
 

 

Evaluatie Passend Onderwijs 
 

25 Verbeterpunten Passend Onderwijs 
Op 16 november 2020 heeft de Tweede Kamer met minister Slob gedebatteerd over de 

verbeteraanpak passend onderwijs. Minister Slob heeft naar aanleiding van de evaluatie passend 

onderwijs 25 verbeterpunten aangekondigd. 

Maatregelen voor leerlingen en ouders  
 

1. Leerrecht verankeren.  
Het leerrecht, waarmee we erkenning geven aan het recht dat ieder kind heeft om te 

leren, wordt bereikt wanneer er voor elk kind een passend aanbod is. Dit wordt verankerd 
door een landelijke norm van basisondersteuning, de zorgplicht van de scholen en de 
verantwoordelijkheid voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een regionaal 
dekkend aanbod. Het leerrecht wordt opgenomen in de wet. 

 
2. Een landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis.  

Er komt een landelijke norm voor basisondersteuning: dat wat elke school minimaal moet 
kunnen bieden aan ondersteuning.  

 
3. Strakkere zorgplicht.  

Met passend onderwijs is de zorgplicht ingevoerd. Deze verplicht een school om te 
onderzoeken welke ondersteuning een leerling nodig heeft en of de school die kan bieden. 
Als dat niet lukt, moet een andere school worden gevonden. Om dit ‘wegadviseren’ verder 
te voorkomen, wil de minister dat ouders en leerlingen bekend zijn met zorgplicht, zodat ze 
weten waar ze recht op hebben via schoolgidsen en op websites van scholen en 
samenwerkingsverbanden. Als blijkt dat er meer nodig is om de zorgplicht te borgen dan 
wordt gedacht aan vooraanmelding bij het primair onderwijs, een meldingsplicht van 
scholen bij het samenwerkingsverband bij een extra ondersteuningsbehoefte, en het 
inrichten van een centraal aanmeldpunt. 
 

4. Hoorrecht wettelijk verankeren. 

Leerlingen moeten te allen tijde kunnen meepraten en bepalen wat ze denken dat ze nodig 
hebben aan ondersteuning. Het hoorrecht wordt daarom wettelijk verankerd.  
 

5. Een aanspreekpunt voor elke VO-leerling.  

Een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon is belangrijk in het bijzonder in het VO. Dit 
omdat een leerling vele leraren heeft en elke leraar vele leerlingen.  
 

6. Betere informatie in de schoolgids.  

Goede informatie over het ondersteuningsaanbod van een school komt in de schoolgids en 
dit wordt jaarlijks, met advies van de MR, vastgesteld. Die verplichting is opgenomen in het 
wetsvoorstel instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting waarmee de 
betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen wordt versterkt. De verwachting is 
dat de wet medio 2022 ingaat.  



 

 

7. In elk samenwerkingsverband een steunpunt.  

Elk samenwerkingsverband richt, met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en 
jeugdinformatiepunt in.  
 

8. Meer mogelijk maken voor o.a. EMB-leerlingen en hoogbegaafden om thuiszitten 
te voorkomen.  

Voor leerlingen met een (zeer) complexe ondersteuningsbehoefte wordt meer mogelijk 
gemaakt. O.a. wordt bezien of er flexibeler omgegaan kan worden met de onderwijstijd en 
het  mogelijk maken van afstandsonderwijs voor thuiszitters met als doel om ze weer 
volledig aan onderwijs te laten deelnemen. Door de beschikbaar gestelde subsidies zijn veel 
samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met een beter aanbod voor hoogbegaafden. 
 

9. Betere en snellere besluiten: doorbraakaanpak wanneer onderwijs en zorg niet 

tot een aanbod komen.  

Soms lukt het onderwijs, gemeenten en (jeugd)zorg niet om tot een gezamenlijk aanbod 
voor leerling en ouders te komen. Er komt een wettelijke verplichting dat alle 
samenwerkingsverbanden en gemeenten een regionale doorbraakaanpak organiseren 
 

10. Heldere stappen wanneer ouders en school er niet uitkomen, ondersteuning van 
onderwijsconsulenten blijft.  

Het is voor leerlingen en ouders niet altijd helder wat ze kunnen ondernemen, als ze er niet 
goed uitkomen met een school of het schoolbestuur. Er zal daarom in elk 
samenwerkingsverband een heldere escalatieladder worden gemaakt met goede afspraken 
met alle betrokken partijen.  

 
11. Landelijk bindende geschillenbeslechting.  

De landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) wordt een permanente 
voorziening, zodat ouders een mogelijkheid hebben om hun geschil voor te leggen. 
Uitspraken kunnen bindend worden.  
 

12. Geen VT-melding bij puur een geschil over passend onderwijs.  

Het is heel belangrijk dat scholen melden wanneer ze een vermoeden van 
kindermishandeling hebben. Een melding doen puur omdat ouders en school het niet eens 
kunnen worden over passende ondersteuning (en hun kind vervolgens thuis houden) 
moeten we met elkaar niet willen.  
 

13. Meer en beter toezicht.  

De inspectie gaat nadrukkelijker toezicht houden op passende ondersteuning, vooral in het 
regulier onderwijs, maar ook op de samenwerkingsverbanden. Het toezicht op het speciaal 
basisonderwijs en het speciaal onderwijs moet beter aansluiten op de praktijk van de 
scholen.  

 

Maatregelen voor leraren en schoolleiders  

 

14. Via onder meer de basisnorm helder maken wat we van onze leraren en 
schoolleiders verwachten.  

Er komt een landelijke norm voor basisondersteuning, zodat helder is wat minimaal van elke 
school en haar leraren verwacht mag worden en wat daarvoor randvoorwaardelijk nodig is. 
 
 
 



 

 

15. Meer betrokkenheid en inspraak van leraren; middelen transparanter.  

Het is belangrijk dat schoolleiders continu in gesprek zijn met leraren en alle andere 
professionals over hoe de basis- en extra ondersteuning op hun locatie gerealiseerd kan 
worden. Hetzelfde geldt voor schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden. Er komt 
meer financiële onderbouwing komt bij het ondersteuningsaanbod van de school waarop de 
MR dan ook inspraak krijgt. Het is dan zaak dat helder is hoeveel geld beschikbaar is. 
Besturen en samenwerkingsverbanden worden daarom verplicht om transparant te zijn over 
hoeveel elke school krijgt voor passende ondersteuning.  
 

16. Expertise van jeugdhulp beter benutten in de school.  

Meer dan de helft van de scholen werkt nauw samen met de jeugdgezondheidszorg en lichte 
jeugdhulp. Ook het speciaal onderwijs en de jeugdzorg trekken steeds beter op. Het zorgt 
ervoor dat signalen tijdig worden opgepikt, de jeugdhulp of jeugdzorg snel beschikbaar is en 
zwaardere zorgvragen kunnen worden voorkomen. Leraren zijn tevreden over de 
samenwerking, de snelle wisseling van professionals is wel een punt van aandacht. 
Onderwijs en gemeenten moeten beter gaan samenwerken op dit punt. 
 

17. Leraren beter voorbereiden.  

Beginnende leraren zijn vaak maar beperkt voorbereid op het omgaan met leerlingen met 
een (extra) ondersteuningsbehoefte. En startende leraren worden hier in hun eerste jaren 
ook nog weinig in begeleid. Hetzelfde geldt voor schoolleiders. Meer aandacht voor passend  
onderwijs in de opleidingen en betere begeleiding in de praktijk is noodzakelijk. 
 

18. Minder administratie voor leraren en school.  

Het vertrouwen in het oordeel van de leraar, intern begeleider, ondersteuningscoördinator 
en schoolleider mag meer centraal komen te staan. Ze moeten geen tijd kwijt zijn aan 
onnodig papier- en regelwerk. Voor leerlingen die voor hun hele schoolloopbaan 
(voortgezet) speciaal onderwijs nodig hebben, geldt dat de toelaatbaarheidsverklaring voor 
het speciaal onderwijs (TLV) standaard geldig is voor de hele po- of vo-loopbaan. Dit betreft 
in ieder geval de EMB-leerlingen.  
 

 

Maatregelen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden  
 

19. Heldere eisen aan besturen en samenwerkingsverbanden.  

Met alle betrokkenen is een programma van eisen voor schoolbesturen en hun 
samenwerkingsverbanden gemaakt. De minister beziet nog welke eisen in wetgeving, in 
lagere regelgeving en in landelijke afspraken moeten worden vastgelegd.  
 

20. Samenwerkingsverband: meer dialoog en beter benutten ondersteuningsplan. 

Samenwerkingsverbanden moeten eens in de vier jaar het regionale ondersteuningsplan 
tegen het licht houden en aanpassen. Het is een middel om tussen scholen in gesprek te 
gaan, om SMART afspraken te maken en om in gesprek te blijven over wat beter en slimmer 
kan. De inspectie zal nog nadrukkelijker toezien op het ondersteuningsplan en de afspraken 
van schoolbesturen over de uitvoering ervan. Om te zorgen dat dit gesprek wordt vertaald in 
de besteding van geld, krijgt de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op de 
meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Ook is het zaak om de ondersteuning 
in de regio goed met de gemeenten af te stemmen, in het op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO). 
 



 

 

21. Verder verbeteren van de governance.  

Het is van belang dat schoolbesturen een sterke en onafhankelijke dagelijks bestuurder of 
directeur aanstellen. Bestuur en intern toezicht moeten organiek worden gescheiden. Dat 
draagt bij aan het onafhankelijk functioneren van het intern toezicht. In elke raad van 
toezicht moet minimaal één onafhankelijk lid van buiten zitten.  
 

22. Onnodige kosten voorkomen.  

Het is zaak dat de organisatie van samenwerkingsverbanden lean & mean is, zodat er zoveel 
mogelijk geld naar ondersteuning gaat. In totaal besteden de samenwerkingsverbanden 11 
tot 13% van het vrij besteedbare budget aan de organisatie van passend onderwijs.  
 

23. Aanpakken van onnodige reserves.  

De inspectie heeft een signaleringswaarde geformuleerd: 3,5% van de totale bruto baten en 
minstens € 250.000. Dit is een redelijke reserve. Samenwerkingsverbanden hebben tot en 
met januari 2021 de tijd om het plan te maken. Als er geen (goed) plan komt, krijgen alle 
samenwerkingsverbanden vanaf schooljaar 2021-2022 minder budget.  
 

24. Voortzetting Steunpunt Passend Onderwijs.  

De afgelopen jaren kregen scholen, besturen en samenwerkingsverbanden informatie en 
advies van het steunpunt. Die steun blijft hard nodig, nu we passend onderwijs verder 
ontwikkelen.  

 
25. Verkennen directe bekostiging van het praktijkonderwijs.  

Zoals opgenomen in het Regeerakkoord is en blijft het praktijkonderwijs een eigenstandige 
schoolsoort. De huidige manier van bekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs en 
het praktijkonderwijs wordt gemoderniseerd, zodat onder andere de peildatum 2012 
losgelaten kan worden en het betalen voor leerlingen die in een ander 
samenwerkingsverband naar school gaan goed geregeld is.  
 
 

 

 

Samenvatting Tweede Kamer debat 16 nov. 2020 
Algemeen 

 Veel teleurstelling in passend onderwijs, maar toch redelijk positieve sfeer. Minister wordt 

niet afgebrand en veel Kamerleden benoemen dat er daadwerkelijk een 25 puntenplan voor 

ligt (waar veel van hun voorstellen in terug komen). 

 Vrijwel alle Kamerleden noemen de samenwerkingsverbanden, voornamelijk omdat zij veel 

reserves hebben, maar er steeds meer thuiszitters zijn. Veel fracties willen daadwerkelijk 

strengere regels dat de samenwerkingsverbanden gekort worden op hun financiën als zij 

reserves houden (incl. bijvoorbeeld VVD).  

 VVD zit op mogelijkheid particulier onderwijs als regulier niet werkt (en dan 

gefinancierd wordt door de overheid) 

 D66 werd door andere Kamerleden kritisch bevraagd over waarom hij zo kritisch is op de 

evaluatie van passend onderwijs, maar zelf (als coalitiepartij) niet eerder in actie is gekomen 



 

 

 SP is voornamelijk kritisch over de samenwerkingsverbanden, mede omdat deze niet 

onafhankelijk zouden zijn en teveel geld in de reserves hebben. 

 GroenLinks benadrukt vooral dat het lang heeft geduurd en wil weten wanneer er werk 

wordt gemaakt van deze plannen.  

 PvdA is erg teleurgesteld in passend onderwijs. Wil meer toezicht/controle op 

financiën samenwerkingsverbanden en vindt dit geen onafhankelijk orgaan. 

 SGP en CU niet zo uitgesproken. Allebei niet echt concrete aanpassingen gedaan en redelijk 

positief over werk van minister. 

 CDA is positief over aanpassing basisnorm. Benoemt ook de onafhankelijkheid van de 

steunpunten, Rog ziet deze graag los van de samenwerkingsverbanden. Ze zijn belangrijk 

voor de betrokkenheid van ouders.  

 Er is brede steun voor het betrekken van ouders bij organisaties. Bijvoorbeeld bij het 

steunpunt (een van de voorstellen van de minister). 

 

Van den Hul (PvdA) 

  Basisondersteuning; pleiten wij al jaren voor. Goed dat er een landelijke norm komt. Lat 

moet overal hoger. Op welke manieren zijn leraren zelf betrokken bij deze aanpak? Is 

minister het eens met dat kleinere klassen hier oplossing voor zijn.  

 Thuiszitters; dat we er nog steeds niet in slagen om voor al deze kinderen geen plek te 

vinden. We lezen dat minister door corona met thuisonderwijs aan de slag is, hoor graag 

meer. 

 Kansenongelijkheid tekent zich af door passend onderwijs. Zeker als je minder mondig bent 

of taal minder machtig. Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen. Het is mooi dat er 

een steunpunt komt bij samenwerkingsverbanden, maar wel onafhankelijk. 

 Belachelijk dat er zoveel geld op de plank ligt bij de samenwerkingsverbanden. De focus 

moet liggen op de zorgvraag van leerlingen en niet op de financiën. Van den Hul overweegt 

een motie. 

 

Van Meenen (D66) 

 D66 dient voorstel in voor leerrecht (lees hier voor 

toelichting: https://twitter.com/paul_van_meenen/status/1328267312772820992?s=24) 

 Blij met 25 puntenplan en feit dat hoorrecht (wens van D66) erin is opgenomen. 

 Zorgplicht; worden samenwerkingsverbanden nu verantwoordelijk voor elke leerling in hun 

gebied, of bij school ingeschreven leerlingen? 

 Goed dat elk samenwerkingsverband een steunpunt krijgt. D66 wil dat ouders hierbij 

betrokken worden. Is de minister het hier mee eens? 

 Wil dat er werk wordt gemaakt van de plannen, of in ieder geval een routekaart, voor de 

formatie. 

 

https://twitter.com/paul_van_meenen/status/1328267312772820992?s=24


 

 

Rog (CDA) 

 CDA waardeert de insteek van brief van minister. Positief over aanpassing 

basisondersteuning waar een heldere, hogere norm komt. Hierdoor kunnen meer leerlingen 

meedoen in hoofdstroom van onderwijs. 

Vraagt de minister waarom hij er niet voor kiest om de ouder steunpunten los te 

organiseren van de samenwerkingsverbanden. 

 Reserves samenwerkingsverbanden: al lange tijd een doorn in het oog. Het betekent voor de 

samenwerkingsverbanden wat mij betreft dat er geen reserves meer zijn. Wel wil CDA horen 

wat er met het geld gaat gebeuren wat afgeroomd gaat worden. Blijft dat beschikbaar voor 

passend onderwijs? 

 

Westerveld (GroenLinks) 

 Paar jaar verloren met het wachten op de evaluatie. Blij met de 25 verbetervoorstellen en 

herkent veel van eigen voorstellen terug.  

 Waarom is de minister niet eerder begonnen? Wat gaat hij doen om ze meteen uit te 

werken? Kleinere klassen of meer handen in de klas een rol? 

 Samenwerkingsverbanden: Veel geld gaat naar het coördineren van hulp, 

samenwerkingsverbanden zorgen voor meer overleg, maar vervolgens het geld voor de 

concrete hulp in de klas ontbreekt. Het klopt niet dat de reserves en de aantallen thuiszitters 

stijgen? Waarom nu pas actie met afbouwen reserves? Wat gaat minister doen met 

samenwerkingsverbanden die straks nog steeds hoge reserves hebben? 

 

Heerema (VVD) 

 Op hoofdlijnen tevredenheid met passend onderwijs; zoals het ondersteuningsaanbod 

samenwerkingsverbanden. Maar voor veel te groot deel van de kinderen is het niet passend. 

 In het 25 punten plan is de minister voornemens om het leerrecht te verankeren, kunnen 

leerlingen dan ook kijken naar andere vormen van onderwijs dan de reguliere vorm? Zoals 

particulier onderwijs? 

Soms is het particuliere onderwijs wel een passende plek. Ik wil dat de kinderen in het 

reguliere onderwijs terecht kunnen, maar dat het wel mogelijk is om in het particuliere 

onderwijs te doen. Het particuliere onderwijs moet een koers zijn die we moeten verkennen. 

 De samenwerking tussen regulier en particulier onderwijs gaat goed, schrijft de minister. Dat 

zie ik in de praktijk niet, een omslachtig proces. Welke oplossingen heeft de minister 

hiervoor? -- Onderwijsinspectie een grotere rol spelen. VVD is hier niet gerust op. Hoe 

kunnen we er van op aan dat de inspectie nu wel de juiste dingen gaat doen en toegerust is 

op deze taak en waar ouders niet meer last van hebben dan baat? 

 Er zit spanning op combinatie onderwijs en zorg. Moeilijk voor kinderen met beperking. 

Terwijl er voorbeelden zijn van mooie samenwerkingen in gemeenten met onderwijs, zorg 

en samenwerkingsverband. 



 

 

 Samenwerkingsverbanden; hogere reserves, meer thuiszitters. Als cultuur belangrijker is dan 

structuurwijzigingen, hoe rekenen wij samenwerkingsverbanden dan af als cultuur niet 

veranderd? 

 Onderwijsgeld hoort in de klas of bij het kind. Hoe gaat minister daarop toezien? Dat deze 

veranderingen daadwerkelijk plaatsvindt. Minister kan nog verder gaan op gebied van 

reserves. Als samenwerkingsverbanden grote reserves houden, kan minister dan jaar erop 

minder uitkeren? 

 Samenwerkingsverband die schouders ophaalden en kinderen in de kou lieten staan bij 

eigen bijdragen die ouders moesten betalen voor ondersteuning. Samenwerkingsverbanden 

moeten beseffen dat elk kind een goede plek verdient. WIlt u er met de ingang van deze 

maatregelen voor zorgen dat hoogbegaafdheid bij elk samenwerkingsverband serieus 

genomen wordt? Dat elk kind de juiste ondersteuning krijgt. 

 

Bisschop (SGP) 

 De SGP steunt een praktische verbeteraanpak van het passend onderwijs. Dat mag ook wel 

inclusiever onderwijs genoemd te worden, maar wij vinden het niet verstandig om uit te 

spreken dat je naar een ander ideaal wil. Passend onderwijs vindt de SGP de beste term. Dit 

is nog niet de tijd voor de nieuwe perspectieven. 

Basisondersteuning: op papier klinkt het mooi, maar in de praktijk onduidelijkheid over 

afbakening. Hoe kijkt minister tegen dit risico aan? 

 De SGP pleit voor het recht van samenwerkingsverbanden op de financiën in de gemeente 

als zij dit beter organiseren. 

 Pleit voor een meerjarenplan voor de besteding van de reserves binnen 

samenwerkingsverbanden als dat de kwaliteit van de besteding ten goede komt. 

 

Bruins (CU) 

 ChristenUnie is heel positief over het werk van de minister en verdedigt hem steeds in 

interrupties van andere partijen (Slob is natuurlijk ook CU-minister). Bruins begint zijn 

bijdrage dan ook met dat er veel te veel verwacht wordt van het onderwijs. 

 Sommige samenwerkingsverbanden beter lopen dan anderen. Dat zit niet in het systeem, 

maar mensen. Mensen die het kind in de ogen kijken en bestuurlijk lef om de regels breed te 

interpreteren.  

Hoe zorgen de nieuwe plannen niet voor meer complexiteit, maar duidelijkheid. Hoe kunnen 

we zorgen voor meer samenwerking en niet schotten (zoals tussen ministeries (VWS en 

OCW)). Is de minister het met me eens dat we vrije regelruimte moeten bieden? Zoals het 

bieden van onderwijsondersteuning buiten de school.  

 

Kwint (SP) 

 Belangrijkste conclusie is dat de budgetbeheersing van de overheid is gelukt; daar merken 

de kinderen niks van. Passend onderwijs zelf is mislukt. 



 

 

 Wat is de tastbare verbetering dat dit systeem gebracht heeft? Wat zou de rol van kleinere 

klassen hierin kunnen betekenen? Wat denkt de minister hierover? 

Samenwerkingsverbanden: een samenwerkingsverband is geen onafhankelijk orgaan.  

 Een passende plek vinden voor leerlingen moet gedaan worden door iemand die primair 

kijkt vanuit het belang van de leerling en niet vertegenwoordiging onderwijsbestuurders. Ik 

weet niet of dat perse het beste met samenwerkingsverbanden kan. 

 Plaatst kanttekening bij de evaluatie: het is niet duidelijk of de verschillende manieren van 

samenwerking in de regio’s verschillende resultaten hebben gebracht. 

 Basisnorm: Snapt de minister dat de Kamer niet serieus genomen voelt als er een jaar later 

pas mensen aan de slag gaan, terwijl dit vorige zomer speelde. Nu is er nog niet voldoende 

voortgang, terwijl dit er zou liggen bij de evaluatie. Waarom? 

Thuiszitters: is er nou werk van gemaakt? Mensen komen nog steeds niet door het oerwoud 

van regels heen. De pilots gaan pas in 2023 of 2024 van start. Waarom? 

Overzicht moties Tweede Kamer debat  
van den Hul (Pvda)  

1. Onafhankelijk intern toezicht verzwaren met stemhebbende – aangenomen  

2. MBO passend onderwijs stage/ondersteuning – aangenomen 

3. Financieel faciliteren steunpunt ouders – aangenomen 

 

Kwint (SP)  
4. Experimenten inclusiever onderwijs zsm beginnen – aangenomen 

5. Wachtlijsten monitoren so – aangenomen 

 

Heerema (VVD) 
6. Onderzoek en aanbod HB – aangenomen 

7. Particulier onderwijs mogelijk maken op inkoop door bekostigde school waar leerling 

ingeschreven staat – aangenomen 

 

Bisschop (SGP) 
8. Prestaties swv vergelijken – aangenomen 

9. Grensverkeer – aangenomen 

 

Westerveld  (GroenLinks) 
10. Erkenning van samen naar school klas als proeftuin – aangenomen 

11. Hoe voorkomen we een veilig thuis melding als geschil passend onderwijs is – aangenomen 

12. Onderzoek naar alternatieve organisatiesvormen ipv swv – afgewezen  

13. Onderwijs in residentiele jeugdzorg instellingen – aangehouden  

 

Rog (CDA) 
14. Hybride vormen van speciaal – regulier onderwijs – aangenomen 

15. Monitoren besteding middelen passend onderwijs – aangenomen 

16. Betere definitie van doelgroep en doelen passend onderwijs – aangenomen 



 

 

 

 En voor de liefhebber een samenvattend filmpje van Gerda en Theun. 

 

Filmpje 1 

Samenvatting evaluatie passend onderwijs NRO t.b.v. nieuw OP 22-26 ROOSVO 

https://youtu.be/-zLEzuxAQm8 

 

Filmpje 2 

Toekomstagenda ministerie t.b.v. nieuw OP 22-26 ROOSVO 

https://youtu.be/YmpGzdrN_q4 

 

https://youtu.be/-zLEzuxAQm8
https://youtu.be/YmpGzdrN_q4

