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Aanleiding 
Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld met 
betrekking tot onderwijs en zorg. Bijgevoegd vindt u de concept antwoorden. U 
wordt gevraagd deze te ondertekenen zodat deze nog voor de 
begrotingsbehandeling van OCW aan de Kamer kunnen worden verzonden. De 
antwoorden zullen mede namens de staatssecretaris van VWS worden verstuurd.  
 
Besluitpunt 

• Bent u akkoord met voorliggende concept antwoorden, deze worden na 
ondertekening mede namens de stas VWS aan de Kamer verzonden. 

Kernpunten 
• Sinds 2018 wordt gewerkt aan maatregelen met betrekking tot de 

samenwerking tussen onderwijs en zorg.  
• In de vragen van het lid Westerveld wordt gerefereerd aan de doelstelling 

om te komen tot inclusief onderwijs, ook genoemd in het coalitieakkoord. 
De vragen zijn gesteld naar aanleiding van berichtgeving over , 
een jongen met het syndroom van Down, waarvan de ondersteuningsuren 
door de gemeente zijn teruggebracht, tot onvrede van de ouders van 

 Vanuit OCW is naar aanleiding hiervan contact gelegd met de 
moeder van  VWS heeft navraag gedaan bij de gemeente (zie 
toelichting voor nadere informatie).  

• Het lid Westerveld vraagt naar de doelstelling om te komen tot inclusief 
onderwijs, en in hoeverre het daarbij belangrijk is dat ook gemeenten 
voldoende middelen ter beschikking hebben om passende ondersteuning 
te kunnen bieden (gemeenten voeren de Jeugdwet uit).  

• Tevens vraagt het lid Westerveld onder andere naar: de indicaties 
afgegeven door gemeenten en de werkwijzen die zij daarbij hanteren, de 
maatregelen die door OCW en VWS de afgelopen jaren zijn genomen om 
de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren en specifiek 
naar de situatie rondom Spirare (een zorginitiatief in Limburg, waarvan u 
recent via videoverbinding de initiatiefnemers heeft gesproken).  

• In de beantwoording:  
o onderstreept u de ambitie om te komen tot inclusief onderwijs; 
o geeft u aan dat ook hier te komen goede afspraken noodzakelijk 

zijn tussen het onderwijs en diens partners (zoals gemeente) over 
hoe zij de nodige ondersteuning organiseren;  
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o wijst u erop dat het aan gemeenten en samenwerkingsverbanden 
is om hier afspraken over te maken, in overleg met ouders en 
jeugdigen zelf;  

o geeft u aan dat indien ouders hier niet tevreden over zijn of het 
maken van goede afspraken niet lukt, er gebruik kan worden 
gemaakt van een onderwijsconsulent, er een procedure kan 
worden begonnen bij de geschillencommissie passend onderwijs 
of bezwaar gemaakt kan worden bij de gemeente;  

o geeft u aan dat het rapport van DSP/Oberon met betrekking tot 
de financiering van zorg in onderwijstijd nog dit jaar met de 
Kamer zal worden gedeeld en dat uiterlijk in het voorjaar van 
2023 een beleidsreactie aan de Kamer zal worden verzonden 
inclusief aanvullende maatregelen; 

o geeft u aan bekend te zijn met de crowdfundingsactie van Spirare, 
maar gaat u niet in op deze specifieke situatie.   

Toelichting 
• Vorige maand zijn mondelinge vragen aangekondigd naar aanleiding van 

berichtgeving met betrekking tot de jongen  Uit de berichten in de 
media werd duidelijk dat de ouders van  ontevreden zijn over het 
terugbrengen van de ondersteuningsuren door de gemeente. Hierdoor zou 
de passende plek in het regulier onderwijs voor  in het geding zijn.  

• In algemene zin is het aan samenwerkingsverbanden (en scholen) en 
gemeenten om gezamenlijk afspraken te maken over de ondersteuning op 
school, in overleg met ouders en leerling.  

• Om deze samenwerking – in het vaak complexe gebied tussen onderwijs 
en zorg – te vergemakkelijken zijn de afgelopen periode al verschillende 
maatregelen genomen en lopen er nog verschillende. Zo zijn er 
zorgarrangeurs ingezet en is er onderzoek uitgevoerd naar de financiering 
van zorg in onderwijstijd.  

• In de beantwoording verwijst u hiernaar en geeft u bovendien aan dat u 
dit najaar het rapport van DSP/Oberon (aangaande zorg in onderwijstijd) 
aan de Kamer zal sturen en op basis daarvan aanvullende maatregelen zal 
nemen samen met de staatsecretaris van VWS.  

• Het lid Westerveld heeft gevraagd deze vragen nog voor de 
begrotingsbehandeling van OCW (23 en 24 november) aan de Kamer te 
versturen.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden (lakgrond bescherming 
persoonlijke levenssfeer)  

•  
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