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Beste JB, SvdZ, ED en ouders van de ouderraad van De Monnikskap, 

Hartelijk dank voor jullie mail van 4 februari met de titel “Behoud inclusief 

onderwijs”. In deze mail gaan jullie in op een nota aan de vorige minister die met 

jullie is gedeeld. Jullie stippen enkele punten aan waar jullie een ander standpunt 

over hebben of vraagtekens bij plaatsen. Jullie sluiten de mail af met de vraag of 

ik net als jullie van mening ben dat er met de afbouw van de landelijke 

bekostiging van de Monnikskap er tegelijk een afbouw plaatsvindt van inclusief 

onderwijs in Nederland. Voordat ik hieronder inga op jullie mail, wil ik jullie 

hartelijk danken voor de uitnodiging om op bezoek bij jullie school te komen. Ik 

maak daar graag gebruik van en zal daarover een afspraak maken met het 

bestuur. Helaas gaat dat niet lukken voor het algemeen overleg passend 

onderwijs van 30 maart, maar daarna kom ik dus graag bij jullie langs om te zien 

hoe inclusief onderwijs bij jullie eruitziet.  

En nu in reactie op jullie mail. Het schoolbestuur @voCampus, waar De 

Monnikskap onder valt, ontving de afgelopen periode elk jaar ongeveer € 1,5 

miljoen aanvullende bekostiging vanuit OCW voor het inclusieve onderwijs op De 

Monnikskap, bovenop de reguliere bekostiging. Ik heb begrepen dat dit ooit is 

toegekend omdat de financiering van de extra ondersteuning zoals dat nu 

mogelijk is, toen nog niet goed mogelijk was binnen de toen geldende 

regelgeving. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest, zoals de 

invoering van passend onderwijs. Met passend onderwijs hebben de 

samenwerkingsverbanden het voortouw om de bekostiging voor leerlingen die 

ondersteuning nodig hebben goed in te zetten. Met de aanvullende bekostiging 

die het bestuur kreeg en krijgt voor De Monnikskap werden de 

samenwerkingsverbanden gepasseerd. Andere scholen, die ook inclusief onderwijs 

kunnen aanbieden en dit op sommige plekken ook doen, krijgen vanuit OCW ook 

geen aanvullende bekostiging. Zij moeten dit samen met het 

samenwerkingsverband financieren. Richting deze partijen is het lastig uit te 

leggen dat De Monnikskap wel direct vanuit OCW wordt bekostigd. Daarom is 

ervoor gekozen om te stoppen met deze aanvullende bekostiging. Dit is in overleg 
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met het bestuur @voCampus gedaan. Het is nu aan de samenwerkingsverbanden 

om de ondersteuning van leerlingen te betalen. Waar jullie tegen problemen 

aanlopen, daar hoor ik het graag en help ik graag. Daarnaast wordt de 

aanvullende bekostiging niet in één keer gestopt, maar wordt in vijf jaar tijd 

afgebouwd. Op die manier hebben het bestuur én de samenwerkingsverbanden 

de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.  

Ik wil net als jullie ook dat De Monnikskap blijft bestaan. Daarom is er vanuit mijn 

ministerie ook gesproken met het bestuur over de toekomst van De Monnikskap. 

Het bestuur heeft toegezegd dat het voortbestaan van De Monnikskap geborgd 

wordt, ook als er als gevolg van de leerlingendaling in de regio scholen moeten 

fuseren of sluiten. Op basis van de gesprekken met het bestuur heb ik er 

vertrouwen in dat dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt en tot een goed einde 

wordt gebracht. Maar ik houd uiteraard een vinger aan de pols. 

In de mail gaan jullie uitgebreid in op de interne nota die met jullie is gedeeld. De 

nota is met jullie gedeeld, zodat jullie ook inzicht hebben in de overwegingen die 

hebben gespeeld rond het besluit om de aanvullende bekostiging voor De 

Monnikskap af te bouwen. Ik vind die transparantie belangrijk. Ik begrijp heel 

goed dat jullie bij bepaalde aspecten van de nota andere overwegingen of 

meningen hebben. Ik begrijp ook heel goed dat alle ontwikkelingen rond De 

Monnikskap tot zorgen en spanning kunnen lijden bij jullie. Tegelijkertijd moet ik 

ook eerlijk en duidelijk zijn. Er zijn hierover namelijk al duidelijke afspraken 

gemaakt met het bestuur en ook met de samenwerkingsverbanden in de regio.  

Betekent de afbouw van de aanvullende bekostiging dat De Monnikskap moet 

stoppen? Nee, zeker niet en zoals gezegd heeft het bestuur van @voCampus ook 

eerder toegezegd dat dit niet zal gebeuren. Wel moet het geld voor leerlingen van 

de Monnikskap dus van andere plekken komen. Voor de basisbekostiging 

ontvangt De Monnikskap geld vanuit het ministerie. En voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, komt dit geld van de samenwerkingsverbanden. 

Binnen de huidige wet- en regelgeving en budgetten is het dus gewoon mogelijk 

om De Monnikskap voort te laten bestaan. De verschillende initiatieven voor 

inclusief onderwijs in Nederland zijn daar het voorbeeld van. Ik deel jullie mening 

niet dat er met de afbouw van de aanvullende bekostiging ook een afbouw van 

inclusief onderwijs plaatsvindt, dat zou ik ook niet willen.  

Tot slot, ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie mail en zie uit naar het nader 

te plannen werkbezoek, zodat ik jullie in het echt kan spreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

 

Dennis Wiersma 


