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Even voorstellen

- Bijna 2 jaar geleden van VWS naar OCW gekomen

- Passie ontwikkeld voor het sociaal domein:

Iedereen/ieder kind de kansen gunnen die ik heb gehad, 
zeker zij die een minder makkelijke startpositie hebben

- Kom graag uit de Haagse Torens
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Waar ga ik op in?

- Wat ik zag toen ik 2 jaar geleden begon

- Het traject dat we hebben doorlopen

- De belangrijkste mijlpalen

- Hoe nu verder

- Presentatie Natalie: onderwijs-jeugdhulp-zorg

- Ruimte voor vragen
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Wat ik begin 2019 o.a. waarnam …

- Een chagrijnige Tweede Kamer

- Veel over thuiszitters

- Gestold wantrouwen bij ouders

- Leraren gooien veel op passend 
onderwijs 

- De bredere omstandigheden in 
onderwijs uitdagend
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Wat ik begin 2019 nog meer waarnam …

- Kruipend concept

- Veel verschillen tussen regio’s en tussen scholen

- De vele mooie voorbeelden worden amper gezien

- Regulier en speciaal trekken nog niet veel op

- Moeizaam tussen mijn oude en nieuwe ministerie

- Geen landelijke tafel meer voor passend onderwijs

- Een indrukwekkend evaluatieprogramma
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De evaluatie aangegrepen om …

… met alle vertegenwoordigers (25)

… en met leerlingen, ouders, leraren

… en in toenemende mate met 
gemeenten, jeugdhulp en zorg 

… aan de hand van het vele onderzoek 
en advies
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… vanuit een gezamenlijke vertrekpunt 

… samen te komen tot (1) gedeelde analyse, (2) gedeelde 
stip op de horizon, en (3) een stevige verbeteraanpak. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleerling2020.nl%2Fhoe-voer-je-een-gedegen-evaluatie-uit%2F&psig=AOvVaw32yeqn3oJGqjBUG-7n20Vi&ust=1606221868702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDepPHYmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Gezamenlijk vertrekpunt
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8

de analyse
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Wat 
nodig 

is 



De uitkomsten van het evalueren … 

… gedeeld verhaal, verbeteragenda scherp

… nieuw draagvlak

… stevig verbeteren i.p.v. weer verbouwen 

… meer balans tussen centraal en decentraal

… meer waarborgen richting ‘achterblijvers’

… toch ook de vervolgstap: inclusie, diversiteit als norm

… en hopelijk, vanaf nu, meer positivisme en vertrouwen

gezien Kamerdebat en moties: behoorlijk goed gelukt
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De 25 verbetervoorstellen

Voor leerling/ouder
1) Leerrecht
2) Norm basisondersteuning
3) Zorgplicht
4) Hoorrecht
5) 1 aanspreekpunt
6) betere informatie
7) regionale steunpunten
8) meer mogelijk maken
9) doorbraakaanpak
10) heldere escalatieladder
11) geschillencommissie
12) VT-melding herbezien
13) meer en beter toezicht
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Voor leraren/schoolleiders
14) Heldere verwachtingen
15) Meer inspraak, transparantie
16) Beter met jeugdhulp
17) Lerarenopleidingen
18) Operatie regels ruimen

Schoolbesturen/swv’s
19) Programma van eisen
20) Meer dialoog
21) Verbeteren governance
22) Onnodige kosten
23) Onnodige reserves
24) Steunpunt doorzetten
25) Bekostiging praktijkonderwijs



Mijlpaal 1 - Leerrecht

Recht op leren al op veel manieren geborgd. 

En toch nu ook: leerrecht in                                    
de algemene beginselen.

Verandert het morgen wat: nee.

Wel verandering van denken voor overmorgen 

(en velen hebben die stap al gezet)
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falkmaar.d66.nl%2F2017%2F03%2F16%2Fdag-van-het-leerrecht-2%2F&psig=AOvVaw1AO7lT06EfF_QFAcui5XgN&ust=1606222136086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi37PDZmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Mijlpaal 2 – meer mogelijk maken
(vooral straks voor Natalie)

- Er kan meer dan je denkt

- Leren van afstandsonderwijs

- Meer flexibel met onderwijstijd

- Onderwijs in de zorg

- Proeftuinen collectieve financiering

- Vrijstellingen 5a niet alleen medisch
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finos.nl%2Fthemas%2Fpassend-onderwijs%2F&psig=AOvVaw1HnQdu1G4irMX7D1paepR_&ust=1606227033883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDlzZDsmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


‘Mijlpaal’ 3 – norm basisondersteuning

- In 2019 ineens politieke meerderheid 

- Niet zo gek toch: helder maken wat 
iedere schoollocatie in ieder geval 
moet kunnen bieden??

- Uiteraard niet eenvoudig

- Lat niet te laag, wel reëel

- Iedereen die meer wil en kan:                    
(blijf) vooral doen!!  
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2220212&psig=AOvVaw14tllQU_1C-rSdgB1OOOf9&ust=1606229018441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCj7sLzmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Mijlpaal 4 – positie leraren

Nog lang niet overal worden leraren en schoolleiders 
betrokken om tot een goede ondersteuningsstructuur en 

inzet van middelen te komen

Deels programma van eisen, deels traject 
medezeggenschap, maar nog meer: een oproep!
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fopgroeienblog.wordpress.com%2F2014%2F09%2F15%2Fleraren-ondersteunen-om-goed-te-presteren%2F&psig=AOvVaw0-GjFXkAQzTjyyYmvZl9Nl&ust=1606222509086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjL7aLbmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Mijlpaal 5 – samenwerkingsverbanden

Veel chagrijn over extra lagen en reserves, 
maar zeker toegevoegde waarde: 

- wanneer de complexiteit de school te 
boven gaat. 

- om iedereen aan één tafel te krijgen:       
de samenwerking is gewoon veel beter. 

- en in contact met gemeenten en zorg.

Voortbestaan is verzekerd. 

Wel duidelijkere en meer eisen en 
opdrachten, ook t.o.v. besturen. 
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Mijlpaal 6 – expliciet over inclusie

Komend jaar ontwerpen we met alle 
partijen een routekaart

Lerend van bestaande voorbeelden 
(ook: experimenteerregeling)

Lerend van passend onderwijs (ieder 
eigen tempo, stapsgewijs, reëel over 
wat wanneer kan)
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fpolitiek%2Fkabinet-komt-met-routekaart-coronacrisis-tussenversie-op-straat~af79529d%2F&psig=AOvVaw2dbSotXEH-IK0D5LOTP_GD&ust=1606225358369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiXwfHlmO0CFQAAAAAdAAAAABAE


We blijven bouwen op minder ideale 
omstandigheden 

- Bestaande werkdruk, grote klassen

- Leraren- en schoolleiderstekort (ook kwalitatief)

- In sommige regio’s ijlt de verevening door

- Uitdaging van gemeenten met de jeugdhulp/zorg

- Beperktere investeringen in huisvesting
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Maar ook veel dat wel op orde is …

- Draagvlak, zelfde doel

- De basisstructuur staat

- Op veel plekken gebeurt het gewoon!

- We hebben veel expertise, sterk SO

- Onderwijs en gemeenten/zorg trekken meer op
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We gaan ervoor!

- Kijk bij elkaar in de keuken!

- Wij gaan met de 25 partijen de 25 voorstellen 
(verder) uitwerken en uitvoeren, waaronder 
weer met VNG, VWS, Netwerk LPO, Sectorraad 
SWV-en VO, NJi en Met Andere Ogen. 

- En ook weer met G4, G40, jeugdzorgregio’s en 
(jeugd)hulp-partijen. 

- Ondersteuning vanuit het Steunpunt 

- De routekaart naar meer inclusie gaan we 
komend jaar samen maken. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmarketingscan.nl%2Fzelf-aan-de-slag%2F&psig=AOvVaw0ukPrk1LrT4n3-11wiKM-1&ust=1606229428195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCfrIb1mO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Wat gaat jouw 
samenwerkingsverband en 

gemeente morgen als eerste 
(samen) oppakken?
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