
Bezuinigingen	  passend	  onderwijs	  



“Passend	  onderwijs”	  en	  “speciaal	  onderwijs”	  worden	  bijna	  als	  synoniemen	  
door	  elkaar	  gebruikt,	  terwijl	  er	  principiele	  verschillen	  zijn.	  

•  Concept	  
•  (Nog)	  niet	  vastgelegd	  in	  wet	  
•  SystemaDek	  waarbinnen	  ieder	  

kind	  het	  juiste	  onderwijs	  krijgt	  

Speciaal	  onderwijs	  Passend	  onderwijs	  

•  Bestaand	  systeem	  
•  Vastgelegd	  in	  wet	  (wet	  op	  de	  
experDsecentra)	  

•  Het	  geheel	  van	  scholen	  voor	  
speciaal	  onderwijs	  waarbinnen	  
kinderen	  op	  grond	  van	  een	  
onaHankelijk	  vastgestelde	  
indicaDe	  onderwijs	  krijgen	  
waarop	  ze	  vanwege	  hun	  
specifieke	  stoornis	  zijn	  
aangewezen.	  



En	  daarom	  is	  het	  van	  belang	  dat	  in	  de	  discussie	  de	  termen	  goed	  worden	  
gebruikt.	  

Passend	  onderwijs	   Speciaal	  onderwijs	  

§ “directeur	  passend	  onderwijs”	  
is	  onzin	  

§ Verwijzing	  naar	  “passend	  
onderwijs”	  is	  onzin	  

§ Alle	  leerlingen	  ziKen	  in	  
“passend	  onderwijs”	  

§ “passend	  onderwijs”	  is	  een	  
wetsvoorstel	  

§ Directeur	  speciaal	  onderwijs	  
§ Verwijzing	  naar	  speciaal	  
onderwijs	  	  

§ Alleen	  geindiceerde	  leerlingen	  
ziKen	  in	  het	  speciaal	  
onderwijs	  

§ Geregeld	  in	  de	  aparte	  wet:	  de	  
“WEC”,	  (wet	  op	  de	  
experDsecentra)	  



De	  regering	  heeQ	  besloten	  om	  300	  miljoen	  te	  bezuinigen	  op	  “passend	  onderwijs”	  
omdat	  het	  aantal	  zorgleerlingen	  vanaf	  2003	  (invoering	  rugzakjes)	  met	  68%	  gestegen	  
zou	  zijn.	  	  
“Zorgleerlingen”	  zijn	  alle	  leerlingen	  met	  “vlekjes”	  (naar	  Ton	  Elias,	  VVD)	  binnen	  de	  
complete	  zorgstructuur	  van	  het	  basisonderwijs	  en	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Daar	  
vallen	  ook	  de	  interne	  hulp,	  dyslexie,	  maar	  ook	  de	  rugzakjes,	  speciale	  scholen	  voor	  
basisonderwijs,	  prakDjkonderwijs,	  de	  leerwegondersteuning	  en	  het	  speciaal	  onderwijs	  
onder.	  
	  



Van	  het	  totaal	  aantal	  leerlingen	  wat	  in	  het	  hele	  land	  in	  het	  basisonderwijs	  zit	  heeQ	  
volgens	  deze	  tabel	  9,0%	  “iets”	  (naar	  T.	  Elias).	  Dat	  kan	  van	  alles	  zijn	  wat	  door	  de	  steeds	  
betere	  diagnosDcering	  in	  de	  medische	  wereld,	  maar	  ook	  binnen	  het	  onderwijs	  naar	  
voren	  is	  gekomen.	  Denk	  in	  dit	  kader	  ook	  aan	  leesblindheid,	  rekenblindheid,	  dyslexie	  
ed.	  Hieraan	  wordt	  gewerkt	  binnen	  de	  eigen	  zorgstructuur	  van	  de	  basisschool	  (2,9%)	  
2,7%	  van	  de	  leerlingen	  zit	  in	  het	  speciaal	  basisonderwijs.	  Voor	  het	  voortgezet	  
onderwijs	  is	  het	  percentage	  van	  kinderen	  wat	  “iets”	  heeQ	  in	  totaal	  19,6%.	  



Volgens	  de	  laatste	  cijfers	  (7days)	  is	  het	  deelnamepercentage	  aanmerkelijk	  
later.	  De	  cijfers	  van	  het	  ministerie	  kloppen	  niet	  met	  het	  verslag	  van	  de	  
onderwijsinspecDe:	  er	  is	  sprake	  van	  “stapelen”:	  indicaDes	  en	  rugzakken	  
worden	  dubbel	  geteld	  waardoor	  de	  percentages	  omhoog	  structureel	  gaan	  en	  
daardoor	  een	  vertekend	  beeld	  opleveren.	  
De	  echte	  percentages	  zijn	  aanmerkelijk	  lager,	  net	  als	  de	  groei	  tussen	  2003	  en	  
2009.	  Die	  is	  17%	  in	  plaats	  van	  de	  genoemde	  68%.	  



Sommige	  leerlingen	  hebben	  zodanige	  problemen	  dat	  er	  bij	  een	  regionaal	  
experDsecentrum	  (REC)	  een	  indicaDe	  aangevraagd	  kan	  worden.	  Als	  deze	  indicaDe	  
wordt	  afgegeven	  (dit	  gebeurt	  op	  basis	  van	  landelijk	  vastgestelde	  criteria)	  kan	  er	  een	  
“rugzakje”	  worden	  toegekend.	  Dit	  houdt	  in:	  	  
1.	  een	  bedrag	  voor	  de	  basisschool	  om	  onderwijs	  te	  organiseren,	  
2.	  een	  bedrag	  voor	  een	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  om	  ambulante	  begeleiding	  te	  
bieden.	  	  
Dit	  is	  landelijk	  1,3%	  van	  alle	  leerlingen	  in	  het	  basisonderwijs,	  in	  het	  voortgezet	  
onderwijs	  1,6%	  



Van	  alle	  leerlingen	  in	  het	  basisonderwijs	  zit	  2,1%	  in	  het	  Speciaal	  Onderwijs.	  Dit	  zijn	  de	  
kinderen	  met	  ernsDge,	  vaak	  meervoudige	  problemaDek.	  In	  het	  speciaal	  onderwijs,	  
onderverdeeld	  in	  4	  clusters,	  ziKen	  kinderen	  die	  doof	  zijn,	  blind,	  een	  verstandelijke	  of	  
lichamelijke	  beperking	  hebben,	  vaak	  gecombineerd	  met	  een	  andere	  stoornis	  als	  
auDsme	  of	  ADHD,	  en	  kinderen	  met	  ernsDge	  gedragsproblemen.	  In	  het	  voortgezet	  
onderwijs	  is	  dit	  percentage	  3,4%.	  



Dat	  zijn	  er	  in	  de	  basisschoolleeQijd	  precies	  21	  van	  de	  1000.	  
Van	  die	  21	  zijn	  er	  4	  abomsDg	  uit	  het	  onderwijs	  aan	  ZMLK	  (aantal	  leerlingen	  SO-‐ZMLK	  
1-‐10-‐2009:	  7549)	  
In	  onderstaand	  schema:	  van	  de	  1000	  zijn	  er	  21	  gekleurd	  (kinderen	  in	  het	  speciaal	  
onderwijs),	  de	  blauwe	  zijn	  de	  kinderen	  in	  het	  onderwijs	  aan	  ZMLK.	  
	  



Als	  de	  poliDek	  het	  heeQ	  over	  “kinderen	  met	  een	  vlekje”	  of	  “kinderen	  die	  niet	  
meekunnen	  op	  de	  basisschool”	  wordt	  er	  volledig	  voorbijgegaan	  aan	  de	  problemaDek	  
van	  de	  kinderen	  in	  het	  speciaal	  onderwijs.	  
Dit	  zijn	  leerlingen	  die	  allemaal	  al	  zijn	  mislukt	  op	  andere	  scholen,	  of	  waar	  ouders	  de	  
slagingskans	  hiertoe	  uitermate	  laag	  hebben	  ingeschat.	  
Iedere	  leerling	  heeQ	  een	  indicaDe	  van	  de	  commissie	  voor	  de	  indicaDestelling	  van	  een	  
rec.	  
	  
Kinderen	  met	  dyslexie	  krijgen	  GEEN	  rugzak	  
Kinderen	  met	  alleen	  adhd	  hebben	  GEEN	  rugzak	  
Kinderen	  met	  leesproblemen	  krijgen	  GEEN	  rugzak.	  
	  
In	  het	  speciaal	  onderwijs	  ziKen	  kinderen	  met	  ernsDge	  problemen,	  vaak	  meervoudig	  
complexe	  problemaDek,	  waar	  gespecialiseerd	  onderwijs	  noodzakelijk	  voor	  is.	  
Sommige	  kinderen	  funcDoneren	  1	  op	  1,	  andere	  in	  kleine	  groepen.	  
Deze	  kinderen	  kunnen	  in	  sommige	  gevallen	  met	  een	  rugzakje	  in	  het	  regulier	  onderwijs	  
worden	  geplaatst.	  Ook	  dat	  zijn	  alDjd	  officieel	  geindiceerde	  leerlingen.	  



In	  het	  VO	  (voortgezet	  onderwijs)	  is	  volgens	  de	  minister	  sprake	  van	  een	  
totaalpercentage	  zorgleerlingen	  van	  19,6%.	  Dit	  is	  weer	  het	  totaalplaatje:	  	  
1.	  leerwegondersteuning:	  11,7%	  
2.	  PrakDjkonderwijs	  2,9%	  
3.	  Rugzakleerlingen	  (in	  het	  VO	  dus)	  1,6%	  
4.	  Voortgezet	  Speciaal	  Onderwijs:	  3,4%	  
	  
De	  lijsKrekker	  van	  de	  PVV	  (gedoogparDj)	  voor	  de	  eerste	  kamer	  roept	  in	  het	  
lijsKrekkerdebat	  bij	  de	  NOS	  dat	  “iedere	  leerling	  die	  een	  keer	  op	  zijn	  stoel	  heen	  en	  
weer	  schuiQ	  meteen	  een	  rugzak	  krijgt”.	  Aan	  het	  percentage	  is	  te	  zien	  dat	  dit	  onzin	  is:	  
slechts	  1,6%	  heeQ	  een	  rugzak,	  en	  dat	  zijn	  allemaal	  serieus	  gediagnosDceerde	  en	  
geindiceerde	  leerlingen.	  
	  
Ook	  hier	  betekent	  het	  (zie	  
hiernaast)	  dat	  16	  van	  de	  1000	  
leerlingen	  zodanige	  problemen	  
hebben	  dat	  ze	  door	  een	  CVI	  zijn	  
geindiceerd	  voor	  een	  rugzak.	  



De	  totaalpercentages	  van	  het	  SO	  en	  VSO	  zijn	  dus:	  
-‐	  speciaal	  onderwijs	  2,1%	  
-‐	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  3,4%	  



Het	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  speciaal	  onderwijs	  is	  sinds	  2003	  marginaal	  gegroeid	  en	  
sinds	  2005	  zelfs	  gekrompen.	  Het	  leerlingaantal	  is	  dus	  stabiel.	  
Het	  leerlingenaantal	  in	  het	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  is	  wel	  gegroeid;	  van	  21300	  in	  
2003	  naar	  34100	  in	  2009.	  gerelateerd	  aan	  het	  aantal	  leerlingen	  is	  dit	  een	  groei	  van	  
2,6%	  naar	  4,2%	  van	  het	  totaal	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  vo.	  



Het	  speciaal	  onderwijs	  en	  het	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  aan	  ZMLK	  
(cluster	  3)	  zijn	  sinds	  2003	  NIET	  gegroeid.	  Het	  leerlingenaantal	  op	  deze	  scholen	  
is	  stabiel	  en	  zelfs	  iets	  gekrompen.	  
De	  groei	  van	  het	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  komt	  aantoonbaar	  volledig	  
voor	  rekening	  van	  cluster	  4	  (gedragsproblemen)	  



De	  kosten	  van	  alle	  zorg	  binnen	  het	  onderwijs,	  dus	  inclusief	  leerwegondersteuning,	  
interne	  zorg,	  rugzakjes	  en	  het	  totale	  speciaal	  onderwijs	  kost	  op	  de	  rijksbegroDng	  3,7	  
miljard	  euro.	  	  
Het	  belangrijkste	  moDef	  van	  de	  poliDek	  om	  te	  bezuinigen	  is,	  dat	  het	  aantal	  rugzakjes	  
uit	  de	  hand	  is	  gelopen,	  dat	  de	  medicalisering	  is	  doorgeslagen	  (waar	  dat	  vandaan	  
komt?),	  dat	  er	  teveel	  kinderen	  met	  ADHD	  zijn	  en	  dat	  er	  teveel	  kinderen	  zijn	  die	  “iets”	  
hebben.	  Het	  budget	  moet	  terug	  naar	  “budget	  2005”,	  namelijk	  3,4	  miljard.	  Er	  moet	  dus	  
300	  miljoen	  bezuinigd.	  

Nieuw;	  	  3,4	  mld.	  



De	  regering	  heeQ	  er	  vervolgens	  voor	  gekozen	  om	  NIET	  te	  bezuinigen	  op	  de	  complete	  
zorgstructuur.	  Al	  het	  geld	  dat	  binnen	  het	  reguliere	  onderwijs	  wordt	  ingezet	  daar	  komt	  
ze	  niet	  aan.	  
Dus	  ongemoeid	  laat	  ze	  de	  budgeKen	  van:	  
-‐	  bekosDging	  rugzakken,	  
-‐	  bekosDging	  lichtere	  zorg	  primair	  onderwijs	  
-‐	  bekosDging	  lichtere	  zorg	  voortgezet	  onderwijs	  
-‐	  overige	  zorgbekosDging	  



Het	  ENIGE	  budget	  waarop	  gekort	  wordt	  met	  een	  bedrag	  van	  300	  miljoen	  euro	  
is	  het	  budget	  voor	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Dat	  budget	  van	  1,2	  miljard	  oQewel	  
1200	  miljoen	  euro	  moet	  op	  1-‐8-‐2012	  met	  300	  miljoen	  omlaag.	  Dat	  is	  een	  
vermindering	  van	  25%.	  Dat	  de	  poliDek,	  met	  de	  minister	  voorop,	  zegt	  dat	  er	  
alDjd	  nog	  3,4	  miljard	  beschikbaar	  blijQ	  voor	  zorgleerlingen	  is	  niet	  gelogen	  
maar	  ook	  niet	  waar:	  het	  is	  echte	  “een	  halve	  waarheid”.	  

Nieuw;	  	  3,4	  mld.	  

Nieuw;	  	  0,9	  mld.	  



Op	  18	  februari	  heeQ	  de	  minister	  de	  brief	  naar	  de	  besturen	  gestuurd	  waarin	  ze	  ieder	  
bestuur	  de	  gevolgen	  van	  de	  maatregelen	  voorrekent.	  	  
Ook	  in	  deze	  brief	  wordt	  deze,	  NIET	  door	  feiten	  onderbouwde	  redenering	  
aangehouden.	  Ze	  noemt	  weer	  de	  groei	  van	  65%	  (van	  de	  complete	  zorgstructuur,	  
volgens	  7days	  19%)	  en	  dat	  de	  uitgaven	  van	  speciaal	  onderwijs	  en	  rugzakken	  met	  500	  
miljoen	  zijn	  gestegen	  (klopt	  niet)	  De	  zin	  dat	  deze	  bezuinigingen	  noodzakelijk	  zijn	  om	  
“het	  systeem	  van	  leerlingzorg	  beheersbaar	  te	  maken”	  is	  er	  weer	  een	  van:	  “Het	  is	  geen	  
liegen,	  het	  is	  de	  halve	  waarheid	  vertellen”.	  
	  



In	  de	  brief	  van	  de	  minister	  van	  18	  februari	  wordt	  voor	  de	  St.	  MaKheusschool	  
aangegeven	  wat	  de	  verlaging	  is	  van	  het	  budget	  per	  resp.	  1-‐8-‐2012	  en	  
1-‐8-‐2013.	  Er	  zit	  een	  tweedeling	  in	  omdat	  de	  vermindering	  van	  de	  zgn.	  
Cumigelden	  (voor	  kinderen	  met	  een	  allochtone	  achtergrond)	  in	  2	  jaar	  wordt	  
afgebouwd.	  



In	  totaal	  dus	  voor	  de	  St.	  MaKheusschool	  een	  vermindering	  van	  budget	  van	  
672.000,-‐-‐.	  
Bij	  een	  gemiddelde	  personeelslast	  van	  rond	  de	  40.000,00	  betekent	  dit	  een	  
verlies	  van	  bijna	  17	  Qe’s	  (fullDme	  banen),	  door	  de	  vele	  parlme	  funcDes	  rond	  
de	  25	  collega’s.	  
	  
Maar:	  op	  1-‐8-‐2013	  hebben	  we	  nog	  steeds	  dezelfde	  197	  leerlingen	  met	  
dezelfde	  problemen.	  	  
	  
OQewel:	  
	  
De	  overheid	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  we	  met	  25	  personeelsleden	  minder	  hetzelfde	  
onderwijs	  met	  dezelfde	  kwaliteit	  kunnen	  bieden.	  	  
	  
Toppunt	  van	  overheidsbeleid	  is	  de	  stelling	  dat	  “dit	  geen	  bezuiniging	  is:	  het	  
speciaal	  onderwijs	  moet	  het	  zien	  als	  uitdaging	  om	  de	  kwaliteit	  te	  verbeteren”	  
	  
	  



Bronnen:	  
	  
1. 	  Beleidsbrief	  passend	  onderwijs	  (ministerie	  van	  OCW,	  31012011)	  
2. 	  WeKelijk	  kader	  passend	  onderwijs	  (ministerie	  van	  OCW,	  31012011)	  
3. 	  Invulling	  taakstelling	  passend	  onderwijs	  (ministerie	  van	  OCW,	  310120110)	  
4. 	  Monitor	  LVC3,	  teldatum	  1	  oktober	  2009	  (LVC3)	  
5. 	  Factsheet	  passend	  onderwijs,	  (ministerie	  van	  OVW,	  november	  2010)	  
6.	   	  Cijfers	  en	  berekeningen	  7days	  (11	  maart	  2011)	  
	  


