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Utrecht, 13 december 2013
Betreft: Passend onderwijs

Geachte heer/mevrouw,

Ten behoeve van het Algemeen Overleg over Passend Onderwijs op 18 december as. vragen
onderstaande organisaties uw aandacht voor het volgende:
Passend Onderwijs is een complexe stelselwijziging die van veel partners in de regio een bijdrage
vraagt. Er is hard gewerkt, maar er moet ook nog veel gebeuren. Daarbij moet de nadruk de
komende tijd vooral liggen op de nadere betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij de
invoering van Passend Onderwijs. Binnen die groepen heerst momenteel veel onzekerheid, vaak
gebaseerd op onjuiste beelden van Passend Onderwijs.
Gefaseerde invoering
Bij een aantal van u leven vragen over de haalbaarheid van de invoering van Passend Onderwijs
per augustus 2014. Ook uit een tweetal rapportages blijkt zorg over de vraag of het gaat lukken
om Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 in te voeren. Zo ligt er een Gateway Review met
code oranje/rood en komt de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) op code oranje.
De ECPO geeft aan dat de keuze voorligt om in deze situatie te remmen of juist gas te geven. Bij
Passend Onderwijs adviseren zij om gas te geven. De sector – sectororganisaties, ouderorganisaties en vakbonden – kiest gezamenlijk nadrukkelijk voor die laatste optie. De sector wil
vooruit!
Gepleit is voor een gefaseerde invoering van Passend Onderwijs. In feite is dat ook wat in de
praktijk gebeurt. Het gaat er dan niet om samenwerkingsverbanden die nog niet zo ver zijn,
uitstel te verlenen maar te kijken in welke fasering Passend Onderwijs wordt ingevoerd. Voor de
continuïteit van het onderwijs, voor leerlingen, ouders en personeel, kiezen samenwerkingsverbanden ervoor om (nog) niet alles per augustus 2014 te veranderen. En dat is ook niet
noodzakelijk. Processen die nu goed lopen, worden nog niet veranderd. Wat nodig is per 1

augustus 2014 krijgt voorrang, zoals het bieden van een onderwijsarrangement ten behoeve van
leerlingen die nu een rugzak hebben en het vormgeven van de zorgtoewijzing.
In feite werken de samenwerkingsverbanden met een transitie-agenda; ze geven aan wat wanneer
gaat veranderen.
Beelden
In de pers blijkt dat de beelden die leven over wat Passend Onderwijs inhoudt vaak niet kloppen
met de werkelijke intentie van Passend Onderwijs. Nog steeds wordt Passend Onderwijs gezien
als inclusief onderwijs en verwacht men dat in augustus 2014 grote aantallen kinderen uit het
speciaal onderwijs terugkomen naar het regulier onderwijs. Dat beeld is hardnekkig, maar klopt
niet. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan; hier blijven 70.000 plaatsen beschikbaar.
Passend onderwijs geeft de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren en leerlingen in een vroeg
stadium zo te begeleiden, dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat leerlingen naar speciale
voorzieningen moeten worden verwezen.. Daarbij geldt als stelregel ‘regulier waar het kan,
speciaal waar het moet’.
Impuls
Omdat samenwerkingsverbanden op 1 november hun rechtsvormen geregeld moesten hebben,
lag de nadruk tot nu toe vooral op de bestuurlijke kant. Vanaf nu gaan de samenwerkingsverbanden veel meer de slag naar de inhoud en naar de werkvloer maken. De sector onderwijs,
het ministerie, de sectorraden, ouderorganisaties en het personeel slaan de handen ineen om een
extra impuls te geven aan het implementatieproces. Die extra impuls bestaat uit drie onderdelen:
1. Gezamenlijk wordt aangegeven wat in ieder geval geregeld moet zijn vóór augustus 2014.
2. Gezamenlijk inventariseren de partijen wat de stand van zaken is bij de verschillende
samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaat ook een beeld van waar nog werk aan de
winkel is.
3. Het ministerie, de sectorraden, ouders en bonden bundelen hun krachten om ondersteuning en advies te bieden waar dat nodig is en komen daarvoor regelmatig bijeen.
Samengevat is het proces van invoering van passend onderwijs in volle gang. Door nu in de
laatste fase voor augustus 2014 de krachten te bundelen, geeft de sector aan alles op alles te willen
zetten om de voortgang van de implementatie te waarborgen. Uitstel past niet in een dergelijke
aanpak. Wij roepen u als volksvertegenwoordigers dan ook op om de sector te steunen in deze
aanpak.
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