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Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Online bijeenkomst over de voortgang verbeteragenda passend onderwijs

• Mike Jolink (gespreksleider) van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Ilona Wiegman (moderator) van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Met verschillende bijdragen van OCW

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie



Programma

• Introductie verbeteragenda, voortgang en debat door Simone La Roi (OCW)

• Prioritering verbetermaatregelen en achtergrond informatie door Simone La Roi (OCW)

• Verdieping 1: onderwerp ‘basisondersteuning’ door Simone La Roi en Jelle Mak (OCW)

• Pauze

• Verdieping 2: onderwerp ‘versterken positie ouders en leerlingen – bundel wetsvoorstellen’ door 
Zamora Pengel (OCW)

• Afsluiting



Verbeteraanpak passend 
onderwijs

Simone la Roi

Directie Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning



Deel 1: Introductie verbeteraanpak

1. Invoering en evaluatie passend onderwijs

2. Verbeteraanpak passend onderwijs 

3. Uitvoering verbeteraanpak

4. Voortgangsrapportage 2021

5. Monitoring



1. Invoering en evaluatie passend onderwijs

2014: invoering passend onderwijsbeleid

• Zorgplicht

• Verplichting SOP

• Inrichting samenwerkingsverbanden passend onderwijs

2020: evaluatie passend onderwijs

• Transformatie kost tijd

• Onduidelijkheid over doelen passend onderwijs en (te) hoge verwachtingen

• Onheldere en onvolledige rolverdeling, vrijblijvendheid

• Nieuwe complexiteit vervangt oude complexiteit

2021-2027 Verbeteraanpak passend onderwijs

• Op orde brengen randvoorwaarden passend onderwijs

• Duidelijke verwachting schoolbesturen en swv’en

• Meer waarborgen voor leerlingen, leraren en ouders



Zeven uitgangspunten

1. De ondersteuningsbehoefte is leidend; 

2. De leerling wordt gehoord; 

3. De leraar wordt ondersteund en toegerust; 

4. De ouder is gelijkwaardig partner; 

5. Er is een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio; 

6. Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen; 

7. Er is acceptabele administratieve belasting. 

25 maatregelen

• Voor leerlingen en ouders

• Voor leraren en schoolleiders

• Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Toe naar inclusiever onderwijs in 2035

2. Verbeteraanpak passend onderwijs



3. Uitvoering verbeteraanpak

Algemeen

• Groot draagvlak onderwijsveld voor verbeteraanpak

• Prioritering in verbeteraanpak obv capaciteit en belastbaarheid veld 
(corona, werkdruk)

Dilemma’s

• Huidige omstandigheden onderwijs (werkdruk, lerarentekort, corona)

• Veel perspectieven: wanneer is een leerling echt geholpen?

• Uitvoeringspraktijk verschilt (terecht) per regio

• Hoe houden we alle doelgroepen en hun vertegenwoordigers betrokken



4. Voortgangsrapportage 2021

Maatregelen:

• 4 uitgevoerd

• 5 met concrete tussenresultaten

• 12 in uitvoering

• 2 in opstartfase

• 4 nog niet gestart

Oa:

• Ouder- en jeugdsteunpunten

• Afbouw reserves

• Stappenplan basisondersteuning

• Experimenten regulier-speciaal

• Aangepast toezichtskader door IvhO

• Proeftuinen

• Onderwijs-zorgarrangementen



5. Monitoring

1. Doelstellingenmonitor

• Jaarlijkse monitor naar zeven doelen passend onderwijsbeleid

2. Onderzoek maatregelen

• Per maatregel voortgang, werking en doeltreffendheid 

3. Onderzoek stelsel richting inclusiever onderwijs

• Aan de hand van de routekaart inclusiever onderwijs

2027: algehele evaluatie verbeteraanpak



Deel 2: Verbeteraanpak kabinet Rutte IV

1. Coalitieakkoord Rutte IV

2. Prioriteiten passend onderwijsbeleid

3. Wetsvoorstellen

4. Planning wetsvoorstellen

5. Wanneer volgt extra informatie



1. Coalitieakkoord Rutte IV

Passend onderwijs in het coalitieakkoord

Ministerie van OCW

• Doorgaan met verbeteraanpak passend onderwijs

• Toe naar inclusiever onderwijs

• Gespecialiseerd vo onder vo

• Rechtstreekse financiering pro

• Onnodige thuiszitters naar nul

• Vormgeven digitale school

Ministerie van VWS

• Afbakening jeugdzorg

• Centrale inkoop gespecialiseerde jeugdzorg

Dennis Wiersma
Minister voor Primair en 

Voortgezet Onderwijs (MPVO)



2. Prioriteiten passend onderwijsbeleid

Prioriteiten

1. Landelijke norm basisondersteuning (volgt later in webinar)

2. Versterken positie ouders en leerlingen (volgt later in webinar)

3. Inclusiever onderwijs

4. Aanpak verzuim en digitaal onderwijs

5. Mogelijk maken onderwijszorgarrangementen

6. Beter aanbod hoogbegaafdheid

7. Onafhankelijk toezicht samenwerkingsverbanden

Daarnaast: passend onderwijs in lerarenopleidingen, handreiking PO-scholen, 
informatiesets en vliegende brigade samenwerkingsverbanden, 
standaardiseren TLV, afbouw reserves, bekostiging praktijkonderwijs



3. Wetsvoorstellen 
A. Aanpak verzuim

• Onderwijskundig perspectief bij vrijstelling leerplicht 5 onder a; 
vereenvoudigde registratie verzuim; inzage verzuimgegevens swv’en

B. Versterking positie ouders en leerlingen

• Hoorrecht; ondersteuningsaanbod in de schoolgids; verplicht ouder- en 
jeugdsteunpunt in elk samenwerkingsverband

C. Governance passend onderwijs

• Onafhankelijk toezicht samenwerkingsverbanden

D. Landelijke norm basisondersteuning

• Landelijke norm voor drie ondersteuningsgebieden

E. Onderwijszorgarrangementen

• Benodigde wetswijzigingen om de oza’s wettelijk mogelijk te maken



4. Planning wetsvoorstellen 

Internetconsultatie
Parlementaire 
behandeling

Beoogde 
inwerkingtreding

A. Aanpak verzuim Zomer 2022 Vanaf eind 2022 2024

B. Versterking positie ouders en 
leerlingen

Zomer 2022 Vanaf eind 2022 2024

C. Governance passend 
onderwijs

Voorjaar 2023 Najaar 2023 2024 of 2025

D. Landelijke norm 
basisondersteuning

Voorjaar 2023 Najaar 2023 2024 of 2025

E. Onderwijszorgarrangementen Voorjaar 2024 Najaar 2024 2025 of 2026



5. Wanneer volgt extra informatie 

Zomer 2022

• Brief over verdere aanpak verzuim, oa digitale school

• Reactie op onderzoek naar directe bekostiging PRO

• Internetconsultatie verzuim

• Internetconsultatie versterken positie ouders en leerlingen

Najaar 2022

• Visiebrief hoogbegaafdheid

• Gesprekken met leraren over wat zij terug willen zien in de opleiding

• Eerste overzicht samenwerkingsverbanden: wat moet wanneer?

Eind 2022

• Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs

• Uitkomsten nulmeting doelstellingenmonitor

• Uitkomsten onderzoek landelijke norm basisondersteuning



Toewerken naar een 
landelijke norm voor 
basisondersteuning

Jelle Mak

Simone la Roi

Directie Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning



Inhoud

- Wat is basisondersteuning?

- Aanleiding landelijke norm basisondersteuning

- Doel landelijke norm

- Proces tot dusver

- Wat doen we nu? Ontwikkelopdracht

- Wat kun je verwachten? Vervolgproces
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Wat is basisondersteuning?

- 3 niveaus van onderwijsondersteuning

- De ondersteuning die voor alle leerlingen
beschikbaar is op alle scholen.

Huidige situatie

- Het swv stelt vast wat scholen aan
basisondersteuning bieden.

- Bovenop de basisondersteuning bepalen de
scholen wat zij aan extra ondersteuning
bieden.

- Binnen het swv een dekkend aanbod.

3/9

Basisondersteuning

Extra
ondersteuning

Plaatsing op 
speciaal 

(basis)onderwijs



Aanleiding landelijke norm basisondersteuning

- Belangrijkste kritiekpunten huidige situatie:

o Leidt tot rechtsongelijkheid tussen regio’s en scholen

o Zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid voor ouders, docenten en leerlingen

- Aangenomen motie:
in overleg met ouderorganisaties, swv’en en leraren te komen tot een formulering van een 
landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie (motie nr. 31497-328, 2019)
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Doel landelijke norm

- Op alle schoollocaties hetzelfde minimale niveau van basisondersteuning voor 
optimale en bredere toerusting leerling.

- Onderwijskwaliteit en gelijke kansen.

- Duidelijkheid voor ouders, leraren, leerlingen en lerarenopleidingen.
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Proces tot dusver

- OCW, expertgroep en begeleidingscommissie.

- Basisondersteuning verhelderen → Tussenproduct. Niet concreet 

genoeg.

- 4 richtingen voor concretisering:
a. Vanuit bekostiging basisondersteuning.
b. Vanuit het kwaliteitskader van de Inspectie.
c. Vanuit kwaliteitszorgsystemen passend onderwijs.
d. Vanuit bestaande protocollen.

- Stappenplan.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/bijlage-2-beleidsnota-evaluatie-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/16/stappenplan-basisondersteuning-basisondersteuning-in-6-stappen


Dilemma’s

- Wenselijkheid en vorm/invalshoek.

- Recht doen aan regio’s en wat bereikt is.

- Complex/haalbaarheid.

- Recht doen aan alle ondersteuningsbehoeften.

- Grijze gebieden afbakenen.
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Waar staan we nu?  Ontwikkelopdracht

- Concrete minimumnorm en groeimodel voor 3 ondersteuningsgebieden: 
- Lezen/spellen en dyslexie.
- Meer- en hoogbegaafdheid.
- Leergedrag.

- Ontwikkelopdracht is uitgezet bij onafhankelijke
externe partij BMC.

- Uitgangspunten traject:

- Veldraadpleging

- Leerproces voor totale minimumnorm

- Looptijd: juni 2022 – december 2022.
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Wat kun je verwachten? Vervolgstappen

- Begin 2023: Advies voor een landelijke norm basisondersteuning op de drie 
ondersteuningsgebieden (resultaat ontwikkelopdracht) openbaar met beleidsreactie.

- Start procedure verankering in wet- en regelgeving. 

- Doorontwikkeling naar een totale landelijke norm voor de basisondersteuning a.d.h.v. 
leerpunten eerdere traject.

Meer informatie:

- Brochure: Helderheid rond passend onderwijs.

- Nieuwsbrieven OCW PO en VO voor updates.

- Specifieke vragen via:
- Caroline.Kuiper-Timmersmans@minocw.nl
- j.mak@minocw.nl
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/29/helderheid-rond-passend-onderwijs#:~:text=Deze%20handreiking%20kan%20helpen%20om,vragen%20die%20zij%20hierover%20hebben.
mailto:Caroline.Kuiper-Timmersmans@minocw.nl
mailto:j.mak@minocw.nl


Versterking positie ouders en 
leerlingen in passend 
onderwijs 

Zamora Pengel

Directie Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning



Aanleiding

27

Problemen:

• Gebrek aan informatie of onduidelijke en onvolledige informatie over 
passend onderwijs. 

• Geen gelijkwaardig gesprek door onbekendheid over rechten en plichten 
van scholen. 

• De ondersteuning sluit niet altijd goed aan op de ondersteuningsbehoefte. 

• Nog te vaak wordt er wel over, maar niet met het kind gesproken. 



Doel 
Wat: Versterken van de positie 

Wie: van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de ouders van deze leerlingen 

Waar: in het primair en voortgezet onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs 



Wat regelen we in het wetsvoorstel
o Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte mogen hun mening geven over hun 

ontwikkelingsperspectief. 

o Het extra ondersteuningsaanbod, dat nu in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat, 
wordt in de schoolgids opgenomen en daarmee elk jaar opnieuw vastgesteld. Scholen zijn 
niet meer wettelijk verplicht apart een SOP op te stellen.

o Samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs 
krijgen tot taak een onafhankelijk werkend ouder- en jeugdsteunpunt te borgen dat ouders 
en leerlingen informeert over en ondersteunt bij passend onderwijs.



Waar staan we nu en wat zijn we van plan 

• Concept memorie van toelichting en wetteksten zijn naar Minister voor Primair en Voortgezet 
onderwijs

• Bij akkoord minister start internetconsultatie zomer 2022 

• Geplande inwerkingtredingdatum is 1 augustus 2024 

• Ondertussen: werken aan implementatieplan

met scholen, leerlingen, ouders en samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de kinderombudsman, Defence for Children

• Uitnodiging: doe mee met de internetconsultatie!



Afsluiting informatiebijeenkomst

Bedankt voor jullie deelname!


