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Evaluatie passend onderwijs, november 2020 

Samenvatting 

 

Hoofdconclusie van OCW: het ondersteuningsaanbod is op veel plekken beter geworden, maar we 

hebben zeker nog niet bereikt wat we willen. Daarvoor is een verbeteraanpak nodig. 

Tevredenheid over divers en flexibel ondersteuningsaanbod, speciaal onderwijs, samenwerking 

tussen reguliere en speciale scholen, thuiszitters beter in beeld en scholen, gemeenten en jeugdhulp 

weten elkaar beter te vinden. 

Ontevredenheid bij complexe situaties: ouders over ondersteuning, maar ook omdat ouders/ leerling 

geen volwaardig gesprekspartner zijn. Scholen verwijzen ouders/leerling soms naar andere school om 

zorgplicht niet aan te hoeven gaan. Leraren voelen passend onderwijs als extra werkdruk en gevoel 

van tekortschieten. Ondersteuningsstructuur op scholen vaak niet voldoende op orde. Mede hierdoor 

meer leerlingen naar speciaal onderwijs dan in 2014. Evenveel thuiszitters, meer vrijstellingen, mede 

door ontbreken van goed aanbod. 

Waarom zijn we er nog niet? 

• Verandering van systeem en cultuur kost tijd 

• Onvoldoende richting en nieuwe complexiteit: niet elke regio heeft passend onderwijs 

hetzelfde opgepakt. Positieve verevening leidde tot investeringen maar ook reserves. 

Negatieve verevening bracht solidariteit maar ook fixatie op bezuinigingen. 

• Moeilijke omstandigheden en hoge verwachtingen: er was al een lerarentekort, grote klassen 

dus meer werkdruk en recent de coronacrisis. Indicatie is dat de zwaarte van problematiek 

toeneemt. Passend onderwijs gaat over 500.000 leerlingen die extra hulp nodig hebben (dus 

niet álle leerlingen), maar sommige ouders hebben onrealistische verwachtingen. 

• Gemeenten hadden ook veel op hun bord: jeugdwet kwam ook net, daarom kwam de 

samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp niet meteen op gang. Vraag naar 

jeugdhulp steeg, ook vanuit onderwijs. Wachtlijsten, waardoor het onderwijs ook stagneerde 

voor die leerlingen. 

Dit gaat de overheid regelen:  

• Randvoorwaarden op orde brengen, oa werkdruk en lerarentekort 

• Verwachtingen duidelijker maken 

• Meer waarborgen inbouwen zodat partijen doen wat van hen verwacht wordt 

Maatregelen voor leerlingen / ouders: 

Essentieel dat ouders en leerling vanaf het begin worden betrokken, school altijd open en helder is 

over waar de grenzen liggen zodat ouders begrijpen dat maatwerk mogelijk is, maar individueel 

onderwijs niet. 

1. Leerrecht verankeren in de wet.  

2. Landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis. Er zijn nu te grote verschillen 

tussen regio’s. Norm wordt komende tijd geconcretiseerd. In volgende fase wordt gekeken 

hoe de norm kan worden aangevuld met jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en andere zorg, 

de norm wordt wettelijk vastgesteld. 

3. Strakkere zorgplicht. Inspectie houdt sinds een tijdje beter toezicht op ‘wegadviseren’. 

Informatie over zorgplicht wordt breder verspreid. Wordt het niet beter, dan wordt gedacht aan 

bijv. een meldingsplicht van scholen bij het SWV bij extra ondersteuningsbehoeften en het 

inrichten van een centraal aanmeldpunt. 
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4. Hoorrecht wettelijk verankeren zodat leerlingen kunnen meepraten over wat ze nodig hebben. 

5. Een aanspreekpunt voor elke VO-leerling. Dit wordt onderdeel van het programma van eisen 

aan schoolbesturen. 

6. Betere informatie over het ondersteuningsaanbod in de schoolgids (SOP in de schoolgids, 

jaarlijks herzien en vaststellen).  

7. In elke SWV een steunpunt voor ouders èn leerlingen.  

8. Meer mogelijk maken voor oa EMB-leerlingen en hoogbegaafden, om thuiszitten te 

voorkomen. Leerlingen met een (zeer) complexe ondersteuningsbehoefte die potentieel 

vrijgesteld of thuiszitter worden. Er is meer mogelijk dan men denkt, maar meer ruimte is ook 

nodig. Betere verbinding onderwijs en zorg: voorbeeld is het programma Met Andere Ogen. 

Het onderwijskundig perspectief wordt betrokken bij besluit tot vrijstelling 5 onder a, dit wordt 

nog aangepast in leerplichtwet. Kijken of we flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd. 

Werken aan mogelijk maken afstandsonderwijs voor thuiszitters met als doel volledige 

deelname aan onderwijs.  

9. Betere en snellere besluiten. Doorbraakaanpak als onderwijs en zorg niet tot een aanbod 

komen. Wettelijk verplicht regionale doorbraakaanpak, moeten samenwerkingsverbanden en 

gemeenten regelen. 

10. Heldere stappen als ouders en school er niet uitkomen, onderwijsconsulenten blijven. Het 

SWV moet heldere escalatieladder maken met goede afspraken en oog voor korte termijn.  

11. Landelijke geschillencommissie passend onderwijs (GPO) wordt permanent en bindend. 

Gekeken wordt of leerlingen ook zonder ouders naar de GPO kunnen. 

12. Geen Veilig Thuis-melding bij puur een geschil over passend onderwijs, waarbij ouders hun 

kind thuis houden. 

13. Meer en beter toezicht vanuit inspectie op passende ondersteuning, met name in regulier 

onderwijs maar ook op SWV.  

 

Maatregelen voor leraren en scholen 

14. Via landelijke norm voor basisondersteuning duidelijk maken wat we van scholen verwachten 

en wat daarvoor randvoorwaarden zijn. Binnen het SWV wordt afgesproken wat per school 

aan extra ondersteuning wordt geboden. Er komt een handreiking over welke ruimte de regels 

bieden.  

15. Meer betrokkenheid en inspraak van leraren, de inzet van middelen moet transparanter. Oa 

door meer financiële onderbouwing bij het ondersteuningsaanbod van de school (inspraak 

MR). Bestuur en SWV moeten transparant zijn over hoeveel elke school krijgt voor passende 

ondersteuning. 

16. Expertise van jeugdhulp beter benutten in school: beter kijken wanneer jeugdhulp ingezet 

moet worden. 

17. Leraren beter voorbereiden: in de opleiding meer aandacht voor passend onderwijs en meer 

begeleiding voor starters. Ook oa SWV moet meer aandacht hebben voor expertise van 

leraren. 

18. Minder administratie voor leraren en school. Ze kijken oa naar het bijhouden van het OPP en 

betere aansluiting op het LVS, eisen aan dossiers op basis waarvan SWV’s besluiten voor 

TLV’s. Verder een TLV voor de gehele schoolloopbaan voor leerlingen die dat nodig hebben, 

in ieder geval EMB.  

 

Maatregelen voor schoolbesturen en SWV 

19. Heldere eisen aan besturen en SWV  

20. SWV meer dialoog en beter benutten ondersteuningsplan. Dit is een middel om SMART 

afspraken te maken en in gesprek te blijven. Inspectie ziet hier nog nadrukkelijker op toe. De 

OPR krijgt instemmingsrecht op meerjarenbegroting van het SWV. Het OOGO is ook van 

belang. 
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21. Verder verbeteren governance. Onderling vertrouwen en gedeelde visie is van belang, 

evenals eigenaarschap. Een dagelijks bestuurder of directeur is nodig. Bestuur en intern 

toezicht moeten organiek worden gescheiden, zodat intern toezicht onafhankelijk functioneert 

(minimaal 1 lid van buiten).  

22. Onnodige kosten voorkomen. Nu wordt ongeveer 11-13% van het vrij besteedbare budget 

besteed aan de organisatie van passend onderwijs. Dit moet worden verminderd met minder 

administratieve handelingen, zodat meer geld overblijft voor passend onderwijs. 

23. Aanpakken onnodige reserves. Mag maximaal 3,5% en minstens €250.000 zijn. In 2019 

kwamen 136 van de 150 SWV’s boven deze signaalwaarde uit. Plannen om de reserves terug 

te brengen, moeten volgend jaar uitgevoerd worden, dit moet via doelmatige inzet zijn. Plan 

moet januari 2021 klaar zijn, afgestemd met OPR en intern toezicht. Als er geen goed plan 

komt, krijgen alle SWV’s vanaf 21-22 minder budget. Ingehouden bedrag komt alsnog, als er 

een plan komt. 

24. Voortzetting steunpunt passend onderwijs voor komende vier jaar.  

25. Verkennen directe bekostiging praktijkonderwijs. Is eigenstandig schoolsoort. Verkenning van 

modernisering LWOO en PRO. Verkenning loopt, opbrengsten verwacht in mei 2021. 

 

Naar inclusiever onderwijs 

Voor leerlingen voor wie dit nodig is, blijft er een (tijdelijke) plek in specialistisch setting. (V)SO moet 

specialistisch netwerk worden dat expertise binnen inclusievere scholen inzet (voorbeeld: cluster 2). 

Er komt een routekaart om het onderwijs in de komende 15 jaar inclusiever te maken. Hierbij goed 

kijken wat onderwijs hierin nodig heeft, tijd is nodig, ook vanwege nieuwe vormen van 

onderwijshuisvesting. Er zal een verplichting komen om bij groot onderhoud inclusiever onderwijs 

mogelijk te maken. Er komt een experimenteerregeling: samenwerking regulier-speciaal onderwijs, 

inschrijving sinds 2018 en tot en met dit schooljaar, om ervaring op te doen met inclusiever onderwijs 

en te kijken of er belemmeringen zijn in de wet.  

 

Meinke Kooderings 

Sr. orthopedagoog Onderwijsloket 


