
Bezoekadres:  
Polanerbaan 15 
3447 GN  WOERDEN 
 
Postadres: 
Postbus 162 
3440 AD  WOERDEN 
 
Telefoon: (0348) 40 52 00 
Fax: (0348) 40 52 05 
www.vosabb.nl 
www.vosabbconsulting.nl 
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Datum Kenmerk 
23 januari 2006 HKee/IK.secr/342743 
 
Onderwerp:  
Algemeen Overleg op 2 februari 2006  
 

Geachte commissieleden, 

Tijdens de hoorzitting over de zorgplicht op 8 december jl. is door de heer Keesenberg een bedrag 
van 620 miljoen euro genoemd als een noodzakelijk impuls voor de kwaliteit van de leerlingenzorg. 
Graag wil ik dit bedrag nader onderbouwen, vanuit de consequenties van het principe van 
zorgplicht. 

Interne begeleiding 

Door zorgplicht ontstaat er een nauwere relatie tussen school en ouders, de invulling van een 
passend onderwijsarrangement zal het karakter hebben van: nabijheid, flexibiliteit en van een zo 
hoog mogelijke kwaliteit (vergelijk de wetgeving in de VS: no child left behind). Er zal dus op iedere 
school een contactpersoon voor ouders dienen te zijn, die tevens de diagnose van een 
indicatiesteller of zorgplatform kan vertalen in handelen van leraren. Ook zal hij/zij de leerkracht 
dienen te ondersteunen bij het zoeken naar passende materialen en het volgen van de opbrengsten. 
In de huidige situatie zijn dit leerkrachten die een paar uur een andere taak krijgen, nl. die van 
intern begeleider. Iedere school zal een full time IB ’er nodig hebben: 

Investering in het primair onderwijs:                                                                                        
7000 x salariskosten IB= € 50.000 = gemiddeld 350 miljoen euro.                                        
NB. in het VO is door de middelen uit de veiligheidsbrief een dergelijke functie reeds mogelijk. 

Schakelfunctionaris 

Indien het zorgarrangement niet meer voldoende is, dan wel de leeftijd van de leerling vereist dat 
een andere setting moet worden gekozen, is er begeleiding nodig: 

a. van de ouder bij het zoeken naar een geschikt arrangement, en 
b. de ontvangende school die verder moet met een doorlopende leer- en zorglijn. 

Investering:                                                                                                                           
Gedacht vanuit het voorgezet onderwijs:                                                                                           
Ca. 1000 vestigingen x salariskosten schakelfunctionaris € 55.000 = gemiddeld 55 miljoen euro. 
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Loketfunctie 
 
Zorgplicht vereist een heldere diagnosestelling, die niet zoals in de huidige situatie bij de RVC en de 
CvI slechts leidt tot slagboom-diagnostiek, maar tot daadwerkelijke aanwijzingen voor het handelen 
van leerkrachten en docenten. 
 
Onderwijsverslag 2005: 

“Juist als het aankomt op het adequaat helpen of begeleiden van leerlingen in de klas is er vaak 
sprake van een zekere handelingsverlegenheid>>leraren weten niet goed hoe zij de analyses en 
adviezen van deskundigen moeten omzetten in een doeltreffende handelingsrepertoire.” 

Naast het personeel in het primaire proces hebben ook ouders belangen bij een goede diagnose 
stelling, van daaruit kan immers een keus gemaakt worden voor een passend 
onderwijszorgarrangement. Het loket kan informatie bieden en makelen. Deze loketfunctie dient 
uiteraard onafhankelijk te worden georganiseerd (vgl. de huidige CvI).                                     
Indien we uitgaan van ca. 250 loketten (in de huidige situatie blijkt de schaal van de 
samenwerkingsverbanden WSNS een voldoende nabijheid te garanderen, en er zijn ca. 250 
samenwerkingsverbanden) en van 5 typen deskundigheid (maatschappelijk, orthopedagogisch, 
medisch, onderwijskundig en didactisch) leidt dit tot de volgende kengetallen. 

Investering:                                                                                                                                         
5 functionarissen x salariskosten € 60.000 = € 300.000 x 250 = gemiddeld 75 miljoen euro. 

Trajectbegeleiding 

Vanuit speciale instellingen en/of settingen is het noodzakelijk leerlingen bij de overgang naar de 
maatschappij (dus:  arbeidstoeleiding, stagebegeleiding, trajecten naar een beschermde werkplek 
e.d.) te ondersteunen. 

Investering:                                                                                                                
Uitgaande van de huidige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (inclusief nevenvestigingen)  
en salariskosten van € 50.000, betekent dit 400 x € 50.000 = gemiddeld 20 miljoen euro. 

kwaliteitsfunctionaris 

De kwaliteit van de afspraken van en tussen schoolbesturen en externe partijen (bijv. jeugdzorg), de 
kwaliteit van de onderwijszorgarrangementen, de kwaliteit van de betrokkenheid van ouders en 
leerlingen vereisen dat er functionarissen zijn die deze kwaliteiten bewaken, onderzoeken en 
daarover rapporteren (verantwoorden), vanuit de bekende 5 kwaliteitsvragen. 

Vragen: 

1. doen wij de goede dingen 
2. doen we die dingen goed 
3. hoe weten we dat 
4. vinden anderen dat ook, en 
5. wat doen we met die kennis? 
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Investering:                                                                                                                            
Uitgaande van ca. 2000 schoolbesturen betekent dit 2000 x € 60.000 =  gemiddeld 120 miljoen 
euro. 

Het primaire proces 

In deze voorstellen gaat het steeds om goede ondersteuning op een ander niveau dan de directe 
relatie tussen leraar en leerling, wel met het doel het primaire proces makkelijker te laten verlopen. 
Dit laat onverlet dat er voor het primaire proces als het gaat om directe ondersteuning in de klas 
(bijvoorbeeld onderwijsassistenten) en mogelijkheden om van en bij elkaar te leren 
(vervangingskosten) een investering zeker ook op zijn plaats is! 

Kwaliteitsimpuls 

Door deze investeringen zal de invoering van zorgplicht een kwaliteitsimpuls betekenen die er voor 
zorg draagt dat deze intrigerende opdracht aan de schoolbesturen een stevige basis kent.                                             

In de verwachting dat u deze gegevens kunt gebruiken in uw overleg met de minister op 2 februari 
aanstaande,  

Met vriendelijke groet, 
VOS/ABB  
 
 
 
 
mr. N.Ph. Geelkerken 
Algemeen directeur  
Tel: 0348 – 405226 
e-mail: Hkeesenberg@vosabb.nl 
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