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Doorzettingsmacht  
 
 
Wat doen we als het niet lukt een passend aanbod te vinden?  
De overheid vraagt samenwerkingsverbanden hiervoor een ‘doorzettingsmacht’ te organiseren. Onder 
doorzettingsmacht verstaat de Inspectie: het ingrijpen of nemen van besluiten bij impasses in 
besluitvormingsprocessen die gericht zijn op het realiseren van een onderwijsplek voor een leerling.  
Doorzettingsmacht kan op verschillende manieren worden ingevuld en kan bij verschillende personen of 
groep van personen zijn belegd. Kern is dat er sluitende afspraken zijn gemaakt om bij ingewikkelde en/of 
vastgelopen casuïstiek uiteindelijk af te kunnen dwingen dat er een passend aanbod van onderwijs en/of 
zorg beschikbaar is.  
 
Tot nu toe (februari 2019) hebben zich nog geen casussen voorgedaan waarbij doorzettingsmacht nodig 
was. Scholen en besturen slagen er – samen met ouders en betrokken partners – in om voor vrijwel alle 
kinderen een passende onderwijsplek te bieden of te organiseren. De mogelijkheden voor het inzetten van 
maatwerktrajecten dragen daaraan bij. Dit betekent niet dat zich geen situaties kúnnen voordoen; daarop 
willen we voorbereid zijn. Realiserende dat het om uitzonderingen en een ‘uiterst redmiddel’ gaat. We  
geven daarbij de voorkeur aan een consensusmodel: een model van collectieve doorzettingskracht.  
 

 
Bestaande mogelijkheden en afspraken  
1. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is belegd bij leerplichtambtenaren. 
2. Bij ernstige zorgen over de veiligheid van het kind en/of vermoedens van kindermishandeling volgen 

betrokken partijen en stappenplan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wordt 
altijd de veiligheidsketen betrokken, in eerste instantie via Veilig Thuis. 

3. De (wettelijk verplichte) Jeugdbeschermingstafel is bedoeld voor casuïstiek met een grote urgentie, 
waarbij justitie is betrokken en waarbij (vaak) de veiligheid van het kind in geding is.  

4. In het Samenwerkingsconvenant ‘Aansluiting onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg’ is 
uitgewerkt hoe we met gemeenten en uitvoerende partijen onze ketensamenwerking vormgeven. 

 
 
Onze aanvullende afspraken 
1. Ouders en school(bestuur) zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het onderwijs aan het kind. 

Betrokken partijen zorgen voor een bestuurlijke interventie bij zeer ingewikkelde en/of vastgelopen 
casuïstiek. Te denken valt aan: 
a) (zeer) complexe onderwijsondersteunings- of zorgbehoefte; 
b) onvoldoende mogelijkheden voor het bieden van een passende onderwijsplek en/of zorg; 
c) een aanhoudend verschil van inzicht (bijvoorbeeld over de plaatsing, het ondersteuningsaanbod of 

over wie verantwoordelijk is voor de zorg op school); 
d) verstoorde relaties; 
e) of een combinatie van bovenstaande. 

2. Concreet komen de (eind)verantwoordelijken, of gemandateerd vertegenwoordigers, van de betrokken 
partijen bijeen voor een actietafeloverleg. Zij hebben de opdracht om binnen 10 werkdagen tot een 
passende oplossing te komen waaraan alle betrokkenen zich committeren. Ook wordt er een 
casusregisseur aangesteld (mocht dit nog niet zijn gebeurd). 

3. De (reeds of nieuw) aangestelde casusregisseur bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken. 
4. Na elke bestuurlijke interventie vindt met betrokkenen een evaluatie op casus- en procesniveau plaats, 

met als doel ervan te leren. Op basis van opgedane ervaringen stellen we de gemaakte afspraken waar 
nodig bij. 

5. Het bureau van samenwerkingsverband De Verbinding draagt waar nodig zorg voor de ondersteuning 
op procesniveau. Ondersteuning op casusniveau kan worden geboden door onafhankelijke, door de 
overheid aangestelde, Onderwijsconsulenten. Aanblijvende verschillen van inzicht kunnen worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.  


