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Stelselwijzigingen zijn sinds de commissie-
Dijsselbloem taboe in het Nederlandse on-
derwijsbeleid. Toch heeft de invoering van 
passend onderwijs daar alle kenmerken van. 
Wat was er zo belangrijk of urgent op dit 
beleidsterrein dat een stelselwijziging nodig 
werd geacht? In dit openingsartikel beschrijft 
Guuske Ledoux de aanleiding tot passend 
onderwijs, de totstandkoming van het beleid en 
de beoogde doelen.

Passend onderwijs, een prominent onderdeel van het 
onderwijsbeleid van de laatste jaren, is een com-
plexe vernieuwingsoperatie. Volgens velen betreft 
het hier zelfs een stelselwijziging in het Nederlands 
onderwijs. Dat is best bijzonder, omdat sinds het 
verschijnen van het rapport ‘Tijd voor onderwijs’ van 
de commissie-Dijsselbloem in 2008 waarin diverse 
grote onderwijsvernieuwingen uit de voorgaande 
jaren onder het vergrootglas werden gelegd, de over-
heid zeer terughoudend is geweest met voorstellen 
voor stelselwijzigingen. Een van de tekortkomingen 
die de commissie-Dijsselbloem had benoemd, was 
immers dat de overheid te vaak vernieuwingen 
waarvoor geen draagvlak was, van bovenaf aan het 
onderwijsveld oplegde. Toch is passend onderwijs 
weer zo’n vernieuwing-van-bovenaf, al is het wel een 
vernieuwing die het onderwijsveld veel ruimte voor 
eigen invulling laat. Maar toch, wat was er dan zo 
belangrijk op dit beleidsterrein dat een stelselwijziging 
nodig werd geacht? In dit artikel beschrijven we de 
aanleiding tot passend onderwijs, de totstandkoming 
van het beleid en de beoogde doelen. Ook besteden 
we enige aandacht aan het draagvlak ervoor bij zowel 
de politiek (Tweede Kamer) als in het onderwijs.

Waar is het begonnen?
In 2005 wordt de basis voor passend onderwijs 
gelegd, met het verschijnen van de beleidsnotitie 
‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het funde-
rend onderwijs’ (ministerie van OCW, 2005). De 
toenmalige minister van OCW, Maria van der Hoe-
ven, constateert dat er veel knelpunten zijn in het 
tot dan toe geldende stelsel voor zorgleerlingen, 
of ‘leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ 
zoals ze sindsdien worden genoemd. Een deel van 
die knelpunten komt naar voren uit evaluatieonder-
zoek, een ander deel is ontleend aan signalen die 
het ministerie bereiken over problemen in het zorg-
stelsel. Die signalen zijn onder meer afkomstig van 
experts uit het onderwijsveld. Hun kritiek richt zich 
op de aparte structuren voor Weer Samen naar 
School (WSNS) en de leerlinggebonden financie-
ring (LGF), met elk een bijbehorende bureaucratie, 
het gebrek aan sturingskracht van de samenwer-
kingsverbanden WSNS, het niet uitkomen van de 
verwachting dat het LGF-beleid tot afname van de 
groei van het speciaal onderwijs zou leiden, en de 
zorg om thuiszitters (leerplichtige leerlingen die 
langdurig geen onderwijs volgen). Deze kritiek sluit 
goed aan bij zorgen die bij het ministerie zelf zijn 
gegroeid over een teveel aan bureaucratie en de 
kostenstijgingen als gevolg van voortgaande groei 
van zowel het speciaal onderwijs als het aantal 
‘rugzakjes’. 

In de beleidsnotitie wordt geconcludeerd dat het 
zorgstelsel zelf de voornaamste oorzaak van de 
knelpunten is. Het stelsel is te zeer verkokerd, te 
complex, te bureaucratisch en te weinig stuurbaar 
vanuit de landelijke overheid. Dat is niet oplosbaar 
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met nieuwe regels, onder meer omdat de regel-
dichtheid in het zorgstelsel al zo hoog is. Het moet 
anders, is de conclusie: er is een stelsel nodig dat 
een variëteit in oplossingen toelaat en de verant-
woordelijkheid daarvoor laat bij de professionals 
in het onderwijsveld. Door de sturingsverantwoor-
delijkheid te verleggen naar het lokale of regionale 
niveau zou bovendien de druk op de centrale 
overheid afnemen.

Van probleemanalyse naar wetgeving
In 2012, zeven jaar later, stemmen de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer in met de nieuwe wetge-
ving met daarin de gewenste veranderingen in het 
zorgstelsel. In die zeven jaar worden verschillende 
stappen gezet ter voorbereiding. Het is een nogal 
turbulente voorbereidingsperiode, gekenmerkt 
door diverse aanpassingen in al gemaakte keuzes, 
door ongelukkige voornemens om de wijzigin-
gen gepaard te laten gaan met bezuinigingen en 
door massaal verzet daartegen vanuit scholen en 
ouders.

In het eerste, radicale model wordt alle regie 
neergelegd bij de schoolbesturen en wordt zelfs 
de grens tussen regulier en speciaal onderwijs 
opgeheven. Dat model stuit echter op veel kritiek 
en wordt al snel weer verlaten. In 2007 komt een 
nieuwe versie. De kern ervan is een landelijke 
indeling in regio’s waarin schoolbesturen voor 
primair en voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs samen afspraken moeten maken. De 
centrale opdracht is het inrichten van een conti-
nuüm van zorgvoorzieningen in de regio, dekkend 
aanbod voor alle ondersteuningsvragen, achter 
één loket. En daarnaast kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs aan zorgleerlingen, onder meer 
door deskundigheidsverhoging van leraren. Extra 
middelen worden uitgetrokken voor veldinitiatie-
ven en experimenten, bestemd voor regio’s die 
willen pionieren met de nieuwe mogelijkheden. 
Die pionierende regio’s zijn nog maar net begon-
nen, als er in 2009 al een forse herziening van het 
beleid komt. De aanleidingen zijn geluiden over 

een teveel aan ‘bestuurlijke drukte’ in de grote regi-
onale netwerken en de voortgaande kostenstijging 
in de bestaande onderwijszorg. Ook maakt men 
zich zorgen over het feit dat passend onderwijs het 
klaslokaal nog niet bereikt en over de onduidelijk-
heid over de besteding van de zorgmiddelen. 

De al ingeslagen weg van de regionale netwerken 
wordt deels verlaten, deels herzien. De taak om tot 
goede lokale afspraken te komen wordt nu belegd 
bij de al bestaande samenwerkingsverbanden, 
apart voor primair en voortgezet onderwijs. Daar-
naast wordt aangekondigd dat scholen ieder voor 
zich een ondersteuningsprofiel moeten opstellen, 
waarin ze beschrijven wat ze aan ondersteuning 
en voorzieningen kunnen bieden. De gedachte is 
dat deze schoolprofielen samen zullen leiden tot 
een dekkend aanbod binnen het werkgebied van 
het samenwerkingsverband. Op het niveau van het 
samenwerkingsverband moet dit worden gecontro-
leerd en zo nodig kan het samenwerkingsverband, 
vanwege de opdracht om een dekkend aanbod te 
realiseren, aanvullende wensen terugleggen bij de 
scholen. 

Een andere belangrijke beleidsaanpassing is het 
afschaffen van de landelijke indicatiesystemen uit 
het LGF-beleid. Voorgesteld wordt zowel de mid-
delen voor de indicering als de middelen voor de 
rugzakjes aan de samenwerkingsverbanden toe te 
kennen als delen van hun zorgbudget. Voortaan
zal voor de samenwerkingsverbanden worden 
uitgegaan van budgetfinanciering. Samenwer-
kingsverbanden krijgen vaste budgetten voor de 
financiering van hun hele zorgaanbod. Daarbin-
nen kunnen ze zelf beslissen over toewijzing van 
middelen.

In 2011 vindt weer een herziening plaats. Er wordt 
nu gekozen voor een andere samenstelling van 
de samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt is 
dat voorzieningen voor ‘zware zorg’ (speciaal 
onderwijs) geïntegreerd moeten worden in de 
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet 
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onderwijs. Om dat mogelijk te maken, hebben de 
samenwerkingsverbanden een schaal nodig die 
dit toelaat. Voor het primair onderwijs betekent 
dit dat (WSNS)samenwerkingsverbanden moe-
ten fuseren om tot de gewenste schaalgrootte te 
komen, ongeveer tot aan de schaalgrootte van een 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Voor 
de samenwerkingsverbanden voortgezet onder-
wijs betekent het alleen dat ze speciaal onderwijs 
moeten opnemen. Als voordeel van opschaling van 
de samenwerkingsverbanden primair onderwijs 
wordt gezien dat ouders dan binnen één samen-
werkingsverband goed geholpen kunnen worden 
en dat samenwerking met jeugdzorg eenvoudiger 
wordt. 

In deze fase worden de taken van de samen-
werkingsverbanden nader bepaald. Ze moeten 
afspraken maken over verdeling van middelen, 
toewijzing van ondersteuning, procedures voor 
plaatsing in het speciaal onderwijs ontwikkelen en 
afspraken maken over de manier waarop ze zich 
verantwoorden. Ook gaan ze over de wijze waarop 
informatie aan ouders wordt gegeven en wordt sa-
mengewerkt met jeugdzorg. Verder wordt bepaald 
dat scholen voor leerlingen die extra steun krijgen 
een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen; dit 
komt in de plaats van het tot dan toe gebruikelijke 
handelingsplan.

Het is ook in deze periode dat aan het nieuwe 
beleid een bezuinigingsdoelstelling wordt gehan-
gen, van 300 miljoen. Hiertegen komt veel protest, 
zowel vanuit de politiek als vanuit het onderwijs-
veld. Er wordt zelfs een zeer drukbezochte mani-
festatie tegen deze bezuinigingen gehouden. Dat 
leidt in eerste instantie tot enige verzachting in de 
vorm van een jaar uitstel. Uiteindelijk gaat de hele 
bezuiniging van tafel, als onderdeel van het Lente-
akkoord dat in het voorjaar van 2011 met enkele 
oppositiepartijen wordt gesloten. Desondanks 
hebben de bezuinigingen een tijdlang de discussie 
over passend onderwijs belast.

Nog meer geldzaken
Een heikele kwestie in passend onderwijs is de 
manier waarop samenwerkingsverbanden worden 
bekostigd. Ze krijgen zoals vermeld een vast bud-
get, dat ze naar eigen inzicht mogen inzetten en 
waaruit ook het speciaal onderwijs bekostigd moet 
worden. Daarbij wordt het principe van ‘gelijke 
monniken gelijke kappen’ gehanteerd. Dat wil zeg-
gen dat het totale aantal leerlingen op de scholen 
binnen een samenwerkingsverband bepalend is 
voor de omvang van het budget en er verder geen 
differentiatie plaatsvindt naar andere factoren die 
van invloed zouden kunnen zijn op het aandeel 
leerlingen dat behoefte heeft aan extra ondersteu-
ning. Er waren voorheen wel duidelijke verschillen 
tussen samenwerkingsverbanden in de deelname-
percentages aan het speciaal onderwijs en in 
aandeel rugzakjes, met bijbehorende verschillen 
in kosten. Nu dat allemaal gelijk is getrokken (‘ver-
evend’), krijgen sommige samenwerkingsverban-
den meer geld dan vroeger (positieve verevening) 
en andere juist minder (negatieve verevening). In 
de samenwerkingsverbanden met een negatieve 
verevening moet er dus nogal wat omgebogen 
worden, wat vaak als een zware opgave wordt 
ervaren. 

Een complicatie is dat tot dan toe de bekostiging 
van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
in het vmbo en van het praktijkonderwijs buiten de 
verdeling zijn gehouden. Maar in april 2013 kondigt 
staatssecretaris Dekker aan dat lwoo en prak-
tijkonderwijs in passend onderwijs geïntegreerd 
zullen worden en onder de regie van de samen-
werkingsverbanden worden gebracht. Met ingang 
van het schooljaar 2015-2016 is het vroegere indi-
catiesysteem voor lwoo en pro al opgeheven. Het 
budget voor deze voorzieningen is vanaf dan ook 
gemaximeerd. Een besluit om ook deze middelen 
te gaan verevenen wordt overwogen, maar is nog 
niet genomen. Er is wel al een studie verricht naar 
de voor- en nadelen van verschillende verdelings-
opties. 
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Waar moet het toe leiden?
In de beleidsstukken over passend onderwijs gaat 
het vooral over knelpunten in het zorgstelsel en 
hoe deze weg te nemen of te verminderen. Veel 
minder helder is wat nu eigenlijk de doelstellingen 
van passend onderwijs zijn, vooral op het niveau 
van de leerlingen. Redelijk expliciet zijn de beleids-
verwachtingen dat het nieuwe stelsel moet leiden 
tot meer hulp op maat, minder bureaucratie voor 
zowel ouders als scholen, heldere verantwoorde-
lijkheden en kostenbeheersing. Dit laatste doel 
is feitelijk al gehaald: vanwege de budgetfinan-
ciering van de samenwerkingsverbanden kunnen 
kosten niet meer oplopen, zoals voorheen wel het 
geval was. Verder is steeds benadrukt dat pas-
send onderwijs ook zou moeten leiden tot minder 
leerlingen die thuiszitten, dat wil zeggen langere 
tijd geen onderwijs volgen terwijl ze wel leerplich-
tig zijn. Voor elke leerling een passend aanbod, 
is het motto. Minder duidelijk, want slechts af 
en toe vermeld, is de verwachting dat passend 
onderwijs moet resulteren in betere prestaties en 
betere loopbanen (onderwijs en arbeidsmarkt) van 
leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Vooral de 
vermindering van het aantal jongeren dat aan-
gewezen is op een Wajong-uitkering wordt in dit 
verband expliciet genoemd. 

In de publieke media valt vaak te lezen dat het 
doel van passend onderwijs zou zijn dat zoveel 
mogelijk leerlingen die extra steun nodig hebben in 
het regulier onderwijs worden opgevangen en zo 
min mogelijk in het speciaal onderwijs, al dan niet 
om bezuinigingsredenen. Ook op scholen wordt 
dat vaak gedacht. Formeel is dat echter geen 
beleidsdoel, al is het wel een beleidsverwachting 
dat samenwerkingsverbanden zullen proberen om 
leerlingen zoveel mogelijk ‘thuisnabij’ onderwijs 
te bieden. Maar het is verder aan de samenwer-
kingsverbanden, en dus aan de daarin samenwer-
kende scholen en scholenbesturen, om te bepalen 
hoeveel en welke leerlingen waar hun ‘passend 
onderwijs’ zullen krijgen.

Draagvlak
Verwerf bij nieuw beleid draagvlak bij degenen 
die dat beleid moeten uitvoeren, was een van de 
boodschappen van de commissie-Dijsselbloem. 
Hoe staat het met het draagvlak voor passend 
onderwijs? Bij politici (Tweede Kamerleden) is de 
kern van het beleid, dat wil zeggen het verleggen 
van verantwoordelijkheden van de centrale over-
heid naar het niveau van besturen en samenwer-
kingsverbanden), weinig omstreden. Ook is er 
veel overeenstemming over de wens om bureau-
cratie terug te dringen, thuiszitten tegen te gaan, 
procedures te vereenvoudigen en te komen tot een 
betere afstemming tussen onderwijs- en jeugd-
zorg. Meer omstreden zijn de financiële argumen-
ten (kostenbeheersing) voor de stelselherziening. 
Met name de SP ziet passend onderwijs als beleid 
dat vooral dient om de toestroom naar het speciaal 
onderwijs te beperken en dat ertoe zal leiden dat 
de werkdruk in het regulier onderwijs verhoogd 
wordt. Die partij toont zich om die reden herhaal-
delijk geen voorstander. 

Een ander verschil van politieke opvatting gaat 
over het principe van vernieuwen van onderop (be-
leidsvrijheid voor de samenwerkingsverbanden). 
Volgens de een wordt dat in passend onderwijs 
goed vormgegeven door aan het onderwijsveld 
veel ruimte te geven, volgens de ander is er spra-
ke van onvoldoende duidelijkheid van de kant van 
de overheid en ‘te veel over de schutting gooien 
naar het veld’. Maar over het geheel genomen is er 
steeds voldoende politiek draagvlak geweest voor 
passend onderwijs en hebben alleen de bezuini-
gingen voor politieke strijd gezorgd. De discussie 
dat er niet genoeg geld zou zijn blijft echter spelen, 
ook nadat de bezuiniging van tafel was. 

Dat laatste geldt ook voor het onderwijsveld. 
Toen de bezuinigingsdoelstelling van 300 miljoen 
aan passend onderwijs werd verbonden, raakte 
het draagvlak voor passend onderwijs bij leraren 
en ouders sterk aangetast. Vanaf dat moment 
ontstond het beeld dat passend onderwijs zou 
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betekenen dat (veel) meer zorgleerlingen zouden 
instromen in het regulier onderwijs in plaats van in 
het speciaal onderwijs, zonder enige tegemoetko-
ming. Dit beeld werd gevoed door de media. Hoe-
wel feitelijk onjuist, zoals hierboven aangegeven, 
is het een hardnekkig beeld dat het draagvlak voor 
passend onderwijs sterk heeft verminderd. Ook al 
zijn de bezuinigingen van tafel, het wantrouwen bij 
leraren dat passend onderwijs ‘meer werkdruk en 
minder geld’ betekent, is erdoor gevestigd.

Gaat het werken?
De doelstelling kostenbeheersing is al gehaald. 
Of passend onderwijs ook in andere opzichten 
gaat werken zoals bedoeld, moet nog blijken. Er 
is inmiddels een evaluatieprogramma in uitvoering 
om dat in kaart te brengen (zie www.evaluatiepas-
sendonderwijs.nl). Veel hangt af van de organi-

satie- en samenwerkingskracht van de schoolbe-
sturen in de samenwerkingsverbanden en van de 
deskundigheid van leraren. Er zijn geen specifieke 
middelen vrijgemaakt voor deskundigheidsbevor-
dering van leraren, hoewel dat volgens velen wel 
noodzakelijk is. De overheid beschouwt het als 
een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen 
om te zorgen voor de kwaliteit van hun perso-
neel. Via het lerarenbeleid zijn wel instrumenten 
gecreëerd die schoolbesturen kunnen benutten, 
maar het staat hen vrij dat naar eigen inzicht te 
doen. Ook is niet opgelegd om deze middelen in te 
zetten voor passend onderwijs. Volgens sommigen 
verdient een grootscheepse verandering als pas-
send onderwijs een forse investering in vernieu-
wing op de werkvloer en is hier veel te weinig in 
voorzien. ■
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