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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 13 juli 2011, nr. 

11.001699, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van 

State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan 

mij te doen toekomen. 

 

Dit advies, gedateerd 20 oktober 2011, nr. W05.11.0269/I, bied ik U hierbij aan. 

 

De nummering, die in dit nader rapport wordt gebruikt, sluit aan bij die van het 

advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt op dat de combinatie van 

de door de Afdeling genoemde maatregelen ertoe leiden dat de overheid haar 

verantwoordelijkheid voor de toerusting van het onderwijs onvoldoende 

waarmaakt en dat in verband daarmee aanpassing van het voorstel wenselijk is. 

Nu wij de adviezen van de Afdeling (grotendeels) hebben overgenomen is ons 

inziens aan dat bezwaar tegemoet gekomen. 

 

2. Het is zeker niet de bedoeling om stappen te zetten die de ruimte zowel voor 

de Afdeling als voor beide Kamers der Staten-Generaal om het voorstel op zijn 
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eigen merites te beoordelen, zouden beperken. Wij zijn ons er volledig van 

bewust dat slechts sprake kan zijn van voorbereiding op basis van 

beleidsvoornemens. Alle voorlichting en informatieverstrekking gebeurt in de 

wetenschap dat het wetsvoorstel waarin de beleidsvoornemens zijn uitgewerkt, 

aanpassing kan behoeven als gevolg van de advisering door de Afdeling en 

goedkeuring behoeft van beide Kamers. Er zijn en worden geen onomkeerbare 

stappen gezet. Zo zal er eerst een wettelijke grondslag moeten zijn voordat de 

ministeriële regeling over de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden 

kan worden vastgesteld. In de communicatie in de aanloop naar de vaststelling 

van de nieuwe wet zal steeds duidelijk tot uitdrukking worden gebracht dat het 

gaat om voorgenomen beleid. 

In de eerste ronde zijn er gesprekken in de regio’s gevoerd met de 

schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs met als doel hen te 

informeren en te betrekken bij de vorming van het nieuwe stelsel passend 

onderwijs, van hen te vernemen wat de gevolgen van de bezuiniging voor hen 

zijn en in gesprek te gaan over de te vormen samenwerkingsverbanden.  

In de tweede ronde worden gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden om, als vervolg op de eerste ronde, te inventariseren 

welke ondersteuning de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden vanuit het 

rijk nodig hebben om zich op passend onderwijs voor te bereiden. 

 

4a. Aan het advies van de Afdeling om in de memorie van toelichting nuancering 

aan te brengen in de tekst over de groei van het aantal leerlingen, is gevolg 

gegeven. Dit is gebeurd in paragraaf 1.2. Daarbij wordt ingegaan op het 

gegeven dat de groei van het aantal geïndiceerde leerlingen in het primair 

onderwijs, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, in de laatste jaren 

stabiliseert. Daarbij wordt ook toegelicht welke factoren hierbij een rol spelen. 

Dit laat onverlet dat ook in het primair onderwijs sinds 2003 een forse groei 

heeft plaatsgevonden van het aantal geïndiceerde leerlingen waarbij het met 

name gaat om rugzakleerlingen.   
 

4b. Conform het advies van de Afdeling is in het wetsvoorstel nu opgenomen dat 

het zorgplan (nu: ondersteuningsplan) de criteria voor toelaatbaarheid bevat en 

dat het samenwerkingsverband zich laat adviseren door deskundigen in 

commissieverband of anderszins voordat – op basis van de in het 

ondersteuningsplan opgenomen criteria - een beslissing wordt genomen over de 

toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs of het 

onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs.  

 

5a. Het advies van de Afdeling om de hoofdelementen van de inhoudelijke eisen 

aan het ontwikkelingsperspectief in de wet vast te leggen heeft geleid tot een 

aanpassing van het wetsvoorstel. De inhoudelijke eisen lenen zich naar onze 

mening niet goed voor het opnemen in de wet. Daarom is er voor gekozen het 

advies zodanig in te vullen dat de inhoudelijke eisen die aan het 
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ontwikkelingsperspectief worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur 

worden geregeld.  

 

5b. Het advies van de Afdeling om in de toelichting in te gaan op de effecten die 

passend onderwijs heeft voor het regulier onderwijs is overgenomen. We 

merken hierbij op dat opbrengstgericht leren voor alle leerlingen is bedoeld en 

dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hiervan niet worden 

vrijgesteld. De toelichting in paragraaf 1.3 is daartoe gewijzigd en er is een 

nieuwe paragraaf, 2.5, ingevoegd. 

 

6. Het advies van de Afdeling met betrekking tot het leerwegondersteunend 

onderwijs en het praktijkonderwijs heeft geleid tot een aanpassing van de 

toelichting in paragraaf 2.2 (“Toewijzing naar het lwoo en pro”). De aanpassing 

behelst een onderbouwing van de keuze om in het onderhavige wetsvoorstel 

geen wijziging aan te brengen in het huidige systeem van indicatiestelling voor 

praktijkonderwijs en leerwegondersteuniend onderwijs. De opmerking van de 

Afdeling dat de samenwerkingsverbanden de kosten voor praktijkonderwijs en 

leerwegondersteunend onderwijs zullen moeten betalen uit het gefixeerde 

budget van het samenwerkingsverband, berust op een misverstand. De 

middelen voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs worden 

evenals in de huidige situatie rechtstreeks toegekend aan de scholen die deze 

onderwijsvormen aanbieden. Deze middelen worden op het niveau van de 

rijksbegroting gebudgetteerd. 

 

7a. Het advies van de Afdeling om in de toelichting in te gaan op de effecten van 

de schaalvergroting van de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs 

(ten opzichte van de samenwerkingsverbanden weer samen naar school) voor 

individuele scholen is overgenomen. De toelichting in paragraaf 2.2 (onderdeel 

“Grenzen van het samenwerkingsverband”) is daartoe gewijzigd.  

 

7b. Het advies om het wetsvoorstel zo aan te passen dat de zeggenschap van 

scholen over de onderwijszorg die zij aanbieden wordt versterkt, is 

overgenomen. De bevoegdheid tot het vaststellen van het 

schoolondersteuningsprofiel (voorheen: zorgprofiel) is neergelegd bij het 

bevoegd gezag van de school. Dit neemt niet weg dat er een nauwe inhoudelijke 

samenhang bestaat tussen de keuzes met betrekking tot de ondersteuning die 

op schoolniveau en op samenwerkingsverbandniveau worden gemaakt. Het 

samenwerkingsverband dient een dekkend aanbod van ondersteuning te bieden 

zodat voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passend 

onderwijs beschikbaar is en scholen - in het kader van de zorgplicht - leerlingen 

die zij zelf geen adequate ondersteuning kunnen bieden, kunnen verwijzen naar 

andere scholen die deze ondersteuning, blijkens hun 

schoolondersteuningsprofiel, wel kunnen bieden. De dekkendheid van het 

ondersteuningsaanbod hangt rechtstreeks samen met de keuzes die op 

schoolniveau worden gemaakt met betrekking tot de 
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schoolondersteuningsprofielen. Omgekeerd is het schoolondersteuningsprofiel 

niet los te zien van de afspraken op samenwerkingsverbandniveau over de 

verdeling van de bekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt. Een 

schoolondersteuningsprofiel moet immers “betaalbaar” zijn voor het 

samenwerkingsverband. Het is daarom wenselijk dat in de wetgeving voldoende 

flexibiliteit wordt ingebouwd, zodat het bevoegd gezag de keuzes met betrekking 

tot de ondersteuning op de school kan afstemmen op hetgeen binnen het 

samenwerkingsverband wordt afgesproken, en het profiel zo nodig kan 

aanpassen.  

 

7c. De Afdeling adviseert het element "leerplicht" niet op te nemen bij de criteria 

die de inspectie hanteert bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden. 

Terecht merkt de Afdeling op dat het samenwerkingsverband geen 

verantwoordelijkheid krijgt bij het tegengaan van niet-nakoming van de 

leerplicht. De door de Afdeling bedoelde bepaling is ook niet bedoeld als 

"bekostigingsvoorwaarde" voor een samenwerkingsverband. De bepaling strekt 

ertoe duidelijk te maken dat het aantal "thuiszitters" een risico-indicator is. Een 

bovengemiddeld aantal thuiszitters kan voor de Inspectie reden zijn om op 

scholen die zijn aangesloten bij het desbetreffende samenwerkingsverband, 

nader onderzoek te doen naar de achtergrond van deze situaties. In paragraaf 3 

van de toelichting is dit punt verduidelijkt. 

 

8a. Het onder 7b genoemde uitgangspunt van flexibiliteit in de coördinatie 

tussen school en samenwerkingsverband is relevant voor de wijze waarop de 

medezeggenschap wordt ingericht. Als de zeggenschap over het 

schoolondersteuningsprofiel op schoolniveau komt te liggen, is het passend om 

ook de medezeggenschap op schoolniveau te regelen (volgens het principe 

“medezeggenschap volgt zeggenschap”). Een adviesrecht voor de 

medezeggenschapsraad past het beste bij het uitgangspunt van flexibiliteit in de 

afstemming tussen de school en het samenwerkingsverband. Het bevoegd gezag 

moet een advies van de medezeggenschapsraad meewegen, maar kan er 

uiteindelijk (gemotiveerd) van afwijken, als het bevoegd gezag meent dat het 

besluit genomen moet worden.  

 

8b. Het voorstel van de Afdeling om te bepalen dat het samenwerkingsverband 

zijn begroting aan de minister voorlegt is niet overgenomen. Het opnemen van 

een verplichting om de begroting voor te leggen zou naar onze mening geen 

toegevoegde waarde hebben omdat de minister geen bemoeienis heeft met de 

inhoud van de door het samenwerkingsverband opgestelde begroting. 

Toezending zou een administratieve last betekenen voor het 

samenwerkingsverband. Daarom is er voor gekozen om de financiële 

verantwoording op dezelfde wijze te regelen als die voor scholen - en thans ook 

voor regionale expertisecentra – geldt (jaarverslag). Daarnaast zijn de artikelen 

18a van de Wet op het primair onderwijs en 17a van de Wet op het voortgezet 

onderwijs aangevuld met het voorschrift dat het verdelen en toewijzen van 



  5 

  

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen (onderdeel van het 

ondersteuningsplan) geplaatst moet worden in het perspectief van een 

meerjarenbegroting. Tevens is bepaald dat de kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten die in het ondersteuningsplan moeten worden opgenomen ook in 

financiële zin zichtbaar moeten worden gemaakt. 

Het advies van de Afdeling om te bepalen dat de minister voorzieningen kan 

treffen als het samenwerkingsverband zijn taken ernstig verwaarloost, is 

overgenomen (artikel 163c WPO en artikel 103h WVO). Tevens is een bepaling 

opgenomen die erin voorziet dat de minister voorzieningen kan treffen indien 

bijvoorbeeld het samenwerkingsverband niet tot stand komt omdat bevoegde 

gezagsorganen zich niet aansluiten dan wel geen rechtspersoon wordt gevormd. 

Het treffen van voorzieningen zal inhouden dat een of meer personen zullen 

worden aangewezen die er voor zorgdragen dat de taken van het 

samenwerkingsverband alsnog naar behoren zullen worden verricht. 

 

8c. Het advies van de Afdeling om de algemeen geformuleerde verplichtingen uit 

de Wet bescherming persoonsgegevens in het wetsvoorstel te concretiseren als 

het gaat om bewaartermijnen en de beveiliging is overgenomen. 

 

9. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling over de tijdelijke 

plaatsing van leerlingen is de toelichting in paragraaf 2.1 (onderdeel “Tijdelijke 

plaatsing”) verduidelijkt.  

 

10a. De Afdeling adviseert om te verduidelijken hoe kan worden voorkomen dat 

de gevolgen van het gewijzigde toelatingssysteem ten koste gaan van de 

kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 

i. Het advies van de Raad om in de toelichting te verduidelijken hoe scholen en 

samenwerkingsverbanden de administratieve lasten bij aanmelding kunnen 

verminderen is gevolgd. In de toelichting is paragraaf 2.1 (onderdeel 

“Aanmelding”) aangepast. 

ii. De Afdeling adviseert om te overwegen of de beslissingstermijn van scholen 

over aanmelding kan worden verlengd. In de huidige situatie worden in de wet 

geen termijnen gesteld aan de maximale duur van het proces van aanmelding 

tot toelating. In het wetsvoorstel zoals voorgelegd aan de ECPO en de 

Onderwijsraad was een termijn opgenomen van acht weken, te verlengen met 

maximaal acht weken. De ECPO en de Onderwijsraad hebben echter geadviseerd 

om in het belang van de leerling de beslistermijn over toelating in te korten. 

Daarom is er voor gekozen om een beslistermijn van zes weken in het 

wetsvoorstel op te nemen, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal 

vier weken.  

iii. Het advies van de Afdeling om vast te leggen dat ouders hun kind ten minste 

10 weken voor het begin van het schooljaar moeten aanmelden, is 

overgenomen, als termijn "van orde". Reden is dat het voor ouders niet altijd 

mogelijk zal zijn om voor die termijn aan te melden. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan de situatie dat het bevoegd gezag van een school na 
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aanmelding een plaats aanbiedt op een andere school en ouders hun kind nog 

op die school moeten aanmelden.  

iv. Scholen onderzoeken aan de hand van de criteria van het Inrichtingsbesluit 

WVO of een leerling geschikt is voor het onderwijs dat de school aanbiedt. Dat is 

nu en onder passend onderwijs de eerste stap binnen de toelatingsprocedure. 

Indien de leerling extra ondersteuning behoeft (in de huidige situatie een 

leerling met leerlinggebonden financiering) moet een school vervolgens bepalen 

of de school de leerling deze ondersteuning kan bieden. De toetsing aan het 

Inrichtingsbesluit WVO is dus een regulier onderdeel van de toelatingsprocedure, 

die geen nieuwe lasten oplevert voor scholen voor voortgezet onderwijs.  

 

10b.  

i. Het advies van de Afdeling ten aanzien het behouden van een laagdrempelige 

bezwaarschriftenprocedure is gevolgd. Het wetsvoorstel voorziet erin dat 

samenwerkingsverbanden een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie als 

bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht instellen. Deze 

commissie adviseert het samenwerkingsverband over bezwaarschriften 

ingediend tegen beslissingen over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 

(voortgezet) speciaal onderwijs of het onderwijs op een speciale school voor 

basisonderwijs. 

 

ii. Ten aanzien van het advies van de Afdeling om het voorstel zo aan te passen 

dat alleen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen het toelatingsbesluit 

en beslissingen over de toelaatbaarheid en over extra ondersteuning eveneens 

in die procedure kunnen worden aangevochten, wordt het volgende opgemerkt. 

De beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een 

leerling tot het (v)so of het speciaal basisonderwijs gaat vooraf aan de beslissing 

van het bevoegd gezag over de toelating van de leerling tot de school. Naar ons 

oordeel leent het besluit over de toelaatbaarheid (samenwerkingsverband) zich 

er niet goed voor, te worden aangevochten in het kader van een bezwaar- en 

beroepsprocedure tegen het toelatingsbesluit (school). De verantwoordelijkheid 

voor het besluit over de toelaatbaarheid - zowel wat de inhoud betreft als de 

wijze van totstandkoming - ligt bij het samenwerkingsverband. Als het 

samenwerkingsverband naar de mening van een belanghebbende een onjuist 

besluit heeft genomen (bijvoorbeeld door de toelaatbaarheidsverklaring niet te 

verstrekken of aan de toelaatbaarheidsverklaring een te korte geldigheidsduur te 

verbinden), is het niet aan het bevoegd gezag van de school om dit te 

herstellen. Juister is het, naar onze mening, wanneer het 

samenwerkingsverband het genomen besluit zelf heroverweegt naar aanleiding 

van een ingediend bezwaarschift en het besluit in een eventueel daaropvolgend 

beroep verdedigt. Het naast elkaar bestaan van (rechtsbeschermings)procedures 

heeft derhalve als achtergrond dat het gaat om verschillende instanties en 

verschillende bevoegdheden.  

Ook een geschil over extra ondersteuning laat zich naar ons oordeel niet goed 

beslechten in het kader van de procedure tegen het toelatingsbesluit. Weliswaar 
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vormt het bevoegd gezag zich tijdens de toelatingsprocedure een beeld van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling, maar de daadwerkelijke 

ondersteuningsbehoefte, zal pas duidelijk worden nadat de leerling de school is 

gaan bezoeken. Zou het eerste beeld van de ondersteuningsbehoefte onderdeel 

zijn van het toelatingsbesluit dan is naar ons oordeel het risico groot dat 

geschillen zullen ontstaan over de feitelijke ondersteuning die de school 

uiteindelijk noodzakelijk oordeelt op basis van de feitelijke behoeften van de 

leerling zoals die blijken bij de feitelijke aanwezigheid van de leerling op de 

school. Bovendien kan de behoefte aan extra ondersteuning ook ontstaan bij een 

leerling die reeds op de school is toegelaten (zittende leerling). In die gevallen 

zou het onmogelijk zijn om de ondersteuningsbehoefte onderdeel te laten zijn 

van een toelatingsbesluit. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de rechtsbescherming bij kinderen die extra 

ondersteuning behoeven, ook in de huidige situatie gekenmerkt wordt door het 

bestaan van verschillende rechtsgangen1, zonder dat dit tot noemenswaardige 

problemen aanleiding heeft gegeven. Daarom is ervoor gekozen om geen 

verandering aan te brengen in de regeling van de rechtsbescherming. 

 

iii. De Afdeling adviseert om de dwangsomregeling van de Algemene wet 

bestuursrecht buiten toepassing te laten bij toelatingsbeslissingen in het 

openbaar onderwijs en acht de tijdelijke plaatsing van leerlingen een meer 

geschikte oplossing voor het achterwege blijven van een tijdige beslissing. Met 

de Afdeling zijn wij van mening dat de maatregel van tijdelijke plaatsing een 

stimulans vormt voor het bevoegd gezag van een openbare school om tijdig te 

beslissen op een verzoek tot toelating. Deze maatregel maakt de 

dwangsomregeling naar ons oordeel echter niet overbodig. De tijdelijke plaatsing 

heeft slechts op een gedeelte van de toelatingsprocedures in het openbaar 

onderwijs betrekking; specifiek gaat het om procedures die op 1 augustus van 

enig jaar nog niet zijn afgerond, met betrekking tot leerlingen die nog niet op 

een andere school zijn ingeschreven (eerste aanmelding). De dwangsomregeling 

van de Algemene wet bestuursrecht geldt voor alle toelatingsprocedures in het 

openbaar onderwijs, ongeacht het moment waarop deze procedures worden 

doorlopen en ongeacht of het een eerste aanmelding betreft. De verwachting is 

overigens dat weinig ouders van de dwangsomregeling gebruik zullen maken. 

Het feit dat ouders hun kind op verschillende scholen kunnen aanmelden biedt 

onvoldoende aanleiding om de regeling buiten toepassing te verklaren. Er is 

daarom voor gekozen om in dit opzicht geen verandering aan te brengen in het 

wetsvoorstel.  

 

                                           
1 Tegen de (indicatie)besluiten van de commissie voor de indicatiestelling en de permanente 

commissie leerlingenzorg staat thans bezwaar open en vervolgens beroep op de bestuursrechter. 

Deze rechtsgang staat naast (eventuele) geschillen over de toelating tot de school en (eventuele) 

geschillen over extra ondersteuning.  
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11. De Afdeling merkt op dat de normbedragen per leerling voor 

basisbekostiging en zorg bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De 

Afdeling adviseert om de hoofdzaken van de verdeling in een algemene 

maatregel van bestuur vast te leggen. Voor wat betreft de normbedragen voor 

de basisbekostiging is hier reeds sprake van. De onderbouwing van deze 

bedragen ligt vast in AMvB’s.  

Op de bedragen is echter jaarlijkse indexatie van toepassing. Het uiteindelijke 

bedrag dat hierdoor ontstaat wordt derhalve jaarlijks gepubliceerd in een 

ministeriële regeling.  

De verdeling van de ondersteuningsmiddelen over de samenwerkingverbanden 

vindt plaats door op het moment van invoering van het normatieve budget 

eenmalig de dan beschikbare ondersteuningsmiddelen in de begroting te delen 

door het aantal leerlingen. Het bedrag dat hieruit ontstaat wordt jaarlijks 

geïndexeerd en zo gespreid over de samenwerkingsverbanden. Dit laat onverlet 

dat het normatieve budget aanvankelijk wordt gecorrigeerd om 

herverdeeleffecten te ondervangen (vereveningsregeling). Deze systematiek is 

nader toegelicht in de memorie van toelichting.  

 

12. De redactionele opmerkingen zijn grotendeels verwerkt. Niet verwerkt zijn 

tekstvoorstellen die betrekking hebben op artikelen die in dit wetsvoorstel niet 

worden gewijzigd.  

Ook de suggestie met betrekking tot artikel 164a van de Wet op de 

expertisecentra (bedoeld is waarschijnlijk artikel 146a) is niet overgenomen, 

aangezien het samenwerkingsverband is geregeld in de Wet op het primair 

onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. In die wetten is de suggestie 

van de Afdeling wel overgenomen.  

Aanwijzing 165a is in dit wetsvoorstel niet gevolgd. Het overbrengen van 

tijdelijke bepalingen naar de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 

expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (ook voor wat betreft 

tijdelijke bepalingen in "oude wetgeving") zal in een afzonderlijk 

wetgevingstraject gebeuren. 

De suggestie met betrekking tot artikel XII, eerste lid, en volgende (nu: artikel 

XIII, eerste lid, en volgende) is eveneens niet overgenomen, omdat geen sprake 

is van het tweemaal in mindering brengen van een bedrag. 
 

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele wijzigingen aan te 

brengen in het wetsvoorstel. In dit verband kunnen de volgende wijzigingen 

worden genoemd: 

- in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting is de terminologie met 

betrekking tot het begrip "zorg" vervangen door: ondersteuning; 

- gewijzigd is de bepaling over de grenzen van de gebieden van 

samenwerkingsverbanden: de grenzen worden niet bepaald door 

gemeentegrenzen, wel blijft het gaan om aaneengesloten gebieden; 

- verduidelijkt is dat de toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door het 

bevoegd gezag en dat de advisering door het samenwerkingsverband over de 



  9 

  

ondersteuningsbehoefte van een leerling eveneens gebeurt op verzoek van het 

bevoegd gezag; 

-  toegevoegd is een bepaling dat aanmelding van een leerling kan worden 

gedaan vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is; 

- toegevoegd is een bepaling waarin wordt geregeld dat de plicht om voor de 

leerling die extra ondersteuning behoeft een zo passend mogelijke plaats te 

zorgen, niet geldt wanneer op de school van aanmelding geen plaatsruimte 

beschikbaar is (de leerling komt op een wachtlijst) of ouders de grondslag van 

het onderwijs aan de school weigeren te respecteren of onderschrijven; 

- toegevoegd is een bepaling dat scholen die zijn verbonden aan een justitiële 

jeugdinrichting of aan een instelling voor gesloten jeugdzorg worden 

uitgezonderd van het niet kunnen verwijderen van leerlingen voordat een andere 

school is gevonden; 

- geregeld is welk samenwerkingsverband in welke situatie de kosten voor extra 

ondersteuning draagt van een (v)so-leerling die in een residentiële instelling 

verblijft; 

- gedurende een beperkte periode is de bij bestuurlijke fusies van openbare en 

bijzondere scholen geldende voorwaarde dat één van die scholen zonder de fusie 

onder de opheffingsnorm zou komen, niet van toepassing in het (v)so (artikel 

XXVII, zie paragraaf 2.3 van de toelichting (onderdeel "Fusietoets en 

samenwerkingsbesturen"); 

- tevens is de samenloop met diverse wetsvoorstellen geregeld. 

 

 

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Economische zaken, Landbouw 

en Innovatie, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de 

gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

te zenden. 

 

De Minister van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 
 

 


