder de deelnemers grote zorg te bestaan over de budgettaire kaders. Ook valt op dat er nog sprake is 
van verwarring over de bekostiging. Zo bestaat de indruk dat de huidige bekostigingsregels voor 
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan. Het is derhalve zaak snel 
duidelijk te maken binnen welke financiële kaders de schoolbesturen hun zorgplicht moeten realiseren. 
 
Budgettair neutraal 
De minister geeft in haar plannen aan dat de zorgplicht budgettair neutraal ingevoerd moet worden. De 
veldlijnbijeenkomsten maken duidelijk dat het onderwijsveld unaniem zorg heeft over dat standpunt 
van de minister en van mening is dat budgettair neutraal niet kan: 
- Er wordt opgemerkt dat voor de invoering middelen beschikbaar moeten zijn. Er moet een 

degelijke bekostiging zijn om zo’n operatie in te voeren en om later gevolg te geven aan een 
goede uitvoering.  

- Na invoering is adequate bekostiging van zorg noodzaak: 
o De mening is dat schoolbesturen met de zorgplicht nieuwe verantwoordelijkheden krijgen 

waar nieuwe budgetten bij horen. Dat kan niet met de middelen die op dit moment 
beschikbaar zijn voor zorg. Er zal geld nodig zijn voor scholing van personeel, voor 
aanname van nieuw personeel, voor overleg, voor administratie en voor nieuwe 
leermiddelen. Er moet een adequaat bekostigingsniveau worden vastgesteld. 

o De nieuwe plannen vragen om een herbezinning over de hoogte van het budget voor 
huisvesting en vervoer en over de zeggenschap over die budgetten. De budgetten zullen 
omhoog moeten en veel schoolbesturen zien liever dat de middelen direct bij hen terecht 
komen. 

 
Systematiek 
De wijze van bekostiging is onderwerp van gesprek geweest. Aan de orde kwamen de volgende 
onderwerpen: 
- De manier waarop het nieuwe bekostigingssysteem wordt ingericht. Gaat al het geld naar de 

besturen via de lump sum, gaat al het geld in een rugzak naar de zorgleerlingen op grond van 
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indicatie, wordt gekozen voor een combinatie van beide, hoe liggen dan de verhouding, voor 
welke doelgroepen geldt indicatiestelling en voor welke doelgroepen niet, etc. 

- De vraag wie het geld voor zorg krijgt. Is dat de regio, het schoolbestuur, de school of de 
ouder. Er is sprake van een breed pallet aan opvattingen, variërend van: 
o ‘geef de middelen maar aan de samenwerkende schoolbesturen in een 

samenwerkingsverband en dan wordt daar het onderwijszorgarrangement met de ouders 
ingevuld’ 

o ‘geef maar geld maar aan ons als bestuurders en wij regelen het zelf’ 
o ‘geef het geld aan de scholen en niet aan de besturen, want besturen zetten het in voor 

andere doelen, terwijl scholen het wel besteden aan zorg’ 
o ‘geef de middelen aan de individuele leerling en geef ouders zeggenschap, anders komt 

het niet op de goede plaats terecht’ 
- De vraag hoe snel het geld komt dan wel gaat, mede in relatie tot het uitgangspunt dat het geld 

het kind volgt. In dit kader zijn ook opmerkingen gemaakt over wat er gebeurt als een kind 
verhuist en de school van vertrek plots geen budget meer heeft om allerlei kosten die zijn 
gemaakt voor die betreffende leerling te kunnen betalen. 

- De inzet van middelen: 
o De vraag of het mogelijk is zorgmiddelen die via indicatie toegekend zijn aan een 

individuele leerling te bundelen. Dit heeft als nadeel dat het budget niet exclusief aan het 
betreffende kind besteed wordt. Het voordeel is echter dat door bundeling een gezamenlijk 
aanbod ontstaat waar meer kinderen van kunnen profiteren. Voor scholen heeft dit een 
voordeel, maar ouders zullen wellicht andere eisen stellen. 

o Te veel openheid in de besteding van middelen (bijvoorbeeld het zorgbudget dat via de 
lump sum wordt versleuteld) kan er toe leiden besturen de middelen voor andere zaken 
dan zorg gaan inzetten. 

- Er zijn vele vragen gesteld over de keus tussen indexeren van zorgbudget (inbouwen van een 
plafond) versus een open-einde regeling. Het beeld leeft dat de herijkingsplannen voor een 
groot deel ingegeven zijn door de huidige financiële groei van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Door een nieuw systeem in te voeren met daarin een plafond kan die groei worden 
geremd. Het financiële risico verschuift dan van departement naar schoolbesturen. Het 
onderwijsveld hoopt echter op een open-einde regeling. 

- Tot slot zijn er opmerkingen gemaakt over het ontschotten of bundelen van geldstromen. Op 
dit punt ziet men kansen, vooral als de PGB en de LGF gebundeld kunnen worden ingezet. 
Zorg en zorginstellingen zouden financieel meer gebonden moeten worden aan het onderwijs.  

 
Oud-nieuw 
Er zijn tal van vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die te maken hebben met de bekostiging in de 
huidige situatie en bekostiging in de nieuwe situatie. Uit de veldlijnbijeenkomsten bleek dat er 
enerzijds duidelijkheid gewenst is op hoe die overgang van oud naar nieuw er uit gaat zien. Anderzijds 
is op dit punt nog nadere verheldering nodig, omdat er veel beelden leven over hoe de bekostiging er 
in de nieuwe plannen uit gaat zien: 
- Overgang: Er zijn vragen gesteld over de overgang van bekostiging van de huidige situatie 

naar de nieuwe situatie. Ter illustratie: nu zijn er afspraken in de vorm van ‘vuistregels’ als 
een schoolbestuur verhuist van het ene naar het andere WSNS-verband. Hoe wordt in het 
nieuwe stelsel omgegaan met de financiële consequenties als een bestuur besluit uit te stappen. 
Moeten de besturen dat zelf regelen of komen er regels voor ‘opting out’. 

- Onduidelijkheid: Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over wat in de nieuwe plannen wel en 
niet bekostigd worden. 

 
 
3.3 De samenwerking PO, VO, (V)SO 
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In de notitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs is aangegeven dat de zorgplicht op het 
gebied van zorgstructuren wordt opgelegd aan schoolbesturen. Het is vervolgens aan schoolbesturen 
om invulling te geven aan die zorgplicht. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor besturen door wettelijke 
bepalingen te laten vervallen. Genoemd worden de wettelijke verplichting tot deelname aan 
samenwerkingsverbanden WSNS en voortgezet onderwijs en aan REC’s. Ook de wettelijke basis 
onder handicapspecifieke schoolsoorten komt te vervalen volgens de huidige plannen van de minister. 
In de veldlijnbijeenkomsten is veelvuldig ingegaan op de mogelijke consequenties van deze plannen 
voor de samenwerking tussen het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
- de huidige samenwerking2 
- kaders door de overheid 
- de rol van besturen 
- inhoudelijke afstemming 
 
De huidige samenwerking 
In het algemeen is er angst voor de gevolgen van het loslaten van de wettelijke basis van de 
samenwerkingsverbanden WSNS en de samenwerkingsverbanden in het voorgezet onderwijs. Vaak is 
opgemerkt dat de huidige verworvenheden van het samenwerkingsverband wil behouden. Er is in de 
afgelopen jaren structuur gekomen in de manier van werken, er zijn afspraken gemaakt en de 
samenwerkingsverbanden functioneren naar tevredenheid. Vooral in het primair onderwijs wordt dat 
vaak opgemerkt. De vrees bestaat dat door het verdwijnen van de verplichting tot samenwerking en 
door het toekennen van budget aan de schoolbesturen de huidige samenwerking onder druk komt. Dat 
wordt betreurd; de term ‘kapitaalvernietiging’ is zelfs genoemd. In de bijeenkomsten is vaak 
voorgesteld om de invoering van de zorgplicht te laten starten vanuit de huidige 
samenwerkingsverbanden. Met name de WSNS-verbanden zijn vanuit het primair onderwijs genoemd 
als vertrekpunt om de nieuwe vormen van samenwerking te laten ontstaan, de nieuwe gewenste 
ontwikkelingen op gang te brengen. In de veldlijnbijeenkomsten werd deze opvatting soms 
genuanceerd. Niet alle samenwerkingsverbanden functioneren goed en er zijn zeker regio’s waar de 
plannen van de minister worden gezien als mogelijkheid om nieuwe vormen van samenwerking op te 
zetten die beter zullen functioneren dan de huidige samenwerkingsverbanden. 
 
Kaders door de overheid 
Uit de veldlijnbijeenkomsten blijkt dat er in het algemeen behoefte is aan meer duidelijkheid, aan meer 
kaders vanuit de overheid op het gebied van samenwerking tussen primair, voortgezet en (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Er zijn echter ook geluiden gehoord die juist geen kaders willen, die zeggen dat 
maximale ruimte gewenst is. Maar in zijn algemeenheid is de roep om kaders groot. Er is angst dat 
zonder kaders een chaos op gaat treden. Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende gebieden genoemd 
waar de overheid kaders zou kunnen stellen: 
- Verbetering als voorwaarde: Een gedegen voorbereiding is voorwaarde voor de overheid om 

nieuwe vormen van samenwerking te honoreren. Schoolbesturen moeten in hun regio een 
goede analyse maken van de huidige samenwerking en van de gewenste nieuwe 
samenwerking. Daaruit moet helder worden dat die nieuwe samenwerking beter zal zijn. Als 
dat niet blijkt, blijven de huidige regels bestaan. 

                                                 
2 In iedere veldlijnbijeenkomst is gevraagd naar de stand van zaken wat betreft de regionale samenwerking, naar 
goede ontwikkelingen en naar knelpunten. Ook is gevraagd naar namen van contactpersonen. Deze gegevens 
zijn op hoofdlijnen verwerkt in de rapportage. Het is mogelijk een database te maken waarin op detailniveau de 
gegevens van regio’s/veldlijnbijeenkomsten worden opgeslagen. Binnen het huidige budget lukt dat niet. Als er 
behoefte is aan zo’n database zullen daar nadere afspraken over gemaakt moeten worden tussen OCW en 
onderwijsorganisaties. 
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- Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat het geen vrijblijvend karakter heeft. 
Ruimte voor samenwerking verwarren met vrijblijvendheid is een grote valkuil van de huidige 
plannen. Schoolbesturen moeten zich niet aan samenwerking kunnen onttrekken, (kleinere) 
schoolbesturen mogen niet buiten de boot vallen en de samenwerking moet duurzaam van 
karakter zijn. Ook moet de samenwerking niet leiden tot nieuwe vormen van verkokering. Tot 
slot moeten ouders echt een keuze hebben. Die keuze moet niet worden ingeperkt door 
bestuurlijke afspraken over het regionale onderwijszorgaanbod. Dit vraagt om duidelijke 
verankering. De overheid kan hier richtlijnen voor geven.  

- Een regio: 
o Er zijn vragen over de definiëring van een regio. Afhankelijk van het type zorg kan de 

schaal verschillen. Zo zijn er voorbeelden waarbij het land of grote delen van het land de 
regio is, de provincie of een deel van de provincie een regio is of een stad een regio is. De 
overheid zou meer duidelijkheid in die diversiteit moeten brengen door aan te geven wat 
zij onder een regio verstaan.  

o Er is discussie over de regio-indeling. Op dit punt zijn er tegenstrijdige opmerkingen 
gemaakt. Enerzijds is er de wens om niets voor te schrijven. De regio ontstaat uit 
samenwerking tussen besturen. Daar is geen inmenging door de centrale overheid voor 
nodig. Ter illustratie werd gewezen op de indeling in REC’s. De centrale sturing bij de 
samenstelling van REC’s heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. Anderzijds de 
vraag om definiëring door de overheid: de overheid moet aangeven wat een regio is of 
moet worden. Deze laatste variant wordt het meest gehoord. Ter illustratie: enkele 
mogelijke varianten die de revue zijn gepasseerd, zijn het samenwerkingsverband WSNS, 
het samenwerkingsverband VO, de RMC-regio en de gemeente. 

o Een aantal opmerkingen is gemaakt over de afstemming tussen regio’s. Met name de 
vraag hoe om te gaan met een leerling die verhuist naar een andere regio, met een hele 
andere zorgstructuur. Voor zo’n leerling moet een doorgaande lijn gewaarborgd zijn.  

o Ook is aangegeven dat er sprake moet zijn van voldoende omvang en schaal om zorg te 
kunnen bieden. Te kleine regio’s of samenwerkingsconstructie hebben onvoldoende 
expertise in huis om kwalitatief goede onderwijszorgarrangementen aan te bieden. De 
overheid zou uitspraken moeten doen over een minimumschaalgrootte. 

o Een verregaande suggestie die is gedaan, is om de zorgplicht niet toe te kennen aan 
schoolbesturen, maar aan een regionaal orgaan. Duidelijk is dan wie de regie-voerder is, 
waar het loket (het onderwijsplatform) zit, waar in overleg met ouders en schoolbesturen 
de zorgmiddelen worden ingezet, etc. Op deze manier is voldoende schaal geregeld, wordt 
voorkomen dat er concurrentie ontstaat tussen besturen, dat geld te veel gaat sturen, dat er 
nieuwe vormen van verkokering ontstaan. 

 
De rol van besturen 
Over de rol van besturen is veelvuldig van gedachten gewisseld. Een deel van de opmerkingen die 
daarbij gemaakt is, is al beschreven onder het kopje ‘Kaders door de overheid’. Hieronder volgt een 
overzicht van opmerkingen die gemaakt zijn en vragen die gesteld zijn over de rol van besturen: 
- De huidige plannen van de minister hebben het risico in zich van bestuurlijke 

schaalvergroting. Dit speelt met name in het primair onderwijs. 
- De kans is aanwezig dat enkele grote spelers in het veld bepalen hoe de inrichting van de zorg 

er uit gaat zien. Voor kleinere spelers is er dan geen ruimte meer om mee te bepalen. 
- Grote besturen hebben een stevige machtsbasis. Zij kunnen voor zichzelf zorgen, terwijl kleine 

besturen dat niet kunnen. De inhoud moet centraal staan en niet de machtspolitiek van enkele 
grote spelers. 

- De plannen kunnen leiden tot profileringsdrang bij besturen op het gebied van zorg. 
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- Financiële argumenten voeren vaak de boventoon bij bestuurders. Marktwerking is niet 
gewenst op het gebied van leerlingenzorg. Het aanbod moet kwalitatief goed zijn en passen bij 
de vraag van de leerling. 

- Wat gebeurt er als besturen geen partners in hun regio kunnen vinden. Dat kan bijvoorbeeld 
vanwege denominatieve argumenten of vanwege andere visies op het gebied van 
leerlingenzorg. 

- Op welke wijze wordt voorkomen dat schoolbesturen sterk op hun territorium gaan zitten met 
argumenten van identiteit, bescherming van personeel, etc.  

- Wat te doen met besturen die achterover leunen. 
- Besturen kiezen vaak voor andere vormen van regionale samenwerking dan personeel op de 

scholen. Zij hebben de voorkeur voor natuurlijke gebieden, terwijl bestuurders vaak op grond 
van andere argumenten kiezen.  

- Samenwerking zou moeten worden beloond. 
- Men verwacht een grote tijdsinvestering en veel overleg om vorm te kunnen geven aan een 

regionale zorgstructuur. 
- Sancties zijn niet mogelijk als besturen niet hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. 

Een individueel bestuur kan immers niet worden aangesproken op een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

 
Afstemming po, vo, so en vve 
Naast discussie over de bestuurlijke aspecten van samenwerking is er ook veelvuldig gesproken over 
de inhoudelijke afstemming tussen primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Centraal 
stond daarin: 
- de doorgaande lijn: De verbetering van de doorgaande lijn tussen vve-po, po-vo, po-so, en vo-

vso is van groot belang. Dit geldt voor de overdracht van gegevens, over de afstemming van 
handelingsplannen, voor de leerstof, voor de pedagogische en didactische benadering van een 
leerling, etc. Op deze punten is nog veel verbetering mogelijk. 

- de uitwisseling van expertise: Tussen de verschillende schoolsoorten moet gewerkt worden 
aan het versterken van de uitwisseling van expertise (bijvoorbeeld via ambulante begeleiding). 
De expertise is vaak wel aanwezig in een regio, maar vanwege wachtlijsten, onbekendheid, 
ontbreken van bestuurlijke afspraken, etc. komt de expertise niet op de goede plek.  

- zorgprofielen: De wens is aanwezig te experimenteren met zorgprofielen per school. Op die 
manier is duidelijk welke school welke zorg wel of niet kan bieden. 

- Tot slot, opvallend was dat actoren vanuit verschillende onderwijsvormen elkaar tijdens de 
veldlijnbijeenkomsten soms pas voor een eerste keer ontmoeten. Na de veldlijnbijeenkomsten 
werden vaak afspraken gemaakt voor een vervolg. 

 
 
3.4 Partners voor samenwerking 
 
In de veldlijnbijeenkomsten is aandacht besteed aan samenwerking met partners buiten de 
onderwijskolom. Binnen dat kader is onderwerp besteed aan: 
- het belang van een integrale keten 
- de rol van Jeugdzorg 
- de rol van de gemeente 
 
Het belang van een integrale keten 
Een belangrijk knelpunt is de samenwerking met instanties buiten het onderwijs. Er is een veelheid 
aan organisaties, aan loketten, aan bekostigingsregels, etc. Hierdoor is het moeilijk om een integrale 
onderwijszorgketen op te zetten in een regio. Veel deelnemers aan de bijeenkomsten geven aan dat 
zo’n integrale keten erg belangrijk te vinden. De deelnemers zien in de plannen van de minister een 
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kans om die keten te versterken. Ideaal zou zijn een situatie waarbij wordt samengewerkt vanuit één 
loket, voor de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar, met veel aandacht voor preventie en waarbij gewerkt 
wordt volgens het uitgangspunt: één kind, één plan. Zo ver is het in de ogen van veel deelnemers nog 
lang niet. De nieuwe plannen rond de herijking zouden een stimulans moeten geven aan de verbetering 
van zo’n onderwijszorgketen. Dat betekent dat er aandacht besteed moet worden in de 
herijkingsplannen aan samenwerking met niet-onderwijspartners. Dit kan op de eerste plaats door wet- 
en regelgeving op dit punt beter af te stemmen. Ook de afstemming tussen landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk beleid moet beter. De starheid die soms in het systeem zit, werkt belemmerend. De 
discussie over de inzet van PGB/ZIN in het onderwijs is wat dat betreft illustratief. Vanuit Operatie 
Jong zou daar meer aandacht voor moeten zijn. Het beeld is nu dat er in de praktijk nog weinig 
gemerkt wordt van die afstemming. Het beeld dat uit de veldlijn komt, is dat de betrokken 
departementen hier meer werk van moeten maken. Op de tweede plaats moet duidelijker worden wie 
de regie heeft. De voorkeur gaat uit naar het onderwijs. Tot slot is ook aangegeven dat in veel regio’s 
de samenwerking met ketenpartners nog moeizaam verloopt. In regio’s moeten de partners elkaar 
beter dan nu het geval is weten te vinden, tot een gezamenlijke visie proberen te komen over onderwijs 
en zorg en goede afspraken maken over samenwerking en afstemming. Dat gebeurt nog te weinig. Als 
die samenwerking op grond van vrijwilligheid niet van de grond komt, is de suggestie gedaan een 
zorgplicht voor de partners in te voeren. 
 
De rol van Jeugdzorg 
Veel deelnemers wijzen op de problemen met Bureau Jeugdzorg. Samenwerking tussen onderwijs en 
Jeugdzorg is noodzakelijk, maar moet beter. Daarvoor zijn verschillende suggesties gegeven. Zo werd 
gezegd dat Jeugdzorg verplicht moest participeren in het onderwijs en dat onderwijs daarbij de regie 
moest hebben. Afstemmingen van loketten en procedures is gewenst. Een derde punt is het opheffen 
van wachtlijsten bij Bureau Jeugdzorg. Tot slot is gewezen op het maken van betere regionale 
afspraken tussen onderwijs en jeugdzorg. 
 
De rol van de gemeenten 
De gemeente is vanuit verschillende rollen ter sprake gekomen. Op de eerste plaats wat betreft de 
huisvesting; passend onderwijs vraagt passende huisvesting. Het beeld is dat er een forse investering 
nodig is in de infrastructuur van het onderwijs om de herijking tot een succes te maken. Als lokaal 
onderwijspartners en gemeente elkaar niet vinden, belemmert dat de invoering van de zorgplicht. 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor de huidige VNG-verordening. Daarin wordt een onderscheid 
gemaakt speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Als met de plannen van de minister het speciaal 
onderwijs regulier zou worden, komen de huidige speciale scholen in de problemen omdat hun 
leerlingen andere voorzieningen vragen dan het regulier onderwijs. Op de tweede plaats het 
leerlingenvervoer. Ook hier geldt dat onderwijs afhankelijk is van de medewerking van de gemeente. 
Als een passend onderwijszorgarrangement is aangeboden en ouders zijn accoord, maar de gemeente 
wil het vervoer niet betalen, stopt het. Voor het leerlingenvervoer moet in de plannen van de minister 
aandacht zijn. Op de derde plaats de rol van de gemeente op het gebied van voorschoolse educatie, 
onderwijsachterstandenbeleid en brede school. In de huidige plannen is hier nog weinig aandacht voor. 
Maar voor het inrichten van een integrale onderwijszorgketen is die afstemming nodig. Op de vierde 
plaats de rol die de gemeente heeft op het gebied van schoolmaatschappelijk werk, zorginstellingen, 
instanties als ORO en MEE. Afstemming van deze organisaties op de onderwijsketen is erg belangrijk. 
Vrijblijvendheid of te veel gemeentelijke autonomie kan dit bemoeilijken. Hier moet aandacht voor 
zijn in de plannen van de minister. Tot slot is voorgesteld de gelden die naar de gemeenten gaan en die 
bestemd zijn voor zorg en onderwijs te oormerken, zodat ze ook besteed worden aan zorg en 
onderwijs. 
 
 
3.5 Expertise en behoud van expertise 
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In de uitwerkingsagenda wordt onder het kopje ‘Wettelijke vertaling zorgplicht’ aandacht besteed aan 
de vraag hoe behoud en ontwikkeling van specialistische expertise gerealiseerd kan worden. Tijdens 
de veldlijn is daar veel over gezegd. In het algemeen bestaat de angst dat de expertise in het speciaal 
basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs verdwijnt of versnippert. Dat is, blijkt uit de 
reacties tijdens de bijeenkomsten,  niet gewenst en op dat punt zit veel zorg bij de deelnemers. In deze 
paragraaf wordt aandacht besteed aan: 
- Primair onderwijs 
- Voortgezet onderwijs 
- (Voortgezet) speciaal onderwijs  
- Expertise naar het regulier onderwijs 
 
Primair onderwijs  
Ten eerste zijn er twijfels over het feit dat de samenwerkingsverbanden hun wettelijke basis verliezen. 
Veel deelnemers geven aan dat de samenwerkingsverbanden van belang zijn bij de organisatie van de 
bovenschoolse leerlingenzorg. De vrees bestaat dat door de nieuwe plannen en door strategisch gedrag 
van schoolbesturen de opgebouwde structuren en expertise zullen verdwijnen. 
Ten tweede, en daar was veel aandacht voor, is er angst voor het verdwijnen van de expertise in het 
speciaal basisonderwijs. Deze expertise heeft zich in de ogen van veel deelnemers bewezen. Daarnaast 
zijn veel reguliere basisscholen (nog) niet in staat om leerlingen die nu op sbo-scholen zitten op een 
kwalitatief goede manier onderwijs te geven. De sbo-expertise zou in de nieuwe plannen gewaarborgd 
moeten worden. Ter illustratie werd gewezen op het verdwijnen van het vso-lom. 
Tot slot is er ingegaan op mogelijke rechtspositionele gevolgen voor sbo-personeel. Wanneer sbo-
personeel boventallig wordt en in het basisonderwijs moet gaan werken, zal een salarisgarantie 
afgegeven moeten worden. 
 
Voortgezet onderwijs  
Ook het behoud van expertise in het voortgezet onderwijs blijkt een punt van aandacht in de 
veldlijnbijeenkomsten. De positie van het leerwegondersteunend onderwijs, het praktijkonderwijs en 
de samenwerkingsverbanden VO zijn genoemd. Ook hier is men bang dat de opgebouwde expertise 
verdwijnt, versnippert of verdampt. Hier wordt ook gewezen op de positie van die expertise binnen 
grote scholengemeenschappen en grote bestuurlijke eenheden. 
 
Speciaal onderwijs  
Over het behoud van REC’s worden weinig opmerkingen gemaakt. In de veldlijnbijeenkomsten wordt 
in het algemeen gedacht vanuit de eigen school of het eigen bestuur. Aangegeven wordt dat de nieuwe 
plannen het mogelijk maken om eventueel met andere scholen in de regio de samenwerking te zoeken. 
Er is veel zorg over het behoud van de expertise van het speciaal onderwijs. De kans op verdwijnen of 
versnipperen van die expertise is erg groot. Het huidige speciaal onderwijs zal de bestaande expertise 
moeten uitbreiden en zich beter profileren. Maar dat vraagt een bepaalde omvang van scholen en die is 
niet langer gewaarborgd als de herijkingsplannen doorgaan. De verwachting is dat veel ouders door de 
zorgplicht voor het regulier onderwijs zullen kiezen. Dat heeft directe gevolgen voor de omvang van 
het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs, die daardoor niet langer kunnen 
bieden wat ze nu wel kunnen bieden. Een zekere schaalgrootte is noodzakelijk om efficiënt en 
effectief en met voldoende expertise in huis te kunnen werken. Een voorbeeld dat is genoemd, is de 
stagebegeleiding in het VSO. Dit is kleinschalig niet te organiseren en zal dus vervallen in het aanbod. 
Ook is er twijfel over de mogelijkheden van het reguliere onderwijs. De ervaring van veel scholen 
voor speciaal onderwijs is dat het regulier onderwijs vaak goed bedoeld lang probeert een kind toch 
binnen de poort te houden. Op het moment dat zo’n kind dan toch verwezen wordt, is er te weinig tijd 
over om goed met zo’n kind aan het werk te gaan. 
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Er zijn vragen over de keuze van aanbodfinanciering van bepaalde doelgroepen in de nieuwe plannen. 
Opgemerkt is dat hier blijkbaar de politieke lobby belangrijk is. Inhoudelijke argumenten om visueel 
gehandicapte kinderen wel aanbodgericht te financieren en zeer moeilijk lerende kinderen of zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen niet, ontbreken vooralsnog. 
Tot slot is er ingegaan op mogelijke rechtspositionele gevolgen voor (v)so-personeel. Wanneer (v)so-
personeel boventallig wordt en in het basisonderwijs (of het voortgezet onderwijs) moet gaan werken, 
zal een salarisgarantie afgegeven moeten worden. 
Al met al kan worden gesteld dat de deelnemers aan de bijeenkomsten heel vaak het belang van het 
huidige (voortgezet) speciaal onderwijs aan hebben gegeven en dat er grote angst bestaat dat deze 
expertise verdwijnt of versnippert raakt. Regelmatig is de wens geuit om het huidige speciaal 
onderwijs in tact te laten. 
 
Expertise naar het regulier onderwijs 
In de bijeenkomsten is vaak ingegaan op de vraag hoe de expertise uit het sbo en (v)so ingebracht kan 
worden in het regulier onderwijs. De deelnemers uit het speciaal onderwijs beseffen dat ze op dat punt 
stappen moeten zetten. Er is echter twijfel over of dat lukt. Zo werd gewezen op het feit dat het veel 
scholen voor speciaal onderwijs en REC’s het erg druk hebben met het verzorgen van het huidige 
aanbod. Met deze werkdruk is het niet mogelijk expertise te gaan verplaatsen. Daar staat tegenover dat 
er ook veelvuldig door deelnemers aan de veldlijn over kansen is gesproken. De eigen expertise 
vergroten en duidelijk zichtbaar maken, profileren van het (voortgezet) speciaal onderwijs door de 
eigen expertise beter voor het voetlicht te brengen, zijn voorbeelden waar vanuit het (voortgezet) 
speciaal onderwijs aan gewerkt gaat worden. 
Tot slot ambulante begeleiding. Dat is een onderwerp dat vaak aan de orde geweest is. Hier liggen 
mogelijkheden, maar dat vraagt een goede basis met veel expertise. Aangegeven is dat de wens bestaat 
om daar op te investeren. Daar staat tegenover dat nogal wat deelnemers hebben aangegeven dat de 
ontwikkeling van ambulante begeleiding stagneert, omdat REC’s niet meer durven te investeren, 
personele verplichtingen willen aangaan, als gevolg van de huidige plannen over de zorgplicht.  
 
 
3.6 De rol van de ouders 
 
Uitwerkingsagenda 
De uitwerkingsagenda besteed veel aandacht aan de positie van de ouders. In de agenda is daarover 
onderstaande passage opgenomen: 
 
De positie van de ouders behoeft verbetering. De keuze voor de invoering van een zorgplicht versterkt 
dit belang. Immers, zoals ook in de beleidsnotitie governance staat, moet het bieden van ruimte vanuit 
de overheid onder andere gepaard gaan met het positioneren van de horizontale partijen in de 
omgeving van de school. Het gaat er daarbij om de ouders te positioneren als gesprekspartner van de 
school niet als partij tegenover de school. De positie van de ouders kan verbeterd worden langs drie 
lijnen. Deze moeten worden uitgewerkt:  
Regionale steunpunten:  
Individuele ouders kunnen bij deze steunpunten terecht voor informatie en ondersteuning bij het 
zoeken naar een goede plek in het onderwijs. De onderwijsconsulenten worden ondergebracht bij 
deze steunpunten.  
- Wanneer kan door individuele ouders een beroep worden gedaan op ondersteuning/ inzet 

onderwijsconsulenten.  
- Hoe kunnen deze steunpunten dicht bij de ouders en laagdrempelig worden ingericht?  
- Wat is de relatie met schoolgids, 5010 en andere voorlichtingstrajecten?  
- Niet alle ouders willen meewerken als hun kind gebaat is bij speciale zorg: hoe wordt 

gewaarborgd dat deze kinderen deze zorg ontvangen en wat betekent dit voor de positie van 
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de ouders?  
Regionale ouderplatforms:  
Regionaal kunnen platforms van ouders ingericht worden. Deze platforms kunnen worden gezien als 
klankbord voor de scholen om de vervulling van de zorgplicht op het gebied van leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften te bespreken. Bij de uitwerking van dit voorstel moeten de volgende vragen 
worden beantwoord.  
- Welke taken/functies vervullen de platforms? 
- Waar en door wie worden platforms ingericht? 
- Hoe wordt de deskundigheid van deze platforms ontwikkeld?  
Geschillenregeling:  
Er moet een adequate geschillenregeling komen die uitspraak kan doen in gevallen waar ouders en 
school het niet eens worden over een passend onderwijsaanbod.  
- Hoe komt de inrichting, samenstelling en organisatie van de geschillencommissie er uit te 

zien?  
- Welke procedures en doorlooptijden gelden?  
- Wat is de relatie met het traject verbetering klachtenprocedures (po/vo)?  
- Is het mogelijk en wenselijk om naast de geschillencommissie ook de Wet gelijke behandeling 

chronisch zieken en gehandicapten van toepassing te verklaren voor het po en vo?  
 
Resultaten veldlijn 
De positie van de ouders is in veel veldlijnbijeenkomsten onderwerp van gesprek geweest. Er is vanuit 
verschillende perspectieven op die positie ingegaan. In algemene zin is vaak aangegeven dat het 
positief is dat ouders beter in positie komen en dat er heldere verhoudingen ontstaan tussen ouders en 
school. De voorkeur gaat daarbij uit naar samenwerking, naar de dialoog tussen ouders, leerling en 
school. Er waren echter ook twijfels en vragen, met namen op het punt van: 
- de keuzevrijheid van ouders 
- de verhouding ouder en school 
- regionale steunpunten, onderwijsconsulenten en regionale ouderplatforms 
Tijdens de bijeenkomsten waren leraren en interne begeleiders vaak wat twijfelachtiger ten opzichte 
van de positionering van ouders. Bestuurders en directeuren legden de accenten op het beter 
ondersteunen van ouders. 
 
Keuzevrijheid van ouders 
De vraag werd gesteld of ouders na invoering van de zorgplicht daadwerkelijk iets te kiezen hebben. 
Opgemerkt werd bijvoorbeeld dat het niet ondenkbeeldig is dat besturen in regio’s afspraken gaan 
maken over de arrangementen die aangeboden worden. Daardoor wordt de keuzevrijheid van ouders 
beperkt. De onderwijszorg wordt dan als het ware bestuurlijk dichtgeregeld. Ook werd gewezen op de 
rol van de gemeente op het gebied van leerlingenvervoer. Als gemeenten hier niet meewerken, werkt 
dit belemmerend voor ouders en beperkt het de keuzevrijheid. 
Een ander punt van discussie is de vraag of ouders niet te veel eigen initiatief moeten nemen en of 
ouders door de bomen het bos nog wel kunnen zien in de toekomstige situatie. Het is mogelijk dat er 
grote regionale verschillen gaan ontstaan op het gebied van zorg. Voor veel ouders, vooral allochtone 
en laagopgeleide ouders kan het een groot probleem worden om in zo’n gevarieerd veld de juiste weg 
te vinden voor hun kind. 
 
De verhouding ouder en school 
Tijdens veel bijeenkomsten is aandacht besteed aan de nieuwe verhoudingen tussen ouder/leerling en 
school: 
- De vrees bestaat dat ouders te veel te zeggen krijgen. De vraag werd gesteld hoe ver de 

verantwoordelijkheid van de school gaat ten opzichte van de wensen van ouders. Moeten 
scholen aan alle wensen van de ouders tegemoet komen, waar houdt het recht van ouders op, 
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wordt dit recht begrensd of kunnen ouders plaatsing tegen de (gefundeerde) wil van de school 
afdwingen. Het beeld leeft dat scholen in het algemeen meer verstand van onderwijs hebben 
dan ouders en dus ook beter kunnen bepalen of ze de gevraagde zorg wel of niet kunnen 
bieden. In een systeem waarbij ouders kunnen afdwingen, bestaat de kans dat scholen de zorg 
die ouders eisen in de praktijk niet waar kunnen maken waardoor de gang naar de rechter 
‘normaal’ wordt. Een voorbeeld kan illustreren hoe de beelden op dit punt zijn: Het wordt 
straks mogelijk dat een ouder van een kind met een IQ van 75 zich aanmeldt bij een categoraal 
gymnasium om de hoek. Die school is vervolgens gedwongen die leerling op te nemen met 
een passend onderwijszorgarrangement als de ouders dit eisen. In dit kader is ook opgemerkt 
dat er in de samenleving een tendens bestaat dat ouders de neiging hebben te kiezen voor de 
hogere vormen van voortgezet onderwijs. De plannen van de minister kunnen de vlucht van 
ouders uit de lagere vormen van het vmbo verder versterken. 

- In veel bijeenkomsten werd opgemerkt dat er met individuele ouders vaak goed afspraken te 
maken zijn, maar dat het problematisch kan worden als ouderorganisaties of 
belangenvertegenwoordigers van ouders van kinderen met specifieke problemen zich ermee 
gaan bemoeien. Er is twijfel over het soms polariserende gedrag van die organisaties. 

- Naast de rechten van ouders moet ook duidelijk worden wat de plichten van ouders zijn. Nu is 
de praktijk nog wel eens dat een onderzoek in het belang van het kind niet uitgevoerd kan 
worden, omdat ouders daar geen toestemming voor geven. Ook de ouders die de school 
volledig mijden, worden in dit kader genoemd. De school kan niet in contact komen met deze 
ouders waardoor het niet mogelijk is gezamenlijk afspraken te maken over het onderwijs aan 
hun kind. Op deze punten zou meer helderheid moeten komen. 

- Een punt van aandacht is de positie van ouders van niet-zorgleerlingen. Wat zijn hun rechten 
als er (teveel) zorgleerlingen in de klas van hun kind zitten? Het beeld dat uit de 
veldlijnbijeenkomsten naar voren komt, is dat deze ouders vaak vergeten worden. 

- De suggestie is gedaan om een onderzoek uit te zetten naar het keuzegedrag van ouders. 
Hierdoor ontstaat een beter beeld van de reacties die na invoering van de zorgplicht te 
verwachten zijn. 

 
Regionale steunpunten, onderwijsconsulenten en regionale ouderplatforms 
De regionale steunpunten en met name de onderwijsconsulenten waren in veel bijeenkomsten 
onderwerp van gesprek: 
- Is er nog veel onduidelijk over de rol van de consulent. Moet de consulent de positie van 

ouders versterken en namens ouders het gesprek aangaan met schoolbesturen of moet de 
consulent vooral ouders informeren over het beschikbare aanbod in een regio. In het eerste 
geval staat de consulent naast de ouders, is bekend met de rechten van de ouders en zal ouders 
helpen om invloed uit te oefenen op de samenstelling van het zorgarrangement. In het tweede 
geval zal de consulent vooral kennis moeten hebben van de regionale mogelijkheden en ouders 
begeleiden en adviseren bij het maken van de juiste keuze schoolkeuze.  

- Er zijn vragen over de positionering van de consulenten. Er is veel voor te zeggen om de 
consulenten zo onafhankelijk mogelijk te positioneren, zonder een belang bij de 
scholen/besturen. Van belang wordt geacht dat de consulenten nabij zijn en in staat zijn een 
vertrouwensband op te bouwen met de ouders. De suggestie is gedaan de onderwijsconsulent 
ook in te zetten tijdens het indicatietraject en bij het opstellen van het 
onderwijszorgarrangement. De consulent kent de scholen in een gebied en kan zowel ouders 
als scholen ondersteunen bij indicatiestelling, opstellen van het arrangement en het snel 
verkrijgen van de onderwijszorg. 

- Er zijn vragen over de omvang van een regio. In de huidige systematiek van clusters kan die 
heel breed zijn. 
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- Tot slot zijn er opmerkingen gemaakt over een afgestemde inzet van consulenten. Vanuit het 
onderwijs bezien heeft het niet de voorkeur om als school met te veel consulenten te maken te 
hebben. 

Ook de regionale ouderplatforms zijn aan de orde geweest. Het enthousiasme hierover is niet 
onverdeeld groot. Er zijn vragen over de positie van zo’n platform, over de mate waarin zo’n platform 
een gesprekspartner voor het bestuur kan zijn, over de bekostiging van dit platform (gaat dat ten koste 
van ons zorgbudget?), over de vraag wat te doen als niet duidelijk is hoe een regio er uit ziet. Veel 
bezoekers van de veldlijn weten niet goed wat ze met zo’n platform moeten. 
 
 
3.7 Perceptie van stelselherziening 
 
De minister spreekt in haar notitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs over een 
ingrijpende herziening van de organisatie van de speciale leerlingenzorg. In de ogen van de minister is 
er geen sprake van een stelselherziening, omdat niet langer voorgeschreven wordt hoe schoolbesturen 
de leerlingenzorg moeten organiseren en inrichten; er worden geen blauwdrukken opgelegd. 
Schoolbesturen krijgen de ruimte om, binnen nog vast te stellen kaders, zelf vorm te geven aan de 
organisatie van de zorg. Daarbij kunnen gezamenlijke schoolbesturen er voor kiezen de situatie ‘bij 
het oude te laten’. 
Tijdens de veldlijnbijeenkomsten is het onderwerp stelselherziening regelmatig aan de orde geweest. 
Er is sprake van een stevige bandbreedte in de reacties. Er zijn deelnemers die enthousiast zijn, kansen 
zien en aan het werk willen. Zij voeren als argument aan dat er sprake is van een omslag in denken en 
dat het onderwijs die omslag moet maken en zelf de kansen moet gaan benutten. Deze ‘pioniers’ 
stellen vaak de vraag hoe ze in aanmerking kunnen komen als pilot. Daarnaast is er sprake van een 
gematigd positieve reactie. Deelnemers onderschrijven de knelpunten en herkennen zich in 
uitgangspunten als ‘meer ruimte voor maatwerk’, ‘betere zorg op maat’ of ‘wet- en regelgeving mag 
goede regionale initiatieven niet belemmeren’. Veel geluiden zijn terughoudender. Er zijn veel vragen 
over de verdere invulling: hoe gaat de bekostiging eruit zien, welke doelgroepen wel of niet, etc. 
Deelnemers geven aan dat ze behoefte hebben aan meer duidelijkheid om zich een beter beeld te 
kunnen vormen van de plannen. Er zijn echter ook veel negatieve geluiden. Daarin zijn op hoofdlijnen 
drie onderwerpen te onderscheiden:  
- de noodzaak 
- bezuiniging 
- wantrouwen 
 
De noodzaak 
Om te beginnen de noodzaak voor deze plannen. De deelnemers onderschrijven in het algemeen de 
knelpunten in de huidige systematiek. Soms wordt opgemerkt dat veel van die knelpunten vooraf 
bekend waren en dat vervolgens toch een systeem is ingevoerd; LGF werd daarbij als voorbeeld 
genoemd. Ook wordt opgemerkt dat een deel van die knelpunten in hun regio inmiddels is opgelost 
door het maken van onderlinge afspraken. 
Er zijn vele twijfels als het gaat om de vraag of de gesignaleerde knelpunten wel opgelost worden met 
de huidige voorstellen. Het gevoel is dat ‘alles op zijn kop wordt gezet’ terwijl knelpunten 
(bijvoorbeeld op het gebied van indicatie en bekostiging, op het gebied van toelating en op het gebied 
van ontschotten van zorg) ook gericht aangepakt kunnen worden met behoud van de huidige kaders. 
De heersende mening is dat de nieuwe plannen leiden tot veel ‘gedoe’, tot nieuwe problemen en 
hebben het risico dat bestaande goedlopende praktijken moeten verdwijnen. 
 
Bezuiniging 
Veel deelnemers zijn bang dat achter de plannen een bezuiniging zit. Zo is opgemerkt dat het een 
middel is om de sterke groei van delen van het (voortgezet) speciaal onderwijs af te remmen. Het 
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uitgangspunt van de minister dat de operatie budgettair neutraal uitgevoerd moet worden, heeft het 
wantrouwen versterkt.  
 
Wantrouwen 
Tot slot bleek er tijdens de veldlijnbijeenkomsten wantrouwen te zijn ten opzichte van de nieuwe 
plannen. Dat wantrouwen lag op verschillende punten. Zo werd opgemerkt dat veldlijnbijeenkomsten 
niet zinvol waren, omdat de minister, de politiek, OCW en de onderwijsorganisaties hun keuzes toch 
al gemaakt hadden. Er leeft een gevoel van schijninspraak. Ook het verleden heeft er toe geleid dat er 
enig wantrouwen is ontstaan. De opmerkingen ‘LGF is net ingevoerd en nu komt dit weer’ is 
regelmatig gemaakt. In dit kader werd gevraagd om meer rust en tijd om zaken zich te laten 
ontwikkelen. Men is bang voor een hele grote operatie die een beperkt aantal problemen in het huidige 
stelsel moeten oplossen. De term ‘crisisbeleid’ werd onder andere genoemd. Een derde punt betreft het 
onderscheid tussen ‘van bovenaf’ en ‘van onderop’. Het beeld bij veel aanwezigen is toch dat dit weer 
van bovenaf komt en dat de ruimte waarover gesproken wordt of door de centrale overheid of door de 
grote besturen ingevuld gaat worden waardoor er per saldo op de werkvloer of voor ouders helemaal 
geen sprake is van meer regelruimte en ruimte voor ‘van onderop’. Tot slot is er wantrouwen over de 
inhoud van de plannen. Het concept ‘zorgplicht’ is niet goed onderzocht en onderbouwd. Er is 
onvoldoende tijd genomen om een en ander te doordenken en in te voeren. De plannen zijn 
ondoordacht en dat leidt tot chaos. De minister stelt deze stelselwijziging veel te simpel voor.  
 
 
3.8 De inrichting van het toezicht 
 
Uitwerkingsagenda 
In de uitwerkingsagenda Vernieuwing speciale leerlingenzorg po/vo wordt onder het kopje ‘Toezicht 
door de inspectie’ het volgende gemeld: 
 
De inspectie ziet erop toe dat er aan alle leerlingen, dus ook de zorgleerlingen, onderwijs van 
voldoende kwaliteit wordt gegeven. Bij de uitwerking van dit onderdeel is het van belang om te bezien 
of het traject dat de inspectie met het Geïntegreerd toezicht heeft ingezet, toereikend is voor 
zorgleerlingen en de in de notitie voorgestelde lijn. Vragen die bij de uitwerking aan de orde zijn:  
- Hoe wordt bezien of voor alle leerlingen een plaats in het onderwijs is gerealiseerd?  
- Wat zijn de onderwijsresultaten van leerlingen met extra onderwijsbehoeften?  
- Hoe kan het sanctiebeleid worden vormgegeven? Hoe kan het toezicht worden vormgegeven 

zodat snel en adequaat ingrijpen mogelijk is?  
 
Resultaten veldlijn 
Tijdens de veldlijn zijn er weinig opmerkingen gemaakt over het onderwerp toezicht. Onderstaande 
opmerkingen hebben derhalve niet meer dan een illustratieve waarde. 
Op hoofdlijnen is aangegeven dat de bewaking van de kwaliteit van het onderwijszorgarrangement 
belangrijk is. Het is zaak dat ieder kind een passend aanbod krijgt en daar is toezicht op nodig. Daarbij 
is een vorm van horizontale verantwoording aan te bevelen. Hoewel, uit de veldlijnbijeenkomst komt 
naar voren dat horizontaal toezicht een onderwerp is dat in algemene zin nauwelijks leeft op de 
scholen. Wat betreft de rol van de inspectie is te kennen gegeven dat die goed moet aansluiten bij de 
ontwikkelingen in het veld. Er moet bijvoorbeeld een helder toetsingskader komen op het punt van 
passend onderwijs. Duidelijk moet worden waar de inspectie op toetst. Deze rol wordt nu nog wel eens 
als onduidelijk en divers ervaren. Ook moet het kader passen bij de ruimte die besturen krijgen. Zo is 
opgemerkt dat op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk is een onderwijszorgarrangement op maat te 
maken dat niet voldoet aan het wettelijk verplicht aantal uren onderwijs. Zo’n arrangement wordt nu 
afgekeurd door de inspectie. Het is nu dus mogelijk dat een onderwijszorgarrangement dat in overleg 
tussen school en ouders is opgesteld, wordt afgekeurd door de inspectie. In feite is de inspectie dan 
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medebepalend voor de invulling van het arrangement. Deelnemers geven aan dit geen gewenste 
situatie te vinden. 
 
 
3.9 Regulier onderwijs 
 
Hoewel in de Uitwerkingsagenda geen passages zijn opgenomen over de positie van het reguliere 
onderwijs is er toch een paragraaf aan dit onderwerp gewijd. In de veldlijnbijeenkomsten bleek dat het 
reguliere onderwijs veelvuldig onderwerp van gesprek is was. Op hoofdlijnen kunnen vijf thema’s 
worden genoemd die in veel veldlijnbijeenkomsten in meer of mindere mate ter sprake zijn geweest. 
Het betreft: 
- de spankracht  
- de beschikbare expertise 
- personeel en organisatie 
- inclusief onderwijs 
- de leerlingen 
 
De spankracht 
Uit de veldlijnbijeenkomsten kwam het beeld naar voren dat de afgelopen jaren de druk op het regulier 
onderwijs groter is geworden. Gesproken wordt over verdichting van de problematiek. Het gevoel 
bestaat dat het regulier onderwijs in staat is kinderen met leerproblemen redelijk op te kunnen vangen, 
maar op het gebied van gedragsproblemen tegen grenzen aanloopt. Men is bang voor nog meer 
verzwaring voor de leraren in het regulier onderwijs. Hierdoor wordt het beroep van leraar minder 
aantrekkelijk wat zou kunnen leiden tot een uitstroom van onderwijzend personeel in de komende 
jaren. Tot slot viel het op dat hoe dichter mensen bij de werkvloer staan, hoe groter de zorg is of zij het 
wel aankunnen. 
 
De beschikbare expertise 
Er is veelvuldig gesproken over de beschikbare expertise in het regulier onderwijs. Er is sterke twijfel 
aan de competenties van het personeel in het regulier onderwijs op het gebied van zorgleerlingen. 
Vergroting van die expertise is een belangrijke voorwaarde als er meer en moeilijkere zorgleerlingen 
in het regulier onderwijs zouden blijven. Die vergroting van expertise geldt zowel voor het zittende als 
voor nieuw personeel. Opgemerkt is dat het goed zou zijn als op dit punt de startbekwaamheidseisen 
worden aangescherpt. Er is gewezen op de rol van de pabo’s en lerarenopleidingen. Ook zij hebben in 
de ogen van deelnemers aan de veldlijn nog een slag te maken. Veel pabo’s en lerarenopleidingen 
hebben nog onvoldoende te bieden als het gaat om deskundigheidsbevordering op het gebied van 
leerlingenzorg. Tot slot werd aandacht gevraagd voor begeleiding en scholing ‘on the job’. Op dat 
punt kan meer worden gedaan door scholen dan nu het geval is. Dit vraagt echter wel voldoende 
middelen en ondersteuning. Het project Opleiden in de school is genoemd als project dat voortgezet 
zou moeten worden en hier intensief op in zou moeten spelen. 
Naast de expertise kwam ook de attitude ter sprake. Mensen in het regulier onderwijs hebben vaak 
bewust niet gekozen voor leerlingen die veel extra zorg nodig hebben. Wanneer er sprake is van een 
toename van leerlingen die extra zorg nodig hebben, zal ook aandacht aan de attitude van de leraar 
besteed moeten worden. 
Tot slot is er gewezen op het risico dat expertise te veel versnipperd. Wanneer in het reguliere 
onderwijs meer en zwaardere zorgleerling worden opgevangen, moet worden nagedacht over 
bundeling van expertise. 
 
Personeel en organisatie 
Naast het vergroten van de beschikbare expertise is in de veldlijnbijeenkomsten ook gewezen op 
andere mogelijkheden om de zorgcapaciteit in het reguliere onderwijs te vergroten. Om te beginnen is 
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opgemerkt dat analoog aan de zorg waar gesproken wordt over ‘meer handen aan het bed’ in het 
onderwijs ‘meer handen in de klas’ nodig zijn. Ook het substantieel verkleinen van de klassen is 
gewenst. Als voorbeeld werd gewezen op Scandinavische landen waar vijftien kinderen in een klas 
zitten en een onderwijsassistent aanwezig is. Dit vraagt echter gigantische investeringen in het 
onderwijs en zal wellicht niet alle problemen oplossen. 
De verbinding met het functiehuis in het onderwijs is gelegd. Er is gewezen op de mogelijkheid 
onderwijzend personeel dat veel specifieke zorgtaken uitvoert een andere functie en een andere 
beloning zou moeten krijgen. Tot slot is de relatie gelegd met schoolgrootte. Kleine scholen kunnen 
vaak de gewenste expertise niet in huis hebben. Daar zal een oplossing voor gevonden moeten 
worden.  
 
Inclusief onderwijs 
Hoewel in de notitie van de minister nergens een link wordt gelegd tussen de herijking van de zorg en 
inclusief onderwijs ervaren deelnemers aan de veldlijn de plannen als een middel om op termijn 
inclusief onderwijs in te voeren. Deze ontwikkeling heeft in het algemeen niet de voorkeur. Om te 
beginnen wordt opgemerkt dat scholen zelf voor inclusief onderwijs moeten kiezen en niet gedwongen 
mogen worden. Ook is aangegeven dat op dit moment in Nederland de faciliteiten in de reguliere 
school ontbreken om inclusief onderwijs te kunnen geven. Als dat echt aan de orde is, zal fors moeten 
worden geïnvesteerd. Tot slot werd regelmatig aan gegeven dat inclusief onderwijs niet realistisch is. 
Tal van voorbeelden uit het buitenland laten zien dat inclusief onderwijs niet werkt. 
 
De leerlingen 
Over de leerlingen zijn twee soorten opmerkingen gemaakt. Ten eerste is de vraag gesteld of te veel 
zorgleerlingen in een klas het ten koste gaat van de overige leerlingen. Ten tweede is gewezen op de 
kans dat leerlingen die nu een vorm van speciaal onderwijs bezoeken straks in het reguliere onderwijs 
hun ‘bescherming’ kwijt zijn en gepest kunnen worden. 
 
 
3.10 Invoering 
 
Uitwerkingsagenda 
In de uitwerkingsagenda Vernieuwing speciale leerlingenzorg po/vo wordt onder het kopje 
‘Invoeringstraject’ het volgende opgemerkt: 
 
Een belangrijk punt van uitvoering is hoe in het onderwijsveld de omslag in denken en handelen, kan 
worden gemaakt van de sterk sturende regelgeving van dit moment naar de ruimte die ontstaat met de 
invoering van zorgplichten. Bij de vormgeving van het invoeringstraject moet aandacht zijn voor de 
volgende punten.  
- Scholen en hun besturen kunnen in stappen toewerken naar de nieuwe situatie, welke in 5 

jaar moet worden gerealiseerd. 
- Er moeten mogelijkheden zijn om eerder over te stappen naar de nieuwe situatie. Hiertoe 

moeten criteria worden ontwikkeld op grond waarvan beoordeeld kan worden of de scholen/ 
besturen voldoende in staat zijn de zorgplicht waar te maken. Het experiment Almere geeft 
een aanpak waarlangs scholen/besturen eerder kunnen overstappen. Op welke manieren 
kunnen ouders hierbij worden betrokken? 

- Welke condities zijn nodig om leraren en schoolleiders in staat te stellen de zorgplicht waar 
te maken?  

- Op welke manier wordt het onderwijsveld gestimuleerd en ondersteund op weg naar de 
nieuwe situatie? 

- Welke vormen van ondersteuning zijn structureel van aard (en lopen dus na de invoering 
door)?  
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Resultaten veldlijn 
Tijdens de veldlijn zijn er over de invoering opmerkingen gemaakt op het punt van: 
- duidelijkheid 
- bekostiging 
- fasering/tijd 
- ondersteuning 
- verkenning 
Voorkomen moet worden dat de nieuwe wet er eerder is dan een goed toegerust onderwijsveld. 
 
Duidelijkheid 
Veelvuldig is opgemerkt dat er nog veel zaken onduidelijkheid. Het beeld is dat het veld het van 
belang vindt dat eerst duidelijk wordt aangegeven hoe de kaders van de zorgplicht verder worden 
ingevuld, wat de randvoorwaarden zijn, etc. Dan is het voor het onderwijsveld pas mogelijk 
ontwikkelingen goed op te pakken. Voorkomen moet worden dat allerlei zaken ontwikkeld worden en 
vervolgens blijkt dat er wettelijk geen basis voor is. Met name bekostiging, indicatiestelling en 
voorwaarden die gesteld gaan worden aan samenwerking zijn genoemd als zaken die verder invulling 
vragen. Kortom, de contouren moet goed omlijnd zijn, voordat het onderwijsveld breed de nieuwe 
uitdaging op zal pakken. 
 
Bekostiging 
Over de bekostiging is breed opgemerkt dat zo’n omvangrijke operatie niet budgettair neutraal 
uitgevoerd kan worden. Dat kan niet van het onderwijsveld worden verwacht. Er is aangegeven dat er 
altijd efficiënter omgegaan kan worden met de beschikbare middelen, maar dat die winst absoluut niet 
voldoende is om alle extra kosten rondom scholing, indicatie, administratie, extra werkoverleg, enz. te 
vergoeden. De veldlijn maakt duidelijk dat er behoefte is aan extra budget voor invoering en voor 
uitvoering. De parallel werd getrokken met de invoering van WSNS en LGF. Het beeld is dat er toen 
onvoldoende financiële middelen zijn gekomen om goed beleid te kunnen uitvoeren. Zo was er te 
weinig geld om te kunnen investeren in de deskundigheid van het personeel, aanschaf van 
leermiddelen, onvoldoende middelen voor de inzet van onderwijskundige ondersteuning van 
zorgkinderen en geen gelden om de gebouwen aan te passen. Dat waren bij de invoering van WSNS 
en LGF noodzakelijke voorwaarden en dat zullen het ook zijn bij de invoering van de zorgplicht.  
 
Fasering/tijd 
De invoering moet gefaseerd verlopen en er moet voldoende tijd voor zijn. Daar zijn verschillende 
argumenten voor genoemd: 
- Er is in het onderwijs gewezen op het feit dat veel ontwikkelingen tegelijk komen. Met de 

discussie over de zorgplicht, komt ook de lump sum in het primair onderwijs, de 
gewichtenregeling, de groei van de AB-ers, de uitvoering van de WEC, de herziening van de 
basisvorming, de wet BIO, enzovoorts. Er is een gevoel van overladenheid. 

- De herijking is een groeiproces dat enerzijds structuurwijzigingen met zich meebrengt en 
anderzijds een cultuuromslag van mensen in het onderwijsveld vraagt. Met name zo’n 
cultuuromslag kost tijd; dat is een groeiproces. Het personeel op de ‘vloer’ moet gelegenheid 
krijgen om te werken aan een attitudeverandering. Dit vergt gerichte acties bijvoorbeeld via 
scholing. Daar moet geld, tijd en vooral aandacht voor zijn. Niet alleen aandacht in de 
opleidingen maar vooral ook voor het zittend personeel dat veelvuldig aangeeft het zwaar te 
hebben vanwege de verdichting van de problematiek als gevolg van WSNS en LGF. 
Opgemerkt is dat vooral voor het personeel in het reguliere onderwijs de werkdruk en de 
werklast hoog is vanwege de veranderende leerlingpopulatie waarvoor de mensen zich niet 
toegerust voelen.  
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- Het gaat om duurzame ontwikkelingen waarbij een oriëntatiefase noodzakelijk is. Ruimte voor 
experiment, voor pilots, voor scenario-ontwikkeling is nodig om de zorgplicht vorm en inhoud 
te geven. Die ruimte moet worden geboden. De suggestie is gedaan om bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om nu al te gaan werken binnen de nieuwe kaders verder uit te werken. Zo zou 
er snel duidelijkheid moeten komen over de voorwaarden voor ‘opting out’. 

Kortom, uit de veldlijn werd geadviseerd om de tijd te nemen om dit in te voeren, helder te faseren en 
ruimte te laten voor experiment. Opgemerkt werd: ‘Beter later en goed, dan vlug en slecht’. 
 
Ondersteuning 
Er is behoefte aan voorlichting en uitleg. Die behoefte zal zeker toenemen als de kaders van de 
zorgplicht verder uitgewerkt zijn. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning; WSNS+ werd als 
aanpak regelmatig genoemd. Die ondersteuning geldt zowel op centraal niveau als op regionaal en 
bestuursniveau. Er moet een goede centrale regie en coördinatie op dit proces zitten. Maar ook op 
regio- en schoolniveau is ondersteuning gewenst.  
 
Verkenning 
Daarnaast is de vraag gesteld om ruimte te bieden de plannen verder te verkennen en uit te werken. 
Pilots, scenario’s, experimenten, doorberekeningen, onderzoek, etc. zijn genoemd als middelen om de 
huidige globale kaders en plannen verder in te vullen. Ook werd gevraagd nog eens goed naar de 
noodzaak voor de huidige plannen te kijken en alternatieven voor de zorgplicht te formuleren.  
 
Tot slot 
Opvallend is dat er vanuit veel regio’s wordt aangegeven dat men in de regio het gesprek wel aan wil 
om tot verdere samenwerking te komen. Vaak zijn dit eerste verkenningen, want het valt op dat in veel 
regio’s nog weinig of geen samenwerking is tussen primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. De veldlijnbijeenkomsten lijken te leiden tot een behoefte om onderling die samenwerking 
en afstemming in de regio te verkennen. De behoefte aan duidelijkheid wat betreft de kaders voor de 
zorgplicht zit hierbij soms in de weg. In veel bijeenkomsten is opgemerkt dat men best verder wil 
denken en praten maar dat de plannen nog veel te open zijn om concrete stappen te zetten. Het is zaak 
duidelijkheid te bieden om te voorkomen dat het momentum in een regio weer verdwijnt. 
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Hoofdstuk 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
 
In deze afsluitende paragraaf worden aan de hand van zeven onderwerpen de belangrijkste 
opmerkingen en suggesties zoals die in de veldlijnbijeenkomsten zijn gemaakt en gedaan op een rij 
gezet.  
 
1 Duidelijke kaders  
 
Opmerkingen en vragen 
In de veldlijnbijeenkomsten is veelvuldig gevraagd om meer duidelijkheid. Er is behoefte aan een 
aantal duidelijke piketpalen die het “wat “ de wetgever wil vastlegt. Er zijn vooral veel vragen over: 
- de toegang tot zorg en de indicatiestelling: Er is zorg over de keuzes die gemaakt gaan 

worden op het gebied van toegang tot de zorg: welke doelgroepen worden 
aanbodgefinancierd, wat gebeurt er met de doelgroepen die nu wel en straks niet meer worden 
gefinancierd, etc. Ook zijn er vele vragen over de manier waarop het indicatietraject ingericht 
wordt: wordt er gekozen voor landelijk systeem, mogen regio’s alles invullen, worden alle 
leerlingen geïndiceerd, wordt er gekozen voor een combinatiemodel en wat is dan het verschil 
met de huidige aanpak. 

- de bekostiging: De bekostiging is een punt van aandacht. Er zijn vele vragen en opmerkingen 
gemaakt over de manier waarop in de nieuwe plannen de bekostiging vorm wordt gegeven: 
hoe hoog worden de budgetten, voor welke systematiek wordt gekozen (open einde met 
indicatie of voor een gebudgetteerd model, worden de middelen toegekend aan regio’s, 
besturen, scholen of ouders). 

- de kaders voor samenwerking: Vaak is opgemerkt dat ruimte voor samenwerking goed is, 
maar dat de overheid kaders moet formuleren. Er is zorg over mogelijke bestuurlijke drukte 
en strategisch denken van grote en kleine schoolbesturen, over mogelijke drijfveren keuzes 
bepalen (‘Besturen kiezen voor het geld, leraren voor de inhoud’ zo werd uitgesproken).  

Tijdens de veldlijnbijeenkomsten bleek dat er naar aanleiding van de plannen tot herijking en de er op 
vele plaatsen in het land initiatieven zijn genomen tot het verkennen van mogelijkheden tot 
samenwerking tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het 
ontbreken van duidelijkheid, van kaders op bovengenoemde onderwerpen, wordt door de deelnemers 
aan de veldlijn genoemd als belemmering voor die verkenningen. In veel bijeenkomsten is aangegeven 
dat die kaders noodzakelijk zijn om in de eigen lokale en regionale situatie tot verdere uitwerking te 
kunnen komen. Daarnaast wordt ook veelvuldig gevraagd om voldoende tijd om die ontwikkeling van 
onderop te kunnen laten ontstaan. 
 
Suggesties 
Tijdens de veldlijnbijeenkomsten hebben de deelnemers suggesties of aanbevelingen op dit punt 
gedaan. Hier volgen enkele veelgenoemde suggesties: 
- Geef snel duidelijkheid over de mogelijke invulling van toegang tot zorg, indicatie en 

bekostiging. 
- Laat de verschillende mogelijkheden onderzoeken, bijvoorbeeld in pilots of in 

scenariostudies. 
- Geef tijd om in pilots meer beelden te ontwikkelen voor het primair, voortgezet en 

(voorgezet) speciaal onderwijs die op zoek moeten naar logische werkeenheden met 
bestuurlijke dekking. 

- Formuleer eind- en tussendoelen, zodat het voor het veld duidelijk is binnen welke kaders 
men moet opereren. 



Opbrengsten veldlijn Passend Onderwijs  26

- Faseer de wetgeving en geef jaartallen of mijlpalen met ruimte voor vertragen of versnellen 
aan. 

 
2 Eén loket  
 
Opmerkingen en vragen 
In nagenoeg alle veldlijnbijeenkomsten is gesproken over de winst van één loket, waarin de huidige 
indicatie-organen van het onderwijs (PCL, RVC en CvI) in elkaar schuiven of intensief samenwerken 
en komen tot een schoolnabij centrum voor diagnose en ondersteuning. Hierbij dient de nadruk te 
liggen op diagnose die de leraar helpt (handelingsgerichte diagnostiek) en niet op de diagnose die 
alleen maar een budgetindicatie oplevert (slagboomdiagnostiek). Naast indicatiestelling zou het loket 
ook regie moeten kunnen voeren op het aanbod van zorg (inzet ambulante begeleiding, plaatsing op 
een school). Het zou in de ogen van de deelnemers aan de veldlijn absolute winst zijn als bij dat loket 
externe partijen als jeugdzorg en GGD aangesloten zouden zijn. 
 
Suggesties 
In de suggesties is regelmatig gewezen op de wettelijke beperkingen. Voorgesteld is deze 
ontwikkeling naar één loket met één indicatiestelling wettelijk mogelijk te maken. Daarbij is ook 
afstemming met wetgeving op het gebied van zorg van belang. Dat zou betekenen dat de betrokken 
departementen op dit punt meer gaan samenwerken. 
  
3 De positie van ouders  
 
Opmerkingen en vragen 
In de veldlijnbijeenkomsten is genuanceerd gereageerd op de positie van ouders. Enerzijds wordt 
onderkend dat de ouders beter in positie moeten komen. Anderzijds is er veel zorg over de veel 
rechten en de weinige plichten die in de ogen van de veldlijnbezoekers respectievelijk aan ouders 
worden toegekend en opgelegd. Er is bijvoorbeeld regelmatig gewezen op ‘weigerachtige’ ouders die 
niet willen meewerken aan een indicatietraject of plaatsing in passende vorm van onderwijs. 
Over de platforms zijn er twijfels. In de veldlijnbijeenkomsten is de vraag gesteld naar de positie en 
functie daarvan. Ook zijn er twijfels geuit over de belangstelling van ouders voor zo’n platform. Het 
idee van de ouderconsulenten wordt in het algemeen positief ontvangen. Wel is vaak opgemerkt dat 
ouderconsulenten schoolnabij moeten werken en vooral gericht moeten zijn op oplossingen en niet op 
ouder-belangenbehartiging  
 
Suggesties 
Suggesties die zijn gedaan: 
- probeer (bijvoorbeeld in de vorm van pilots) te zoeken naar vormen die én de positie van 

ouders versterken, én blijven uitgaan van educatief partnership; 
- besteedt zeker aan rechten van ouders, maar verlies de plichten niet uit het oog. 
 
4 Zorgplicht:  wel of geen oplossing 
 
Opmerkingen en vragen 
Het bleek in de veldlijnbijeenkomst voor velen de vraag of het wel noodzakelijk is om de bestaande 
structuren te wijzigen. De knelpunten worden in het algemeen onderschreven. Maar vaak wordt 
opgemerkt dat er in de regio al gewerkt is of wordt aan het oplossen van de knelpunten. Vaak vraagt 
men zich dan ook af waarom de minister met deze voorstellen komt. Er is regelmatig opgemerkt dat 
LGF nog maar net is ingevoerd en weer moet verdwijnen. Zo’n nieuwe aanpak heeft niet eens de tijd 
gekregen om te gaan functioneren. In de ogen van veel deelnemers zijn de nieuwe plannen erg 
rigoureus. Vaak wordt de vraag gesteld of de nieuwe plannen wel nodig zijn; optimalisatie van de 
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huidige organisatie van de leerlingenzorg is ook een optie. Er is behoefte aan rust en tijd om lopend 
beleid te implementeren. Nu is er het gevoel dat veranderingen over elkaar heen duikelen en dat het 
onderwijsveld niet de tijd en ruimte krijgt om zaken te realiseren.  
Tijdens de bijeenkomsten is er door verschillende partijen wantrouwen geuit: de politiek (er is toch al 
besloten, we krijgen geen echte ruimte), het departement (ze bedenken iedere keer weer iets nieuws 
dat niet werk (zie LGF), het is een bezuinigingsoperatie, het is middel om de groei in cluster 4 aan 
banden te leggen), de onderwijsorganisaties (ze praten voor ons, ze hebben andere belangen en daar 
wordt de leerlingenzorg voor misbruikt), de schoolbesturen (er wordt niet gekozen voor inhoud, maar 
voor geld en macht), de scholen (doen ze wel wat ze beloven) en ouders (alleen maar gericht op het 
eigen gelijk). 
 
Suggesties 
Er zijn drie type suggesties gedaan. Op de eerste plaats is vaak voorgesteld om de huidige plannen van 
de minister nog eens tegen het licht te houden en de vraag te stellen of dit nu wel nodig is. Daarnaast 
zou nogmaals in de huidige wetgeving gezocht kunnen worden naar optimalisatiemogelijkheden. 
Op de tweede plaats is gevraagd om meer rust en tijd om nieuw beleid daadwerkelijk in te voeren. Nu 
duikelen voorstellen in de ogen van veel deelnemers over elkaar heen. 
Op de derde plaats is gevraagd om openheid om het wantrouwen op verschillende niveaus weg te 
nemen. Door helder te communiceren naar de mensen in het onderwijsveld kunnen de politiek, het 
departement en de onderwijsorganisaties een deel van dat wantrouwen wegnemen. In pilots zouden 
besturen, scholen en ouders door onderling samen te werken ook dat wantrouwen kunnen laten 
verminderen. 
 
5 Behoud van expertise 
 
Opmerkingen en vragen 
Er is in de veldlijnbijeenkomsten veel gediscussieerd over de ‘grenzen aan de zorg’, over de vraag wat 
een groep samenwerkende scholen, een individuele school of een leraar nog aan kan. Veel deelnemers 
geven aan trots te zijn op wat er in hun samenwerkingsverbanden of op hun scholen is bereikt. Ook 
wordt aangegeven dat er zeker in de samenwerkingsverbanden WSNS goed zicht is op de spankracht 
en de mogelijkheden van de scholen. Daarnaast zijn er vanuit de samenwerkingsverbanden WSNS en 
VO, het sbo, het lwoo en pro en het (v)so zeer veel zorgen geuit over het behoud van expertise. In die 
sectoren vraagt men zich af hoe de opgebouwde expertise behouden kan blijven en hoe de 
expertiseoverdracht tussen vormen van speciaal en regulier onderwijs versterkt kan worden. 
 
Suggesties 
In de veldlijnbijeenkomsten is gevraagd naar de mogelijkheid om in pilots flexibelere oplossingen met 
behoud van expertise te ontwikkelen. Hierbij zouden flexibele mogelijkheden voor inschrijving en 
bekostiging ook meegenomen kunnen worden. 
Daarnaast is er het verzoek om tijd en ruimte om scenario’s te ontwikkelen. Op veel plekken is men al 
volop bezig. Zorg ervoor dat de ervaringen worden verspreid. De huidige samenwerkingsverbanden 
kunnen daarbij een belangrijke stimulerende rol vervullen. Vanuit deze verbanden kunnen nieuwe 
samenwerkingsconstructen worden ontwikkeld.  
 
6 Rol en verantwoordelijkheid van externe partijen 
 
Opmerkingen en vragen 
Samenwerking met instanties buiten de onderwijskolom moet in de ogen van veel deelnemers aan de 
veldlijnbijeenkomsten een punt van aandacht zijn. Vooral de samenwerking met de gemeente op het 
punt van leerlingenvervoer en huisvesting en Jeugdzorg als het gaat om ingewikkelde hulpvragen, zijn 
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genoemd. Deelnemers geven aan het van belang te vinden dat er keuzes worden gemaakt over regie en 
samenwerking.  
 
Suggesties 
De suggestie wordt gedaan om vanuit de betrokken departementen (OCW, VWS en BiZa) een helder 
beeld te schetsen van de regie en samenwerking op het gebied van onderwijs en zorg. 
 
7 Informatie en ondersteuning 
 
Opmerkingen en vragen 
Aan de veldlijn hebben meer dan 10.000 mensen deelgenomen, verspreid over heel het land. De 
veldlijn heeft beweging veroorzaakt. Partijen zijn soms voor het eerst bij elkaar gekomen en spraken 
af om na deze start in ieder geval verder te blijven praten. Ook is tijdens veel bijeenkomsten verzocht 
om een vervolgbijeenkomst wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van de plannen. In zijn 
algemeenheid blijkt er behoefte aan: 
- meer informatie, bijvoorbeeld in de vorm van vervolgbijeenkomsten; 
- begeleiding, bijvoorbeeld door de regionale en lokale ontwikkelingen te laten begeleiden door 

een extern deskundige; 
- ondersteuning, bijvoorbeeld door de manier waarop WSNS+ dat in het primair onderwijs 

heeft gedaan; 
- meer tijd. 
 
Suggesties 
Zorg voor een adequate informatievoorziening, begeleiding en ondersteuning bij een eventueel 
vervolg van Passend Onderwijs. 
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Bijlage 1 SHEETS VELDLIJN PASSEND ONDERWIJS 
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Bijlage 2 OVERZICHT BIJEENKOMSTEN EN DEELNEMERS 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten aantallen per provincie 
 
Friesland 28
Groningen  28
Drenthe 18
Overijssel 41
Gelderland 45
Noord-Holland 51
Flevoland 7
Zuid-Holland 83
Zeeland 17
Utrecht 25
Noord-Brabant 69
Limburg 23
TOTAAL 435
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Deelnemers Veldlijn Passend Onderwijs3 
 

72%

15%

9%
4%

PO
VO
WEC
Ouders

 
PO VO WEC Ouders  Totaal 
7948 1628 955 452        10.983 

                                                 
3  Registratie na 255 bijeenkomsten doorberekend naar 430 bijeenkomsten 
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Deelnemers PO-VO-WEC naar functies4 
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4  Hierbij dient te worden opgemerkt dat intern begeleiders in het PO meestal een aanstelling hebben als 
leerkracht en vaak tevens lesgeven.  
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Deelnemers naar functies totaal (inclusief ouders)5 
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5 bestuur – management – leerkrachten en docenten – coördinatoren en intern begeleiders en ambulant 
begeleiders – onderwijs ondersteunend personeel – overig personeel - ouders 
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Deelnemers naar functies totaal (inclusief ouders) percentage6 
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6 bestuur – management – leerkrachten en docenten – coördinatoren en intern begeleiders en ambulant 
begeleiders – onderwijs ondersteunend personeel – overig personeel - ouders 
 


