
De erfenis van Arie Slob 

 

Afgelopen 16 november heeft de Tweede Kamer met minister Arie Slob gedebatteerd over de 

toekomst van passend onderwijs. Elders in dit blad leest u wat meer in detail over de inhoudelijke 

opbrengst van dat debat. Kern van de evaluatie passend onderwijs én van de toekomstvisie is, dat de 

manier waarop het beleid van passend onderwijs wordt vormgegeven op hoofdlijnen wel deugt, 

maar dat er in de uitvoering flink wat verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. In de beleidsnota, 

waar al dat moois staat opgeschreven, zijn heel veel ideeën en plannen terug te vinden. Nogal wat 

daarvan moeten leiden tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Dat geldt voor allerlei praktische 

aanpassingen binnen passend onderwijs, maar zeker op voor de koers naar meer inclusief onderwijs. 

Die koers zal ongetwijfeld de komende jaren ook moeten leiden tot nieuwe wetten, nieuwe 

beleidsplannen en nieuwe toezichtkaders. In het debat liet deze minister al merken dat zijn handen 

jeuken om er voortvarend mee aan de slag te gaan. Minister Arie Slob liet niet na om e vertellen van 

zijn rondgang in het land bij samenwerkingsverbanden en scholen om het passend onderwijs in de 

praktijk te zien. Hij vertelde over experimenten waarbij kinderen met en zonder beperking samen 

naar school konden gaan. Hij had het over zijn geloof en vertrouwen in alle betrokkenen in het 

onderwijs om voor al die kinderen het verschil te maken. Maar met de verkiezingen van 17 maart 

2021 in het vooruitzicht is het natuurlijk een grote vraag hoe groot de bijdrage van minister Arie Slob 

kan zijn aan dit nieuwe beleid. 

De erfenis van Arie Slob, voor zover het gaat om passend onderwijs en meer inclusief onderwijs, is er 

een van enig gewicht. Het debat van november heeft laten zien dat door alle politieke partijen heen 

deze minister een passend beleid heeft weten te vinden. En dat geldt ook voor alle betrokkenen in 

het veld. Minister Slob heeft uitgebreid met alle betrokkenen overlegd en zijn keuzes worden breed 

gedragen in het veld. Voor zijn opvolger als minister van onderwijs wordt dit geen geringe taak om 

alle verwachtingen, plannen, ideeën en voorstellen in de praktijk te gaan brengen en daarbij de 

balans tussen beleid en praktijk, tussen ministerie en scholen, tussen ouders en onderwijs intact te 

laten. Het is een mooie erfenis geworden. De Beleidsnota over de evaluatie en verbeteraanpak 

passend onderwijs staat als een huis en is met vlag en wimpel door de Tweede Kamer gekomen. 

Maar deze erfenis vraagt ook zorg en commitment van de opvolger die uitvoering mag gaan geven 

aan meer inclusief en beter passend onderwijs. Het is geen geringe opgave. Te hopen valt dat er 

weer een minister komt, die het onderwijs vanuit eigen ervaring kent; een minister die alle 

betrokkenen in het onderwijs in hun waarde laat; een minister met oog voor kinderen, die nu 

eenmaal niet allemaal met hetzelfde gemak hun onderwijsloopbaan afronden. Niet iedere wieg staat 

op een optimaal uitgeruste plek en niet iedere ouder heeft dezelfde mogelijkheden. Juist daarom 

moet er in het onderwijs voor worden gezorgd dat ieder kind de kansen krijgt die het verdient en het 

onderwijs dat het nodig heeft. En nee, dat ligt niet allemaal voor de hand. En ja, daar heeft iedereen 

in het onderwijs ook een eigen verantwoordelijkheid. Als leidinggevende van een 

samenwerkingsverband probeer ook ik bij te dragen aan een goed contact met en tussen scholen, 

met ouders, met jeugdhulp, met de onderwijsconsulent en wie ook maar om eraan bij te dragen dat 

een schoolloopbaan van een kind ongehinderd kan verlopen. 

Zoals dat gaat met verkiezingen hebben wij het als kiezers voor het zeggen. De kiezer bepaalt welke 

partij aan de slag mag gaan om een nieuwe regering te vormen. We kunnen op ons stembiljet niet 

meegeven dat wij bijzondere aandacht willen voor de erfenis van Arie Slob. Sterker nog, als u er iets 

bijschrijft is het stembiljet meteen ongeldig. Maar ik zou het wel wíllen opschrijven: wees voorzichtig 

met de erfenis van Arie Slob en zorg er alsjeblieft voor dat die erfenis niet te lang bestudeerd wordt, 

maar dat er snel actie op wordt ondernomen. Want we zijn op de goede weg met passend onderwijs 



en die verbeteraanpak mag niet te lang blijven liggen. Zorg daar voor, nieuwe minister in spe (en 

misschien mag de oude wel blijven, wie weet). 
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