
Terugkoppeling discussierondes Bestuurlijk Impulsoverleg 08-07-2020 

Stelling 1: Zo passend mogelijke ondersteuning met gelijkwaardige rol voor 
leerlingen en ouders 
Wanneer er geen overeenstemming is tussen ouders en school, zijn ouders afhankelijk en 
niet in een gelijkwaardige positie: de school heeft dan veel meer mogelijkheden. 
Sommigen vroegen zich of of er daadwerkelijk wel sprake kan zijn van volledige 
gelijkwaardigheid. Er moet realistisch naar de plichten en rechten van zowel scholen als 
ouders en leerlingen worden gekeken. Oplossingen om wel tot zo veel mogelijk 
gelijkwaardigheid te komen moeten gezocht worden in noodzakelijke 
structuuroplossingen (zoals onafhankelijke oudersteunpunten, meer aandacht in de 
lerarenopleidingen), maar het is ook een cultuurkwestie, en dat is nog niet zomaar 
aangepakt. Preventieve oplossingen zitten in het sturen op deskundigheidsbevordering 
en kwaliteit in de school (rol IB'er). Het gesprek met ouders en leerlingen moet vooral 
ook eerder tot stand komen, geregeld gevoerd worden en oplossingen dichtbij en in 
gesprek met de leerling gezocht worden. Een onafhankelijke partij kan eerder betrokken 
worden door de school, zoals de onderwijszorgconsulenten. 

Stelling 2: Passend onderwijs goed onderwijs voor iedereen 
In hoe het nu stond verwoord in de contourennotitie leek het alsof de groep 
nauwgezet(ter) wordt afgebakend. Dit zet volgens velen de deur naar labelling weer open 
en zorgt voor teveel onderscheid tussen hen die blijkbaar 'wel normaal' zijn en zij die dat 
niet zijn. Dat was in ieder geval niet de bedoeling van OCW. We moeten de doelgroep 
van passend onderwijs niet te diepgaand willen vatten en verengen, maar diversiteit als 
normaal omarmen. De term passend onderwijs leidt tot onduidelijkheid over 
verwachtingen, omdat we iedereen een passende plek in het onderwijs gunnen. Wat 
werd beoogd was meer duidelijkheid bieden dat passend onderwijsbeleid bedoelt is voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (in verschillende gradaties), en dat helder 
is wat voor een dekkend netwerk gecreeerd moet worden. De oplossing zit in helder 
maken wat je regulier aan goed onderwijs van een school mag verwachten en welk 
aanbod aan ondersteuning je van elke school mag verwachten (ook kijkend naar het 
Onderwijsraad advies) en wat daar randvoorwaardelijk voor nodig is. 

Stelling 3: Landelijke norm voor de basisondersteuning — wat versus hoe 
We moeten ervoor waken dat de landelijke norm basisondersteuning geen race to the 
bottom uitlokt. Een landelijke norm biedt wel helderheid en is behulpzaam voor leraren 
en scholen in wat van hen verwacht wordt. Ook de randvoorwaarden die in de school 
nodig zijn, zoals de inzet en kwaliteiten van het onderwijzend en onderwijsondersteunend 
personeel, moeten goed worden vastgelegd. Vastleggen dat de school voor bijv. continue 
scholing moet zorgen kan helpen, maar de manier waarop moet aan de school blijven. 
De norm basisondersteuning moet dus vooral aangeven welke outcomes moeten worden 
gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Ook is de samenwerking met jeugd en wmo in de 
norm cruciaal. 

Stelling 4: Ambitie op inclusie, maar wel eerst basis op orde — hoe te verenigen? 
Het is belangrijk dat de overheid lef toont in het uitstralen van de ambitie op 
inclusie/diversiteit en hier een visie met heldere mijlpalen voor neerzet. Het de basis op 
orde brengen moet niet in de weg staan van inclusie, maar juist de weg naar inclusie 
faciliteren. De basis op orde is tweeledig: investeren in het onderwijs in brede zin, en de 
basis van passend onderwijs op orde brengen. Er bestaat een spanning tussen hoe het 
onderwijs er nu voor staat, en de grote ambities. Waar we heen gaan op inclusie, en 
welke stappen we daarin formuleren, is bepalend voor het de basis op orde brengen. In 
het scheppen van de juiste randvoorwaarden is ook het stimuleren in wet- en regelgeving 
en in het toezichtskader belangrijk. 
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Stelling 5: Regionale samenwerking — rol van het schoolbestuur en 
samenwerkingsverband in de verbinding met jeugdhulp en —zorg 
Dit is een complex vraagstuk, dat maar kort aan bod is gekomen. Er moeten nog flinke 
stappen gezet worden. en Nadere analyse is gewenst, en daar is het momentum voor 
aan het ontstaan. Hierbij kunnen goede lessen getrokken worden uit de recent opgedane 
ervaringen in Met Andere Ogen. Er moet meer ingezet worden op preventie, 
vroegsignalering en laagdrempelige hulp in de school, door expertises bij elkaar te 
brengen. Op regionaal niveau in het 00G0 dienen basisafspraken gemaakt worden over 
hoe school, kinderopvang en jeugdhulp (preventief) samenwerken. De afspraken tussen 
de partijen molten minder vrijblijvend. Deze regionale basisafspraken dienen vervolgens 
door de gemeente met de scholen vertaald te worden naar het schoolniveau. De regie 
voor het om tafel krijgen van deze partijen zou bij de gemeente moeten liggen. 
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MT/2020 Managementteam PO/VO/KO 
Aanbiedingsformulier agendapunt: 

Onderwerp: Kabinetsreactie Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs 

Is het stuk vertrouwelijk? (dan wordt het alleen aan de MT-Ieden gestuurd en niet breed 
binnen de directie verspreid): Nee 

Korte toelichting op het onderwerp: 
Bijgevoegd vinden jullie ter bespreking: 

- De eerste versie van de kamerbrief Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs (met 
bijlage) 

- De aangepaste beleidsnota Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs (update na 
Impulsronde juni/juli 2020) 

- De planning voor het traject tot het versturen naar de Tweede Kamer met toelichting op de 
verschillende tussenproducten  

Wat is de aanleiding van agendering? Waarom nu? 
Komende periode hebben we een strakke planning richting het versturen van de kabinetsreactie 
passend onderwijs naar de Tweede Kamer. In deze periode is het nodig dat we scherpe keuzes 
maken en flink doorwerken, zodat we deze planning kunnen halen. 

Wat is het doel van agendering? 
❑ Ter informatie 
❑ Ter consultatie 
Z Ter besluitvorming 
❑ Anders, namelijk: 

Toelichting op het doel: Om door te kunnen in de planning, hebben we een aantal beslissingen 
nodig van het MT. 

Welke stappen zijn tot nu toe in het proces genomen? Met welke interne en externe 
partijen is er afgestemd? 
In juni en juli heeft een afstemmingsronde plaatsgevonden met de Impulsleden en andere 
betrokkenen op de contourennotitie Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs. Deze input 
heeft geleid tot eerste versie van de kamerbrief en een hernieuwde versie van de contourennotitie, 
inmiddels omgedoopt tot beleidsnota. 

Gemaakte keuzes in de Kamerbrief en beleidsnota: 
- We hebben, op aandragen van de Impulsleden en aansluitend bij motie Van Meenen cs, het 

streven naar steeds inclusiever onderwijs prominent gepositioneerd als stip op de horizon. 
We benoemen geen afgebakende doelgroep. Wel benoemen we voor welke ondersteuning 
de beschikbare middelen bedoeld zijn. 

- Om bij de stip op de horizon te komen, is het noodzakelijk dat we wel eerst doorbouwen 
aan passend onderwijs. Het doorbouwen aan passend onderwijs begint met het helder zijn 
over de uitgangspunten. Vervolgens maken we een tweeslag: we maken meer mogelijk om 
zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden en we halen op sommige punten de 
vrijblijvendheid weg zodat die ondersteuning er ook echt komt. 

- We hebben het OCW-beleid rondom de bredere randvoorwaarden in het onderwijs vroeg in 
het stuk benoemd. Dit was een 'blinde vlek'; het slagen van passend onderwijs hangt in 
grote mate of van voldoende leraren, verminderde werkdruk en voldoende middelen. 
Tegelijk mogen dit ook geen excuses zijn om dan maar helemaal niks te doen. 
Onder deze brede randvoorwaarden hebben wij ook onderwijs/zorg geschaard (zoals 
financiering zorg in onderwijstijd) met verwijzing naar de derde onderwijs/zorgbrief. 
Echter, daar waar de acties echt raken aan passend onderwijs benoemen we ze juist wel in 
de Kamerbrief (en beleidsnota). Dit geldt voor het verruimen van mogelijkheden voor 
onderwijs op een andere locatie en tijd (vanwege zoeken naar zo passend mogelijke 
ondersteuning), het bestendigen van de signaleringsfunctie van scholen richting 
(jeugd)zorg (vanwege de rol van de school) en het versterken van de regionale 
samenwerking met gemeenten (vanwege de rol van het samenwerkingsverband). 

- Als bijlage wordt toegevoegd het overzicht van met de evaluatie afgedane moties en  



toezeggingen. 
- De motie over bovenregionale voorzieningen gaat mee in de brief over residentieel 

onderwijs. 

Toegevoegd aan de beleidsnota: 
- 	Hernieuwde paragraaf 5: wat staat ons te doen (conform opbouw kamerbrief) 
- Nieuwe paragraaf 8 met programma van eisen voor schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden (paragraaf 8) 
- Hernieuwde paragrafen 6 en 11 over steeds inclusiever onderwijs (Marjan doet hier nog 

een slag over) 
- Passages over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (obv input team ZOO) 

De volgende inhoudelijke punten vereisen nog aandacht: 
- Norm basisondersteuning - eerste opzet en plan van aanpak als bijlage bij de beleidsnota 
- Programma van eisen - afstemming met gesprekspartners 
- Verruimen mogelijkheden onderwijs op een andere locatie en tijd - uitkomsten 

onderwijs/zorgarrangementen 
- Routekaart voor steeds inclusiever onderwijs - geplande sessie met Hutspot 
- Passage over toereikendheid bekostiging - doorvertalen inventarisatie van Maarten 
- Escalatieladder - groepje met Marion/input vanuit Jelle 
- Rol van de Inspectie - update over de hernieuwde toezichtskaders; aandacht voor passend 

onderwijs 

Alle stappen richting verzenden naar de Tweede Kamer zijn ingebouwd in bijgevoegde planning. 
Hierin worden de volgende producten opgeleverd: 

- Versie 0.9 van de beleidsnota tbv schriftelijke en bilaterale afstemming met Impuls 
(verzenden: 21/8) 

- Nota voor MBVOM, samen met de kamerbrief en beleidsnota tbv overleg op 2/9 
(verzenden: 28/8). Hierin staan ook de punten tbv het overleg met MVWS van 9/9 

- Versie 0.99 van de beleidsnota tbv ambtelijk Impulsoverleg van 17/9 (verzenden: 11/9). 
Hierin is de laatste input vanuit Impuls verwerkt 

- Versie DEF van de beleidsnota + concept-kamerbrief tbv bestuurlijk Impulsoverleg van 
28/9 (verzenden: 23/9). Dit overleg wordt voorgezeten door MBVOM. 

- Definitieve versie kamerbrief tbv CWIZO van 12/10 (verzenden: 5/10). 

Opletpunt is dat MOCW haar beleidsreactie op de evaluatie van passend onderwijs op MBO wil 
versturen voor de begrotingsbehandeling, dus voor half oktober. Dit halen wij alleen als we het 
MR-traject overslaan. 

Zijn er kosten aan de voorstellen verbonden? Nvt 
Zijn er capacitaire consequenties? Nee 
Zijn er juridische consequenties? Nvt 
Zijn er raakvlakken met andere directies binnen DGPV? Ja, met de teams rondom 
lerarentekort, werkdruk, lerarenopleidingen, stelsel en governance en ouderbetrokkenheid. 

Wat zijn de vervolgstappen in het proces? 
Zie bijgevoegde planning  

Vragen aan het MT: 
Bij de Kamerbrief: 

- Zijn jullie akkoord met de opbouw en de toon? (nb tekstvoorstellen graag per mail) 
- Wat ontbreekt nog in de brief? 
- Zijn jullie akkoord met de keuze om de OZ-acties die echt raken aan passend onderwijs, 

ook te benoemen in de kamerbrief en de beleidsnota? 

Bij de beleidsnota: 
- Zijn jullie akkoord met de hernieuwde opbouw zoals voorgesteld in paragraaf 5? 
- Kunnen jullie je vinden in de opzet en toon van het programma van eisen? Wat vinden 

jullie van de mate van detail? Is het wenselijk om een schifting te maken tussen 'need to 
have' en 'nice to have'? 

- Zien jullie nog andere inhoudelijke punten die aandacht vereisen? 

Bij de planning: 



- Zijn er onduidelijkheden? 
- Zijn jullie akkoord met het meesturen van de concept-kamerbrief als bespreekstuk in het 

Bestuurlijk Impulsoverleg van 28/9 (en dus niet eerder al in het ambtelijk overleg)? 
- We hebben nu rekening gehouden met een MR-traject. Achten jullie een MR-traject 

noodzakelijk? 
- Zijn jullie akkoord met het opnemen van bespreekpunten voor het overleg tussen MBVOM 

en VWS in de nota die op 28/8 naar MBVOM wordt verzonden, tbv de briefing van MBVOM 
op 2/9? 

Gewenst(e) besluit(en) (indien van toepassing): Zie hierboven. 

Opsteller: 
Uit to nodigen: 
Verantwoordelijk MT-lid: Martijn Sanders 
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25-8 Sessie bij Hutspot 
Visualiseren routekaart naar inclusie 

25-8 Stuurgroep Evaluatie passend onderwijs 
Martijn, 	 sluiten aan 

25-8 Overleg kerngroepje en Martijn 
Terugkoppeling uit Stuurgroep 
Brainstorm: wat in nota naar MBVOM 

Deze versie gaat naar: MTPO en MTVO, Stuurgroep passend 
onderwijs, VWS, Impulsleden, Met Andere Ogen, Zorg voor de 
Jeugd, G4 
Deze versie kan worden afgestemd met de achterban (met 
disclaimer dat het een conceptversie is). NB Concept-Kamerbrief 
gaat nog niet mee 
In de oplegnota: 

o Wat zijn de grote wijzigingen ten opzichte van de 
versie uit juni? 

o Uitnodiging om reflectie schriftelijk te delen 
Op basis van deze versie nemen wij bilateraal contact op met de 
Impulsleden om hun input uit te vragen. 

17-8 
t/m 21-8 

Versie 0.9 

MTKO+ 
Overleg kerngroepje en Martijn 
- Uitkomsten MTKO+ 

Welke wijzigingen nog in versie 0.9 
verwerken uitkomsten MTKO+ 

maakt oplegger voor Impuls 
start met overzicht moties/toezeggingen 

Overleg kerngroepje en Martijn 
- Laatste discussiepunten voor versie 0.9 + o.le. Ger 
Overleg kerngroepje en 

17-8 

Taa verse in 
leest oplegger voor Impuls 

verwerken opmerkingen 
Versturen versie 0.9 

20-8 
21-8 

19/20-8 
20-8 

20-8 

18-8 

18/19-8 

24-8 
t/m 28-8 

- Deze nota is tbv de briefing van MBVOM op 2 september 
- Meesturen: kamerbrief, beleidsnota en bijlage moties/ 

Nota MBVOM 

toezeggingen 
- Op de agenda staat: 

o Toon, opbouw en inhoud Kamerbrief - link met 
politieke wensen en verwachtingen 

o Voorbereiding gesprek MBVOM en MVWS op 9/9 over 
samenhang passend onderwijs en jeugdbeleid 

- Beslispunt: moet de Kamerbrief via de MR? 
Deze 
periode 

24-8 
24-8 

: nota MBVOM 
- 	Z 	evert aan over samenhang met jeugdhulp tbv gesprek MBVOM en MVWS 

inclusie en afstemming met IvhO 
afmaken overzicht moties/toezeggingen  

sluiten aan bij MTVO   
Overleg kerngroepje 

is ten euzes in versie 0.9 toe 

Versturen nota MBVOM via lijn 
Overleg kerngroepje 

Bespreken definitieve versie inclusie en stuk over toezicht/Ivh0 in beleidsnota 

27-8 
27-8 
28-8 

Deze versie gaat officieel de lijn in richting MBVOM: Kamerbrief, 
beleidsnota, moties/toezeggingen 
De contourennota ligt ook voor in het ambtelijk Impulsoverleg van 
17/9. NB Concept-Kamerbrief gaat nog niet mee 
In deze versie zijn de opgehaalde punten uit het veld verwerkt 
(schriftelijk en op basis van de gesprekken) 

- Ook delen met MBO voor laatste afstemming  
Martijn: gesprekken met Impulsleden 

31-8 
t/m 11-9 

Versie 0.99 

Deze 



11-9 Versie 0.99 in de lijn 
Versturen versie 0.99 met oplegnota naar Impuls 

verzamelen en ordenen (schriftelijke) input Impulsleden 
verwerken input MBVOM, verwerken input Impulsleden en andere partijen 

Check: samenhang onderwijs/zorgbrief 
afstemminq MBO  

Overleg kerngroepje en Martijn 
- Voorbespreken briefing MBVOM 
Briefing MBVOM 
- Martijn, 	 sluiten aan 
Overleg kerngroepje 
- Doornemen+acties verdelen input MBVOM en Impulsleden 
Overleg kerngroepje 
- Acties verdelen nagekomen input Impulsleden  
(eind van de dag).1111Mverstuurt meest recente versie 
Briefing 
- Instee en plan de campagne politieke sondering 

sluiten aan 

periode 

Overleg kerngroepje en Martijn 
- Bespreken laatste opmerkingen vanuit kerngroepje 
Vervolmaken versie 0.99 

verdelen taken 
Maken op egnota Impu s 
- Wat hebben we gedaan met de laatste opgehaalde punten? 

Vraag: wat zijn wat hun betreft nog de grote discussiepunten met de minister? 
Gesprek MBVOM en MVWS 

samenhang passend onderwijs en jeugdbeleid - akkoord op voorstel wat in welke brief 
gaat 

sluiten aan vanuit kerngroepje 
Vanuit ZOO sluiten aan: 

Voorbereiding 
	Ambtelijk Impuls 

: gesprekken met FIN, SZW, J&V, EZ, AZ (CWIZO-leden) 
: bedenken qespreksformat ambtelijk Impuls  

Overleg kerngroepje en Martijn 
- Opzet ambtelijk Impuls   

11-9 
t/m 17-9 

- Deze versie gaat naar Bestuurlijk Impuls: Kamerbrief en 
beleidsnota 

- In deze versie zijn de laatste punten vanuit MBVOM (via de lijn) 

17-9 
t/m 23-9 

Versie DEF 

en ambtelijk Impuls verwerkt. 

: verwerken allerlaatste wijzigingen 
C ec samen ang on• erwijs/zorgbrief 

bedenken qespreksformat bestuurlijk Impuls 
Ambtelijk Impulsoverleg 
- III zit voor 	 sluiten aan 
Gesprek met PO-Raad en VO-raad (bestuurlijk) 
- Martijn zit voor, 	 sluiten aan 
Overleg kerngroepje en Martijn 
- Nabespreking Ambtelijk Impuls 
- Nabespreking PO-Raad en VO-raad 
- Inventariseren: allerlaatste wijzigingen 
Verwerken allerlaatste wijzigingen 
Maken oplegnota voor Bestuurlijk Impuls 

Wat is nog veranderd ten opzichte van het ambtelijk Impulsoverleg? 
Vraag aan partijen: kunnen we op deze manier op jullie steun rekenen? Wat is jullie 
boodschap richting de politiek? 

Maken oplegnota voor MBVOM: 
Wat zijn de speerpunten van de partijen waar we nog lets mee moeten/willen? 
Vraag aan partijen: kunnen we op deze manier op jullie steun rekenen? Wat is jullie 
boodschap richting de politiek?  

Overleg kerngroepje en Martijn 
- Check op oplegnota en voorbespreken Bestuurlijk Impuls 
Versturen versie DEF 

18/21-9 

23-9 
t/m 28-9 
Deze 

Voorbereiding 
Bestuurlijk Impuls 
Laatste gladstrijkacties 

8-9 

9/10/11-9 

9-9 

Deze 
periode 
15-9 

Deze 
periode 

17-9 

17-9 

17-9 

22-9 

23-9 

1-9 

2-9 

3-9 

7-9 

7-9 
8-9 



16-10 Aanleveren RWIZO-stukken 
In aanleverformulier: 

Hoofdlijnen Kamerbrief - link met politieke wensen en verwachtingen 
Uitkomsten van interdepartementale afstemming 
Eventuele aanpassingen uit CWIZO 
Samenhang met onderwijs en zorq   

20-10 Overleg kerngroepje en Martijn 

Aanlevering 
RWIZO/MR 

5-10 
t/m 16-10 

periode 

Aanlevering CWIZO1 

: verwerken uitkomsten Bestuurlijk overleg 
C ec : bij age asison ersteuning 
Check: samenhang onderwijs/zorgbrief  
Bestuurlijk Impuls olv MBVOM 
Overleg kerngroepje en Martijn 

Uitkomsten bestuurlijk Impuls 
Inventariseren acties tbv CWIZO 
Definitieve beslissinq toevoegen bijlage basisondersteuning 

Versturen CWIZO-stukken naar Martijn 
In aanleverformulier: 

Hoofdlijnen Kamerbrief - link met politieke wensen en verwachtingen 
Uitkomsten van interdepartementale afstemming 
Samenhang met onderwijs en zorg  

Aanleveren CWIZO-stukken 

1-10 

5-10 

28-9 
t/m 5-10 
Deze 
periode 

28-9 
29-9 

Check: samen ang onderwus zorgbrie 
Overleg kerngroepje en Martijn 
- Stand van zaken politieke sondering 
- Monitoring persberichten Impulsleden 
Overleg kerngroepje en Martijn 
- Uitkomsten CWIZO 
- Acties verdelen 

16-10 
t/m 30-10 

Richting MR 

Deze 
periode 
6-10 

12-10 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

27 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

agenda Stuurgroep evaluatie passend onderwijs 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijdstip 	25 augustus 2020, 14.00 uur 
Vergaderzaal 	 Webex 

T +31 
@minocw.n1 

Datum 
21 augustus 2020 

Nummer 

Bijlagen 

Genodigd: 
Ria Westendorp (dPO; voorzitter), Martijn Sanders (dKO), Timon Verheule (dVO), 

(DMBO), 	(DKennis), 	 (WJZ), 
DGPV), 	(FEZ), 	 (COM), 

(HO&S), 	 (dKO) 	 (dKO), 
(dKO), 	 KO). 

Agenda: 
1. Opening en mededelingen 
2. Concept-kamerbrief passend onderwijs PO/VO 
3. Concept-kamerbrief passend onderwijs MBO 
4.  
5. WVTTK 

1. Opening en mededelingen 

2. Concept-kamerbrief passend onderwijs PO/VO 
Voor jullie ligt de concept-kamerbrief over de evaluatie en toekomstagenda 
passend onderwijs in het PO en VO. Als bijiage komt hierbij de aangepaste 
beleidsnota (een geupdatete versie van de contourennotitie die in juni heeft 
voorgelegen). 

Naar aanleiding van de afstemmingsronde in juni hebben wij de volgende keuzes 
gemaakt voor de kamerbrief: 

- We hebben, op aandragen van het veld en aansluitend bij motie Van 
Meenen cs, het streven naar steeds inclusiever onderwijs prominent 
gepositioneerd als stip op de horizon. Ons is gevraagd om een vergezicht. 
Als denkrichting geven we daarbij mee om te verkennen hoe we kunnen 
toewerken naar een wet op het funderend onderwijs, het laten opgaan 
van SBO en PRO in het reguliere onderwijs en het aanpassen van 
huisvestingsvereisten. NB Dit zijn nog vergezichten en we hebben 
hiervoor nog geen concrete maatregelen. 

- Om bij de stip op de horizon te komen, is het noodzakelijk dat we wel 
eerst doorbouwen aan passend onderwijs. Het doorbouwen aan passend 
onderwijs begint met het helder zijn over de uitgangspunten. Vervolgens 
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maken we een tweeslag: we maken meer mogelijk om zo passend 
mogelijke ondersteuning te kunnen bieden en we plaatsen op sommige 
plekken een stok achter de deur zodat die ondersteuning er ook echt 
komt. 

o Zo willen we ruimte voor onderwijs op een andere locatie en tijd 
mogelijk maken voor een specifieke groep van 15.000 leerlingen 
die nu thuiszitten dan wel een vrijstelling hebben. Er wordt nu 
nader onderzoek gedaan zodat we de groep goed kunnen 
afbakenen. 

o We zijn ook aangehaakt bij het traject van HO&S om meer 
aandacht voor passend onderwijs in de lerarenopleiding in te 
bedden (zie punt 4 op deze agenda). 

- We hebben het OCW-beleid rondom de bredere randvoorwaarden in het 
onderwijs vroeg in het stuk benoemd. Dit was een 'blinde viek'; het 
slagen van passend onderwijs hangt in grote mate of van voldoende 
leraren, verminderde werkdruk en voldoende finantiele middelen. Tegelijk 
mogen dit ook geen excuses zijn om dan maar helemaal niks te doen. 

o We hebben voor nu geen concrete aanleiding die als mogelijkheid 
kan dienen om extra middelen te verkrijgen voor passend 
onderwijs; we kunnen alleen subsidiemiddelen beschikbaar 
(blijven) maken voor algemene ondersteuning. Wij vragen jullie 
daarom om in jullie beleidsdossiers rondom werkdruk, 
lerarentekort en bekostiging van het reguliere onderwijs steeds 
het belang van een goede ondersteuningsstructuur ten behoeve 
van passend onderwijs te benadrukken. Passend onderwijs vindt 
ten slotte grotendeels plaats in de reguliere setting. 

o Wij zijn met de Inspectie in gesprek over extra toezichtscapaciteit 
om te zorgen dat de elementen uit passend onderwijs beter tot 
uiting komen in het reguliere toezicht. Hiervoor zijn wij 
aangehaakt bij de hernieuwde inspectiekaders. Om dit te 
bewerkstelligen, heeft de Inspectie een eerste inschatting 
gemaakt van de benodigde capaciteit - zij komen op 15fte. 
Komende tijd wordt dit verder gespecificeerd. 

Bespreekpunten: 
Kunnen jullie je vinden in de opbouw en de toon van de Kamerbrief? 

• Kunnen jullie je vinden in de gemaakte keuzes? 
• Waar zie je nog verdere verbinding met het beleid binnen OCW of daarbuiten? 

3. Concept-kamerbrief passend onderwijs MBO 
Hierbij volgt het concept van de MBO-brief met de beleidsreactie op de evaluatie 
passend onderwijs en het advies van de Onderwijsraad. In de week van 31 
augustus volgen overleggen op ambtelijk niveau met de partners die betrokken 
zijn bij de verbeteragenda. Zij hebben een outline van een eerdere versie al 
gezien. 

Op basis van hun reactie passen we de brief aan en zullen het voorleggen aan 
MOCW. We zullen afhankelijk van de bespreking in de stuurgroep ook nog 
aandacht vragen voor de timing van verzending van de brieven. Eerder heeft de 
minister aangegeven niet te lang te willen wachten en de brief over het mbo te 
willen verzenden voor de beg rotingsbehandeling. 

Bespreekpunt: 
Wat betreft de inhoud vernemen we van de stuurgroep graag een reflectie op: 

Is de voorgestelde verbeteragenda voor het mbo inhoudelijk in balans 
met de voorstellen voor po/vo? Op een aantal punten is nog nadere 
afstemming nodig, zie de geel gearceerde teksten (o.a. lerarenopleiding, 
doorzettingsmacht, thuiszitters en hoorrecht). 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Datum 
5 juni 2020 

N ummer 
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Is er voldoende aandacht voor doorstroom van vo naar mbo, dit zodat 
beide beleidsreacties op dit punt zich goed tot elkaar verhouden? 
Wat is het beeld van de stuurgroep over een werkwijze van een 
verbeteragenda en daar de komende jaren gezamenlijk met alle partners 
mee aan de slag to gaan? In de afgelopen jaren is op het onderwerp 
passend onderwijs (vwb MBO) meer sprake geweest van ad hoc 
afstemming in plaats van een gezamenlijke aanpak met betrokken 
partners. 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Datum 
5 juni 2020 

Nummer 

5. WVTTK en afsluiting 
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MT/2020 Managementteam PO/VO 
Aanbiedingsformulier agendapunt: 

Onderwerp: Kabinetsreactie Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs 

Is het stuk vertrouwelijk? (dan wordt het alleen aan de MT-Ieden gestuurd en niet breed 
binnen de directie verspreid): Nee 

Korte toelichting op het onderwerp: 
Bijgevoegd vinden jullie ter bespreking: 

- De eerste versie van de kamerbrief Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs 
- De aangepaste beleidsnota Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs (update na 

Impulsronde juni/juli 2020) 

Wat is de aanleiding van agendering? Waarom nu? 
Komende periode hebben we een strakke planning richting het versturen van de kabinetsreactie 
passend onderwijs naar de Tweede Kamer in november. Graag brengen wij jullie op de hoogte van 
de gemaakte keuzes. 

Wat is het doel van agendering? 
❑ Ter informatie 
El Ter consultatie 
❑ Ter besluitvorming 
❑ Anders, namelijk: 

Toelichting op het doel: Een aantal gemaakte keuzes raakt aan het beleid vanuit PO en VO: 
- Passend onderwijs als opstap voor inclusief onderwijs 
- Ruimte voor onderwijs op een andere locatie en tijd voor een groep leerlingen met een 

specifieke, afgebakende ondersteuningsbehoefte 
- (gebrek aan) extra middelen voor het verstevigen van de ondersteuningsstructuur in 

scholen 

Welke stappen zijn tot nu toe in het proces genomen? Met welke interne en externe 
partijen is er afgestemd? 
In juni en juli heeft een afstemmingsronde plaatsgevonden met veldpartijen en andere 
betrokkenen op de contourennotitie Evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs. Deze input 
heeft geleid tot eerste versie van de kamerbrief en een hernieuwde versie van de contourennotitie, 
inmiddels omgedoopt tot beleidsnota. 

Gemaakte keuzes in de Kamerbrief en beleidsnota: 
- We hebben, op aandragen van het veld en aansluitend bij motie Van Meenen cs, het 

streven naar steeds inclusiever onderwijs prominent gepositioneerd als stip op de horizon. 
Ons is gevraagd om een vergezicht. Als denkrichting geven we daarbij mee om te 
verkennen hoe we kunnen toewerken naar een wet op het funderend onderwijs, het laten 
opgaan van SBO en PRO in het reguliere onderwijs en het aanpassen van 
huisvestingsvereisten. NB Dit zijn nog vergezichten en we hebben hiervoor nog geen 
concrete maatregelen. 

- Om bij de stip op de horizon te komen, is het noodzakelijk dat we wel eerst doorbouwen 
aan passend onderwijs. Het doorbouwen aan passend onderwijs begint met het helder zijn 
over de uitgangspunten. Vervolgens maken we een tweeslag: we maken meer mogelijk om 
zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden en we plaatsen op sommige plekken 
een stok achter de deur zodat die ondersteuning er ook echt komt. 

o Zo willen we ruimte voor onderwijs op een andere locatie en tijd mogelijk maken 
voor een specifieke groep van 15.000 leerlingen die nu thuiszitten dan wel een 
vrijstelling hebben. Er wordt nu nader onderzoek gedaan zodat we de groep goed 
kunnen afbakenen. 

o We zijn ook aangehaakt bij het traject van HO&S om meer aandacht voor passend 
onderwijs in de lerarenopleiding in te bedden. 

- We hebben het OCW-beleid rondom de bredere randvoorwaarden in het onderwijs vroeg in 
het stuk benoemd. Dit was een 'blinde vlek'; het slagen van passend onderwijs hangt in 
grote mate of van voldoende leraren, verminderde werkdruk en voldoende financiele 



Wat zijn de vervolgstappen in het proces? 
Richting verzenden naar de Tweede Kamer worden de volgende producten opgeleverd: 

- Versie 0.9 van de beleidsnota tbv schriftelijke en bilaterale afstemming met veldpartijen 
(verzenden: 21/8) 

- Nota voor MBVOM, samen met de kamerbrief en beleidsnota tbv overleg op 2/9 
(verzenden: 28/8). Hierin staan ook de punten tbv het overleg met MVWS van 9/9 

- Versie DEF van de beleidsnota + concept-kamerbrief tbv bestuurlijk Impulsoverleg van 
28/9 (verzenden: 23/9). Dit overleg wordt voorgezeten door MBVOM. 

- Definitieve versie kamerbrief tbv CWIZO van 12/10 (verzenden: 5/10). 

Vragen aan het MT: 
- Wat vinden jullie van de opbouw en de toon van de Kamerbrief? 
- Kunnen jullie je vinden in de gemaakte keuzes? 

Gewenst(e) besluit(en) (indien van toepassing): Nvt 

Opsteller: 

Uit te nodigen: 
Verantwoordelijk MT-lid: Martijn Sanders 

middelen. Tegelijk mogen dit ook geen excuses zijn om dan maar helemaal niks te doen. 
o We hebben voor nu geen concrete aanleiding die als mogelijkheid kan dienen om 

extra middelen te verkrijgen voor passend onderwijs; we kunnen alleen 
subsidiemiddelen beschikbaar (blijven) maken voor algemene ondersteuning. Wij 
vragen jullie daarom om in jullie beleidsdossiers rondom werkdruk, lerarentekort 
en bekostiging van het reguliere onderwijs steeds het belang van een goede 
ondersteuningsstructuur ten behoeve van passend onderwijs te benadrukken. 
Passend onderwijs vindt ten slotte grotendeels plaats in de reguliere setting. 

o Wij zijn met de Inspectie in gesprek over extra toezichtscapaciteit om te zorgen dat 
de elementen uit passend onderwijs beter tot uiting komen in het reguliere 
toezicht. Hiervoor zijn wij aangehaakt bij de hernieuwde inspectiekaders. Om dit te 
bewerkstelligen, heeft de Inspectie een eerste inschatting gemaakt van van de 
benodigde capaciteit - zij komen op 15fte. Komende tijd wordt dit verder 
gespecificeerd. 

Toegevoegd aan de beleidsnota: 
- Hernieuwde paragraaf 5: wat staat ons te doen (conform opbouw kamerbrief) 
- Nieuwe paragraaf 8 met programma van eisen voor schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden (paragraaf 8) 
- Hernieuwde paragrafen 6 en 11 over steeds inclusiever onderwijs 

Zijn er kosten aan de voorstellen verbonden? Nee 
Zijn er capacitaire consequenties? Nee 
Zijn er juridische consequenties? Ja 
Zijn er raakvlakken met andere directies binnen DGPV? Ja, met de teams rondom 
lerarentekort, werkdruk, lerarenopleidingen, stelsel en governance, bekostiging funderend 
onderwijs en ouderbetrokkenheid.  
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER VOORBEREIDING 	 Kansengelijkheid en 
Aan: MBVOM 
	

Onderwijsondersteuning 

Van 

nota Voorbereiding kabinetsreactie passend onderwijs -
gesprek 02/09 

06 
Datum 
26 augustus 2020 

Referentie 

Bijlagen 
3 

Aanleiding 
Op 2 september bespreken we met u de Kabinetsreactie evaluatie passend 
onderwijs. Dit doen we aan de hand van de bijgevoegde eerste conceptversie van 
een Kamerbrief en een uitgebreide beleidsnota. Nadat we voor de zomer alle 
partijen hebben gesproken aan de hand van een eerdere versie van de 
beleidsnota, heeft het kernteam OCW deze zomer gewerkt aan een allereerste 
versie van de Kamerbrief en de beleidsnota. Tezamen vormen ze de 
Kabinetsreactie die naar de Tweede Kamer zal gaan. 

Op basis van een eerdere bespreking met u, de reacties van de partijen uit het 
veld en breed overleg intern OCW hebben we een aantal inhoudelijke 
aanpassingen gedaan. Naast de inhoudelijke lijnen bespreken we graag de insteek 
van de Kamerbrief en het proces voor de komende maanden. Onderdeel van het 
proces is een gesprek met MVWS op 9 september. 

In de bijlagen een overzicht van de te nemen maatregelen om passend onderwijs 
verder te verbeteren (bijlage 1 onder aan de nota), de planning tot en met 
oktober (bijlage 2 onder aan de nota), de concept-Kamerbrief (bijlage 3), de 
concept-Beleidsnota (bijlage 4) en een overzicht van de afgedane moties en 
vragen (bijlage 5). 

Bespreekpunten 
1. Bent u in grote lijnen akkoord met de opbouw van en speerpunten in de 

Kamerbrief en Beleidsnota? 
2. Kunt u zich vinden in de te nemen maatregelen enerzijds meer ruimte 

bieden en anderzijds meer waarborgen (volledig overzicht in bijlage 1)? 
3. Hoe gaan we de inhoudelijke lijn politiek voorbespreken? 
4. Er wordt veel verwacht van de evaluatie maar er zijn geen extra middelen 

voor passend onderwijs en voor extra capaciteit IvhO 
5. Bent u akkoord met de agenda en insteek van het gesprek met MVWS? 

Opbouw van de Kamerbrief en beleidsnota 
De Kamerbrief volgt grotendeels de opbouw van de uitgebreide beleidsnota. Eerst 
kijken we terug wat vijf jaar passend onderwijs heeft opgeleverd: wat gaat goed 
(genoeg), wat maakte de uitvoering lastig en wat moet beter? Daarna kijken we 
in de Toekomstagenda naar acties die nodig zijn voor de toekomst. Hierin maken 
we onderscheid tussen bredere onderwijscontext, meer mogelijkheden bieden en 
meer waarborgen. 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
8 
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1. Reflectie: de reflectie is samengesteid op basis van de in juni 2020 
verschenen Evaluatie passend onderwijs1  en het veldtraject waarin veel 
partijen (koepels, ouders, leraren en leerlingen) zijn gesproken. Algemeen 
beeld is dat er vooral organisatorisch goede stappen zijn gezet, maar dat het 
effect in de klas nog te weinig zichtbaar is. Het is dan ook vooral zaak om 
(binnen) de huidige systematiek verder te verbeteren en vervolmaken gericht 
op daadwerkelijk effect voor leerlingen, ouders en leraren. 

a. Wat gaat goed (genoeg). Als gevolg van de flexibelere en minder 
complexe onderwijsondersteuning profiteren meer leerlingen van 
ondersteuning. De meerderheid van ouders en leerlingen is tevreden 
over de geboden ondersteuning. 

b. Wat maakte de uitvoering lastig 
i. Een structuurverandering kost tijd. De transformatie van het 

stelsel is nog in voile gang. Grote structuurveranderingen 
kosten tijd. 

ii. Onrealistische verwachtinqen die niet gedefinieerd waren. De 
beoogde verandering 'steeds meer leerlingen een zo passend 
mogelijke ondersteuning in de reguliere setting' was niet 
duidelijk gedefinieerd. 

iii. De randvoorwaarden hebben de leraar en de school niet 
geholpen. Het lerarentekort, de toegenomen werkdruk en de 
begrenzing van het budget zorgden ervoor dat passend 
onderwijs in de klas niet overal tot stand kon komen in de 
mate waarop we hoopten. 

c. 	Wat moet beter 
i. Onduidelijkheid over doelen van passend onderwijs. 
ii. Samenwerking in de regio op bepaalde punten te vrijblijvend. 
iii. Ongewenste/te grote regionale verschillen. 
iv. Nieuwe complexiteit heeft oude complexiteit vervangen. 

2. 	Roep om actief in te gaan zetten op meer inclusie: uit het, een paar jaar 
geleden geratificeerde, VN-verdrag van Gehandicapten, uit de aangenomen 
motie Van Meenen (327), het advies van de Onderwijsraad en gesprekken 
met het veld komt de wens naar voren om het onderwijs inclusiever te 
maken. Het veld geeft aan dat het heipt hierop vanuit OCW een heldere stip 
op de horizon te zetten. In deze Kamerbrief spreken we ons voor het eerst 
binnen de context van (passend) onderwijs uit voor een ambitieus doel op de 
langere termijn: leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte moeten 
steeds vaker naar dezelfde school kunnen om thuisnabij en zoveel mogelijk 
gezamenlijk te leren. Nadrukkelijk is het van belang dat dit een stip op de 
horizon is waarbij het realiseren van een ondersteunende omgeving (aanpak 
lerarentekort, werkdruk, een realistisch tijdspad) randvoorwaardelijk is voor 
het zetten van verdere stappen. Voor de komende periode zetten we in op 
concrete maatregelen in om alle scholen en regio's in fase 1 verder te helpen. 
Daarnaast maken we de beschrijving van fasen 2 en 3 de weg vrij voor 
scholen die al verder willen en kunnen. Daarbij moet er in de brief en verdere 
communicatie aandacht zijn voor hoe fase 1 en fase 2 en 3 goed op elkaar 
aansluiten. Op het eerste gezicht kan het lijken alsof het schetsen van hoge 
ambities (fase 2 en 3) in strijd is met het nu focussen op het brengen van de 
basis op orde (fase 1). 

NRO (2020) 'Eindrapport evaluatie passend onderwijs', 

httos://evaluatieoassendonderwils.nl/publicaties/eindrapoort-evaluatie-Dassend-onderwiis/ 

Datum 
8 juni 2020 
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Datum 
3. 	Doorbouwen aan Passend Onderwijs2 	 8 juni 2020 

a. Verbeteringen binnen bredere context onderwits: een groot deel van 
het slagen van passend onderwijs hangt samen met de bredere 
situatie in het onderwijsveld. Wij werken daarom ook nauw samen op 
de onderstaande gebieden. 

i. Vermindering werkdruk 
ii. Aanpak lerarentekort 
iii. Toereikendheid bekostiging funderend onderwijs 
iv. Aansluiting zorg en onderwijs 

b. Verbeteringen binnen bestaande systematiek: op basis van de 
resultaten van de evaluatie kiezen we ervoor om binnen het huidige 
systeem forse verbeteringen door te voeren. 

i. Zeven uitgangspunten: wat bedoelen we met passend 
onderwijs en wat willen we bereiken? We doen dit zodat 
onduidelijkheden worden weggenomen en de betrokkenen 
scherp hebben wat van hen wordt verwacht. 

ii. Duidelijke rolverdeling tussen schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden in een programma van eisen, zodat 
duidelijk is wie waarop aangesproken kan worden. 

iii. Verschillende acties om het gemakkelijker te maken om 
passend onderwijs te bieden, denk aan een oudersteunpunt 
en het mogelijk maken van tijd- en locatieonafhankelijk 
onderwijs. Een volledig overzicht van de acties vindt u in 
bijlage 1. 

iv. Meer waarborgen inbouwen, zoals een Iandelijke norm voor 
basisondersteuning. Een volledig overzicht van de scherpere 
normen en kaders in bijlage 1. 

Vervoig op punten uit voorgaand gesprek met u (11 juni 2020) 
• Over basisondersteuning: we presenteren een eerste versie van de norm 

voor basisondersteuning (motie Kwint cs). Deze wordt op dit moment 
onder leiding van OCW opgesteld door een expertgroep met daarin 
verschillende partijen, zodat zij allemaal gecommitteerd zijn aan de norm 
en aan het verdere proces. De norm is in de loop van oktober gereed. 
Voorstel is om komend jaar, aan de hand van de toekomstagenda, met 
deze expertgroep de norm verder aan te scherpen, onder andere op 
gebied van de verbinding met de (jeugd)zorg. 

• Over eigenaarschap bij leraren: in het programma van eisen voor 
schoolbesturen komt te staan dat scholen hun leraren 
zeggenschap/inspraak/instemming moeten geven over de invulling van 
passend onderwijs in de school en het samenwerkingsverband. Dit komt 
ook terug in het toezichtskader van de Inspectie, zodat scholen hier ook 
op worden aangesproken. 

• Over maatwerk: we creeren meer ruimte voor onderwijs op een andere 
locatie en tijd voor een specifieke groep van 15.000 leerlingen die nu 
thuiszitten dan wel een vrijstelling hebben. Dit werken we samen met 
VWS uit in onderwijs en zorgarrangementen. Er wordt nu nader 
onderzoek gedaan zodat we de groep goed kunnen afbakenen. We 

2  We kijken er nog naar om dit deel in de Kamerbrief lets compacter te verwoorden; wellicht wordt de structuur 

hierdoor lets aangepast. 
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betrekken hierbij nadrukkelijk de lessen uit de corona-periode. We 
verwachten dat we meer uitwerking hebben in oktober. 

• Over reserves: het plan rondom signalering van de reserves van 
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden is inmiddels gedeeld met de 
Tweede Kamer. 

• Over de bredere context in de school: we hebben uw inzet rondom de 
bredere randvoorwaarden in het onderwijs vroeg in de concept Kamerbrief 
benoemd: aanpak lerarentekort, verminderen werkdruk en zorgen voor 
voldoende bekostiging van het funderend onderwijs. We erkennen dat het 
slagen van passend onderwijs in grote mate afhangt van dit beleid. 

Datum 
8 juni 2020 

• Over de lerarenopleidingen: We voeren samen met directie HO&S 
gesprekken met de lerarenopleidingen over het borgen van een betere 
voorbereiding van startende leraren op passend onderwijs. 

Overige bespreekpunten: 
• Extra middelen voor passend onderwijs: We beschikken nu niet over extra 

middelen voor passend onderwijs. Alle acties die we aankondigen gericht 
op ondersteunen van leraren om passend onderwijs uit te voeren moeten 
zonder extra geld worden vormgegeven. Daarom is het van belang om in 
dossiers als werkdruk, lerarentekort en bekostiging van het reguliere 
onderwijs steeds het belang van een goede ondersteuningsstructuur ten 
behoeve van passend onderwijs te benadrukken. Passend onderwijs vindt 
ten slotte grotendeels plaats in de reguliere setting. 

• Toezicht door Inspectie: wij zijn met de Inspectie in gesprek over extra 
toezichtscapaciteit om te zorgen dat de elementen uit passend onderwijs 
beter tot uiting komen in het reguliere toezicht. Dit gebeurt nu namelijk 
onvoldoende. Hiervoor zijn wij aangehaakt bij de hernieuwde 
inspectiekaders. Om dit te bewerkstelligen, heeft de Inspectie een eerste 
inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit - zij komen op 15fte. 
Met deze investering, en op termijn het borgen van de basisnorm en het 
programma van eisen in het toezicht, stralen we uit dat we de 
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden verantwoordelijk houden 
voor hun rol binnen passend onderwijs en dat leerlingen, ouders en 
leraren ervan mogen uitgaan dat zij hun rol ook pakken. Voor deze fte's 
moet nog wel dekking worden gevonden. 

• De laatste versie van de brief over leerrecht is vanuit de context van een 
wettelijke verankering voor het gehele funderend onderwijs geschreven. 

Voorbespreking gesprek met MVWS op 9 september 
Op 9 september spreekt u met MVWS. Op 1 september vindt nog een ambtelijk 
overleg met VWS plaats ter voorbereiding. Op basis van die uitkomsten en de 
bespreking met u op 2 september, maken we de definitieve agenda en 
voorbereiding. Hieronder vindt u alvast de concept-bespreekpunten. 
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Datum 
8 juni 2020 1. Voortgang onderwijs en zorg en Kamerbrief 

2. Verbinding plannen passend onderwijs met plannen Jeugdwet 

Toelichting: 

1, In lijn met eerdere jaren het is het voorstel om de onderwerpen op het 
snijvlak van onderwijs, jeugd en (gezondheids)zorg op te nemen de in de 3de 
onderwijsenzorgbrief die zowel door u als MVWS wordt ondertekend. 

2. In de kamerbrief passend onderwijs worden de te nemen stappen om 
onderwijs en jeugdhulp in de dagelijkse praktijk beter te verbinden kort 
genoemd. In de 3de onderwijs en zorgbrief worden deze uitgebreider 
beschreven. Wij stellen voor de volgende onderwerpen met MVWS te 
bespreken: 

• Meer ruimte mogelijk maken voor maatwerk om 
onderwijszorgarrangementen te ontwikkelen. Met VWS wordt de 
optie verkend om een flexibele pot (regionaal en lokaal tussen 
gemeenten en samenwerkingsverbanden) te maken voor 
onderwijszorgarrangementen. 

• Het belang van jeugdhulp op en rond scholen en met name de 
expertise vanwege de signaliseringskracht van school,en leraren 
om preventief te kunnen acteren op hulpvragen. 

• De nieuwe aanpak thuiszitters, inclusief leren van corona voor 
afstandsonderwijs als integratiemiddel voor terugkeer naar school 
meegenomen. Omdat thuiszitters niet alleen uw 
verantwoordelijkheid zijn, maar ook die van MVWS en 
MRechtsbescherming. 

3. Onderwijsperspectief expliciet onderdeel laten zijn van de regiovisie die 
jeugdzorgregio's moeten opstellen volgens de nieuwe jeugdwet 

• In de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen wordt 
gesproken over het opstellen van een regiovisie per jeugdregio. 

• De regiovisie wordt door gemeenten in een jeugdregio opgesteld 
aanvullend op hun lokale beleid. 

Proces en planning 
In de zomer is de Beleidsnota evaluatie en toekomstagenda passend onderwijs 
met de verschillende partijen uit het onderwijsveld en intern OCW besproken. De 
reacties zijn gewogen en op een groot aantal punten verwerkt. De komende 
weken spreken wij de bestuurders van de organisaties voor een laatste ronde. U 
schuift op 28 september zelf aan bij een bestuurlijk overleg met deze partijen. 
Tegelijkertijd zetten we de voorbereidingen voor behandeling in de Ministerraad 
(gepland op 30 oktober) en de Tweede Kamer in gang. Een volledig overzicht van 
de planning vindt u in bijlage 2. 
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Bijlage 1 (onderaan deze nota) totaal overzicht acties toekomstagenda 
Bijlage 2 (onderaan deze nota) planning tot en met oktober 
Bijlage 3 Kamerbrief 
Bijlage 4 Beleidsnota 
Bijlage 5 Afgedane moties en vragen 

Datum 
8 juni 2020 
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Biilaue 1  
Totaaloverzicht acties toekomstagenda Datum 

8 juni 2020 

Totaaloverzicht acties Toekomstauenda  

Duidelijke rollen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden 
• Programma van eisen voor schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden (8.4) 

Meer mogelijkheden en minder belemmeringen om tot passend 
aanbod to komen 

Ondersteuningsstructuur op scholen 
• Voldoende budget voor ondersteuningsstructuur in de school 

(afhankelijk van invulling Groeifonds, 9.1.1.) 
• Versterken signaleringsrol van de school richting (jeugd)zorg en 

jeugdhulp (preventie) (9.1.2.) 

Maatwerkoplossingen voor de leerling 
• Verruimen mogelijkheden onderwijs op een andere locatie en tijd 

(9.2.1.) 
• Integreren van onderwijs- en zorgmiddelen voor 

maatwerkoplossingen (9.2.2.) 

Delen van informatie 
• Versterken van informatiepositie van scholen en 

samenwerkingsverbanden d.m.v. verbeteren instrumenten als 
Kijkglazen en Dashboard passend onderwijs, verankering 
gegevensuitwisseling DUO en samenwerkingsverbanden (9.3.1.) 

• Integraal benaderen van de thuiszittersaanpak, bijvoorbeeld door 
samenwerking op het terrein van monitoring (Stapelingsmonitor 
sociaal domein) en het uitlichten van goede voorbeelden uit de regio 
(9.3.2.) 

Steeds inclusiever 
• Experimenteren samenwerking regulier en speciaal onderwijs (9.4.1.) 
• Uitvoeren routekaart naar inclusiever onderwijs 

Ondersteuning voor en door het veld 
• Subsidie blijven verlenen ten behoeve van het Steunpunt passend 

onderwijs, het Nederlands Jeugd Instituut, de 
Onderwijs(zorg)consulenten, Stichting Gedragswerk en 
Ouders&Onderwijs (9.5.1) 

Minder vrijblijvendheid in de uitvoering van passend onderwijs 

In de school 
• Opstellen landelijke norm voor basisondersteuning (10.1.1.) 
• Afspraken maken met lerarenopleidingen over de voorbereiding van 

startende leraren op passend onderwijs (10.1.2.) 
• Aanscherpen zorgplicht d.m.v. meldplicht scholen en schoolbesturen 
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Datum 
8 juni 2020 

bij wegverwijzen (10.1.3.) 
• Criteria voor zorgzame scholen opnemen in toezichtskader excellente 

scholen (10.1.4.) 
• Schoolondersteuningsprofiel opnemen in de schoolgids (10.1.5.) 

Voor leerling en ouders 
• Invoeren hoorrecht voor leerlingen bij gesprekken over ondersteuning 

(10.2.1.) 
• Verplicht stellen onafhankelijk oudersteunpunt bij elk 

samenwerkingsverband (10.2.2.) 
• Uitbreiden verplichte informatie in de schoolgids aangaande passend 

onderwijs (10.2.3.) 
• Geschillencommissie structureel en uitspraken bindend maken 

(10.2.4.) 

Betere afstemming in de regio 
• Plan van aanpak opstellen per samenwerkingsverband voor steeds 

inclusiever onderwijs (10.3.1.) 
• Regiovisie opstellen op aansluiting van onderwijs en zorg (10.3.2.) 
• Verplichte afspraken maken over doorbraakaanpak in het kader van 

doorzettingsmacht (10.3.3) 
• Onderwijsperspectief opstellen bij vrijstellingen (10.3.4.) 

Betere verantwoording 
• Openbaar maken verdeelsleutels ondersteuningsmiddelen (10.4.1.) 
• Signaleringswaarde invoeren voor reserves samenwerkingsverbanden 

(10.4.2. 	) 
• Onafhankelijk intern toezicht invoeren bij samenwerkingsverbanden 

(10.4.3.) 

Minder administratie 
• Landelijk format procedure opstellen OPP (10.5.1.) 
• Landelijk format procedure aanvragen TLV (10.5.2. 
• Afgifte TLV cluster 3 voor gehele schoolperiode mogelijk maken 

(10.5.3.) 
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Bii!age 2 	Planning tot en met oktober 

• 31 augustus t/m 15 september bilaterale gesprekken met alle betrokken 
veldpartijen over de toekomstagenda 

• Woensdag 2 september bespreking van contouren richting Kamerbrief met 
jou. Tevens voorbereiding op overleg met MVWS over verbinding passend 
onderwijs en jeugdzorg. 

• Woensdag 9 september bespreking van jou met MVWS over verbinding 
passend onderwijs, onderwijs en zorg en jeugdwet 

• Donderdag 17 september ambtelijk impulsoverleg met alle betrokken 
veldpartijen 

• Maandag 28 september Bestuurlijk impulsoverleg, voorgezeten door jou 
• September en oktober politieke sondering 
• September en oktober verder uitwerken van de stip op de horizon van 

inclusiever onderwijs 
• Maandag 5 oktober aanleveren CWIZO, 12 oktober CWIZO, 27 oktober 

RWIZO en 30 oktober MR 
• Augustus t/m eind oktober ontwikkelen norm voor basisondersteuning ism 

experts uit het veld. Norm is nav motie van SP, GL en PVDA. Norm wordt 
eind oktober aan de brief toegevoegd 

• t/m oktober werken we samen met VWS aan 
onderwijszorgarrangementen en lijn voor actieplan thuiszitters. Bedoeling 
is om eind oktober samen met VWS de onderwijs zorgbrief (tegelijkertijd 
met de brief over passend onderwijs) naar de Kamer to sturen. De lijn op 
onderwijs en zorg die relevant is voor passend onderwijs (maatwerk 
leveren aan specifieke doelgroep middels onderwijszorgarrangementen 
(OZA) kondigen we op hoofdlijnen aan in brief evaluatie en werken we uit 
in brief met VWS. 

Datum 
8 juni 2020 

Pagina 9 van 9 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

30 

TER VOORBEREIDING 

Aan: MBVOM 

nota 	Voorbereidende gesprek op 24 september t.b.v. 
Bestuurlijk Impuls passend onderwijs 

Op 24 september spreken we u over de voorbereiding van het bestuurlijk impuls-
overleg passend onderwijs. Daarnaast bespreken we nog graag twee overige 
punten met u. 

Bestuurlijk overleg passend onderwijs 

In de bijiage de volgende documenten ter voorbereiding. 
1. De geannoteerde agenda 
2. De hoofdlijnen evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs 
3. Rode draden uit de individuele bestuurlijke gesprekken (als achtergrond 

voor u, optioneel mee to sturen naar de deelnemers BO) 

Vragen aan u:  
1. Bent u akkoord met de opzet/doel van het overleg? 
2. Bent u het eens met het versturen van de stukken? Versturen we de 

uitnodiging en stukken uit uw naam? 
3. Wat is verder nodig in de voorbereiding? (we sturen in elk geval nog een 

deelnemerslijst na.) 

Overige bespreekpunten 
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Vervolgproces 
• 29 september Iijn MOCW (voorafgaand aan versturing CWIZO) 
• 2 oktober 	aanlevering CWIZO 
• 12 oktober 	bespreking CWIZO 
• 27 oktober 	bespreking RWIZO 
• 30 oktober 	bespreking MR 
• 2 november versturen Kamer en werkbezoek 

Datum 
23 september 2020 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

30a 

agenda Bestuurlijk Impulsoverleg passend onderwijs 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijdstip 	28 september 2020, 15:00-16:30 uur 
Vergaderzaal 	 Babylon Hotel Den Haag 

Bezuidenhoutseweg 53, Den Haag 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T +31 6 
@minocw.n1 

Datum 
22 september 2020 

Nummer 

Bijlagen 
1 

1. Welkom en mededelingen (15:00-15:10) 
2. Hoe realiseren we onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht: 'elke 

leerling in de regio is er een van ons'? (15:10-15:25) 
3. Verbeteraanpak voor leerlingen, ouders en leraren (15:25-16:05) 
4. Stip op de horizon: naar inclusiever onderwijs (16:05-16:15) 
5. Vooruitblik (16:15-16:30) 

Annotatie bestuurlijk overleg evaluatie passend onderwijs 28 september 
Opzet van het overleg: 

• Alqemeen: Doel van het overleg is de koers van de verbeteraanpak 
passend onderwijs delen met de bestuurders uit het onderwijsveld. Deze 
koers is afgelopen jaar voor een groot deel samen gemaakt. 

Daarnaast is er ruimte voor nog 
een paar laatste opmerkingen op onderdelen. 

• Deelnemers: Het overleg vindt fysiek plaats. Bijgaand treft u de 
deelnemerslijst met naam en partij. 

• Beleidsnota vs. Notitie op hoofdlijnen: wij sturen voor dit overleg geen 
nieuwe versie van de Beleidsnota mee (we werken hard om de 
opmerkingen to verwerken). Wel een uitgebreide notitie waarin we de 
koers op hoofdlijnen weergeven. Aan de hand van deze bijlage kunt u de 
punten onder agendapunt 4 en 5 toelichten. Voorafgaand aan het 
versturen van de Kabinetsreactie versturen wij de laatste versie van de 
Beleidsnota aan de gesprekspartners toe. 

• N.B. De hoofdlijnennotitie (bijlage 1) is nog wat aangescherpt op basis 
van de laatste inzichten, 

• Inzoomen op de verbeteraanpak: 
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1. Welkom en mededelingen (15:00-15:10) 
- U kunt de deelnemers welkom heten en aangeven dat het fijn is weer 

fysiek bij elkaar te zijn. Gezien het belang van dit overleg van de 
koers van passend onderwijs is het fijn elkaar echt in de ogen te 
kunnen kijken. 
U kunt aangeven dat het doel van dit overleg wat u betreft is:  

o Markeren van een traject van het afgelopen jaar. De 
beleidsnota is bijna afgerond. De koers is op hoofdlijnen 
helder. De koers wordt voor zover wij dat hebben kunnen 
ophalen op hoofdlijnen gedragen. Wel zijn er vanuit de 
verschillende partijen op onderdelen zaken waar ze extra 
aandacht voor vragen. 

o Commitment vragen voor het vervola. De partijen hebben 
meegepraat en meegedacht. Er Iigt nu een beleidsnota, maar 
dat betekent niet dat we er al zijn. Sterker, na het debat op 
16 november begint het pas. Graag werken we de het beleid 
verder uit met jullie. 

- U kunt aangeven dat de opzet van het grootste deel van dit overleg is 
dat we met elkaar tot overeenstemming komen over de koers. U kunt 
aangeven dat er op verschillende tafels al gesproken is over de koers 
en dat er ook individuele bestuurlijke gesprekken zijn gevoerd. Dat de 
uitkomsten daarvan nu worden verwerkt in de laatste versie van de 
beleidsnota. 

- U kunt eventueel Martijn Sanders (directeur Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning) of 	 (programmamanager 
passend onderwijs) vragen om aan te vullen. 

2. Hoe realiseren we onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht: 
'elke leerling in de regio is er een van ons'? 
- U kunt aangeven dat u graag in dit verband spreekt over de 

gezamenlijke opgave 'een maatschappelijke opdracht' die voor ons 
Iigt. 

- Iedereen heeft vanuit de verschillende rollen een verantwoordelijkheid 
om te zorgen dat kinderen met extra ondersteuningsbehoefte een 
passend onderwijsaanbod krijgen. 

- We zorgen dat dit gaat werken. Door meer waarborgen. Door meer 
mogelijk te maken. Maar ook: door ons eigenaar te voelen en te 
denken 'wat kan er?' en 'wie heb ik daarbij nodig?'. 

- Bespreekpunt:  is dit de opdracht die we gezamenlijk zien? En hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen (voorbij de koplopers) het gezamenlijk 
eigenaarschap voor passende ondersteuning gaat voelen en 
oppakken? (15:10-15:25 uur)  

3. Verbeteraanpak voor leerlingen, ouders en leraren 
(op basis van bijlage 1) 

U kunt aangeven dat de onderzoeken aangeven dat de er vooral 
organisatorisch goede stappen zijn gezet, maar dat het effect in de klas echt 
nog te weinig zichtbaar is. Het is dan ook vooral zaak om (binnen) de huidige 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Datum 
22 september 2020 

Nummer 
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systematiek stevige verbetermaatregelen neer to zetten. We zetten in op een 
verbeteraanpak met enerzijds strengere waarborgen en anderzijds meer 
mogelijkheden. 

- Voor leerlingen en ouders (15:25-15:35) 
U kunt op basis van de bijgevoegde hoofdlijnen notitie een aantal 
maatregelen noemen, denk aan zaken als: We borgen dat 
leerlingen en hun ouders worden meegenomen in de gesprekken, 
we richten regionale informatiepunten op en we zorgen dat de 
zorgplicht wordt versterkt 

- Besareekpunt:  hoe zorgen we dat de zorgplicht (zelfs al voor 
een officiele aanmelding) in de praktijk gaat werken? 
(N.b.: schriftelijke suggesties zijn gevraagd) 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Datum 
22 september 2020 

Nummer 

- Voor leraren, school/eiders en andere professionals in en 
om de school (15:35-15:45) 
U kunt op basis van de bijgevoegde hoofdlijnen notitie een aantal 
maatregelen noemen, zoals: we zorgen voor meer inspraak van 
professionals in de organisatie van de ondersteuningsstructuur in 
de school (zowel op inhoud als financieel). Daarnaast zetten we in 
op vermindering van administratieve lasten door landelijke 
afspraken over procedures. 

- Bestneekpunt:  is voldoende geborgd dat alle scholen in 
samenspraak met hun onderwijzend en onderwijsondersteunend 
personeel tot een goede ondersteuningsstructuur kunnen komen? 

Voor school(besturen) en samenwerkingsverbanden 
(15:45-15:55) 
U kunt op basis van de bijgevoegde hoofdlijnen notitie een aantal 
maatregelen aangeven waarmee we het eigenaarschap van 
schoolbesturen en de (bestuurlijke) samenwerking rond passend 
onderwijs willen versterken, zoals het programma van eisen, 
versterken van de governance (volgende stappen zetten op weg 
naar onafhankelijk toezicht), en het verplichte ouder informatie-
en steunpunt voor samenwerkingsverbanden. 
Met het programma van eisen maken we helder wat de nieuwe 
koers voor passend onderwijs betekent voor de taken van 
schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden en het verheldert 
de bestaande taken en verantwoordelijkheden. Daarmee zorgen 
we dat samenwerking versterkt wordt en ieder zijn 
verantwoordelijkheid pakt voor de leerling. 

- Bespreekpunt:  zijn de opdrachten en de governance van 
schoolbesturen en hun (ondersteunende) 
samenwerkingsverbanden nu voldoende helder? 

- Verbinding jeugdhulp en gemeenten (15:55-16:05 uur) 
U kunt aangeven dat er breed erkend wordt dat het onderwijs niet 
alleen staat voor de taak van passend onderwijs. Ook gemeenten 
en jeugdhulp hebben hierin een rol. 
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We zetten in op het mogelijk maken van maatwerk, via o.a. 
onderwijs en zorgarrangementen, voor een groep die tot nu toe 
geen of onvoldoende onderwijs kreeg. 

- Daarnaast zijn we breed in gesprek met partijen uit jeugdzorg en 
(vertegenwoordigers) van lokale gemeenten om de rolverdeling 
te verscherpen en samenwerking te versterken. 
We erkennen daarbij de zorg van een aantal partijen (vooral 
ouderorganisaties) dat het dichter bij onderwijs brengen van 
jeugdzorg kan leiden tot een stijging van drang en dwang en 
werken daarbij met het veld aan een oplossing. 

- Bespreekpunt:  de rol van gemeenten en het samenspel tussen 
gemeente en onderwijs zien we als essentieel maar kunnen we 
voor dit moment niet meer uitwerken zoals gewenst: wat wilt u 
aan OCW (en ook VWS) meegeven om dat hierna verder te gaan 
realiseren? 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteun ing 

Datum 
22 september 2020 

Nummer 

4. Stip op de horizon: naar inclusiever onderwijs (16.05-16.15) 
- U kunt toelichten dat in het afgelopen jaar vanuit verschillende 

kanten de wens is geuit om inclusiever onderwijs als stip op de 
horizon te zetten. 

- In de beleidsnota - en nu in dit overleg - kondigt u aan dat OCW 
inclusiever onderwijs als stip op de horizon over 15 jaar ziet. 
Hierbij sluiten wij aan bij het in 2016 door Nederland 
geratificeerde VN-verdrag gehandicapten. Er is onder veldpartijen 
nu brede steun om parallel aan het verbeteren van de passende 
ondersteuning volop werk te gaan maken van inclusiever 
onderwijs. Dat was bij de invoering van passend onderwijs nog 
niet het geval en is dus een mijlpaal. Bij deze stip houden wij 
nadrukkelijk rekening met randvoorwaarden (denk o.a. aan 
voldoende leraren en werkdruk) die (eerst) op orde moeten zijn. 
Hoe de route naar inclusiever onderwijs verder vorm krijgt werken 
wij ook graag komend jaar weer samen met het veld uit. Hierin 
houden we rekening met de verschillende snelheden van scholen. 

- Bespreekpunt:  Hebben we de goede balans te pakken tussen 
echt deze uitdaging aangaan en tegelijkertijd het realisme dat het 
nog veel (tijd) zal vragen voor het onderwijs hier over een brede 
linie aan toe is? 

5. Vooruitblik (16:15-16:30) 
- Bespreekpunt:  Na het nota-overleg met de TK willen met u alien 

verder om de verbeteraanpak te gaan realiseren. Wat vindt u 
daarin belangrijk? 
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Hoofdlijnen van de verbeteraanpak voor meer passende ondersteuning 
en de weg naar inclusiever onderwijs 

(t.b.v. het Bestuurlijk Impuls-overleg op 28/9/2020) 

We trekken de conclusie dat een stevige verbeteraanpak nodig is om in veel meer regio's en heel 
veel meer (reguliere) PO- en VO-scholen te komen tot passende ondersteuning voor leerlingen met 
een ondersteuningsbehoefte. Hiernaast zien we dat sprake is van groot draagvlak, en 
internationale verdragen nopen ons, om parallel werk te gaan maken van inclusiever onderwijs. 
Het is bij dit alles van belang dat gemeenten en onderwijs nog veel beter gaan optrekken. 

We trekken deze conclusie op basis van: 
- het onderzoeksprogramma evaluatie passend onderwijs van de NRO, dat gedurende 6 jaar 

heeft meegelopen en waarvan het eindrapport eind mei is gepresenteerd. 
- het advies van de Onderwijsraad 'Naar Inclusiever Onderwijs', dat in juni verscheen 
- onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en de Algemene Rekenkamer 
- diverse aanvullende onderzoeken en publicaties van o.a. Regioplan en de NSOB 
- diverse adviezen, zoals van de Kinderombudsman (afgelopen week) 
- standpuntenbepalingen en enquetes, o.a. van de ouderorganisaties, AOB en sectorraden 
- een door ons ingericht vertelpunt met bijbehorende regiobijeenkomsten (voorjaar 2019) 
- een veldtraject met bijeenkomsten in het land, met ook leerlingen, ouders en leraren 
- reacties van de Inspiratieregio's Met Andere Ogen, G4, G40 en de partijen in het 

programma Zorg voor de Jeugd 
en, uiteraard, op basis van dit Impulstraject waarin we mede aan de hand van al het 
voorgaande en via een doorwrochte Beleidsnota, steeds met ruim 20 betrokken partijen 
alles bij elkaar hebben gebracht. 

Wat is wel en niet bereikt in 6 jaar passend onderwijs? 

Op basis van de dagelijkse berichtgeving lijkt het misschien niet zo, maar in veel regio's en veel 
scholen is wel degelijk de nodige vooruitgang geboekt. Wanneer het ondersteuningsaanbod relatief 
standaard is komt het naar tevredenheid tot stand. Het ondersteuningsaanbod is meer divers en 
meer flexibel aan het worden. Meer leerlingen kunnen zo profiteren van passende ondersteuning. 
Er wordt beter samengewerkt tussen reguliere scholen, tussen regulier en speciaal, en scholen en 
gemeenten/jeugdhulp weten elkaar inmiddels steeds beter te vinden. Thuiszitters — leerlingen die 
eigenlijk in onderwijs zouden moeten zijn — zijn beter in beeld en stromen sneller weer terug het 
onderwijs in. Het eindrapport van het NRO laat daarom een behoorlijk genuanceerd beeld zien of 
passend onderwijs de gestelde doelen aan bereiken is. 

Tegelijkertijd hebben de systemische veranderingen van passend onderwijs op veel te veel plekken 
nog niet dat bereikt voor leerling, leraar en ouders wat we ervan hadden gehoopt. Het aanbod mag 
meer divers aan het worden zijn, wanneer de ondersteuningsbehoefte complexer en/of meervoudig 
is, zien we een veel te grote groep leerlingen en ouders die flink ontevreden zijn. Ook vaak over 
het proces: ze worden pas laat en niet als partner betrokken. Teveel scholen kiezen er nog voor om 
leerlingen en ouders te adviseren het elders te zoeken, voordat de zorg- en bijbehorende 
onderzoeksplicht moeten worden opgepakt. Passend onderwijs was voor veel leraren in het regulier 
onderwijs de zoveelste onderwijsvernieuwing, zorgde voor nog meer ervaren werkdruk en een 
gevoel van tekort schieten. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is inmiddels weer op het 
niveau van voor de invoering van passend onderwijs. Thuiszitters mogen beter in beeld zijn en het 
ondersteuningsaanbod meer divers en flexibel, nog steeds zijn er teveel die een tijd beperkt of 
geen onderwijs kunnen volgen. Tenslotte kan de verbinding met gemeenten en jeugdhulp nog 
altijd veel beter. Nog veel meer kan iedereen samenwerken om onze kinderen zich zo optimaal 
mogelijk te laten ontwikkelen. Een opdracht die in de Jeugdwet bij gemeenten is neergelegd en 
waarin (passend) onderwijs een grote speelt. 
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Waarom gaat het lang nog niet overal zoals we zouden willen? 

Er zijn drie categorieen van redenen waarom het lang niet overal gelukt is om via passend 
onderwijs echte verandering voor leerling, leraar en ouder tot stand te brengen. 

Ten eerste vragen systemische veranderingen nu eenmaal meer tijd om over een brede linie tot 
echte verandering in de dagelijkse praktijk te leiden. Het kost tijd voordat organisaties elkaar 
hebben gevonden die voorheen nooit hebben samengewerkt, en voordat ze nieuwe algemene 
landelijke kaders hebben vertaald naar hun eigen regionale context. Ook kost het tijd om de 
organisatie en cultuur binnen scholen daaropvolgend aan te passen, om expertise van het speciaal 
onderwijs binnen het regulier onderwijs te organiseren, om opleidingen van leraren aan te laten 
sluiten en om het toezicht op (reguliere) scholen aan te passen. 

Ten tweede heeft de grote vrijheid die aan de regio is gelaten gezorgd dat in de ene regio bij 
cruciale personen een gevoel van eigenaarschap ontstond (met mooie resultaten), terwijl de 
samenwerking in een andere regio nog altijd als noodzakelijk kwaad wordt gezien en/of tot te grote 
vrijblijvendheid heeft geleid (en amper vooruitgang). Door de verevening kon een regio gefixeerd 
raken op bezuinigsopgave, terwijl een andere regio teveel geld op de plank liet liggen. Op veel 
plekken is oude (landelijke) complexiteit en bureaucratie vervangen door nieuwe (regionale) 
complexiteit en bureaucratie, waardoor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en het speciaal 
onderwijs toch alsnog vaak kostbare tijd kwijt zijn. 

Ten derde waren de verwachtingen al met al ook wel erg hoog gespannen wanneer we kijken naar 
de (bredere) omstandigheden: het pedagogisch klimaat is lang niet overal voldoende op orde, op 
veel plekken is sprake van een lerarentekort, en er was al veel ervaren werkdruk, ondermeer door 
grote klassen. Factoren die nog meer van invloed zijn op leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte dan op zij zonder een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voorts waren 
onderwijs en gemeenten elk met hun eigen transitie bezig, waardoor het lang niet overal is gelukt 
om vanaf de start de cruciale samenwerking tussen gemeenten/jeugdhulp en onderwijs aan te 
gaan. Bovendien hebben gemeenten hun nieuwe taken met minder bijdrage van het Rijk moeten 
oppakken, steeg de vraag naar jeugdhulp (ook vanuit het onderwijs), en hebben ontstane 
wachtlijsten ervoor gezorgd dat ook het onderwijs stagneerde. 

Wat staat ons te doen? 

Naast het op orde brengen van de bredere omstandigheden in het onderwijs, waarvoor al de 
nodige aanpakken bestaan, en het verbetering van de samenwerking met gemeenten, is het zaak 
om met een stevige verbeteraanpak te zorgen dat de opdracht aan (samenwerkende) scholen 
helder is, het eigenaarschap op veel meer plekken wordt gevoeld en dat de randvoorwaarden voor 
passende ondersteuning in veel meer scholen op orde gaan komen. Zo willen we ervoor zorgen dat 
veel meer scholen de noodzakelijke stappen willen en kunnen zetten, terwijl zij die al flinke 
stappen hebben gezet daar gewoon vol mee door kunnen. 

Het gaat om een stevige verbeteraanpak van en binnen de huidige systematiek. Er is nog altijd 
breed draagvlak voor de gedachte achter en de doelen van passend onderwijs. Wederom een totaal 
nieuwe systematiek maakt bovendien dat weer veel bestuurlijke aandacht daarnaar toe gaat en 
binnen het onderwijs blijft, terwijl de aandacht naar de school moet en op de samenwerking met 
gemeenten gericht moet zijn. 

Hieronder geven we aan wat binnen de verbeteraanpak gedaan moet worden voor leerlingen en 
ouders, voor leraren en schoolleiders en richting schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. 
Daarna gaan we kort in op het belang van samenwerking en gezamenlijke visievorming tussen 
onderwijs en gemeente, wat vooral ook nog lets is dat verdere uitwerking behoeft het komende 
jaar. Tenslotte geven we aan wat nodig is om parallel werk te gaan maken van inclusiever 
onderwijs. 
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Voor leerlingen en ouders 

Het streven blijft onverminderd dat voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte de 
ondersteuning, aanpassingen en/of zorg zo passend mogelijk moet zijn, opdat ook deze leerlingen 
zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van ons onderwijs. Zowel qua ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden, als qua ontwikkeling als mens. Als het even kan is dat door een school naar keuze, 
thuisnabij en gezamenlijk met alle andere leerlingen. Wanneer dat onverhoopt niet lukt, door de 
dichtstbijzijnde schoollocatie die wel de expertise heeft om de benodigde ondersteuning te 
organiseren. Met het streven naar inclusiever onderwijs zal dit alleen maar sterker worden: nog 
vaker moet de expertise naar de leerling i.p.v. de leerling naar de expertise. 

Om dit te bereiken is het onontbeerlijk dat in het verlengde van gemeenten (opdracht Jeugdwet) 
ook de schoolbesturen met hun scholen de optimale ontwikkeling van elk kind als hun gezamenlijke 
opdracht zien. En als hun motto hanteren "elk kind is er een van ons samen". Alleen door het 
gezamenlijk voelen en uitoefenen van eigenaarschap op deze opgave zal het lukken, dat op elke 
schoollocatie een stevige basis van ondersteuning en jeugdhulp op orde is, dat elke school zijn 
aandeel pakt aan extra ondersteuning en zorg, dat wordt gezien dat het soms nodig is om of te 
wijken van onderwijstijd en locatie, en dat helder wordt wat hiernaast aan speciale voorzieningen 
en in de zorg beschikbaar moet zijn. Op deze manier kan elke school de zorgplicht aangaan en 
ontstaat in elke regio een dekkend aanbod van voorzieningen. Wanneer dit het geval is, is de facto 
ook het leerrecht gerealiseerd. 

Bij dit alles is het zaak dat de leerling en ouder zich goed kunnen laten informeren en 
ondersteunen. En dat de school de leerling en diens ouders vanaf het eerste moment betrekt, de 
tijd met elkaar nemen om te bepalen wat er aan de hand is en welke ondersteuning, aanpassing of 
zorg nodig is en dat ze in gesprek blijven. Wanneer je mensen open en goed betrekt ontstaat ook 
veel meer begrip voor het feit dat gegeven de huidige omstandigheden, beschikbare middelen en 
de collectieve setting die het onderwijs is, niet alles kan, en dat van 1-op-1 onderwijs en 
ondersteuning zelden sprake kan zijn. 

Om dit alles te realiseren zetten we voor leerlingen en ouders in op: 

• Een landelijke norm voor basisondersteuning. Op dit moment wordt een landelijke 
norm ontwikkelt, waarin staat wat elke school in ieder geval aan ondersteuning 
(preventieve en curatieve interventies) moet kunnen bieden. Een landelijke norm voor 
basisondersteuning gaat onrechtvaardige verschillen tussen regio's tegen en biedt 
leerlingen en ouders duidelijkheid wat ze minimaal  van elke school mogen verwachten. De 
norm die in oktober gereed zal zijn gaat uit van een brede basis, is een uitwerking van het 
huidige referentiekader en wordt uitgewerkt door onafhankelijk experts. De gezamenlijke 
schoolbesturen houden de vrijheid om te besluiten hoe elke schoollocatie in de regio de 
standaard in de praktijk toepast en of en hoe ze meer doen dan de minimum norm. De 
norm die nu wordt opgesteld gaat uit wat we gegeven het bestaande budget en de huidige 
omstandigheden mogen verwachten. Naar gelang meer middelen regionaal of landelijk 
beschikbaar zijn en/of kunnen worden gemaakt kan de lat hoger komen te liggen, met 
bijvoorbeeld meer nadruk op de verbinding met jeugdhulp en zorg, alsmede met het oog 
op inclusiever onderwijs. Vanuit dit Kabinet is deze financiele ruimte er nu niet. 

• Het beter borgen van zorgplicht. We verbeteren de voorlichting aan ouders en 
leerlingen over de zorgplicht van scholen waarmee we onnodig vroegtijdig 'wegadviseren' 
willen voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door het aanmeldformulier op te laten nemen op 
de website van scholen, informatie over de zorgplicht op te nemen op de website en in de 
schoolgids van elke school, via de ouder- en leerlingeninformatiepunten (zie verderop), en 
door gemeenten en consultatiebureaus te stimuleren de zorgplicht op te nemen in de brief 
die zij sturen naar leerlingen die de leerplichtige leeftijd gaan bereiken. We onderzoeken 
ook nog of we de zorgplicht ook juridisch nog beter geborgd kan worden. 

• Het verbeteren van de ondersteuningsstructuur in scholen. Zie daarvoor wat onder 
'leraren en schoolleiders' is neergezet. Wanneer het lukt om leraren beter te equiperen en 
de ondersteuningsstructuur in scholen te verbeteren, krijgen leraren en ander 
onderwijzend personeel onder andere meer ruimte voor goed contact met leerling en 
ouder. 
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• Het versterken van het toezicht. De inspectie gaat nadrukkelijker toezicht houden op 
passende ondersteuning in het regulier onderwijs, o.a. door meer aandacht voor zorgplicht, 
extra ondersteuning, de kwaliteitszorg, het OPP en de verantwoording m.b.t. passend 
onderwijs. Een scherpe landelijke norm voor basisondersteuning helpt de Inspectie ook. 

• Meer en betere oplossingen voor leerlingen met complexe en meervoudige 
problematiek. Hieronder vallen bijvoorbeeld leerlingen met kenmerken van meer- of 
hoogbegaafdheid die daarnaast ook kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen laten 
zien of leerlingen met een ernstig meervoudige beperkingen. We zetten hiertoe binnen het 
onderwijs in op verdere flexibilisering van locatie en tijd. We zijn hiernaast met de 
jeugdhulp en zorg op weg naar betere afstemming en samenwerking alsmede ontschotting 
van middelen, opdat het makkelijk en vaker komt tot een passend arrangement van 
onderwijsondersteuning en jeugdhulp of zorg, eventueel ook binnen de zorg. Voor 
hoogbegaafde leerlingen hebben we subsidie aan de samenwerkingsverbanden beschikbaar 
gesteld om een beter en vernieuwd aanbod te realiseren. 

• Helpen van thuiszitters. Voor thuiszitters wordt het ook mogelijk gemaakt om tijdelijk 
(gedeeltelijk) afstandsonderwijs te volgen, lerend van het afgelopen half jaar coronacrisis. 

• Onderwijskundig perspectief bij 5 onder a. We regelen dat voortaan het 
onderwijskundig perspectief wordt betrokken bij het bepalen of sprake moet zijn van een 
vrijstelling 5 onder a. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie. 

• Maatregelen om ervoor te zorgen dat leerlingen en ouders gelijkwaardig partner zijn: 
o Hoorrecht wettelijk verankeren, zodat leerlingen (met een 

ondersteuningsbehoefte) betrokken en gehoord worden en besluiten over de 
oplossing niet zonder hen genomen worden. Dit wordt de komende maanden met 
betrokken partijen verder uitgewerkt opdat het geen dode letter wordt. 

o Voor iedere VO-leerling een vast aanspreekpunt. In het voorgezet onderwijs 
hebben leerlingen te maken met een veelheid van leraren en hebben leraren te 
maken met een veelvoud aan leerlingen (ten opzichte van het primair onderwijs). 
Het is daarom zaak dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte een iemand 
hebben die voor hen aanspreekpunt en vertrouwenspersoon is en die toeziet op de 
ondersteuning die zij nodig hebben. Voor zover scholen dat nog niet hebben 
geregeld, gaan we nog een keer vragen dit te organiseren en deze informatie in de 
schoolgids en op de website op te nemen. 

o leder samenwerkingsverband een onafhankelijk informatiepunt. We zetten 
in op onafhankelijke regionale ouder- en jeugdinformatiepunten, opgezet door 
samenwerkingsverbanden met en door ouders, zodat leerlingen en ouders goede 
en onafhankelijke informatie en ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld over 
het aanbod in de regio. Het kan uiteraard ook zijn dat leerling en ouders al 
onafhankelijke clientondersteuning hebben of deze in de arm nemen. 

• Heldere stappen wanneer partijen er met elkaar niet uitkomen: 
o Het is aan samenwerkingsverbanden, daar waar nodig met gemeenten, in elke 

regio te komen tot een goed en strak proces, een heldere escalatieladder met korte 
termijnen. OCW maakt ter inspiratie een landelijke beschrijving. 

o Wanneer een leerling/ouder er met een individuele school niet uitkomen, is het aan 
het samenwerkingsverband om tijdig in te stappen, dat kan in de toekomst iemand 
zijn van het onafhankelijke informatie- en steunpunt. 

o Wanneer onderwijs en gemeente/zorg onderling niet tot een aanbod richting 
leerling en ouders komen, bijvoorbeeld vanwege financiering of wachtlijsten, moet 
er iemand door de partijen zijn aangesteld die tijdig de knoop doorhakt 
(doorzettingsmacht) 

o We gaan door met het subsidieren van de onderwijs(zorg)consulenten en 
stichting gedragswerk opdat wanneer een situatie integrale expertise en/of een 
doorbraak nodig heeft deze beschikbaar is. 

o Landelijk bindende geschillenbeslechting is het sluitstuk van deze 
escalatieladder. We maken het mogelijk dat een ouder naar de landelijke 
Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) kan gaan. De GPO adviseert of doet 
(op onderdelen) een bindende uitspraak over wat een passend aanbod is voor een 
leerling. De GPO is nu een tijdelijke voorziening, maar gaan we structureel maken. 

o We zetten in op het voorkomen van het onnodig (snel) inzetten van een 
melding Veilig Thuis voor enkel het niet meegaan in de aangeboden 
ondersteuning. Een dergelijke melding heeft grote impact en sommige scholen 
zetten dit middel te snel en makkelijk in wanneer ouders het niet eens zijn met het 
ondersteuningsaanbod. 

4 



Voor leraren, schoolleiders en alle andere professionals in en om de school 

Dag in dag uit moet het gebeuren in de klas en in de school, door de leraar en alle andere 
professionals die de leerlingen ondersteunen. Dat is voor hen geen gemakkelijke opgave, zeker 
waar het gaat om leerlingen met gedragsproblemen. Het is geen gemakkelijke opgave, omdat de 
klassen groot zijn, lang niet alle leraren zich bekwaam voelen, onvoldoende basis en 
praktijkervaring hebben meegekregen in hun opleiding (om extra ondersteuning te bieden) en zich 
niet altijd voldoende ondersteund weten, bijvoorbeeld omdat de IB'er veel tijd kwijt is aan 
regelwerk of het opvangen van het lerarentekort. Ook is het (hierdoor) een uitdaging om de tijd te 
hebben en nemen om leerlingen en (kritische) ouders goed te betrekken (wat zich later wreekt). 

Gegeven o.a. het lerarentekort komt het van veel kleinere klassen voorlopig niet. Leraren moeten 
dus vooral goed geequipeerd zijn en vooral ook kunnen bouwen op een goede 
ondersteuningsstructuur in en nabij de school. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning vanuit 
collega-leraren die bepaalde expertise hebben, om voldoende tijd voor remedial teachers en intern 
begeleiders, om vaste experts die komen vanuit het speciaal onderwijs, om vaste laagdrempelige 
en op preventie gerichte jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, en om vaste professionals die voor 
een of meerdere kinderen (medische) zorg verlenen. 

Het is aan schoolleiders om deze ondersteuningsstructuur met betrokkenheid van het onderwijzend 
en onderwijsondersteunend personeel te creeren, het maximale uit al het (gezamenlijk) personeel 
te halen en bij het bestuur aan te geven wat (meer) nodig is. Zo ontstaat het geloof dat het echt 
kan lukken om veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte binnen de school te houden, ook zij 
met meer complexe behoeften. 

• Heldere verwachtingen. Via de landelijke norm voor basisondersteuning maken we 
helder wat we minimaal van elke school en haar personeel verwachten en wat in de school 
aan ondersteuningsstructuur nodig is om deze basis aan passende ondersteuning te 
realiseren. Veel scholen zullen hiernaast het nodige extra's willen en moeten kunnen 
bieden om tot een dekkend aanbod in de regio te komen. 

• Meer betrokkenheid en inspraak. Het is zaak dat bestuurders en met name 
schoolleiders samen met al het betrokken personeel continue in gesprek zijn wat op de 
betreffende locatie gerealiseerd moet worden om de basisondersteuning en extra 
ondersteuning waar te maken. We regelen inspraak van leraren op de besteding van 
middelen voor passend onderwijs in de school, via het wetstraject voor instemmingsrecht 
van de medezeggenschapsraad op de begroting en het versterken van de MR 
(ondersteuningsprogramma CAOP). En het is zaak dat schoolbestuurders en hun 
samenwerkingsverband in ieder geval de schoolleiders goed betrekken om of te spreken 
welke schoollocatie welke extra ondersteuning kan bieden, dit vast te leggen in het 
regionale ondersteuningsplan (bekend bij het regionale informatiepunt) en in 
het schoolondersteuningsprofiel (goed weergegeven in de schoolgids en op de website). 

• Besturen en samenwerkingsverbanden transparant over geld voor scholen. 
Besturen en samenwerkingsverbanden worden verplicht transparant te maken wat elke 
school aan middelen krijgt voor passende ondersteuning en hoe ze deze middelen (willen) 
inzetten en verdelen. Het jaarlijkse gesprek over het schoolondersteuningsprofiel krijgt zo 
een impuls, en daarmee de betrokkenheid en inspraak van leraren en schoolleiders. 

• In gesprek met de lerarenopleidingen over het beter voorbereiden op passend 
onderwijs. Het streven is om met de lerarenopleidingen tot landelijke keuzes te komen 
welke competenties tot de initiele opleiding behoren, welke in de begeleiding van starters 
en welke in de verdere professionalisering in de jaren daarna, zodat toekomstige 
leerkrachten beter worden voorbereid op leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Dit 
vraagt van OCW een andere benadering richting (private) lerarenopleidingen. Eerst moet 
dat gesprek, met passend onderwijs als casus, verder gevoerd worden. Ook bestaande 
leerkrachten en schoolleiders moeten gedurende hun loopbaan aan hun professie kunnen 
blijven werken om ervoor te zorgen dat zij hun opgave op passend ondersteuning en 
richting inclusiever onderwijs kunnen realiseren. Hierop dient door schoolbesturen actief 
gestuurd en in geInvesteerd te worden. 

• Versterken van jeugdhulp in en bij de school. Onderdeel van de 
ondersteuningsstructuur op school zou moeten zijn een nauwe relatie met de jeugdhulp. Zo 
wordt bijgedragen aan vroegsignalering, lichte begeleiding (t.b.v. de ontwikkeling) en 
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versterking van het pedagogisch klimaat. Dit alles heeft twee doelen: zorgen dat jeugdhulp 
snel beschikbaar is en het voorkomen van een zwaardere vraag door er vroegtijdig bij te 
zijn. Dat is nog lang niet overal goed geregeld. Maar ook de andere kant is waar: op veel 
scholen wordt veel gesignaleerd en soms wel heel snel en veel jeugdhulp in geroepen. Dat 
heeft o.a. te maken dat het onderwijs het niet altijd aankan en met de algehele 
ontwikkeling dat we steeds sneller lets niet normaal vinden. Verder kunnen er nu veel 
verschillende jeugdhulpverleners, en andere zorgverleners, de school inkomen en dat kan 
veel slimmer worden georganiseerd. Experimenten in het speciaal onderwijs laten zien dat 
het heel veel, ook financieel, kan opleveren wanneer niet alleen de jeugdhulp, maar een 
vast aanspreekpunt vanuit de jeugdzorg in en bij de school wordt georganiseerd. Afgelopen 
jaar hebben VWS en OCW reeds zorgarrangeurs beschikbaar gesteld opdat scholen 
geholpen worden met het organiseren van de zorg, ook richting verzekeraars en 
zorgkantoren. 

• De regeldruk in de school moet verminderen. De nodige besturen en 
samenwerkingsverbanden hebben vanuit (financiele) beheersing voor hun schoollocaties 
(soms behoorlijke) procedures ingericht voor extra ondersteuning of om een onderwijs-
zorg-arrangement te organiseren. We gaan een dringende oproep doen om te bezien of 
deze procedures kunnen worden beperkt of meer gestandaardiseerd, opdat leraar, intern 
begeleider of schoolleider niet teveel tijd kwijt zijn met interne regeldruk. We vragen dat 
samenwerkingsverbanden met scholen en andere partners een traject in te gaan om te 
bezien welke regels nu echt nodig zijn en welke procedures makkelijker kunnen. We gaan 
hiernaast aan de slag met het opstellen van landelijke criteria en een format voor het 
ontwikkelperspectiefplan. Voor leerlingen, ouders en het speciaal onderwijs zijn we aan de 
slag om te zorgen dat de TLV voor cluster 3 standaard wordt afgegeven voor de hele PO-
periode en de VO-periode, tot het moment dat een der partijen denkt dat aanpassing nodig 
is. We zullen landelijke criteria voor de procedures voor het aanvragen van een TLV gaan 
opstellen, opdat SO-scholen niet op vele verschillende wijzen financiering moeten 
aanvragen en verantwoorden. We willen ook afspraken maken dat er niet teveel nieuwe 
experts mee kijken bij het afgeven van een TLV. Voor EMB-leerlingen is dat inmiddels 
allemaal geregeld. 

Richting schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden 

In heel veel regio's zijn grote stappen gezet in (bestuurlijke) samenwerking, ook daar waar 
schoolbesturen voor het eerst met elkaar moesten gaan optrekken. Maar op andere plekken blijft 
het bij een vrij basaal regionaal ondersteuningsplan en afspraken om het geld zo goed mogelijk te 
verdelen. Het is daarom zaak om duidelijker te maken wat we van (de samenwerkende) 
schoolbesturen verwachten, opdat duidelijk wordt dat er een belangrijke opgave ligt die alleen door 
gezamenlijk eigenaarschap en goed samen optrekken gerealiseerd kan worden. 

Dit doen we door: 

• Een programma van eisen voor schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden, met 
een duidelijke omschreven opdrachten en taken en een helder onderscheid wie waarvoor 
verantwoordelijk is om leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is. De taken liggen 
uiteraard wel in elkaars verlengde en de opdrachten aan het samenwerkingsverband zijn 
uiteindelijk weer opdrachten aan de (gezamenlijke) schoolbesturen. Het programma van 
eisen is de afgelopen periode gemaakt en bezien zal worden welke onderdelen in de wet 
moeten worden ingepast. Het Inspectiekader richting scholen en samenwerkingsverbanden 
wordt hierna aangescherpt. 

• Ondersteuningsplan. Het blijft zaak dat schoolbesturen met elkaar eens in de vier jaar 
het ondersteuningsplan grondig herzien. Maar het is vooral ook bedoeld als een document 
aan de hand waarvan continue het gesprek wordt gevoerd over wat nog beter en slimmer 
kan. Ook is het zaak deze visie met de gemeenten of te stemmen, in het OOGO. In de 
Jeugdwet staat een vergelijkbare spiegelbepaling. 

• Verder verbeteren van de governance en organisatie van een 
samenwerkingsverband. Doordat schoolbesturen alle ruimte hebben gekregen om hun 
samenwerking en samenwerkingsverband te organiseren, zijn er grote verschillen in de 
organisatie ontstaan. Hoewel een cultuur van verantwoordelijkheid, samenwerking, 
transparantie en vertrouwen belangrijker is dan de structuur, kan in veel regio's ook de 
organisatie nog (aanzienlijk) worden verbeterd gegeven de opdracht die de gezamenlijke 
schoolbesturen hebben. Het is onontbeerlijk dat de schoolbesturen, eigenaren van de 
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samenwerkingsverbanden, zich laten ondersteunen door een stevige onafhankelijke 
dagelijks bestuurder en/of directeur met enige beleidsmatige en uitvoerende capaciteit. Het 
is en blijft aan de opdrachtgevende schoolbesturen hoeveel van de coordinerende en 
organiserende taken rond de ondersteuning aan leerlingen zij door eigen staf laten 
oppakken en wat ze bij (de directeur en het bureau van) het samenwerkingsverband 
beleggen. Het is daarbij zaak dat dit geheel zo lean & mean mogelijk wordt ingericht, opdat 
zoveel mogelijk middelen naar de klas kunnen gaan. 

• Verbeteren van het intern toezicht. Hiernaast is het goed om (dagelijks) bestuur 
organiek te scheiden van het intern toezicht. Dat moeten schoolbesturen niet (geheel) zelf 
willen doen. We gaan nogmaals benadrukken dat dit van belang is en nog beter toezien dat 
iedere raad van toezicht minimaal een onafhankelijk lid heeft. We gaan evalueren of dit 
voldoende werkt en als dit binnen twee jaar onvoldoende vruchten heeft afgeworpen, dan 
zullen eisen aan het programma van eisen worden toegevoegd. 

• Goede medezeggenschap Een laatste onderdeel van de governance van samenwerkende 
schoolbesturen is een goede formele medezeggenschap, via de Ondersteuningsplanraad 
van het samenwerkingsverband en via medezeggenschapsraden op alle scholen. De 
uitdaging bij de OPR blijft om voldoende mensen te vinden, die ook goed in verbinding 
staan met de praktijk en/of geequipeerd zijn met beleidsmatige denkkracht. De uitdaging 
bij een reguliere MR van een school is dat er mensen zijn die zich verdiepen in passend 
onderwijs. Het is ook vooral zaak dat het niet alleen gaat om formele medezeggenschap 
maar hiernaast ook sprake is van een continue informele dialoog met schoolleiders en 
onderwijzend personeel. 

• Informatie en ondersteuningsplicht richting ouders en leerlingen. Als onderdeel van 
het programma van eisen krijgt ieder samenwerkingsverband een informatie- en 
ondersteuningsplicht richting leerlingen en ouders in hun regio (zie hierboven). Dit opdat 
leerlingen en ouders toegang hebben tot heldere informatie en goede onafhankelijke 
ondersteuning. Deze informatiepunten worden met ouders georganiseerd. 

• Betere en snellere besluiten wanneer leerling, ouder en school er niet uitkomen. 
Samenwerkingsverbanden staan aan de lat om tot een strak proces en duidelijke 
escalatiestappen te komen opdat wel tot passende ondersteuning (vanuit onderwijs en 
zorg) en/of overeenstemming (tussen onderwijs en leerling/ouders) gekomen wordt. 
Hierboven werd dit al uitgebreider beschreven. 

• Onnodige reserves aanpakken. Sinds afgelopen jaar wordt ingezet dat 
samenwerkingsverbanden (en schoolbesturen) niet onnodig middelen op de plank houden. 
Om extra middelen vrij te maken voor ondersteuning van leerlingen worden reserves 
aangepakt. Samenwerkingsverbanden moeten toestemming vragen om te mogen afwijken 
van de signaleringswaarde, anders worden de reserves afgeroomd. Ook het transparanter 
moeten maken door schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van wat aan middelen 
beschikbaar is en daarover in gesprek gaan met schoolleiders en leraren moet helpen dat 
voldoende middelen in de klas komen. 

Nog veel meer samen tussen gemeenten en onderwijs 

Het afgelopen jaar hebben we ons met de evaluatie van passend onderwijs vooral gefocust op wat 
er met en binnen (passend) onderwijs moet gebeuren om bij te dragen aan de optimale 
ontwikkeling van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Daarbij hebben we gekeken hoe de 
gemeente daaraan bijdraagt met haar jeugdhulp. Het is zaak om het komend jaar te investeren in 
een echt gezamenlijke visie, en deze te vertalen naar elke niveau: van de centrumgemeente en 
jeugdzorgregio met de samenwerkende schoolbesturen, op het niveau van het schoolbestuur met 
de gemeenten waar haar leerlingen vandaan komen, en op het niveau van de schoollocatie en de 
gemeente waar deze binnen staat. En dan niet beide een losse visie en die met elkaar bespreken, 
maar een echt gezamenlijk kopverhaal. Gemeenten hebben bovendien taken op gebied van 
leerplicht, Ieerlingvervoer en onderwijshuisvesting. Wanneer OCW en VWS hieraan gaan werken 
moeten we leren van de koplopers, de Inspiratieregio's van Met Andere Ogen en betrekken we de 
werkgroepen van de VNG, G4 en G40. 

Inzet op inclusiever onderwijs 

• Nederland heeft in 2016 het VN verdrag gehandicapten geratificeerd, maar voldoet hierna 
nog onvoldoende alsmede aan het Kinderrechtverdrag. Er is onder veldpartijen nu brede 
steun om in vervolg op en parallel aan het verbeteren van de passende ondersteuning 
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volop werk te gaan maken van inclusiever onderwijs. Dat was bij de invoering van passend 
onderwijs nog niet het geval en is een mijlpaal. 

• Het doel is meer leerlingen met behuip van de juiste expertise en benodigde ondersteuning 
(deels) binnen dezelfde muren onderwijs te laten volgen, zodat leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoeften steeds vaker naar dezelfde school kunnen, in dezelfde klas zitten 
en/of samen spelen of elkaar ontmoeten op het schoolplein. Voor die leerlingen voor wie dit 
nodig is blijven (tijdelijke) lesplaatsen in een specialistische setting bestaan. Maar het is 
zaak dat het speciaal onderwijs zich vooral ontwikkeld als specialist centrum dat haar 
kennis en kunde binnen inclusieve scholen inzet. Cluster 2 is hierin al flinke stappen aan 
het zetten en een mooi voorbeeld voor de andere clusters. 

• Afgelopen jaar hebben we eerste stappen gezet en komend jaar werken met alle 
betrokkene verder aan een routekaart hoe het Nederlandse onderwijs in de komende 15 
jaar inclusiever te maken is, met behoud en doorontwikkeling van specialistische expertise. 
Regio's en scholen weten dan waar ze aan moeten gaan werken in vervolg op de 
verbetering van passende ondersteuning. 

• Het is zaak om bij deze ambitie de lessen die we uit 6 jaar passend onderwijs trekken ter 
harte te nemen. Niet alleen nieuwe doelen stellen, maar de tijd nemen, goed kijken wat 
allemaal nodig is om deze vervolgstap op meer passend ondersteuning te kunnen zetten en 
zorgen voor eigenaarschap. 

• Regio's en scholen die er nu al klaar voor zijn en/of daar waar al grote stappen richting 
inclusiever onderwijs hebben gezet, moeten de ruimte krijgen ermee door te gaan. Ze 
kunnen meedoen aan de brede experimenteerregeling "samenwerking regulier-speciaal 
onderwijs". Mede daaruit leren we nog beter welke belemmeringen er nu zijn in wet- en 
regelgeving, die we als onderdeel van de routekaart moeten gaan wegnemen. 

• Onderdeel van de routekaart zal ook de onderwijshuisvesting moeten zijn. Samen oplopend 
met het onderhoud aan en de verduurzaming van de huisvesting, zal het op een nader te 
bepalen moment voor schoolbesturen (en gemeenten) verplicht worden om met groot 
onderhoud ofwel nieuwbouw ook nadrukkelijk meer inclusief onderwijs mee te nemen. 

Het vervolg 

• De afgelopen periode is met alle partijen geinvesteerd in deze koers en wat nodig is. De 
komende weken zet OCW daarop nog de punten op de i, resulterend in een Kamerbrief met 
een nieuwe versie van de Beleidsnota. Gelijktijdig sturen OCW en VWS een aanvullende 
brief over onderwijs-zorg. Hiernaast gaat binnenkort een brief uit op passend onderwijs en 
inclusie in het MBO, welke in lijn is met de koers zoals hier neergezet. 

• Na het Kamerdebat, is het de inzet van OCW om te komen tot een programme om met alle 
partijen al het bovenstaande te gaan realiseren. We gaan, met VWS en VNG, goed kijken 
hoe we dat het beste kunnen doen, ook in relatie met de inzet op onderwijs-zorg, op 
thuiszitters (Pact) en met de Inspiratieregio's Met Andere Ogen. Voor OCW zelf betekent 
dat in ieder geval ook goed kijken wat in wet- en regelgeving moet worden aangepast. En 
voor de Inspectie, wat in haar kaders moet worden opgenomen. 
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Rode draden bestuurlijke gesprekken Impuls-leden (september 2020) 
Evaluatie en Toekomstagenda passend onderwijs 

Signaal/zorg 
	

Reactie OCW 

30c 

1) Toon van de beleidsnota 
Van enkele kanten hebben we begrepen dat de 
beleidsnota (te) neutraal is, niet duidelijk 
genoeg maakt waar het ook niet goed gaat en 
hierdoor te weinig urgentie uitstraalt. 
Hiertegenover hoorden we ook dat deze 
genuanceerde toon ook recht doet aan de 
gevallen waar wel stappen gezet worden. 

• De beleidsnota is niet het enige stuk dat 
we naar de Kamer sturen. Dit zal een 
bijlage worden van een brief. De lijn in 
de Kamerbrief wordt dat we ook echt 
aangeven dat een aantal zaken beter 
moet. We overwegen de 
Toekomstagenda bijvoorbeeld de 
Verbeteragenda te noemen. 

• Daarnaast verwijzen we naast de data 
uit het NRO onderzoek, ook naar 
recentere peilingen, waar bijvoorbeeld 
uit blijkt dat een grotere groep ouders 
ontevreden is. 

• We kijken hoe we het gevoel van 
eigenaarschap middels het uiten van 
een maatschappelijke opdracht verder 
vorm kunnen geven. We gaan met de 
minister in gesprek om dit ook terug te 
laten komen op het bestuurlijk impuls. 

• Daarnaast denken we komende tijd 
(graag samen met jullie) graag na over 
een goede communicatieboodschap en 
strategie. 

2) Eigenaarschap vergroten 
Let op dat dit een vraagstuk is dat niet alleen 
met nieuwe maatregelen en regels opgelost kan 
worden, maar dat dit ook een 
cultuurverandering vraagt. Geef als OCW ook 
aan dat dit een maatschappelijke opdracht is 
waar we elkaar allemaal voor nodig hebben: 
'elke leerling in deze regio is er een van ons'. 
Denk ook na over hoe deze boodschap gaat 
landen bij de juiste partijen, de beleidsnota is 
daarvoor waarschijnlijk niet het juiste 
instrument. 

3) Inclusiever onderwijs 
Overwegend positieve geluiden over de stip op 
de horizon. Voor een aantal partijen gaat dit 
nog niet snel of concreet genoeg; andere 
partijen geven aan dat zij achter dit idee staan, 
maar dat het nodig is dat eerst andere 
randvoorwaarden op orde zijn. 

• Er is nog een slag geslagen op de 
teksten (deze conceptteksten worden 
woensdag nagestuurd). 

• Daarin geven we scherper aan wat 
onder inclusief onderwijs verstaan en 
welke elementen daarbij horen. 

• Zoektocht blijft naar de ideale balans 
waarin we inclusiever echt als stip op de 
horizon zien, maar we ook reeel moeten 
zijn in wat nu over de brede linie 
mogelijk is in het onderwijs gegeven de 
huidige omstandigheden. 

• Daarom zetten we in op het verbeteren 
van passende ondersteuning en werken 
we parallel aan een agenda om tot 
inclusiever onderwijs te komen (waarbij 
verschillende snelheden mogelijk zijn 
voor scholen en regio's die al verder op 
weg zijn). 

4) Rol van gemeenten 
Verschillende partijen geven aan dat de rollen 
en verantwoordelijkheden van de gemeente 
niet heel duidelijk zijn opgeschreven (waar dit 
wel is gedaan voor de schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden in het programma  

• Herkenbaar punt. De 
verantwoordelijkheden en rollen van 
gemeenten staan nu nog verspreid over 
de tekst en beschrijven niet altijd een 
actieve rol/verantwoordelijkheid. 

• We overwegen aan de hand hiervan de  



van eisen). In de gesprekken zoomden we 
vooral in op de aansluiting van de het aanbod in 
het sociaal domein/jeugdhulp en het 
onderwijsaanbod (dat een betere plek moet 
krijgen in het 00G0 en de uitvoering 
daaronder), en daarnaast de rol van de 
gemeenten in het leerlingenvervoer en 
huisvestiging. 

rollen/verantwoordelijkheden die nu 
verspreid staan op meer centrale plek 
te geven in de Beleidsnota zodat dit in 
een opslag zichtbaar is. 

• We toetsen de rollen en 
verantwoordelijkheden komende week 
ook met VNG, G4 en G44. 

• Tegelijkertijd vragen sommige 
rollen/vraagstukken nog echt meer tijd 
om dit met relevante partijen uit te 
werken. Bijvoorbeeld in wat nodig is 
tussen een schoollocatie (en 
schoolbestuur) en jeugdhulp en tussen 
(centrum)gemeenten en 
samenwerkingsverbanden.  

• We erkennen deze zorg en zijn hier al 
met een aantal partijen over in gesprek. 

• De komende tijd gaan we hier verder 
(en indien wenselijk met een grotere 
groep) over in gesprek om te kijken 
waar dit probleem zit, welke 
waarborgen nodig zijn en of er 
onderscheid mogelijk in de 
verschillende typen jeugdhulp/zorg. 

• Streven voor ons is kennis en kunde 
vanuit jeugdhulp/zorg dichter bij 
scholen brengen en dat dit kan helpen 
om preventief te handelen op scholen 
waardoor leerlingen juist in de 
jeugdhulp terecht komen. 

5) Jeugdzorg in de school 

Vanuit een aantal organisaties hebben we 
bezorgde reacties gekregen over jeugdzorg in 
de school. Zij zien het gevaar dat nog makkelijk 
druk kan worden gezet op leerlingen en ouders 
om oplossingen te accepteren, dat dit kan 
leiden tot meer VT-melding of geven aan dat dit 
een slag is die het onderwijs juist zelf moet 
staan. Andere organisaties geven aan dat 
tussen een betere verbinding winst te behalen 
valt. 

6) Meer inzet op preventie i.p.v. 
escalatie 

In gesprekken gaven een aantal organisaties 
aan dat we juist moeten zorgen voor goede 
borging van zaken in het proces i.p.v. inzetten 
op maatregelen in de escalatie. Vaakst gehoord 
is hierin het om het tijdig meenemen van de 
verschillende partijen (leerlingen, ouders) in de 
zoektocht naar een passend aanbod. 

• Eens, preventie moet leidend zijn. Ons 
beeld is dat we inzetten op preventie 
door het benoemen van de noodzaak 
met leerlingen (hoorrecht) te spreken 
en ouders goed mee te nemen en voor 
te lichten (ouder- en leerlingen 
steunpunt). En concreet inzetten op een 
goede basisondersteuning. 

• Daarnaast benoemen we in de 
escalatieladder (wordt nog toegevoegd) 
de stappen wanneer partijen er niet 
uitkomen. 

7) Financiele inzet 
Aantal organisaties geven aan dat de financiele 
discussie nu niet echt gevoerd meer wordt, 
maar dat meer middelen wel nodig zijn om 
stappen te zetten. Er zijn ook geluiden die 
aangeven dat het op een aantal plekken wel 
lukt binnen de budgetten. 

• Klopt. We hebben op dit moment ook 
niet de beschikking over extra middelen 
en die gaan er op korte termijn ook niet 
komen. 

• Op dit moment zijn er wel middelen 
beschikbaar vanuit de 
werkdrukmiddelen (waarin leraren zelf 
kunnen aangeven waarvoor deze 
worden ingezet) waarvan ook inzet voor 
extra ondersteuning een te kiezen optie 
is 

• We zetten in op het transparant maken 
van middelen en het verminderen van 
de reserves van 



samenwerkingsverbanden naar een 
signaleringswaarde. 

• De landelijke norm basisondersteuning 
gaat uit van het huidige budget. 
Richting een nieuwe Kabinet geven we 
aan dat indien deze basis verhoogd zou 
moeten worden daar extra middelen 
aangekoppeld zouden moeten worden. 

• In het programma van eisen maken we 
duidelijk wat nieuw is. Het volledige 
programma van eisen 

• Mbt onafhankelijk toezicht is de lijn nu: 
op weg naar volledig onafhankelijk 
toezicht op samenwerkingsverbanden 
nemen we een volgende stap waarin bij 
het samenwerkingsverband het bestuur 
en intern toezicht organiek moeten 
worden gescheiden en waar iedere raad 
van toezicht van een 
samenwerkingsverband minimaal een 
onafhankelijk lid heeft (bij voorkeur de 
voorzitter). Als blijkt dat dit binnen 
twee jaar onvoldoende wordt 
gerealiseerd, dan wordt het landelijk 
voorgeschreven. 

8) Governance: scholen en 
samenwerkingsverbanden 

In het programma van eisen is het niet direct 
duidelijk wat nu nieuwe verantwoordelijkheden 
zijn. 

Geluiden van organisaties die willen inzetten op 
meer/volledig onafhankelijk bestuur en intern 
toezicht voor samenwerkingsverbanden. 

7) Zorgplicht. 
Aantal partijen geven aan dat we ook moeten 
kijken naar de prikkels in het systeem om te 
zien of de zorgplicht daadwerkelijk gaat werken 
in de praktijk. 

• We verbeteren de voorlichting voor 
ouders en leerlingen over de zorgplicht 
van scholen. We doen dit door het 
aanmeldformulier op te nemen op de 
website van scholen, informatie over de 
zorgplicht op te nemen op de website 
van de scholen in de schoolgids, 
verstrekking van informatie via het 
ouder- en leerlingeninformatiepunt, en 
door gemeenten en consultatiebureaus 
te stimuleren dit op te nemen in de 
brief die zij sturen naar leerlingen die 
de leerplichtige leeftijd bereiken. 

• Tegelijkertijd zetten we ook in op 
handhaving op de zorgplicht door extra 
capaciteit bij de inspectie. 

8) Informatie en ondersteuning ook 
voor leerlingen 

De regionale informatiepunten zijn in de 
beleidsnota vooral opgeschreven voor en door 
ouders, maar eigenlijk geldt het zelfde voor 
leerlingen. En dat gaat op voor meerdere 
maatregelen die ten goede komen aan de 
positie van ouders. 

• Eens. We gaan dit aanpassen. 
• Hoorrecht wordt wettelijk verankerd. 

Praktische invulling wordt ook verder 
uitgewerkt. 

9) Rol van de schoolleider 

In de beleidsnota wordt het belang van een 
goede schoolleider benoemd, maar wordt hier 
niet dieper op ingegaan, terwijl deze wel 
eindverantwoordelijk is voor alles in de school.  

• Dit gaan we de komende tijd 
aanscherpen. Gedacht kan worden aan 
professionalisering om alle bestaande 
kennis en kunde bij onderwijzend 
personeel te activeren en om de 
organisatie in de school goed neer te  



10) Verhouding centraal-decentraal 

Door verschillende maatregelen komt het bij 
sommige partijen over alsof OCW terugpakt op 
de decentralisatie/regionalisering, terwijI de 
vrijheid juist zo wordt gewaardeerd. De tekst in 
de beleidsnota t.a.v. onze sturingsfilosofie is 
niet altijd congruent. 

11) Rol van OCW 

Partijen geven aan dat we van andere partijen 
beschrijven wat we van schoollocatie (norm 
basisondersteuning), schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden (programma van 
eisen) verwachten, maar nog niet wat OCW zeif 
gaat doen, anders dan bijvoorbeeld zaken 
aanpassen in wet- en regelgeving.  

zetten en een beslissende rol bij tot 
stand komen van het 
schoolondersteuningsplan.  

• We herkennen dat we nu een aantal 
zaken landelijk lets scherper regelen. 
Denk aan norm voor 
basisondersteuning, met het 
programma van eisen en met landelijke 
afspraken over administratie rondom 
tiv's . We zorgen hiermee dat rollen, 
verantwoordeiijkheden en processen 
niet verschillen per swv en of regio 
zodat scholen daar onnodige tijd en 
energie aan verliezen. 

• We willen de lokale ruimte laten op veel 
andere gebieden, bovenop de minimale 
norm voor basisondersteuning en is er 
regionaal ruimte om tot maatwerk voor 
leerlingen to komen. 

• Met betrekking tot landelijke formats 
kijken we nog eens goed naar wat of we 
het format of de criteria voorschrijven.  

• Het is duidelijk dat een groot aantal 
maatregelen ook een rol (in de verdere 
uitwerking) van OCW vraagt. 

• We werken dit komende tijd verder uit 
voordat de stukken aan de Kamer 
worden gezonden. 

• Zijn er al beelden wat jullie verwachten 
van OCW? 
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1 

1. Welkom, mededelingen en aftrap (15:00-15.10) 

We hebben de evaluatie van passend onderwijs aangegrepen om niet alleen 
terug te blikken, maar ook om met iedereen te komen tot een stevige 
verbeteraanpak op passende ondersteuning en in te gaan zetten op 
inclusiever onderwijs. We hebben steeds alles bij elkaar gebracht in een 
uitgebreid stuk. De afgelopen weken hebben we met elk van u afzonderlijk 
nog eens goed gesproken. Met dit bestuurlijk overleg willen we met u alien de 
punten op de i zetten aan de hand van bijgevoegde hoofdlijnennotitie en 
onderstaande agenda. Na dit bestuurlijk overleg gaan wij (verder) schrijven 
aan de Kamerbrief en de Beleidsnota, die we eind oktober/begin november 
naar de Tweede Kamer sturen t.b.v. het nota-overleg van 16 november. 

2. Onze maatschappelijke opdracht: 'elke leerling in de regio is er 
een van ons samen' 

Voorstel voor bespreekpunt:  is dit de opdracht die we gezamenlijk zien? En 
hoe zorgen we ervoor dat iedereen (voorbij de koplopers) het gezamenlijk 
eigenaarschap voor passende ondersteuning gaat voelen en oppakken? 
(15:10-15.25) 

3. Inzoomen op de Verbeteraanpak 

In de bijgevoegde hoofdlijnennotitie vindt u onderstaande kopjes en 
bijbehorende acties terug. 

- 	Voor leerlingen en ouders (15:25-15:35 uur) 

Voorstel voor bespreekpunt: hoe zorgen we dat de zorgplicht (zelfs al voor 
een officiele aanmelding) in de praktijk gaat werken? N.b.: graag ontvangen 
we uw schriftelijke suggesties. 
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- Voor leraren, schoolleiders en andere professionals in en om de school 
(15:35-15:45) 

Voorstel voor bespreekpunt:  is voldoende geborgd dat alle scholen in 
samenspraak met hun onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 
tot een goede ondersteuningsstructuur kunnen komen? 

- Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (15:45-15:55) 

Voorstel voor bespreekpunt:  zijn de opdrachten en de governance van 
schoolbesturen en hun (ondersteunende) samenwerkingsverbanden nu 
voldoende helder? 

- Verbinding gemeenten en jeugdhulp (15:55-16:05) 

Voorstel voor bespreekpunt:  de rol van gemeenten en het samenspel tussen 
gemeente en onderwijs zien we als essentieel maar kunnen we voor dit 
moment niet meer uitwerken zoals gewenst: wat wilt u aan OCW (en ook 
VWS) meegeven om dat hierna verder te gaan realiseren? 

4. Stip op de horizon: naar inclusiever onderwijs (16.05-16.15) 

Voorstel voor bespreekpunt: hebben we de goede balans te pakken tussen 
echt deze uitdaging aangaan en tegelijkertijd het realisme dat het nog veel 
(tijd) zal vragen voor het onderwijs hier over een brede linie aan toe is? 

5. Vooruitblik (16:15-16:30) 

Na het nota-overleg met de TK willen met u alien verder om de 
verbeteraanpak te gaan realiseren. Wat vindt u daarin belangrijk? 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Datum 
24 september 2020 

N ummer 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

agenda Stuurgroep Passend Onderwijs 

Omschrijving 	 Concept Kamerbrief 
Vergaderdatum en -tijdstip 	16 oktober 2020, 13.00-14.00 
Vergaderzaal 	 via webex 

1. Opening en mededelingen 

2. Waar staan we nu? 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 ed Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

@minocw.n1 

Datum 
16 oktober 2020 

Nummer 

Bijlagen 
1.Concept Kamerbrief 

2.Beleidsnota 

3.'verslag vorige keer' 

De projectgroep praat jullie kort bij over waar we nu staan. In de 
begeleidende mail voor deze vergadering een kort overzicht van de mijipalen 
die we recent hebben gehad en nog komen. 

3. Bespreken concept Kamerbrief (bijlage 1, 2 en 3) 

Bijgaand treffen jullie een nieuwe opzet van de Kamerbrief aan (bijlage 1). 
Deze is behoorlijk anders dan de versie in augustus/september. We hebben in 
bijlage 3 nog een overzichtje gemaakt van jullie reacties de vorige keer en 
belangrijke thema's die spelen of hebben gespeeld. Hiernaast hebben we in 
bijlage 2 de 'beleidsnota' toegevoegd. Deze sturen we vooral ter informatie 
mee en is een verdere verdieping van wat jullie in de Kamerbrief aantreffen. 

We horen graag wat nog jullie voorname punten zijn. Voorstel voor to 
bespreken onderwerpen: 

Toon en opbouw brief (de notacoach kijkt ook deze week) 
Dilemma doelgroep 
Verbeteraanpak: specifieke maatregelen 
Inspraak leraren (mede adhv interview NRC 12 oktober) 
Governance 
Route naar inclusiever onderwijs 
Wat verder ter tafel komt 

4. Rondvraag 
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TER BESLUITVORMING 	 Kansengelijkheid en 
Aan: MBVOM 
	

Onderwijsondersteuning 

Van 

T Of  

Datum 
13 oktober 2020 

Referentie 

Bijlagen 
1 

Kopie voor 
OCW-stuurgroep passend 
onderwijs 

Reeds afgestemd met 

nota Concept kamerbrief passend onderwijs 

Aantal pagina's 
2 

Aanleiding 

Hierbij ontvangt u een eerste opzet voor de brief, waarmee u de evaluatie 
passend onderwijs, de verbeteraanpak passende ondersteuning en de route naar 
inclusiever funderend onderwijs naar de Tweede Kamer stuurt. We vernemen 
graag (zo snel mogelijk na het herfstreces) uw reactie op deze opzet, opdat we 
nog zaken naar uw wensen kunnen aanpassen. De planning is om de definitieve 
brief in de week van 26 oktober weer zo snel mogelijk bij u te hebben om deze 2 
november naar de TK te kunnen sturen. 

Beslispunten 

Graag vernemen we uw reactie op de bijgaande opzet van de Kamerbrief. 
• Bent u akkoord met de hoofdlijn van de Kamerbrief? 
• Welke aanpassingen wil u meegeven? 

Toelichting 

Deze conceptbrief volgt de inhoud en opzet van de met u afgestemde 
hoofdlijnennotitie, welke op haar beurt weer was gebaseerd op de 2-pager die ter 
sondering bij de coalitie lag. De hoofdlijnennotitie hebben we gebruikt voor het 
Bestuurlijk Overleg en voor het ambtelijke voorportaal van de Ministerraad. Dat 
laatste gremium heeft besloten om de hoofdlijnennotitie gelijk door te doen naar 
de Ministerraad van 30 oktober. Na goedkeuring in de MR kunnen we de brief 
conform planning op 2 november uitsturen, ruim voor het nota-overleg op 16 
november en nog voor mogelijke briefings en hoorzittingen in de Tweede Kamer. 
Deze versie van de Kamerbrief wordt parallel afgestemd binnen de organisatie, 
zoals met COM en de Stuurgroep passend onderwijs waarin vertegenwoordigers 
van de relevante directies deelnemen. 

De opzet van de hoofdlijnennotitie heeft in de besprekingen met het veld goed 
gewerkt. We gaan kort in op de belangrijkste conclusies van de afgelopen jaren, 
wat in algemene zin nodig is (stevige verbeteraanpak en route naar inclusie), en 
werken vervolgens de maatregelen uit voor leerlingen, ouders, leraren en richting 
scholen en samenwerkingsverbanden. Omdat het al met al toch een lange brief 
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wordt, mede door de hoeveelheid acties, die we ook steeds kort willen toelichten, 
hebben we de brief een inleiding gemaakt van ruim een A4, met ook daarin de 
belangrijkste conclusies en wat we gaan doen. Tevens hebben daarin opgenomen 
dat een afzonderlijke onderwijs-zorg brief van u en de staatssecretaris van VWS 
volgt. 

In de tekst van de brief zijn we nu ook gaan verwerken welke moties en 
toezeggingen we steeds of doen. Hieraan werken we de komende dagen verder. 
Mogelijk dat we aan het einde van de brief, of in een bijlage, de hele lijst of nog 
resterende moties en toezeggingen moeten opnemen. 

Simultaan dat u kijkt, hebben we brief ook gedeeld met onze OCW-interne 
stuurgroep, met VWS en met de notacoach 

Inhoudelijk zullen we de komende twee weken op een beperkt aantal thema's nog 
punten op de i moeten zetten, 

Met de kamerbrief stuurt u ook een beleidsnota, waarin we nog uitgebreider stil 
staan bij de evaluatie en analyse van de afgelopen jaren, de verbeteraanpak nog 
eens op een rij hebben gezet en uitgebreider ingaan op inclusiever onderwijs. Ook 
worden daarin bijgevoegd de norm voor basisondersteuning en het programma 
van eisen. De beleidsnota is het document geweest dat we samen met het veld 
hebben gebouwd. We zien dit vooral ais een technisch document bij de meer 
actiegerichte en politieke kamerbrief. We laten ermee zien hoe gedegen we to 
werk zijn gegaan. We zijn de laatste teksten van de beleidsnota nog aan het 
aanscherpen en laten het document dan opmaken. 

Datum 
13 oktober 2020 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER VOORBEREIDING 

Aan: MBVOM 

nota Laatste openstaande punten Evaluatie en verbeteraanpak 
passend onderwijs 

Aanleiding en context 
Op 16 november vindt het notaoverleg passend onderwijs plaats. Voorafgaand 
daaraan versturen wij begin november de Kabinetsreactie Evaluatie en 
Verbeteraanpak passend onderwijs en op 9 november (samen met VWS) de derde 
onderwijszorg-brief. Bijgevoegd bij deze nota vindt u de 0.95 versie van de 
Kamerbrief en de 0.95 versie van de beleidsnota. We vragen u welke 
opmerkingen u nog heeft op de algemene stukken en specifiek voor een aantal 
onderwerpen in de brief. Daarnaast kijken we vooruit naar de planning richting 
het notaoverleg op 16 november. 

Beslispunten 
1. Bent u het eens met de hoofdlijn van de 0.95 versie van de Kamerbrief 

en de beleidsnota? Welke aanpassingen wilt u nog doen? 
2. Bent u het eens met de 0.95 versie van de beleidsnota? Welke 

aanpassingen wilt u nog doen? 
3. Bent u akkoord met de planning richting het notaoverleg op 16 

november? 
4. Een aantal onderwerpen verder toegelicht. 

a. Norm basisondersteuning 
i. Bent u akkoord met de fases om to komen tot een 

landelijke norm basisondersteuning? 
ii. Bent u akkoord met het niet concreet benoemen dat een 

ambitieuzere norm van basisondersteuning afhankelijk is 
van extra middelen van een nieuw Kabinet? 

b. Reserves samenwerkingsverbanden. Gaat u akkoord met het 
uitwerking van deze richting? 

i. Uiterlijk in januari 2021 hebben de swv-en afspraken 
gemaakt met het veld waarin wordt aangegeven hoe de 
swv-en de reserves in gaan zetten. 
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Toelichtinci  
Datum 
27 oktober 2020 

1. Kamerbrief 
Een eerdere versie van de Kamerbrief is voor het herfstreces in uw tas 
meegegaan. De Kamerbrief volgt de inhoud en structuur van de hoofdlijnennotitie 
die afgelopen vrijdag nog met u is afgestemd voorafgaand aan het aanleveren 
van de stukken voor de MR. Op basis van die opmerkingen en verdere interne 
afstemming hebben we op de volgende punten nog wijzigingen doorgevoerd, die 
met 'wijzigingen bijhouden' in deze concept-brief nog zichtbaar zijn. Het gaat o.a. 
om de volgende punten: 

a) 

2. Beleidsnota 
De beleidsnota is bedoeld als naslagwerk voor de Kamerbrief; in de beleidsnota 
staan de thema's uitgebreider beschreven. Ten opzichte van een eerdere door u 
geziene versie zijn, naast de inhoudelijke wijzigingen die ook in de Kamerbrief 
staan, ook de volgende wijzigingen doorgevoerd.* 

a) Eerste beschrijving van de norm van basisondersteuning is 
toegevoegd als bijlage 1. 

b) In het programma van eisen is duidelijker zichtbaar wat nieuw is 
(hoofdstuk 8). Het volledige programma van eisen is verplaatst naar 
bijlage 2. 

c) We hebben de rollen en taken van gemeenten een duidelijker plek 
gegeven. 

d) De hoofdstuk-indeling is veranderd. De verbeteraanpak heeft een 
prominentere plaats gekregen. 

e) We hebben de Escalatieladder toegevoegd waarin we aangeven welke 
stappen ouders en schoolbesturen kunnen volgen als ze er onderling 
niet uit komen. 
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f) We hebben de maatregelen 'een landelijke format voor TLV-
procedure' en 'Iandelijk format voor OPP' veranderd in het uitvoeren 
van een verkenning of en op welke manier dit wenselijk is. 

g) De inclusieteksten zijn samengevoegd en aan het einde van de 
beleidsnota als stip over 15 jaar gepresenteerd. 

*Disclaimer: het is nog niet gelukt alle laatste punten (la t/m 1h) die veranderd 
zijn in de Kamerbrief te verwerken in deze versie van de beleidsnota. Dat doen 
we komende dagen en daarin is de lijn in de Kamerbrief leidend. 

3. Planning richting het notaoverleg 16 november 
29 oktober: 	definitieve versies in tas MBVOM 
30 oktober: 	bespreking in MR 
2 november: 	versturen naar de Tweede Kamer 

Datum 
27 oktober 2020 

6 november: 
9 november: 
12 november: 
13 november: 
16 november:  

concept-dossier voor notaoverleg in weekendtas MBVOM 
versturen derde onderwijs-zorgbrief 
eerste voorbereiding notaoverleg 
definitief dossier in weekendtas MBOVM 
tweede voorbereiding en notaoverleg 

4. Toelichting dossiers 

4a. Norm voor basisondersteuning 

Aanleiding 
• Op 4 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de motie van Kwint (SP), 

Westerveld (GL) en van den Hul (PvdA)1  aangenomen. Deze motie 
verzoekt de regering om in overleg met ouderorganisaties, 
samenwerkingsverbanden en leraren te komen tot een formulering van 
een landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie en deze 
gelijk met de evaluatie passend onderwijs voor te leggen aan de Kamer. 

Proces 
• Voor het opstellen van de landelijke norm basisondersteuning is een 

expertgroep samengesteld, die wordt aangestuurd door OCW aan de hand 
van een opgestelde opdrachtformulering. De expertgroep bestaat onder 
andere uit leraren en docenten (po/vo), intern begeleiders en 
zorgcoordinatoren, wetenschappers en een afvaardiging vanuit 
samenwerkingsverbanden. Deze zijn onder verdeeld in: 

o een kerngroep, bestaande uit tien mensen en een onafhankelijk 
secretaris; 

o een meedenkgroep. 
• Daarnaast zijn de raden en bonden vertegenwoordigd in een 

begeleidingscommissie2. Deze is betrokken bij het opstellen van de 
opdrachtformulering, het uitvoeren van de opdracht en het opleveren van 
het eindproduct. 

• We stellen voor de landelijke norm voor basisondersteuning te 
ontwikkelen via drie fases: 

1  Motie 31947, nr. 328 

2  Bestaande uit vertegenwoordigers van PO-raad, VO-Raad, LECSO, LPO, Sectorraad SWV VO, Ouders & 
Onderwijs, AOB, CNV, Inspectie van het Onderwijs en de VNG. 
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o In fase 1 wordt verhelderd wat basisondersteuning is door het 
onderdeel basisondersteuning uit het landelijk referentiekader 
passend onderwijsw te actualiseren en te concretiseren. De 
wettelijke ruimte voor een eigen invulling van het niveau van 
basisondersteuning blijft hierbij in stand (het referentiekader 
vormt daarmee een minimumnorm). Fase 1 loopt op dit moment. 
Het tussenproduct van deze fase wordt meegezonden met de 
Kamerbrief. 

o In fase 2 wordt de verbinding met de jeugdhulp gelegd. Ook 
wordt de landelijke norm verankerd in wet- en regelgeving zodat 
de IvhO er op kan toezien. Tevens wordt de mogelijkheid geboden 
voor samenwerkingsverbanden om alvast aan de slag te gaan met 
de landelijke norm die volgt uit fase 2. Dit wordt gemonitord door 
OCW. 

o Na deze tweede fase onderzoeken we wat er nodig is om verdere 
stappen voor passend en inclusiever onderwijs te zetten en hoe 
dit zich vertaald naar een ambitieuzere norm basisondersteuning. 
De invulling is afhankelijk van extra financien en daarmee van een 
nieuw Kabinet. 

• 

Stand van zaken fase 1/Ontwikkeling landelijke norm basisondersteuning 
• De afgelopen twee maanden (vanaf augustus 2020) is er door de 

kerngroep in wekelijkse onlinesessies van 2,5 tot 3 uur gewerkt aan het 
actualiseren en concretiseren van het onderdeel basisondersteuning van 
het huidige referentiekader passend onderwijs. De meedenkgroep en de 
begeleidingscommissie hebben de tussenproducten van de kerngroep in 
die periode tweemaal van schriftelijke input voorzien. Daarnaast heeft er 
een sessie van de kerngroep plaatsgevonden waarbij een afvaardiging van 
de begeleidingscommissie aanwezig was. 

• Het resultant van deze sessies is een eerste beschrijving welke 
ondersteuning elke schoollocatie minimaal moet kunnen bieden. De 
kerngroep besloot om in deze eerste beschrijving op te nemen wat 
scholen moeten kunnen bieden, maar de vorm (het 'hoe')  vrij te laten. 
Dat betekent dat de gezamenlijke schoolbesturen hierbij de vrijheid 
behouden om te besluiten hoe elke schoollocatie in het 
samenwerkingsverband de norm in de praktijk toepast. Ook hebben ze de 
vrijheid om of te spreken of elke reguliere school in het 
samenwerkingsverband meer doet dan de landelijke norm en daarmee 
standaard een deel van de extra ondersteuning aanbiedt. 

PO-Raad, VO-Raad, AOC Raad & MBO Raad (2013). Referentiekader Passend onderwijs. 

Datum 
27 oktober 2020 
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• Bij het geven van schriftelijke input op de Iaatste versie - het eindproduct 
Datum 

wat betreft de kerngroep - gaven zowel de meedenkgroep als de 	27 oktober 2020 
begeleidingscommissie aan de actualisatie terug te zien in dit product. 

• 

4.b. Reserves 
Tijdens het AO McKinsey (8-10) en de begrotingsbehandeling (13-10 en 15-10) 
zijn er vanuit de Kamer meerdere vragen gesteld en moties ingediend ten aanzien 
van de hoge reserves bij samenwerkingsverbanden (swv-en) en de mogelijkheid 
tot eerder ingrijpen dan is aangegeven in de brief ten aanzien van dit onderwerp. 
Bij de begrotingsbehandeling heeft u uitgesproken (op basis van stenogram): 
"Ik ga dus het volgende doen. Ik had dat bij de plannen voor het passend 
onderwijs willen doen, maar ik ga het nu al doen, ook op basis van de vragen die 
u deze week heeft gesteld. Ik zal alle samenwerkingsverbanden — ik zou haast 
zeggen: per direct — vragen om gerichte plannen te maken om dit geld 
doelgericht uit te geven voor het doel waarvoor het is, namelijk zorg aan 
kinderen. En ik vertel ze nu al: als die plannen er niet komen of onvoldoende zijn 
en het geld op de plank blijft liggen, dan gaat vanaf volgend jaar dat geld daar 
weggehaald worden — ik ga kijken hoe ik dat op een goede manier kan doen — 
zodat we het op een andere plek kunnen inzetten waar de noden het hoogst zijn. 
Het moet inderdaad maar een keer afgelopen zijn." 

Met deze nota wordt aangegeven op welke manier u invulling kan geven aan deze 
toezeggingen. 

Kempunten 
Hieronder wordt toegelicht hoe uw toezeggingen uitgevoerd kunnen worden. Dit is 
aanvullend op de reeds gemelde maatregelen in het kader van de reserves. De 
reeds aangekondigde maatregelen zijn: 

• Communicatie - brieven naar onderwijsbesturen en 
samenwerkingsverbanden. Vanuit OCW hebben alle besturen en 
samenwerkingsverbanden een brief gekregen over de werking van de 
signaleringswaarde. De inspectie stuurt alle besturen en 
samenwerkingsverbanden met een mogelijk bovenmatig eigen vermogen 
een brief. 

• Monitoring top 5% besturen en swv-en met hoogste eigen vermogen 
boven de signaleringswaarde. 
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• Verantwoording - vanaf verslagjaar 2020 verantwoorden in jaarverslag 
en vanaf 2021 in xbrl. 

• Dashboard 'Samenwerkingsverbanden op de kaart', waar het eigen 
vermogen van elk swv te zien is. 

• Handhaving over deze bovenmatige reserves zal plaatsvinden over 
verslagjaar 2023: 

o In 2022 moet er een (juridische) basis liggen om dit mogelijk te 
maken. 

o De ervaringen in 2020 en 2021 met de signaleringswaarde 
worden hiervoor gebruikt. 

o De norm voor handhaving gaat voor 2023 gelden. De handhaving 
kan daarmee in 2024 starten. 

o De Kamer wordt over dit traject geInformeerd in de beleidsreactie 
op de Financiele Staat van het Onderwijs. 

Datum 
27 oktober 2020 
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Datum 
27 oktober 2020 

Proces komende maanden bij dit traject: 
1. In brief Verbeteragenda Passend Onderwijs aankondigen extra 

maatregelen voor swv-en. 
2. Opstellen afspraken swv-en met het veld. 
Indien er geen goede afspraken worden opgesteld: 
3. Communicatie richting swv-en wat van hen verwacht wordt, namelijk plan 

en afstemming met OPR en intern toezicht om bovenmatige reserves te 
verminderen. 

4. In februari 2021 moeten de prijzen voor schooljaar 2021-2022 worden 
vastgesteld. Dan dient de korting voor alle swv-en geregeld te worden. 

5. Uiterlijk 1 juli dienen swv-en jaarverslag over 2020 in. In dit verslag dient 
opgenomen te worden welk plan de swv-en hebben om de reserves te 
verminderen. Gepaard gaand met het indienen van het jaarverslag dient 
een bewijs te worden aangeleverd dat de OPR en het interne toezicht 
instemt met het plan. 

6. Op basis van de ingeleverde gegevens van punt 4, zal DUO bijzondere 
bekostiging aan swv-en verstrekken. 

Dit proces herhaalt zich tot het lopende traject om te handhaven op reserves 
toegepast kan worden. 

Moties begrotingsbehandeling 
Motie nr. 49 van Westerveld, Kwint en Van den Hul  
"Verzoekt de regering om vanaf 2022 al te handhaven, over het boekjaar 2021, 
zodat dit geld komend jaar wordt uitgegeven aan waarvoor het bedoeld is, 
namelijk passend onderwijs voor kinderen, betere ondersteuning van leraren en 
het verkleinen van het aantal thuiszittende kinderen." 

Motie nr. 670 van Van Meenen (aangehouden)  
"Verzoekt de regering, de reserves van de samenwerkingsverbanden per direct 
terug te vorderen en deze in overleg met de Kamer opnieuw ten behoeve van de 
ondersteuning van kinderen en hun leraren te bestemmen." 
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Input vanuit de ontwikkelgroep 'intensieve samenwerking regulier — speciaal onderwijs': gewenste 
wijzigingen wet- en regelgeving & toezicht 

11.12.2019 MJK (op basis van NCOJ notitie) 

Context 
In deze memo staan de punten die de 34 initiatieven die participeren in de ontwikkelgroep en de bestuurders 
die hebben deelgenomen aan het bestuurlijk overleg input geleverd dat de basis vormt voor deze notitie. 

Doorontwikkeling passend onderwijs: bijdrage intensieve samenwerking regulier - speciaal 
De initiatieven tot hechtere samenwerking of integratie van speciaal - regulier onderwijs vervullen een 
belangrijke bijdrage en zijn een voorbeeldfunctie voor de doorontwikkeling van passend onderwijs. De 
initiatieven willen graag zo gezien en genoemd worden, in plaats van als 'particuliere' initiatieven, die op zijn 
best 'gedoogd' worden. 

De initiatieven hebben inmiddels ruime ervaring met constructieve samenwerking / integratie van regulier en 
speciaal onderwijs. Zij hebben ruimte en vermindering van regeidruk nodig om door te ontwikkelen tot 
volwaardige en kwaliteitsrijke voorzieningen met expertise voor leerlingen met speciale 
ondersteuningsbehoeften. In deze notitie worden de gebieden waar aanpassingen wenselijk / noodzakelijk zijnl. 

Beleidsregel Experimenten (juni 2019): biedt nog onvoldoende ruimte 
In de brief van 20 juni 2019 aan de Minister en de Vaste Kamercommissie Onderwijs is een aantal wensen 
benoemd met betrekking tot aanpassing van de Beleidsregel Experimenten samenwerking regulier en speciaal 
onderwijs. De samenwerkende praktijkinitiatieven in de Ontwikkelgroep samenwerking /integratie speciaal en 
regulier onderwijs constateren namelijk dat de ruimte en reikwijdte van deze beleidsregel in de huidige vorm 
nog onvoldoende is om de beoogde samenwerking duurzaam en kwalitatief goed tot stand te brengen. Daarvoor 
is meer ruimte nodig. Dat geeft het tot nu toe zeer beperkte aantal deelnemende scholen tot nu toe ook aan. 

Wensen t.a.v. ruimte in beleidsregel en ruimte t.a.v. andere knelpunten 

Wenselijke ruimte voor doorontwikkeling 
De ontwikkelgroep en de bestuurders komen tot de volgende punten: 
• De experimenteerruimte ook beschikbaar te stellen voor initiatieven die ná 1 mei 2019 gebruik wensen te 

maken van de regeling. 
• In de regeling moet duidelijk worden wat de experimenteerruimte precies inhoudt. Krijgen deelnemende 

scholen echt alle ruimte? En welk toezichtskader gaat de Inspectie hanteren? Waarop worden 
'experimenten' getoetst? De deelnemende experimenten willen graag schriftelijke garanties dat zij echt de 
ruimte krijgen om te experimenteren. 

• De 'fuik' na het verstrijken van de vier (maximaal zes) jaren van de regeling, die inhoudt dat dan de 'duurste' 
onderwijssoort opgeheven moet worden (terwijl die leerlingen nog steeds ondersteuningsbehoeften hebben 
op (v)so- of sbo/pro-niveau) op te heffen. Experimenteren betekent dat niet vooraf moet vaststaan wat de 
einduitkomst moet zijn, zoals nu wel het geval is in de regeling. 

• De Beleidsregel niet te beperken tot vier (maximaal zes) jaar, maar langer van kracht te laten zijn. Voorstel is 
om de regeling te continueren tot de verwachte Wet Funderend Onderwijs, indien die op afzienbare termijn 
wordt ingevoerd en de belemmeringen voor geintegreerde voorzieningen van regulier en speciaal onderwijs 
zullen zijn opgeheven. 

• De experimenteerruimte ook beschikbaar te stellen voor initiatieven tussen regulier basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs en regulier voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. In de huidige situatie moet in 
het eerste geval bij die samenwerking de sbo-school meteen worden opgeheven. Dat biedt geen 
experimenteerruimte en zet ook de extra ondersteuning aan leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften 
onder druk. 

• De regeling moet ingaan op de rol van de samenwerkingsverbanden, meer dan dat zij geen bezwaar mogen 
hebben. De samenwerkingsverbanden zouden juist heel stimulerend kunnen / moeten zijn naar dergelijke 

Voor elk `knelpunt moeten nog de betreffende artikelen in de wpo, de wvo, de wec alsmede de onderwijskundige, de bekostigings- en 
bouwbesluiten opgezocht worden. Op meerdere plaatsen in de wetten c.q. besluiten relateren namelijk artikelen aan de bedoelde knelpunten. 
Dit is een taak voor juridisch experts en niet voor de deelnemers aan de ontwikkelgroepen. 
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initiatieven. Zij zouden ook continiateit in middelen moeten garanderen voor deze 
samenwerkingsinitiatieven. 

OCW kijkt op basis van de bovenstaande punten wat in 2020 aangepast kan worden. 

Daarnaast zijn er andere wensen, op basis van bestaande knelpunten: 
• Maak het (structureel) mogelijk dat kinderen met verschillende 'toelaatbaarheden' (regulier en speciaal) 

onderwijs kunnen volgen in dezelfde, gemengde groepen, met behoud van de extra financiering voor het 
kind en voor de school, die behoort bij hun ondersteuningsbehoeften. 

• Een ‘geintegreerde voorziening', waarbij scholen uit bao, sbo en so met verschillende BRIN-nummers zijn 
samengegaan, zouden verplichtingen met betrekking tot verantwoording, medezeggenschap, 
werkverdelingsplannen, enz. niet meer apart per BRIN-nummer gevraagd moeten worden, maar als een 
school. De gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor zou door de besturen geregeld kunnen worden in een 
'samenwerkingsovereenkomst'. 

• Bij het integreren van een 'zwaardere' onderwijssoort in een lichtere, zouden vanuit de landelijke overheid 
garanties geboden moeten worden dat samenwerkingsverbanden daarvoor extra middelen beschikbaar 
(blijven) stellen. Nu is dat onderhevig aan willekeur bij het samenwerkingsverband, die in een aantal 
situaties al tot forse problemen bij dergelijke initiatieven (en daarmee in de zorg voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften) heeft geleid. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op basis van capaciteits- of 
populatiebekostiging, in plaats van op basis van individuele ondersteuningsbehoeften. 

• Een andere vorm van verantwoording introduceren voor deze initiatieven met een 'status aparte', die meer 
gericht is op het behalen van de doelen (op leerling- en schoolniveau) en het aantonen van kwaliteit. Dit 
komt overeen met de door de Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs (Monique Vogelzang) 
gedane uitspraken over vernieuwingsinitiatieven in het onderwijs. 

• Maak het voor VSO-leerlingen die les krijgen binnen een VO-school mogelijk dat zij toch staatsexamen 
kunnen blijven doen, zodat zij het eindexamen gespreid over enkele jaren kunnen afleggen. 

• Dergelijke initiatieven hebben de inzet van jeugdhulp in de school heel hard nodig. Het zou goed zijn om met 
de betrokken ministeries (VWS en Rechtsbescherming) te onderzoeken of en hoe dit in de beoogde 
regionale samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs tot een niet-vrijblijvend onderdeel van de afspraken 
zou kunnen worden gemaakt. 

• Maak het mogelijk dat BRIN-nummers (deels) overgeheveld worden voor het integreren van een deel van 
een (v)so- of sbo-school naar regulier onderwijs. 

• Maak het mogelijk dat soepeler met de nu nog geldende bevoegdheidseisen en cao's voor docenten in 
speciaal en regulier onderwijs om kan worden gegaan. (Bijvoorbeeld een VSO-docent moet 1 vak extra erbij 
gaan doen om bevoegd te zijn om in het VO (aan VSO-leerlingen) les te mogen geven. En hij/zij krijgt 
momenteel een salaris volgens PO-normen in plaats van VO-normen.) 

De bovenstaande punten zijn van belang voor de invulling van de verschillende scenario's 

Met betrekking tot de rol van het Toezicht door de Inspectie 
• De Inspectie zegt vaak dat vrijwel alles al kan binnen de bestaande regels, maar het blijkt dat 

praktijkinitiatieven vervolgens toch worden 'afgerekend' (een herstelopdracht krijgen) op (vaak financiele) 
wettelijke verplichtingen, zoals rond symbiose-verklaringen. 

• De Inspectie stelde op 20 september voor om het probleem van de symbiose-verklaringen op te lossen door 
in het OPP op te nemen waar kinderen hun (extra) onderwijsondersteuning gaan krijgen. Velen vragen zich 
of of dan geen symbioseverklaringen meer nodig zouden zijn. 

• De Inspectie zou bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden de vraag kunnen toevoegen wat zij doen 
om integratie / intensieve samenwerking tussen speciaal - regulier onderwijs te stimuleren. 

• Er zou een (tijdelijke) specifieke Projectinspectie (bijvoorbeeld een team van inspecteurs uit regulier en 
speciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden en kinderopvang) ingericht kunnen worden om toe te zien op 
dergelijke (geIntegreerde) initiatieven, met goede kennis van de achtergronden, uitvoering en specifieke 
kwaliteitseisen die hier een rol spelen. Die Inspectie zou met een integrate blik moeten kijken naar het totale 
initiatief, bij voorkeur inclusief kinderopvang en jeugdhulp. Daarmee zouden er geen aparte inspecteurs 
meer zijn voor wat nu nog als aparte scholen (BRIN-nummers) worden beschouwd en sours ook nog voor de 
kinderopvang en/of jeugdzorggroepen, die in het initiatief geIntegreerd zijn. 

• Er is een nieuw toetsingskader nodig voor dergelijke geIntegreerde voorzieningen. Het bestaande kader, 
waarin de leeropbrengsten de norm zijn, zou vervangen moeten worden. Scholen die echt passend 

2 



onderwijs bieden en daarom verbreed toelaten of scholen waarin verschillende typen onderwijs 
geIntegreerd worden nu nog 'afgerekend' op lagere leeropbrengsten. Zorgplicht kan immers om verbrede 
toelating vragen, ook van thuiszitters en leerlingen die voorheen een vrijstelling kregen. In dat nieuwe 
toetsingskader zouden ook andere opbrengsten (zoals thuiszitters enkele uren naar school laten gaan, 
verbreed toelaten of met speciale ondersteuning voorkomen dat leerlingen naar het speciaal onderwijs 
verwezen worden) meegewogen moeten worden. 'Beredeneerd afwijken' moet niet meer voortdurend 
uitgelegd hoeven te worden. 

Tot besluit 
Verder wordt de wens geuit dat er vanuit de overheid (in overleg met het veld en de raden) een Iandelijk 
kwaliteitskader wordt geboden, waarbinnen de vele en versnipperde initiatieven op dit gebied van nu, meer 
samenhang en ijkpunten voor kwaliteit krijgen, dat regio-specifiek ingevuld kan worden. Daar zou dan ook 
ondersteuning voor het veld aan gekoppeld moeten zijn. 

Op 7 november 2019 hebben de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekkers een brief aan de Kamer gestuurd, 
met daarin een voorstel om niet-vrijblijvende vormen van (boven-) regionale samenwerking te borgen. Dit geldt 
onder meer voor de jeugdzorg+, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, hulp aan jongeren met een 
beperking, maar ook voor de Toegang! Vanuit de Ontwikkelgroep wordt er nadrukkelijk op gewezen dat bij die 
verplichtende samenwerking positieve gemeentelijke samenwerkingsafspraken en -constructies voor jeugdhulp 
in en om de scholen en in onderwijszorgarrangementen niet verloren zullen gaan. 
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TER VOORBEREIDING 

Aan: MBVOM 

nota Laatste openstaande punten Evaluatie en verbeteraanpak 
passend onderwijs 

Aanleiding en context 
Op 16 november vindt het notaoverleg passend onderwijs plaats. Voorafgaand 
daaraan versturen wij woensdag de Kabinetsreactie Evaluatie en Verbeteraanpak 
passend onderwijs en op een lets later moment (samen met VWS) de derde 
onderwijszorg-brief. Bijgevoegd bij deze nota vindt u de definitieve versies van de 
Kamerbrief en de beleidsnota. U bent akkoord gegaan op deze versie van de 
Kamerbrief. De wijzigingen in de Kamerbrief die consequenties hebben voor de 
beleidsnota zijn doorgevoerd. 

Beslispunten 
1. Bent u akkoord met het versturen van de Kamerbrief en de beleidsnota 

woensdagmiddag? 
2. Bent u akkoord met verspreiden van het filmpje via LinkedIn en onze 

pa rtnerorga nisaties? 

Toelichtinq  

1. Aanpassingen Kamerbrief en beleidsnota 
In de laatste versies is nog een aantal zaken aangepast ten opzichte van de 
eerdere versie (nota van 27 oktober). 

De belangrijkste aanpassingen op een rij: 

I 

I 

I 

I 

I 
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Datum 
3 november 2020 2. Filmpje met doelgroepen over verbeteraanpak 

Omdat het vanwege corona niet mogelijk was een werkbezoek te plannen 
hebben we een filmpje gemaakt waarin de doelgroepen reageren op de 
verbeteraanpak. U spreekt hier woensdagochtend zelf een inleidend tekst 
voor in. Mogelijk lukt het dan ook om te kijken naar het resultaat tot dan toe. 
Via deze link kunt u de concept-versie zien. 
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Onze referentie 

Geachte heer Kaldewaij, 

Het ministerie van OCW en NWO zijn overeengekomen een zevenjarig 
onderzoeksprogramma voor de evaluatie van de implementatie van passend 
onderwijs in te stellen (1 januari 2014 - 31 december 2020). Hiertoe ontvangt 
NWO een subsidie van € 873.000,- in 2014 en in de jaren 2015 tot en met 2020 
€ 942.000,- per jaar. Conform de afspraken in het Convenant Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (2012) en de aanvulling daarop ten aanzien 
van de apparaatskosten (brief van OCW aan NWO van 29 oktober 2013, nr. 
557440) dienen uit dit budget ook de apparaatskosten te worden gedekt die het 
gevoig zijn van deze opdracht. 

Het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) op te stellen 
en uit te voeren onderzoeksprogramma neemt als vertrekpunt het 
Evaluatieplan Passend Onderwijs van de Evaluatie en adviescommissie 
Passend onderwijs (ECPO), gepubliceerd op 25 november 2013. 
De evaluatie van passend onderwijs dient twee nevengeschikte doelen: 

- 	De Tweede Kamer heeft om een robuuste evaluatie gevraagd van deze 
ingrijpende stelselwijziging (beleidsgericht). 
De evaluatieonderzoeken moeten de implementatie en ontwikkeling van 
passend onderwijs in de onderwijspraktijk ondersteunen (voor en samen 
met het veld: praktijkgericht). 

Er dient onderzoek uitgezet te worden waarin wordt nagegaan of de (impliciete en 
expliciete) doelstellingen van de stelselwijziging warden behaald en ook naar de 
mogelijkheden om passend onderwijs in specifieke contexten zo succesvol 
mogelijk uit te voeren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het opsporen en beschikbaar 
maken van succesvolle uitwerkingen voor heel Nederland. 
Deze twee doeistellingen kunnen leiden tot drie soorten onderzoek: 

a) Gericht op het meten van de effecten van beleid met het oog op 
beleidsaanbevelingen; 

b) Gericht op de uitwerking in de praktijk, met het oog op aanbevelingen 
voor de onderwijspraktijk. 

c) Een combinatie van de twee voorafgaande: gesignaleerde succesvolle 
praktijken of juist belemmeringen in de praktijk kunnen gerelateerd 
worden aan beleidseffecten. 
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Onze referent ie 
Van het NRO verwacht ik dat zij onderzoek laat uitvoeren naar de implementatie 
van passend onderwijs. Hieronder versta ik in leder geval: 

kennis en ervaring uit het onderwijsveld laten verzamelen en 
analyseren over de ontwikkeling van de implementatie van passend 
onderwijs (monitoren en verklaren); 
zorgdragen voor afstemming van de uitvoering van het onderzoeksplan 
met onderzoek van andere instanties dat van belang is voor de 
evaluatie van passend onderwijs; 
zorgdragen voor verspreiding van de onderzoeksresultaten en het 
nuttige gebruik van de resultaten krachtig te stimuleren. 

Het NRO stelt in het voorjaar van 2014 een onderzoeksprogramma Evaluatie 
Passend Ondervvijs op, dat in de zomer van 2014 word afgerond. 

Bij de totstandkoming van de programmering en bij de beoordeling van 
onderzoeksvoorstellen zijn zowel de onderwijspraktijk, de wetenschap als het 
ministerie van OCW betrokken. Het NRO zorgt dat in de verantwoordelijke 
programmaraad -de binnen het NRO op te richten Overkoepelende 
Programmaraad voor onderwijsonderzoek- twee deskundigen op het terrein van 
passend onderwijs worden benoemd. 1k vraag u om bij de eerste benoeming van 
de deskundigen, ter wille van de continuIteit, een keuze te maken uit de leden 
van de voormalige ECPO. Het NRO stemt het concept onderzoeksprogramma af 
met de directie JOZ van het ministerie van OCW en overlegt vooraf en tijdens de 
onderzoeken over de voortgang. 

Het op te stolen programma geldt voor de periode 1 augustus 2014 (de 
startdatum van Passend onderwijs in de onderwijspraktijk) tot en met 2020, 
maar moet wet flexibel zijn. 1k stet mij voor dat jaarlijks in overleg met OCW en 
de Onderwijsraad (zie hierna) een nadere specificering wordt gemaakt van de uit 
te zetten onderzoeksopdrachten en/of -subsidies. Bovendien stet ik voor om in 
het najaar van 2017 samen met u een tussentijdse evaluatie te doen van nut en 
noodzaak van het evaluatieprogramma passend onderwijs. Mogelijke uitkomsten 
van deze tussentijdse evaluatie zijn: voortgaan op de ingeslagen weg tot en met 
2020, aanpassen van het programma of voortijdig beeindigen van het 
programma. Bij de laatste twee opties zal uiteraard rekening warden gehouden 
met aangegane verplichtingen. 

Omdat op 1 augustus 2014 Passend onderwijs 'realiteit' wordt, hoop ik in de 
eerste helft van 2015 de eerste onderzoeksresultaten te kunnen ontvangen. 

Ik hecht groot belang aan de praktische en beleidsmatige toepassing van de 
onderzoeksresultaten. Voor het praktijkgericht onderzoek verwacht ik specifieke 
aandacht voor het laten landen van de onderzoeksresultaten in de praktijk. Om 
dit tot stand te brengen kan het NRO onder meer van de indieners van 
onderzoeksvoorstellen eisen dat zij een consortium vormen met scholen. 
De reikwijdte van het onderzoek dient verder te liggen dan de deelnemende 
scholen. Het NRO kan een deel van het beschikbare budget reserveren voor 
valorisatie en disseminatie. 

Tenslotte verzoek ik het NRO regelmatig af te stemmen met de Onderwijsraad. 
De Staatssecretaris van OCW zal de Onderwijsraad jaarlijks vragen om een 
`brief-advies' uit te brengen over de voortgang van de implementatie van 
passend onderwijs, waarbij de Onderwijsraad zich baseert op het onderzoek dat 
door het NRO is uitgezet. Ik vraag u afspraken te maken met de Onderwijsraad 
over de planning van de uitvoering van onderzoek en het moment van 
publiceren van de onderzoeksresultaten. Daarnaast vraag ik u ruimte te bieden 
aan de Onderwijsraad om specifieke onderzoekswensen bij u kenbaar te maken. 
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Onze referentie 

Ik hoop op een goede samenwerking en wens u veel succes met de uitvoering van 
het evatuatie ro ramma assend onderwijs. 
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