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Aan   : De voorzitters van de PO-Raad en de VO-raad 
Van   : Ontwikkelgroep stapeling van effecten samenwerkingsverbanden passend 
                                             onderwijs 
Betreft   : Input voor de landelijke evaluatie passen onderwijs  
Datum en versie : 23 januari 2020, versie 0.4 
 
Inleiding 
Wij, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, hebben ons op 
initiatief van het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad de afgelopen 
maanden in de ‘Ontwikkelgroep stapeling van effecten’ gebogen over de, soms zware, 
omstandigheden waaronder wij succesvol passend onderwijs willen en moeten realiseren. Onze 
participatie in deze ontwikkelgroep heeft voor elk van ons geleid tot een Actieplan voor onze eigen 
regio voor de komende periode. Tevens hebben wij besloten uw hulp te vragen bij het oplossen van 
knelpunten waar we bij het maken van deze actieplannen tegen aan zijn gelopen. In dit pamflet 
informeren wij u eerste over het werk dat we in de ontwikkelgroep verzet hebben, daarna brengen 
wij een aantal punten ter sprake die we willen agenderen voor de landelijke evaluatie van passend 
onderwijs later dit jaar.  
 
Effecten die stapelen 
De échte effecten van passend onderwijs zijn de resultaten die geboekt moeten worden voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Het woord effecten wordt sinds enkele jaren ook in een ander verband gebruikt, namelijk om de 
omstandigheden aan te duiden waarin swv hun opdracht moeten realiseren. Over déze betekenis 
van effecten gaat onze ontwikkelgroep. In de zin van onze ontwikkelgroep zijn effecten de 
omstandigheden die de randvoorwaarden waaronder wij passend onderwijs realiseren beïnvloeden. 
In onze bijeenkomsten hebben wij deze factoren voor de swv po en vo in kaart gebracht. 
 
Voor de swv po: 

 
 
 
  

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening zware ondersteuning

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging po

Demografische krimp

Korting lumpsum i.v.m. veel so

Lerarentekort

Tien (interne) succesfactoren

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen
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Voor de swv vo: 

 
 
Elk swv kent zijn eigen unieke regionale omstandigheden en weegt de regionale ernst van de 
factoren op eigen unieke wijze. Desondanks kan wel gesteld worden dat in het vo als het ernstigst 
ervaren worden: 

 demografische krimp,  
 andere bekostiging lwoo en pro (zowel de door sommige swv gevreesde herverdeeleffecten als 

het almaar uitblijven van duidelijkheid over de nieuwe regeling), 
 verevening zware ondersteuning, 
 ontoereikende Jeugdhulp. 

Voor het po is het lastiger een algemene ranking aan te geven, gezien het geringe aantal deelnemers 
vanuit het po.  
 
Wij hebben de effecten waarvoor dat mogelijk is ook in de tijd geplaatst in onderstaand schema. 

 
Zoals u ziet moet de helft van de effecten ten tijde van de landelijke evaluatie van passend onderwijs 
in 2020 nog geheel of gedeeltelijk z’n beslag krijgen! Het uithoudingsvermogen van bepaalde swv zal, 
als meerdere effecten zich in sterke mate stapelen, nog vele jaren op de proef gesteld worden.   
 
Wij concluderen als volgt. 

 Er is over alle factoren meer informatie en data beschikbaar, dan de meeste 
samenwerkingsverbanden thans benutten. Dat gaan we dus zelf nog beter doen. 

 De genoemde effecten, factoren zijn (vrijwel) niet beïnvloedbaar door ons. Ze zijn vrijwel 
allemaal een gegeven. Het heeft geen zin energie te steken in het trachten te veranderen van 
deze factoren. 

 We moeten onze energie ergens anders op richten. 
 De impact van enkele grote effecten wordt pas dit schooljaar of in één van de komende jaren 

zichtbaar. Dit zal van bepaalde swv een extreem uithoudingsvermogen vragen, om effect na 
effect te pareren. Niet zeker of dit gaat lukken! (‘Je kunt enkele jaren in de bijstand leven, maar 
niet structureel’). En het is dus feitelijk niet mogelijk in 2020 per regio vast te stellen of passend 
onderwijs onder de ‘huidige’ condities haalbaar is. 

Korting lumpsum i.v.m. veel lwoo en pro

Nieuwe bekostiging lwoo en pro

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging vo

Tien (interne) succesfactoren

Demografische krimp

Verevening zware ondersteuning

Korting lumpsum i.v.m. veel vso

Lerarentekort

Effecten in de tijd gezien
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Demografische krimp < > m.n. krimp in po                                 > m.n. krimp in vo

Lerarentekort > langer?

Nieuwe bekostiging lwoo en pro mogelijke periode uitvoering en overgangsmaatregelen

Verevening zware ondersteuning

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging vo

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen

Vereenvoudiging van de bekostiging po

Stelselwijziging jeugdhulp en jeugdzorg

informatie?

gedeeltelijke terugdraaiing?
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Wij vragen u met klem deze informatie te betrekken bij de evaluatie van passend onderwijs in 2020. 
 
Antwoord op de effecten 
Nadat we vastgesteld hebben dat de effecten op zich vrijwel niet te binvloeden zijn, hebben we ons 
afgevraagd hoe we dan wel betere randvoorwaarden kunnen creëren. Waar we onze energie wel op 
moeten richten. We stellen vast dat we de omstandigheden via vier lijnen beter naar onze hand 
kunnen zetten. Deze vier lijnen zijn: 

 het (passend) onderwijs anders organiseren, 
 het beleidsrijker, doelmatiger verdelen van de middelen, 
 het maken van betere afspraken over Jeugdhulp, 
 het nauwer samenwerken/netwerken, met daarbij veel aandacht voor de regierol van de 

directeur van het swv. 
In het Actieplan dat elk van ons gemaakt heeft, werken we voor onze eigen regio deze vier lijnen uit. 
Daarbij lopen we (soms al snel) tegen de grenzen van wet- en regelgeving e.d. aan. 
Hier ligt in het kader van de landelijke evaluatie ook een belangrijk aandachtspunt. In de bijlage treft 
u voorbeelden aan van knelpunten die opgelost moeten worden. 
 
Overige aspecten 
Een ander ervaren knelpunten is de discongruentie in regio-indeling (passend onderwijs, jeugdzorg, 
RMC, arbeidsmarktregio’s, etc. 
Daarnaast is het ook onze wens dat de landelijke evaluatie ook gaat opleveren dat er enkele stippen 
op de horizon gezet zullen worden: gaan we meer richting inclusief onderwijs?, gaan we richting één 
stelsel van funderend onderwijs?, etc. 
Ook geven we graag mee de het systeem van accountmanagers per swv in de voorbereidings- en 
beginperiode van passend onderwijs uitstekend werkte. In welke vorm dan ook is direct frequent 
contact tussen ambtenaren en (vertegenwoordigers van swv) gewenst, in verband met 
informatiedeling en afstemming.   
 
Tenslotte 
Onze omstandigheden zijn soms bijzonder ingewikkeld, door een stapeling van effecten. Desondanks 
pakken wij onze verantwoordelijkheid en gaan wij aan de slag. Met lef en soms door risico’s te 
nemen. Daarbij lopen we (soms al snel) tegen bepaalde grenzen in wet- en regelgeving aan. Ons 
handelen kan nog effectiever worden als deze worden weggenomen. We hopen dat dit één van de 
opbrengsten van de landelijke evaluatie zal zijn.   
 
Ondertekening 

xxxx  
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Bijlage – Op te lossen knelpunten 
 
Bekostiging 

 Leerlingen die zonder een geldige tlv wel staan ingeschreven bij een vso-school, worden 
evengoed wel ten laste gebracht van een swv. Dat is raar, want dan maakt het dus niet uit of het 
swv wel of niet een tlv verstrekt of verlengt. Dat zou toch niet moeten kunnen? 

 In het kader van onderwijszorgarrangementen komt het vaak voor dat een leerling voor een 
langere periode maar gedeeltelijk de school bezoekt. Nu kost dat zowel OCW als het swv het 
volle pond, terwijl je dat, in samenspraak met gemeentes, veel meer op maat zou willen kunnen 
arrangeren en financieren. 

 Sommige scholen voor vso hebben leerlingen ingeschreven staan die geen of bijna geen 
onderwijs volgen. Deze scholen zetten de leerling dan op “onbekostigd”. Dat betekent dus dat ze 
wel zorgplicht behouden, maar geen bekostiging krijgen. In dat geval o.i. ook de 
samenwerkingsverbanden niet. 

 
Regulier - speciaal 
 Mixen van ‘soorten’ kinderen is problematisch vanwege huidige beperkende randvoorwaarden, 

financiering en wettelijke mogelijkheden (je mag geen onderwijssoorten mengen / BRIN-
nummers kunnen niet door elkaar heen gebruikt worden bij regulier en speciaal in één groep). 

 Scholen waarin leerlingen vanuit verschillende scholen met verschillende BRIN-nummers bij 
elkaar in één school zitten moeten alles voor al die BRIN-nummers apart organiseren, regelen en 
beschrijven. Denk aan MR’en, werkverdelingsplannen, enz. Maar vooral het uitschrijven van de 
enorme hoeveelheden (eigenlijk fictieve) symbioseovereenkomsten brengt heel veel zinloze 
bureaucratie met zich mee.  

 Het Inspectietoezicht in geïntegreerde voorzieningen is complex; bij een mix van regulier en 
speciaal onderwijs is de vraag welke norm leidend is. Op welke leerlijn / onderwijsresultaten 
wordt getoetst? Maar ook heeft de school te maken met meerdere inspecties, zeker wanneer 
ook kinderopvang en jeugdhulp onderdeel uitmaken van de geïntegreerde voorziening. De 
ervaring leert ook dat er bij de Inspectie(s) weinig kennis aanwezig is over deze samenwerkings-
/integratie-initiatieven.  

 De geïntegreerde voorzieningen willen zich graag rechtmatig verantwoorden. Feitelijk kan dat nu 
niet. Daarom zou het mooi zijn als de Inspectie (óók de ‘financiële’) vooraf meedenkt over hoe 
het wellicht wel passend kan.  

 Symbiose tot 60% is voor sommige leerlingen / arrangementen te gering of de percentages 
wisselen regelmatig, wat ook leidt tot veel bureaucratie rond verantwoording daarover.  

 Financiering passend onderwijs stoelt vooral op individuele arrangementen, terwijl je naar 
groepsarrangementen wilt of groepsgericht inzetten van budgetten. Categorieën laag - middel - 
hoog zijn niet passend voor maatwerkarrangementen in geïntegreerde voorzieningen; afspraken 
met samenwerkingsverbanden over extra financiering bij plusarrangementen (bijv. sbo+, voor so-
leerlingen in sbo) zijn heel kwetsbaar. Nieuwe directeur SWV of gezamenlijke besturen kunnen 
het zo weer onderuit halen (zoals ook al gebeurt!). 

 Huisvesting; voor praktijkgericht onderwijs (VSO - Pro - MBO) zijn werkruimtes, praktijklokalen 
enz. nodig, die er bij samenvoeging met regulier onderwijs niet zijn.  

 Behoefte verder te gaan dan individuele arrangementen, inzet op institutionele, duurzame 
samenwerking voor groepen leerlingen (ook in verband met, onder meer stabiele bezetting en 
wenselijke methodiekontwikkeling). 

 Problemen rond bevoegdheden en salariëring (verschillende cao's / salarissen, regulier bao en 
so, maar meer nog vo/vso; tweedegraads / eerstegraads; niet bevoegd om vso of pro-leerlingen 
les te geven). 
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 Vaak kost het aanvankelijk moeite om alle betrokken besturen op één lijn te krijgen. Soms lukt 
dat dan zo goed dat besturen bereid zijn hun school op te heffen en BRIN-nummer op te geven, 
maar dat is dan soms weer niet mogelijk…  

 Verleng de ‘experimenteerperiode’ (tot invoering Wet op het Funderend Onderwijs?) en biedt 
meer alternatieven dan 'terug naar af' of 'meest specialistische (duurste) voorziening opheffen. 
Terug moeten naar 'af' kun je kinderen en ouders niet aandoen, als je al bij elkaar bent 
ingetrokken kan je ook niet zomaar meer terug. Je hebt je team hierop ingericht en geschoold; 
terug naar oud is heel demotiverend.  

 Wisselende reacties van en ervaringen met Inspectie van het Onderwijs; de lijn lijkt: wij denken 
mee, maar in de praktijk soms 'gedogen', en soms ook herstelopdrachten / boetes. Willekeur 
dus.  Zou meer één lijn moeten zijn. Waarom geen 'projectinspecteurs' op dit thema die vanuit 
de beoogde doelen (passend aanbod specialistisch onderwijs voor complexe doelgroepen 
leerlingen) toezicht houden en daarmee het belang goede onderwijsdeelname van kinderen en 
kwaliteit van geïntegreerde voorzieningen voorop stellen.  

 Wat overheerst is op zijn best een gedooggevoel, waar scholen/besturen zich inspannen en tal 
van voordelen zien (beter en passender onderwijsprogramma, efficiënt gebruik van 
voorzieningen (krimp), praktijkruimten en schaars personeel, flexibele leerroutes, 
onderwijsdeelname van kwetsbare en complexe groepen leerlingen  etc.), er is behoefte aan een 
ondersteunend kader dat innovatie en intensieve samenwerking en integratie 
bevordert/stimuleert. Voor het realiseren van passend onderwijs vormen deze initiatieven een 
voor de hand liggende vervolgstap, in de zone van de naaste ontwikkeling, met volop kansen. Het 
zijn voorbeelden voor anderen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs. Zij willen niet 
gedoogd worden of experiment zijn, maar erkenning krijgen. 

 De praktijkvoorbeelden willen duidelijkheid over wat er gaat gebeuren na afloop van de 
experimenteerperiode. Hoeveel ruimte houden zij dan om de nu bestaande samenwerking / 
integratie overeind te houden met voldoende middelen om de leerlingen passend onderwijs en 
gespecialiseerde ondersteuning te blijven bieden.   

 


