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Geachte commissieleden, 
 
Op donderdag 31 januari gaat u in gesprek met de minister in een algemeen overleg over 
Passend onderwijs. Ieder kind heeft recht om te leren en zich te kunnen ontwikkelen. Ieder 
kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in eigen tempo. Het ene kind heeft daarbij meer 
ondersteuning nodig dan het andere kind om tot leren/ ontwikkelen te komen. Deze 
ondersteuning zou mogelijk moeten zijn op alle niveaus en zich niet beperken tot de lagere 
niveaus (leerwegondersteundend onderwijs (lwoo) op VMBO). Regelmatig krijgt Per Saldo 
signalen over het niet krijgen van juiste ondersteuning op hogere niveaus. Hierdoor moeten 
kinderen op een lager niveau onderwijs volgen om wel de juiste ondersteuning te krijgen, 
terwijl zij intellectueel gezien makkelijk een hoger niveau aan kunnen. 
  
Tim is een jongen van 14 jaar met een hoog IQ en ASS problematiek. Anderhalf jaar geleden 
is hij gestart op de HAVO. Wat  intelligentie betreft zou Tim dit niveau makkelijk aankunnen. 
Dit blijkt ook uit verschillende testen. Hij is echter snel afgeleid en raakt geïrriteerd door 
omgevingsgeluiden, veel licht en door drukte in de klas en daarbuiten. Tim zit in een drukke 
klas van 34 leerlingen. Tim gebruikt al oorkleppen om zich af te kunnen sluiten van 
omgevingsgeluiden maar dit helpt onvoldoende en is niet bruikbaar tijdens instructies. Het is 
voor Tim ook niet mogelijk om dagelijks naar school te gaan omdat de overprikkeling hem 
uitput. Hij heeft ondertussen een behoorlijke achterstand opgelopen. Zo doet hij de brugklas 
voor de tweede keer en halverwege het jaar is het niet duidelijk of hij het dit jaar wel gaat 
halen. Tim is samen met zijn ouders en psycholoog gaan kijken naar wat hij nodig heeft. Tim 
heeft een ruimte nodig om zich af en toe terug te kunnen trekken en tot rust te komen. De 
instructies komen alleen bij hem binnen als daar niet teveel afleiding bij plaatsvindt. Als Tim 
individueel deze uitleg zou kunnen krijgen in een rustige omgeving kan hij dit beter opnemen. 
Een kleinere klas zal ook helpen. Er moet rekening gehouden worden met zijn belastbaarheid 
zodat hij soms een middag thuis kan blijven om in balans te blijven en tijdig te herstellen.  
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Daarnaast heeft Tim moeite met geordend werken en plannen. Tim en zijn ouders gaan in 
december in gesprek met Tim’s mentor en de zorg coördinator van school. Die geven aan dat 
het onmogelijk is om deze ondersteuning te kunnen bieden op Havo niveau, daar wordt 
namelijk wel enige zelfstandigheid verwacht. Tim en zijn ouders geven aan het gevoel te 
hebben de afgelopen 2 jaar niet gehoord te worden en niet de ondersteuning te krijgen die hij 
wel nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. School stelt voor dat Tim vanaf januari naar 
een andere klas wordt overgeplaatst op VMBO niveau waar de nodige aanpassingen wel 
mogelijk zijn. Daar zitten meer leerlingen die Leerwegondersteuning krijgen. Met andere 
woorden moet Tim afstromen naar een lager niveau zodat hij wel de noodzakelijke  
ondersteuning en aanpassingen kan krijgen die nodig zijn. Dit is niet de oplossing die Tim en 
zijn ouders voor ogen hadden. Deze teleurstelling heeft zoveel gedaan met Tim dat hij 
hierdoor is uitgevallen en thuiszitter is geworden. Het vertrouwen in het onderwijs is hij volledig 
kwijt. Ze gaan nu kijken of hij eerst met behulp van IVIO weer tot leren kan komen om 
vervolgens te kijken om een passende plek in het onderwijs te vinden. 
Helaas staat Tim zijn verhaal niet op zich. 
 
Onderwijs-zorgarrangementen 
Er zitten nog teveel jeugdigen met een beperkingen zonder onderwijs thuis omdat zij de zorg 
op school niet rond krijgen. De minister wijst naar de verantwoordelijkheid van het veld waar 
het vervolgens onvoldoende wordt opgepakt. Daarbij geeft 90% van de leerkrachten aan te 
weinig tijd te hebben voor extra ondersteuning van zorgleerlingen. Dat blijkt uit onderzoek over 
passend onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het tv-
programma De Monitor (KRO-NCRV). Vaak is het wel mogelijk om ondersteuning op lagere 
onderwijsniveaus te bieden en moeten kinderen afstromen. Dit is voor veel kinderen niet goed, 
ze worden cognitief onvoldoende uitgedaagd, gaan onderpresteren, ervaren deze stap als 
falen en vallen hierdoor zelfs uit. Extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding 
kan hier een oplossing bieden (maatwerk). Er zijn jeugdigen die zich pas op latere leeftijd goed 
kunnen ontwikkelen, dit heeft met vertraagde ontwikkeling in de hersenen in de (vroege) jeugd 
te maken. Vaak op het moment dat zij zich cognitief kunnen ontwikkelen stromen zij uit naar 
bijvoorbeeld dagbesteding. Hierdoor wordt hen de kans om zich cognitief te ontwikkelen 
ontnomen mede doordat de financiële middelen stopgezet worden. Dit komt hun kwaliteit van 
leven absoluut niet ten goede. Deze jeugdigen zijn gebaat bij een ontwikkelbudget (op school 
maar ook op een andere locatie dan school) dat zij flexibel kunnen inzetten op het moment dat 
het nodig is en niet stopt wanneer de kwalificatie plichtige leeftijd bereikt is. 
 
Wij vragen u de minister ervoor te zorgen dat er passende onderwijszorgarrangementen 
mogelijk gemaakt worden ook als een kind (tijdelijk) op een andere locatie dan school 
onderwijs zou moeten volgen. Dit is essentieel voor hun kwaliteit van leven. Zorg dat er 
betere zorg en/of ondersteuningsmogelijkheden komen voor kinderen op alle niveaus. 
 
Financiële middelen 
We horen vaak van scholen dat de middelen er niet zijn, maar uit cijfers van DUO (bewerkt 
door het Onderwijsblad) blijkt  dat de reserves van samenwerkingsverbanden de afgelopen 
jaren alleen maar groeien. Van het geld dat beschikbaar is voor passend onderwijs gaat nog 
altijd niet genoeg naar leerlingen met een ondersteuningsvraag. In 2015 is er €1,6 miljard extra 
voor passend onderwijs beschikbaar gesteld. Daarvan is ruim €111 miljoen niet besteed, maar 
in de reservekas terecht gekomen. Ook over 2016 en 2017 is er veel geld niet aan het 
passend onderwijs besteed. Het is onduidelijk waaraan dit geld wel is besteed en welke 
resultaten hiermee zijn bereikt.  
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Dit stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 
jaarverslag OCW 2016. Er zijn zulke grote bedragen die niet besteed worden aan dat 
waarvoor het bedoeld is daarom vinden wij dat externe onafhankelijke controle noodzakelijk is 
en geld geoormerkt moet worden. De samenwerkingsverbanden zouden inzichtelijk moeten 
maken waar het geld aan is besteed en tot welke resultaten voor de leerlingen dit heeft geleid. 
Per Saldo roept op om het belang van het kind centraal te stellen en dat zij vanuit uitgangspunt 
van het VN-verdrag handicap en het Kinderrechtenverdrag volwaardig mee kunnen doen. 
 
Wij vragen u de minister ervoor te zorgen dat Samenwerkingsverbanden geen geld, 
bedoeld voor ondersteuning vanuit passend onderwijs, kunnen reserveren zolang er 
kinderen zijn binnen het Samenwerkingsverband die geen of niet de juiste 
ondersteuning krijgen. 
 
Deze brief wordt in hoofdlijnen ondersteund door Ieder(in). 
Per Saldo zal u ter voorbereiding op het AO onderwijs en zorg op 21 februari 2019 nog een 
aparte brief sturen met de onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs en zorg. 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Aline 
Molenaar 06 29 06 67 71 of met Jacqueline Gomes 06 55 34 26 19. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Aline Molenaar 


