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Aanleiding 
Op 23 maart heeft u schriftelijk gereageerd op de kamerbrief ‘Samen de 
schouders onder passend onderwijs’. Naar aanleiding van uw opmerkingen is de 
kamerbrief aangepast. Ook is de brief aangepast door ontwikkelingen op de 
dossiers ‘zorg in onderwijstijd’ en ‘reserves van de samenwerkingsverbanden’. En 
is een passage opgenomen in de brief over een verzoek van de Tweede Kamer in 
het kader van de situatie bij Stad & Esch. 

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met verzending van de kamerbrief ‘Samen de schouders onder 
passend onderwijs’, inclusief de voortgangsrapportage II Verbeteraanpak Passend 
Onderwijs en overige bijlagen?  

Kernpunten 
• Aangepaste passages n.a.v. uw opmerkingen: 

- Inleiding 
- Inclusief onderwijs 
- Verzuim 
- Leerlingenvervoer  
- Norm basisondersteuning 

• De brief is op passages afgestemd met de betrokken veldpartijen. 
• De kamerbrief is ter informatie gedeeld met uw collega MOCW.  
• De stas van VWS wordt tegelijkertijd om instemming gevraagd.  

 
Toelichting wijziging tekst verzuim 
In de passage over verzuim zijn uw vier opmerkingen verwerkt. Ook is de 
passage afgestemd met de deelnemers van het thuiszittersoverleg. Dat heeft 
reacties opgeleverd van: Ouders & Onderwijs, Ingrado, MBO Raad, PO-Raad, VO-
raad, sectorraad GO en de sectorraden van de SWV PO en VO. De reacties waren 
overwegend positief over de brief. Er werd meermaals genoemd dat deze laat zien 
dat er naar het veld is geluisterd. Op een aantal kleine punten zijn er nog 
verzoeken voor wijzigingen geweest, die hebben we zoveel mogelijk 
geaccommodeerd. Met de opmerkingen in de kantlijn ziet u steeds toelichting op 
de wijzigingen. Deze zitten hoofdzakelijk in de slag naar aanwezigheidsbeleid. 
Kleinere punten zaten in ook het mbo en vso meenemen, het onderscheiden van 
de rollen van het samenwerkingsverband (swv) en de lpa en het benoemen van 
het vervolgtraject. 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 
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Toelichting wijziging tekst Zorg in Onderwijstijd:  
Op 21 maart sprak u met de staatssecretaris van VWS over (onder ander) dit 
onderwerp. Daar is besloten met de voorgestelde aanpak aan de slag te gaan, 
maar ook aandacht te houden voor een toekomstbeeld met meer ontschotting. Er 
zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de tekst over zorg in onderwijstijd in 
de Kamerbrief over passend onderwijs:  

- Op uw beider verzoek is de tekst actiever gemaakt. Dit is slechts deels 
gelukt, omdat IRF waarde hecht aan een voorzichtige formulering totdat 
de financiële consequenties (uitgangspunt is budgetneutraal) goed 
inzichtelijk zijn gemaakt.  

- In de tekst is opgenomen dat u en de staatssecretaris de wens van 
collectieve financiering met ontschotting van financiële kaders 
onderschrijven en dit als toekomstbeeld zien waar u op termijn naartoe 
wilt werken.  

 
Nadere toelichting rondom reserves van Samenwerkingsverbanden 
• Op 21 maart heeft u gesproken met de voorzitters van het netwerk LPO en de 

Sectorraad samenwerkingsverbanden VO, naar aanleiding van de generieke 
korting op het budget van de samenwerkingsverbanden die u heeft 
aangekondigd. 

• U heeft hen daarin gevraagd om alsnog te komen met een plan om de 
middelen die uit de generieke korting komen op een andere manier in te 
zetten voor passend onderwijs. 

•  
 
 
 

 
 

 
• Dit betekent dat wij op dit moment van hen geen plan zullen ontvangen voor 

herbesteding van de middelen uit de generieke korting en hierover verder 
niets in de brief hebben opgenomen, behalve dat het gesprek heeft 
plaatsgevonden. 

•  
 

 
 

 
 

  
Toelichting situatie Stad & Esch 
• De Tweede Kamer heeft verzocht om een afschrift van de reactie op een brief 

van OCW aan het bestuur Stad & Esch. Dit bestuur heeft ons eind februari 

Lopende onderhandelingen

Eenheid van kabinetsbeleid
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een brief verstuurd met daarin het verzoek om te komen tot een oplossing 
voor een probleem in de regio waarin het niet goed meer lukt om vso-
leerlingen een plek te geven. 

• Wij zijn over de complexe situatie en de oplossingsrichtingen nog in gesprek 
met de betrokkenen en hebben daarom nog geen schriftelijke reactie 
gegeven.  

Aan de Tweede Kamer melden we daarom mee dat wij nu geen afschrift kunnen 
sturen, maar dit alsnog zullen doen zodra we hebben gereageerd op de brief van 
Stad & Esch. 
 
Datum Overleg Opmerking  
29/30/31 maart Versturen Kamerbrief naar 

de Kamer 
• Bijlage 1: Voortgangsrapportage 

II Passend Onderwijs 

• Bijlage 2: Nulmeting 

Doelstellingenmonitor passend 

onderwijs 

• Bijlage 3: Bijlage Nulmeting 

Doelstellingenmonitor passend 

onderwijs 

• Bijlage 4: Evaluatie Steunpunt 

Passend onderwijs 

• Bijlage 5: Eindrapportage 

landelijke norm 

basisondersteuning 

• Bijlage 6: Rapport Tijd voor 

ondersteuning 

• Bijlage 7: Themaonderzoek 

Verschillen tussen 

samenwerkingsverbanden 

• Bijlage 8: Onderzoek Ouders 

over leerlingenvervoer 

• Bijlage 9: Analyse 

Leerplichttelling schooljaar 

2021/2022 

• Bijlage 10: Leerplichttelling 

2021/2022 
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• Bijlage 11: Onderzoek Ingrado 

beleid Wetsvoorstel verzuim 

• Bijlage 12: Onderzoek 

flankerend beleid Wetsvoorstel 

verzuim 

• Bijlage 13: Reactie op brief over 

reserves 

samenwerkingsverbanden 

30 maart 16:15-17:00 Eerste vooroverleg MPVO 
Commissiedebat Passend 
Onderwijs 

 

31 maart Eventueel aangepaste versie 
voorbereidingsdossier in tas 

 

3 of 4 april Aanvullingen op 
voorbereidingsdossier nav 
vooroverleg/sondering in 
tas. 

 

5 april 09:15-10:00 
5 april 10:00-16:00 

Vooroverleg debat  
Debat Passend Onderwijs 

MPVO + Stas VWS 
MPVO + Stas VWS 

31 mei 10:00-13:00 Debat Onderwijs Zorg Onder voorbehoud 
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interpretatie daarvan) ten aanzien van digitaal afstandsonderwijs is het 
experiment de uitgelezen mogelijkheid om de effectiviteit van een digitale 
school - als het gaat om thuiszitters weer aan het leren te krijgen – in een 
gecontroleerde setting nader te onderzoeken. Ook bedient  

 leerlingen die anders mogelijk geen onderwijs krijgen. 
Hiermee kan  een positieve maatschappelijke bijdrage 
leveren.  is een initiatief van  voor 
voortgezet onderwijs. 

• De aanvraag van  sluit niet volledig aan op het kader 
voor onderwijszorgarrangementen zoals deze zijn ingestoken.  

 werkt samen met een partij die hen ondersteunt in hun 
(zorg-)traject met de leerlingen, máár heeft vanwege de zeer diverse 
zorgbehoefte van de leerlingen (en de geografische spreiding van de 
leerlingen over het land) geen samenwerking met één zorgaanbieder voor 
de leerlingen. Daarnaast is de financiering van het initiatief op langere 
termijn onzeker. Ze hebben op dit moment budget voor de termijn van 1 
jaar. Dit komt o.a. omdat de gemeente pas langer geld beschikbaar wil 
stellen als ze zich kwalificeren voor het experiment.  

 
 

 
 

• De aanvraag van  wijkt af van de andere aanvragen 
omdat sprake is van afstandsonderwijs waar óók leerlingen onder kunnen 
vallen die niet direct met zorg te maken hebben. Gegeven de unieke 
setting van de aanvraag en de maatschappelijke meerwaarde van het 
initiatief voor de beleidsontwikkeling wordt u evenwel geadviseerd deze 
aanvraag toe te kennen.   

 
Het advies is om de aanvraag van  af te wijzen:  

• De aanvraag van  is incompleet. Er is geen gemeente 
betrokken en ze missen in de samenwerkingsovereenkomst (ook na 
herhaaldelijk contact) de vereiste handtekening van een 
samenwerkingsverband. We stellen voor om de aanvraag af te wijzen op 
grond van dit van tevoren opgestelde criterium en het initiatief de kans te 
geven om de aanvraag (bij een positief besluit) te vervolledigen voor de 
tweede aanvraagronde.  

 
Het advies is om de aanvraag van  af te wijzen:  

• De aanvraag van  is incompleet. Ze missen in de 
samenwerkingsovereenkomst (ook na herhaaldelijk contact) de vereiste 
handtekening van een samenwerkingsverband. We stellen voor om de 
aanvraag af te wijzen op grond van dit van tevoren opgestelde criterium. 

•  
 

Bedrijfsinforma    

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt Bedrijfsinformatie - vertrouwel jk verstrekt

Bedrijfsinformat    

Inspectie - controle - toezicht, Bedrijfsinformatie - vertr  

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt

Bedrijfsinformatie - vertrouwe  

Bedrijfsinformatie - vertrouwe  

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt

Inspectie - controle - toezicht
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Ad 2) De aanvraagronde heeft 40 aanvragen opgeleverd. Dit aantal blijft ruim 
onder de 80 aanvragen waar ruimte voor was met het oog op het aan het 
experiment gekoppelde onderzoek. Het advies is daarom om een tweede 
aanvraagronde te organiseren.  
 
Argumenten voor een tweede aanvraagronde:    

• Met een tweede aanvraagronde kunnen er meer oza’s deelnemen aan het 
experiment en meer leerlingen gebruik maken van de maatwerk 
mogelijkheden die het experiment biedt. Hiermee komen we tegemoet 
aan de wens van zowel de politiek als het veld. 

• Op die manier vergroten we de kans op meer inschrijvingen en daarmee 
op meer leerlingen die gebruik kunnen maken van de 
experimenteerruimte. Let op: met een extra aanvraagronde is het niet 
gegarandeerd dat we 80 inschrijvingen zullen realiseren. Met het huidige 
aantal (40 inschrijvingen) is bijvoorbeeld al 1/3e van de 
samenwerkingsverbanden betrokken bij het experiment.  

• Informatie die met deze aanvullende deelnemende oza’s wordt opgehaald 
kan, waar relevant en mogelijk, met het wetstraject meegenomen 
worden.  

• Het openstellen van een tweede aanvraagronde betekent het aanpassen 
van de Uitvoeringsregeling experiment onderwijszorgarrangementen. In 
deze uitvoeringsregeling worden nadere regels gesteld over de aanvraag, 
de selectie van de aanvraag en de beslissing op de aanvraag. Aangezien 
deze regeling sowieso nog aangepast wordt vanwege de regels omtrent 
de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het monitor- en 
evaluatieonderzoek kan dit dan samenkomen in één wijzigingsregeling. 

 
Argumenten tegen een tweede aanvraagronde 

• De reeds ontvangen en beoordeelde aanmeldingen bedienen diverse 
doelgroepen en regio’s, omvatten oza’s van uiteenlopende groottes en 
maken op verschillende manieren gebruik van de afwijkingen die mogelijk 
gemaakt worden. De verwachting is dat dit veel informatie op zal leveren 
om goede input te geven voor het beoogde wetstraject.  

• Een tweede aanvraagronde vraagt extra tijd en capaciteit, denk aan: 
input leveren voor het aanpassen van de huidige regeling, openstellen van 
een nieuwe aanvraagperiode met bijbehorende beoordeling, 
beschikkingen en (indien van toepassing) bezwaar.  

• Een tweede lichting experimenten zal pas later van start gaan, dit heeft 
ook consequenties voor de tijdigheid van de informatie die over deze 
nieuwe initiatieven door het onderzoeksbureau kan worden opgehaald in 
relatie tot het wetstraject. Het heeft geen impact op het tijdpad van de 
initiatieven uit de eerste aanvraagronde.  

Inspectie - controle - toezicht
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Toelichting  
Achtergrondinformatie niet-aanvragers:  
• Eind 2022 hadden partijen de kans om hun aanvraag in te dienen. In aanloop 

naar de aanvraagperiode zijn betrokken partijen op verschillende momenten 
en manieren geïnformeerd over het experiment. Denk bijvoorbeeld aan: het 
webinar via Steunpunt Passend Onderwijs, presentaties op een bijeenkomst 
van jeugdzorgregio’s, op de verzuimdag en spreekuren waar we met 
geïnteresseerde partijen in gesprek gingen over het experiment en de 
aanvraagprocedure.  

• Uiteindelijk hebben we minder aanvragen ontvangen dan vooraf verwacht.  
• We hebben met verschillende partijen gesproken die hebben besloten geen 

aanvraag voor het experiment in te dienen. Signalen die we daarover 
ontvangen zijn:  

o Er is meer tijd nodig om alle betrokken partijen te laten tekenen voor 
deelname aan het experiment. 

o Samenwerkingsverbanden vrezen dat de TLV kosten dusdanig zullen 
stijgen dat zij financieel minder te besteden hebben. 

o Het experiment stelt kaders die lastig blijken in de praktijk. Zo zijn bij 
onderwijszorgarrangementen met regelmaat meerdere besturen en 
samenwerkingsverbanden betrokken. Als een deel wel deelneemt aan 
het experiment en een ander deel niet zorgt dit voor onduidelijkheid 
onder de leerlingen die naar dezelfde zorgaanbieder gaan. 

o Besturen verwachten bij deelname aan het experiment dat er 
leerlingen uit andere besturen bij hen ingeschreven worden. Indien 
het oorspronkelijke bestuur na afronding van de oza weigert de 
leerling weer op te nemen kan dit zorgen voor vollere klassen of 
wachtlijsten voor scholen die vallen onder het deelnemende bestuur. 

• De komende weken zullen we de gesprekken met partijen die hebben 
aangegeven toch geen aanvraag te doen voortzetten, zodat we verder kunnen 
verduidelijken welke obstakels er ervaren zijn. Dit levert informatie op voor 
het proces van de tweede aanvraagronde en mogelijk ook voor het 
wetstraject. 

 
Stand van zaken aanvragen experiment onderwijszorgarrangementen 
• Vanuit het veld is in de aanloop naar de inschrijvingstermijn veel interesse 

getoond in deelname aan het experiment onderwijszorgarrangementen 
• Uiteindelijk zijn er 40 aanvragen gedaan, soms gebundeld, waardoor er in 

totaal over 46 op zichzelf staande oza’s gesproken kan worden.  
• De aanmeldingen bedienen diverse doelgroepen, alle vier de clusters speciaal 

onderwijs en alle regio’s (m.u.v. Flevoland), omvatten oza’s van 
uiteenlopende groottes en maken op verschillende manieren gebruik van de 
afwijkingen die mogelijk gemaakt worden.  

• Bij deze aanvragen zijn 75 schoolbesturen en 58 samenwerkingsverbanden 
betrokken.    

 

Bedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrektBedrijfsinformatie - vertrouwelijk verstrekt
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Financiële gevolgen 
• Samenwerkingsverbanden worden niet gecompenseerd voor het deelnemen 

aan het experiment. Het organiseren van een tweede aanvraagronde brengt 
dus geen aanvullende kosten met zich mee. 

• Voor het onderzoek naar de resultaten is een post opgenomen in het reguliere 
bestedingsplan. 

• Aan een tweede aanvraagronde voor het experiment 
onderwijszorgarrangementen zijn mogelijk beperkte uitvoeringskosten voor 
DUO verbonden. We verwachten dat dit uitvoerbaar is en uitgevoerd kan 
worden binnen het basiscontract daarom reeds gedekt is. Er moet echter nog 
wel een (verkorte) uitvoeringstoets aangevraagd worden.  

 
 
 


