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INTERVIEW Met de eerste schooldag is gisteren ook in deze regio het Passend Primair 
Onderwijs echt van start gegaan. 
 
 

 

 
Jack Biskop 
 

Hoe lang de dingen soms duurden, en hoe ver het was... 
 
Weg van de stroperigheid der processen, nooit aflatende betrokkenheid en heen-en-weergereis stapte hij uit de 
landelijke politiek. 
 
Nu, twee jaar later, heeft Jack Biskop weer een baan. Een nieuw gecreëerde functie als overkoepelend bestuurder in 
het Passend Primair Onderwijs regio Roosendaal- Moerdijk. Daaronder vallen acht schoolbesturen, 75 scholen en 
14.000 leerlingen in gemeenten als Halderberge, Rucphen, Roosendaal, Moerdijk en zelfs Drimmelen. Dat laatste 
omdat het schoolbestuur van DeWaarden naast Zevenbergen ook Drimmelen bestrijkt. Kijken of hij in zo’n organisatie 
de processen wel snel kan laten verlopen. De lijnen zijn in elk geval veel korter.  
 
Eerst even terug naar dat afscheid van de Tweede Kamer en de periode er vlak na. Hoe zwart was het gat en hoe 
moeilijk het afkicken? 



 
„Laat ik zeggen dat Den Haag me op zich goed bevallen is. Al vond ik inderdaad wel dat veel dingen te lang duurden. 
Ik kwam uit het bedrijfsleven... En waar mijn vrouw met name tegenaan liep was het feit dat ik zo vaak weg was en 
dat dat werk je nooit los liet. Aan het vertrek lagen dan ook mede persoonlijke omstandigheden ten grondslag. Een 
keuze tussen Anja of Den Haag? Haha, ja, schrijf het maar niet op, maar daar kwam het wel zo ongeveer op neer. En 
ja, wat gebeurt er dan. Je bent aanvankelijk zó gespitst op alles wat er gebeurt op het gebied van onderwijs, dat je 
allerlei mailtjes erover naar je opvolger stuurt. Moet je natuurlijk niet doen. Het afkicken heeft me een jaar gekost. 
Intussen heb je privé meer tijd en ga je solliciteren. In 2012 heb ik eerst het Beneluxparlement nog afgemaakt. Vanaf 
2013 heb ik veel netwerkgesprekken gevoerd. Onder anderen met de commissaris van de koning, ja. 
 
Die vraagt je dan keurig of je niet ergens burgemeester wilt worden. Want dat gebeurt nu eenmaal met veel oud-
Kamerleden. 
 
Je kunt zo een blik opentrekken. 
 
Maar ik had er geen zin in. Ik ben verknocht aan Roosendaal, aan de ligging en de menselijke maat.” 
 
En nu houdt u zich dicht bij huis bezig met iets dat zich in uw Kamerperiode al aandiende, Passend Onderwijs. 
 
„Inderdaad Je kon het al lang zien aankomen. De financiering bijvoorbeeld van kinderen met een zogenaamd 
rugzakje, kinderen die op grond van een indicatie extra onderwijs nodig hadden, die werd onbeheersbaar. Tussen 
2003 en 2007 steeg het aantal landelijk van 9.000 naar 22.000. Tussen 2002 en 2010 is het aantal kinderen in het 
speciaal onderwijs minstens verdubbeld, zo niet verdrievoudigd. Het aantal kinderen dat bijvoorbeeld 
gediagnosticeerd werd met stoornissen als ADHD, PDD-NOS en ASS is explosief gestegen. Het was de aanzet naar 
het concept Passend Onderwijs. 
 
Basisscholen hebben nu meer mogelijkheden om met die kinderen te werken. Dergelijke kinderen hoeven ook niet zo 
snel meer naar een andere plek.” 
 
Waaraan schrijft u, ook gezien uw achtergrond als psycholoog, die stijging van kinderen met die genoemde 
stoornissen trouwens toe? 
 
„Natuurlijk kun je dat niet los zien van de veranderende maatschappij. Rust, reinheid en regelmaat zijn in mijn 
beleving in de eerste kinderjaren nog steeds van groot belang. Maar de drie R’s zijn verdwenen. Kinderen komen al 
heel snel terecht op de opvang en belanden in de tegenwoordige informatiemaatschappij. Ik zag een kind van 
anderhalf bij iemand op schoot. In plaats van de pagina’s in het prentenboek om te bladeren, veegde het kind over 
het papier alsof het een iPad betrof. Komt nog bij dat de gezagsstructuren erg zijn veranderd. 
 
Het maakt het allemaal hectischer, drukker, de maatschappij en dus de kinderen ook.” 
 
Wat gaat er nu, met de invoering van Passend Onderwijs, eigenlijk precies veranderen? 
 
„Daar bestaan nogal wat mythes over. Ten eerste blijft het speciaal onderwijs gewoon bestaan. Maar het zal niet meer 
groeien, eerder afnemen. Dat doet het nu al trouwens. Elke basisschool dient een schoolondersteuningsprofiel te 
kunnen overleggen. Daarin is opgenomen waarin de school zich heeft gespecialiseerd. Bijvoorbeeld op het gebied 
van kinderen met een vorm van autisme. Als een leerling echter iets nodig heeft dat niet in het ondersteuningsprofiel 
van de betreffende school staat, dan hoeft die school dat niet te bieden. Al moet wel gekeken worden of er nog iets 
mogelijk is met ondersteuning van buitenaf. En vervolgens of er binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld het KPO in 
Roosendaal of De Waarden in Zevenbergen, een school is die wel het voor die leerling gewenste profiel heeft. Maar 
dat een school iets moet doen wat ze niet kan, dat is onzin. Het is wel de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk in 
hun eigen omgeving onderwijs krijgen. Scholen zijn bovendien ook de plek om te leren dat iedereen verschillend is. 
 
Tuurlijk maakt dit het vak van leerkracht zwaarder. Maar de meesten zijn nu ook al gewend om op verschillende 
niveaus in hun klas te werken. Deze ontwikkeling zal geleidelijk gaan. We zullen er in het begin weinig van merken. 
Passend onderwijs kent geen slagboomfunctie.”  
 
Wat is de doelstelling?  
 
„Binnen dit samenwerkingsverband praten we over 14.000 leerlingen. De landelijke norm is dat twee procent van alle 
leerlingen op speciaal basisonderwijs terechtkomt. Dat zou hier dus op 280 leerlingen neerkomen. Maar het zijn er nu 
420. Wanneer de 75 basisscholen dus gemiddeld elk twee leerlingen extra op zouden vangen, zitten we onder de 



norm. Dat is toch niet veel? Als we dat over vijf jaar hebben bereikt, hebben we het goed gedaan.”  
 

 

 
 Ook op de Kroevendonkschool in Roosendaal begon het nieuwe lesjaar gisteren. De school valt onder het Passend 
Primair Onderwijs regio Roosendaal- Moerdijk. foto Edmund Messerschmidt/het fotoburo 
 

 
 
 


